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Objective: Considering the importance of adolescence in people's lives and the importance 

of responsibility, resilience, and hope in this period as the underlying characteristics of a 

person with high mental health, the present study aimed to investigate the effect of choice 

theory training on responsibility, resilience, and hope of second-grade high school girls. 

Methods: This is a quasi-experimental study that was performed with 00 high school girls 

participants in Mashhad city in 2020-2021, assessments including The Kordlo's Responsibility 

Questionnaire, the Connor-Davidson's Resilience, and the Hinds Adolescent Hope were 

completed once before and once after the intervention. Participants were randomly divided 

into intervention and control groups. The members of the intervention group received Choice 

Theory Training for Responsibility, Resilience, and Hope in 1, 00-minute sessions. Analysis was 

performed using SPSS 20 by multivariate covariance method for the components of the 

responsibility variable and univariate covariance for responsibility, resilience, and hope. 

Results: The main findings of the study show that the intervention had a significant effect on 

the responsibility, hope, and resilience at the 0001 alpha level . 

Conclusion: Choice theory training can be used as an effective way to improve and enhance 

the responsibility, hope, and resilience of high school girls. 

ABSTRACT 

Extended Abstract  

8. Introduction 
dolescence is defined as the transition period from childhood to adulthood that is 

associated with physiological changes in the body; these changes bring many 

challenges and difficulties for adolescents, and the final result of these challenges 

is adulthood (Frydenberg,1889). One part of this transition is the achievement of 

responsibility, resilience, and hope. These achievements make the adolescent at the 

end of the period become a person to takes social roles well and experiences good 

mental health (Sheikholeslami and Borzo,2119). 
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One of the ways to this transfer is through family and school education. Responsibility is one 

of the first and most important things that adolescents learn, Responsibility is one of the most 

important factors that have a prominent role in feeling valued at this age it makes adolescents 

think they are productive for other people, And the community will value them too; Studies 

have shown that responsibility has a lot to do with adaptation and resilience (Snyder,2112 & 

Kyngas et al,2111).In the other words,responsibility prevents the strong psychological 

complications that occur in human life(Hinds,1881 & Hinds,2112). 

 On the other hand, what makes teens more adaptable is the hope;Because teens are usually 

future-oriented And most of the time they are thinking about having a better life in the future, 

As mentioned earlier; Studies have shown that hope and responsibility have a prominent role 

with adaptation and resilience(Snyder,2112 & Kyngas et al,2111). 

There are various methods to improve responsibility, resilience, and hope(Ramezani et al, 

2119; rashidzade and Beyrami,2118 & Yousefipour and Samarin,2121); One of these methods 

can be called reality therapy, which is an approach to responsibility and consequently affects 

resilience and hope(Jones and Parish,2119).The theory according to which reality therapy has 

gained strength,validity and power is the choice theory.A basic concept in reality therapy is 

responsibility and the meaning of responsibility is the ability to meet personal needs this should 

be done in a way that does not lose the needs of others.When a person is responsible and behaves 

in a way that besides the person that has a sense of value,other people who are around him/her 

feel value(Glasser,1888). 

Among the choice theory training studies,no study was found that focused on all the three 

variables of responsibility,resilience and hope(Johnson,899; Monsefi, Ahadi, and Hatami,2119 

& Sadeghian,Fakhri and Hasanzadeh,2121);Therefore, this study aimed to investigate the effect 

of choice theory training on responsibility, resilience and hope of high school girls. 

2. Materials and Methods 

This study is an applied study and in terms of methodology is a quasi-experimental research 

with pre-test and post-test and has the control group,the statistical population of this study is 

high school female students of Mashhad who were studying in the academic year 1188-1211. 

Samples gathered randomly from 111 students in the 11th, 11th and 12th grades in 19 schools 

from1, 2, 1, 2, and 9 districts in Mashhad which had been announced preparations for the choice 

theory training,finally 21 students were selected based on Morgan table sampling criteria that 

all,scored less on mentioned three scales,participants randomly assigned to the experimental 

and the control group.The experimental group received the intervention(Choice theory training) 

for experimental 9 sessions of 81 minutes and then both experimental and control groups 

completed the questionnaires. 

Demographic Questionnaire  

The researcher-made demographic questionnaire includes age, gender, and education level. 

Questionnaire students' responsibility 

This questionnaire was created by(Kordlo,2111) and has 95 questions and 9 subscales (internal 

commitment,external commitment, sense of security,self-esteem and sense of belonging).1 

grade is assigned for each item and the sum of grades shows the degree of responsibility.The 

scoring method of this questionnaire is like a Likert scale from I completely agree(1 point),I 

agree(2 points),I disagree(1 points) and I completely disagree (2 points); for negative questions, 

the reverse of above scores are considered.The total score in this questionnaire is obtained from 

the total scores of the subscales;the lowest score in this questionnaire is 95 and the highest score 
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is 222.Based on Cronbach's alpha the Questionnaire has a reliability of 1898 and 1881 which 

indicates the high reliability of this Questionnaire(Kordlo,2111& Gharibi,2119). 

 

Hinds et al's hope scale 

This scale has22questions and was designed by(Hinds et al,1881).The item scores are 

calculated as a 9-rank Likert scale and in reverse expressions,an item score is 1 if it is fully 

agreed.The internal consistency of this scale in different studies was reported as 1895, 1882and 

1/92which indicates the high reliability of this Questionnaire(Hinds et al,1881& 

Rassouli,Yaghmaie, and Majd,2111). 

Connor-Davidson's Resilience questionnaire 

(Connor-Davidson,2111)developed this questionnaire by reviewing research resources on 

resilience.The scale has 29 items;the score of the items is based on the Likert scale, in which 

"always true"(9points),"often true" (2 points),"sometimes true"(1 points),"rarely true"(2points) 

and "absolutely true"(1point).The total scores are in the range of 29 to 129, the scores that are 

between 29 and 21 indicate low resilience, scores that are between 21 and 91 indicate moderate 

resilience and scores that are above 91 indicate high levels of resilience.Based on Cronbach's 

alpha,this test has a reliability of 1892. 

0. Results 

Multivariate covariance analysis was used to investigate the effect of the intervention on the 

subscales of the responsibility and uni-variable covariance analysis was used to investigate 

the effect of the intervention program on a total score of responsibility, resilience, and hope. 

 
Table 8. The results of multivariate covariance analysis for responsibility in the two groups 

Eta Coefficient  Significance F-test Variables 

0003 00200 1030 Internal commitment 
00/0 **00001 010/0 External commitment 
0003 **0/001 20010 Feelings of security 

00// **00001 /1003 Self-esteem 

0021 **00001 13030 Sense of belonging 

Starred coefficients (**) are significant at P<./.8 

 

As shown in Table 1, in the subscale of external commitment (P<1811 and F=89898),feelings 

of security(P<1811and F=29899),self-esteem(P<1811and F=59811)and sense of belonging 

(P<1819 and F=11812)effect of the intervention is significant and their Eta Coefficient were 

1899,1821,1859and1829,respectively.However,the effect of the intervention on internal 

commitment is not significant(P>1811). 

 
Table 2.The results of univariate covariance analysis for responsibility in two groups 

Eta Coefficient  Significance F-test Variables 

003/0 **00001 2202/ Responsibility 

Starred coefficient (**) is significant at P<./.8 

 

As shown in Table2,there is a significant effect of an intervention for the responsibility 

(P=1811> and F=22825) and its Eta Coefficient is 18158. 
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Table 0.The results of univariate covariance analysis for resilience in two groups 

Eta Coefficient  Significance F-test Variables 

0000/ **00001 00003 Resilience 

Starred coefficient (**) is significant at P<./.8 

As shown in Table 1, the effect of the intervention on the resilience is significant 

(P=1811>,F=22891) and its Eta Coefficient is 18925. 

Table 4.The results of univariate covariance analysis for resilience in two groups 

Eta Coefficient  Significance F-test Variables 

0000/ **00001 1/00/ Hope 

Starred coefficient (**) is significant at P<./.8 

As shown in Table 2,there is a significant effect for intervention on the difference resilience 

variable(P=1811> and F=19889) and its Eta Coefficient is 18925. 

4. Discussion and Conclusion 

This study aimed to investigate the effect of choice theory training on the responsibility, 

resilience and hope in the second-grade girls. 

In this study,the teaching choice theory has a significant effect on increasing the responsibility 

of second-grade school students,so there are various studies that are consistent with the present 

study(Yadolahi et al,2118; Mirabdolazimi, Mardani and Noormohammadi,2121 & Vaziri et 

al,2112).In choice theory,people are taught to increase their responsibility for their behavior. 

According to this view,human control over behavior is an informed control so that the person 

chooses the overall behavior and is responsible for his/ her choices.A person chooses his 

desires,expectations,thoughts,beliefs and actions in a way that can create the best and most 

pleasant state in himself/herself thus the behavior is the result of human choice. 

The results show that the training choice theory has a significant effect on increasing the 

resilience of second-grade school students,so there are various studies that are consistent with 

the present study(Kazemabadi and Karami,2118 & Hokm Abadi et al,2112). The choice theory 

believes that people in the worst situations also have at least a few ways to behave appropriately, 

thus promoting their problem-solving ability and thereby increasing resilience in the other 

language.The person does not see themselves alone in difficult situations and can offer their 

best choice in those situations. 

The results also show that the training choice theory has a significant effect on increasing the 

hope of second-grade school students,so there are various studies that are consistent with the 

present study(Safari et al,2122 & Shameli and Hasani,2119).Teaching and learning this theory 

leads to personal freedom in all situations in the life and as the result,it keeps the light of hope 

alive in our hearts and shows us that we are not controlled by external forces and agents,we are 

not victims of our past,we are not the puppet of the underlying layers of the brain and hormones. 

We choose our behavior,so far,from the psychological perspective external factors,can not 

control us and play no important role in our destiny and behaviors. 
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 . مقدمه1

 یدوره نوجوان رات،ییتغ نیدر بدن همراه است؛ ا کیولوژیزیف راتییاند که با تغکرده انیب یبه جوان یرا دوره انتقال از کودک ینوجوان

 ی(. قسمت1551، 1دنبرگیفرها تکامل است )ها و بحرانچالش نیا جهیو نت کندیهمراه م یفراوان یهایمتعدد و دشوار یهارا با چالش

 یدوره به فرد نیا انیشود نوجوان در پا یاست که باعث م  4یدواریو ام 9یآور، تاب 2یریپذتیسئولبه م یابیدست ال،انتق نیاز ا

.(1954زو، و بر یالاسلام خیش) کندیرا تجربه م ییو سلامت روان بالا کندیم فایا یرا به خوب یاجتماع یهاشود تا نقش لیتبد

                                                           
1 Frydenberg 
2 Responsibility 

3 Resilience 
0 Hope 

 پژوهشی-مقالة علمی

 قطعم دختر آموزاندانش امیدواری و آوریتاب ،پذیریمسئولیت بر انتخاب تئوری آموزش تاثیر بررسی

 دوممتوسطه

 *2ر، سمیه شیرازی نقند 1فرمحمدعلی محمدی

 .رانیا ان،سمن ،سمناندانشگاه  ،یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ،استثنایی کودکان پرورش و آموزش تربیتی علومگروه دانشیار 1

 ،سمناندانشگاه  ،یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ،استثنایی کودکان پرورش و آموزش تربیتی لومگروه  ،تربیتی یشناسکارشناس ارشد روان2 

 .رانیا منان،س

 واریامید و آوریتاب پذیری،مسئولیت بر انتخاب تئوری آموزش تاثیر بررسی(. 1400فر،محمد علی؛شیرازی نقندر، سمیه.)محمدیاستناد به مقاله:

 1-11 .2( 1، )فصلنامة مشاورة مدرسه. دوم متوسطه مقطع دختر زانآمودانش

     2.2208.22808.02/jsc.8.022.01 :  
 

 4/01/0411 تاریخ دریافت:

 01/00/0411 تاریخ پذیرش:

 09/01/0410 تاریخ انتشار:

 

 این در امیدواری و آوریتاب پذیری،مسئولیت اهمیت طرفی از و افراد زندگی در نوجوانی دوران اهمیت به توجه با ف:اهدا

 رب انتخاب تئوری آموزش تاثیر بررسی هدف با حاضر یمطالعه ا،بال روان سلامت با فرد یک هایویژگی عنوان به دوران

 .گردید انجام دوم متوسطه مقطع دختر آموزاندانش امیدواری و آوریتاب پذیری،مسئولیت

 است؛ شده انجام مشهد شهر دوم متوسطه مقطع دختر 40 روی بر 1955-1400 سال در که آزمایشی نیمه نوع از مطالعه این :روش

 هیندز نوجوانان امیدواری و 2009 سال دیویدسون کانرـ آوریتاب ،2011 سال کردلو پذیریمسئولیت میزان سنجش هایمهپرسشنا

 کنترل و لهمداخ هایگروه در تصادفی طور به کنندگانشرکت شدند، تکمیل مداخله از بعد و قبل مرتبه یک 1551 سال همکاران و

 هایمولفه اساس بر آوریتاب و امیدواری پذیری،مسئولیت مفاهیم ایدقیقه 50 جلسه 1 طی مداخله گروه افراد به قرارگرفتند،

 های متغیر رایب و پذیری مسئولیت متغیر های مولفه برای متغیره چند کوواریانس روش از هاتحلیل. شد داده آموزش انتخاب تئوری

 .شد انجام  24SPSS افزار نرم از استفاده با رهمتغی تک کوواریانس از امیدواری و آوری تاب پذیری، مسئولیت

 آوریتاب و امیدواری پذیری،مسئولیت متغیرهای بر معناداری اثربخشی مداخله که دهدمی نشان مطالعه اصلی هاییافته ها:افتهی

 .اندداشته( >0001P) سطح در

 آوریتاب و دواریامی ، پذیریمسئولیت ارتقا و بهبود برای موثر راهکاری عنوان به تواندمی انتخاب تئوری آموزش :یریگجهینت

 .شود استفاده آموزاندانش

 چکیده

-تئوری ها:کلیدواژه

 ،امیدواری،پذیریانتخاب،مسئولیت

 دختر آموزاندانش آوری،تاب
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-آموزان دختر مقطعدانش یدواریو ام یآورتاب ،یریپذتیانتخاب بر مسئول یآموزش تئور ریتاث ی(.  بررس1400. )هینقندر، سم یرازیش ؛یفر، محمد عل یمحمد

 1-11. 2(1) فصلنامة مشاورة مدرسه، دوم. متوسطه.
 

ن آن در س یریادگیموارد که  نیا نیترو مهم نیاده و مدرسه است؛ از جمله اولخانو یهاآموزش قیانتقال از طر نیا یاز راه ها یکی

سن  نیدر ا یعوامل احساس ارزشمند نیتراز مهم یریپذتیمسئول .است یریپذتیمسئول شود،یو کامل م ابدییادامه م ینوجوان

قائل  آنها ارزش یبرا زیتند و افراد جامعه نثمربخش هس گریدافراد  یکه آنها تصور داشته باشند که برا شودیاست و باعث م

در جهت  یه مانعک یارفتارها به گونه امدیپ رفتنیخود و پذ یازهایبرآوردن ن ییتوانا توانیرا م یریپذتیمسئول نیخواهندشد؛ همچن

و  ندکیت آن حرکت مبه سم یذات صورتسن به  نیکه نوجوان در ا یایژگیافراد جامعه نباشد عنوان نمود، و یازهایبرآوردن ن

شده است که  یدر مطالعات بررس(.1555، 2و گلسر 2002، 1دریسنااباشد) یفرد دارا م یدر سراسر زندگ ییبالا اریبس تیاهم

 گری(؛ به زبان د2001، و همکاران 9نگاسیو ک 2002 ،دریاسنادارد) یآوربا سازگار شدن و تاب یادیارتباط ز یریپذتیمسئول

و  1550،  4ندزیه) دهدیم یرو یکه در انسان در زندگ شودیم یو روان یاز ضربات محکم روح یریباعث جلوگ یریپذتیمسئول

سبب  یبه احتمال قو یو نوجوان یودکهستند که در دوران ک ییهاسازه یآورو تاب یریپذانعطاف گرید انی( و به ب2004 ندز،یه

که  شودیآنچه که در نوجوانان باعث م ییسو از(.2011، 1سالتر)شودیم یتداوم رشد مثبت و سازگارانه در جهات مختلف وجود

ه دارند که مسئله توج نیبه ا شهیوقات همو اکثر ا باشندیمحور م ندهیاست؛ چرا که نوجوانان معمولا آ یدواریآنها سازگارتر باشند ام

 یریپذتیولو مسئ یدواریماست که اشده یشد؛ در مطالعات بررستر گفتهداشته باشند، همانطور که قبل یبهتر یزندگ ندهیدر آ

 سازدیفرد را قادر م یدواریو ام دیام .(2001و همکاران ،نگاسیک؛2002 در،یاسنادارد) یآوربا سازگار شدن و تاب یادیارتباط ز

از خود  است که نسبت به مراقبت لیدل نیهستند و به هم یشتریب دیام یمثبت دهد، نوجوانان معمولاً دارا یکه به فرد و گروه انرژ

 ،یریپذعطاف. انکندیاده مروزمره آم یو کارها تیفعال یو او را برا شودیبه فرد م یباعث انرژ دیدارند؛ ام یشتریب یریپذتیمسئول

 دیام یایاز مزا یهمگ ت،یو بهبود رضا دهدیم یرو یکه در انسان در زندگ یایو روان یاز ضربات محکم روح یرینشاط، جلوگ

و  یرمضانوجود دارد) یمختلف روش هایفرد  کی یدر زندگ یدواریو ام یآورتاب ،یریپذتیبهبود مسئول یبرا .باشندیم

که  6یدرمانتیواقع توانیها را مروش نیاز ا یکی.(1400ن،یپور و سامار یوسفی و 1951،یرامیزاده و با دی؛رش1951همکاران،

که بر اساس  یاهینظر .(2001، 1شیو پار 1جونزاست عنوان کرد) یدواریو ام یآورتاب جهیو در نت یریپذتیجهت مسئول یکردیرو

 یدرمانتیکه در واقع هیپا مفهوم کی. باشدیم 5انتخاب هیاستحکام و اعتبار و قدرت شده است نظر یدارا یدرمانتیآن واقع

 یابه گونه دیمساله با نیا باشد؛یم یشخص یازهاین ایفرد  یازهایبرآوردن ن رد ییو مفهوم آن توانا یاست که معن یریپذتیمسئول

که هم خود  کندیرفتار م یاکه مسئول باشد به گونه ینشود. انسان وقت گرانید یازهایرفتن ن نیشخص باعث از ب که ردیگصورت

 (. 1555گلسر، احساس ارزش کنند) تندکه با او در ارتباط هس یو افراد گرانیباشد و هم د یاحساس ارزش یفرد دارا

را  یدرمانتیواقع یدوره آموزش کی (1511، 10نجانسو)مثل ،انددهیرا سنج یدرمان تیواقع یربخشوجود دارد که اث یمطالعات

 ای.ت اس یلازم و ضرور اریبس یدرس یهاطیدر مدارس و مح هینظر نیاز آن بود که ا یآنها حاک جیارائه کرد؛ نتا رستانیدر دو دب

ربخش اث یریپذتیو مسئول ندهیبه آ دیام شیبر افزا یدرمان تیه واقعنشان داده است ک زین (1951،یاتمو ح یاحد ،یمنصف)مطالعه 

 ان،یصادق) دشویم یریپذتیمسئول شیباعث افزا یدرمان تیو حسن زاده مشخص شد واقع یفخر ان،یدر مطالعه صادق نیو همچن.است

مرکز مت یدواریو ام یآورتاب ،یریپذتیمسئول ریشد که بر هر سه متغن افتی یامطالعه انیم نی(؛ در ا1955و حسن زاده،  یفخر

                                                           
1 Snyder 
2 Glasser 
3 Kyngas 
0 Hinds 
0 Sattler 

/ Reality therapy 
/ Jones 
1 Parish 
0 Choice theory 
10 Johnson 
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آموزان دانش یدواریو ام یآورتاب ،یریپذتیانتخاب بر مسئول یآموزش تئور ریتاث یمطالعه با هدف بررس نیرو ا نیباشد؛ از اشده

 دختر مقطع متوسطه دوم انجام شد.

 ها. مواد و روش2

و پس آزمون با گروه  آزمونشیبه صورت پ یشیآزما مهیپژوهش، نوع ن تیو از نظر ماه یکاربرد حاضر از لحاظ هدف، یمطالعه

-1400یلیآموزان دختر متوسطه دوم آموزش و پرورش شهر مشهد که در سال تحصپژوهش دانش نیا یگواه است، جامعه آمار

 11و دوازدهم تعداد  ازدهمیدهم،  یهاهیوزان پاآمنفر از دانش 900 یبر رو یبودند؛ به صورت تصادف لیمشغول به تحص 1955

 کرده بودند، پرسشنامه یانتخاب اعلام آمادگ یشرکت در جلسات آموزش تئور یشهر مشهد که برا 1، 4، 9، 2، 1 یمدرسه از نواح

نفر انتخاب شدند  40ورگان جدول م یریگنمونه یهااریمعتعداد با استفاده از  نیاجرا شد. از ا یآورو تاب یدواریام ،یریپذتیمسئول

و هر گروه به صورت  میتقس ینفر 20گرفته بودند سپس به دو گروه   یکمتر ینمره اسیسه مق نیافراد در ا نیحال ا نیو در ح

 50جلسه  1 یط شیگروه آزما یانتخاب( برا یمداخله )آموزش تئور افتند،ی صیو گروه گواه تخص شیبه گروه آزما یتصادف

 کردند. لیها را تکمو گواه پرسشنامه شیو پس از آن هر دو گروه آزما رفتیم پذانجا یاقهیدق

 "نوجوانان یدواریام".(1950کردلو،)"آموزاندانش یریپذتیمسئول زانیم" یهاداده در مطالعه حاضر پرسشنامه یآورجمع یابزارها

-حاتیبود که در ادامه توض کیپرسشنامه دموگراف زیو ن (2009،دسونیویدو  کانر)"یآورتاب پرسشنامه"(.1551،و همکاران ندزیه)

 .گرددیارائه ممربوط به هرکدام 

 کیپرسشنامه دموگراف

 است. لاتیو سطح تحص تیمحقق ساخته در مطالعه حاضر شامل سن، جنس گیپرسشنامه دموگراف

 آموزانپذیری دانشمسئولیت زانیپرسشنامه سنجش م

 ،منیتا سحساا ،نیوبیر دـتعه ،یـندرو دـتعه) ساـمقی رـیز 1سؤال و  16 یخته شده و داراسا (1950،کردلو)پرسشنامه توسط نیا

را  نیدموآز یپذیر لیتئومسانمیز هارتعبا جمعو  ستا یافته صختصاا هنمر 1 رتهرعبا ایبر. تـس( اقـتعل ساـحسو ا نفس تعز

(، ازیامت2(، موافقم )ازیامت 1که در آن کاملا موافقم ) باشد،یم تلیکر فیط رتصو به پرسشنامه نـیا اریگذ هنمر. روش دهدیم ننشا

 .شودیعکس نمرات فوق در نظر گرفته م یسوالات منف یدارد. براامتیاز( 1،کاملاً مخالفم)(ازیامت 4خالفم )م(، ازیامت 9)نظری ندارم

 224نمره  نیو بالاتر 16پرسشنامه  نیمره در ان نیترنیی. پادیآیبه دست م هااسیپرسشنامه از مجموع نمرات مق نیکل در ا ینمره

بر  و دهیانتخاب شده بودند، اجرا گرد یاخوشه یریگنمونه وهینفر که به ش 91، 104، 412 یسه مرحله بر رو یپرسشنامه ط نیاست. ا

آزمون  نیا یبالا ییایاز پا است که نشان 1500برابر  ییایپا یاراآزمون د نیبود که ا نیا انگریکرونباخ ب یآلفا یآمار لیاساس تحل

مورد  یپرسشنامه به روش صور ییروا تیو ترب میمنبع و بر اساس نظر صاحب نظران حوزه تعل نی(. بر اساس هم1950کردلو،است )

مورد پژوهش قرارگرفت و  (1915 ،این یریو شمش نیلاد،یونسی)آزمون توسط  نیا ییمحتوا ییروا نیقرارگرفته است.  همچن دییتا

 5000پذیری کلی مسئولیت یپرسشنامه برای نمره نیا ییایانجام شد پا (1956،یبیغر)که توسط  ی0. گزارش شد. در پژوهش50اعتبار 

 1100و تعهد درونی  1900، احساس امنیت 1100،عزت نفس 1600،احساس تعلق 1500های آن؛ تعهد بیرونی مقیاسو برای خرده

 است. 1900پرسشنامه  نیا یپژوهش حاضر برا ییایو در انتها پا گزارش شد
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 و همکاران ندزینوجوانان ه یدواریپرسش نامه ام

-یو علو ییغمای ،یرسول)و توسط  دیگرد یطراح (1551،و همکاران ندزیه)و توسط  باشدیسؤال م 24 یدارا اسیمق نیا

 اسیمق نیا نکهیا لیشد. به دل یآن بررس یروان سنج یهایژگیو د؛یردگ یابینوجوانان هنجار یدر مراکز شبانه روز (1915مجد،

  (1915،یسولر)نوجوانان استفاده شود،  یجامعه یپرسشنامه برا نیبتوان از ا نکهیا یاز نوجوانان اجرا شده بود و برا یگروه خاص یرو

 یآلفا یبررس نینمود و جهت ا یبررس 1916-1911آموزان ساکن تهران در سال دانش یپرسشنامه را بر رو نیا یایاعتبار و پا

محاسبه درجه ای  1 کرتیل فیآن به صورت ط یگذارنمره هـک باشدیسؤال م 24 یدارا اسیمق نید. انمومحاسبه  را  کرونباخ

 و بوده رخوردارب صوری و واـمحت ارـاعتب از ذکورـم مقیاس. ردیگیتعلق م 1موافق نمره  کاملاً یو در عبارات معکوس نمره  شودیم

 لعاتدر مطا اسیمق نیا یدرون ی. همساناست قرارگرفته بررسی مورد نوجوانان مختلف ایـه هـنمون در آن نجیـس روان هاییگویژ

که  انیــنوجوان اختنــس ایزــمتم هک یـبین یشــپ ارـاعتب از انـنوجوان دواریـامی مقیاسگزارش شده است. 1600-5200مختلف

 عمومی سالمت پرسشنامه با معنیدار مثبت همبستگی( سازه اعتبار) و دشدهان داده تشخیص سالم که نوجوانانی از ندستــه سردهــاف

 یپژوهش حاضر برا ییای( و در انتها پا1915مجد،  یو علو ییغمای ،یو رسول 1551و همکاران،  ندزیه) است داربرخور نیز نوجوانان

 است. 1200مه پرسشنا نیا

 دسونیوید و  کانر یآورتاب پرسشنامه

دارد؛  هیگو 21 اسیمق نینمودند. ا هیته یآورتاب نهیدر زم یمنابع پژوهش ینیپرسشنامه را با بازب نیا (2009، دسونیوید و  کانر)

 9درست ) ی(، گاهازیامت 4رست )(، اغلب دازیامت 1درست ) شهیباشد که در آن هم یم کرتیل فیپرسشنامه بر اساس ط یگذارنمره

 21 نیباشد؛ نمرات ب یم 121تا  21از  ازاتی. مجموع امتردیگی( را در بر مازیامت 1( و کاملا درست )ازیامت 2(، به ندرت درست )ازیامت

باشند.  یم یآورتاب یسطح بالا 19و نمرات بالاتر از  یآورحد متوسط تاب 19تا  41 نینمرات ب ،یآورتاب نییحد پا 41تا 

روش  به) این پرسشنامه نیز پایایی( و اگرو وا اهمگر ییروا و ملاعو تحلیل)به روش  این پرسشنامه نیز ییروا(1951،یاردستان)توسط

اند. گزارش کرده 6400آن را  ییو روا 1400 ییایو پا ستا هیددگر ازحرا مختلف یها وهگردر  سمقیا( خنباوکر یلفاو آ ماییزآزبا

 اسیبا مق اسیمق نیبا آنها همبسته بوده اند. ا یشده است و به طور قابل توجه سهیبا ساختار مشابه مقا اسیمق نیبا چند اسیمق نیا

بار همگرا که اعت دهدیها نشان م افتهی نیا یدارد. همه  یمعنادار یمنف یهمبستگ،استرس یریپذ بیآس اسیاسترس درک شده و مق

 پرسشنامه نیا یپژوهش حاضر برا ییایدر انتها پا. ( 1951، یردستانا :2009، دسونیویو د کانرخوب است ) اسیمق نیا

و در  دیها استفاده گردداده فیتوص یو انحراف استاندارد برا نیانگیم یمرکز یهاها ابتدا از شاخصداده یبررس یبرااست.1100

انجام  Spss24افزار  حاضر با استفاده از نرم یهالیاستفاده شد و تحل یریو تک متغ یریچند متغ انسیکووار یادامه از روش آمار

 .گرفت

 هایافته. 3

  4501و  91011 بیترت به شیو انحراف استاندارد سن افراد شرکت کننده در گروه آزما نیانگیاست که م نیا انگریب یفیتوص یهاافتهی

دند؛ از متوسطه دوم بو یلیدر مقطع تحص لیکنندگان دختر، مشغول به تحصمه شرکتبوده است و ه 9101و  41011و در گروه گواه 

درصد(  11نفر ) 9و  ازدهمی یلیتحص هیدرصد( در پا 20نفر ) 4دهم،  یلیتحص هیدرصد( در پا 61نفر ) 19 شیدر گروه آزما نیب نیا

درصد( در  91نفر ) 1دهم،  یلیتحص هیدرصد( در پا 11نفر ) 11بودند و در گروه گواه  لیدوازدهم مشغول به تحص یلیتحص هیدر پا

 بودند. یلیدوازدهم مشغول به تحص یلیتحص هیدرصد( در پا 10نفر ) 2و  ازدهمی یلیتحص هیپا

https://www.crossmark.com/
http://jsc.uma.ac.ir/?lang=fa


 

 

10 
 

Autumn 2021. Vol 1. Issue 2 

-آموزان دختر مقطعدانش یدواریو ام یآورتاب ،یریپذتیانتخاب بر مسئول یآموزش تئور ریتاث ی(.  بررس1400. )هینقندر، سم یرازیش ؛یفر، محمد عل یمحمد

 1-11. 2(1) فصلنامة مشاورة مدرسه، دوم. متوسطه.
 

  نوع و ها گروه کیبه تفک ، مسئولیت پذیری، تاب آوری و امیدواری یریپذتیمسئول متغیر های مؤلفه یفیتوص های . آماره1جدول

 نآزمو

 انحراف استاندارد میانگین تعداد  ها گروه هامتغیر

 1101 51026 20 پیش آزمون آزمایش تعهد درونی

 1504 40021 20 پس آزمون  

 1904 61026 20 پیش آزمون گواه 

 1204 20026 20 پس آزمون  

 1604 10024 20 پیش آزمون آزمایش بیرونید ـتعه

 9609 11090 20 پس آزمون  

 1102 00021 20 پیش آزمون گواه 

 1102 11024 20 پس آزمون  

 2001 20011 20 پیش آزمون آزمایش احساس امنیت

 9009 11021 20 پس آزمون  

 1609 10015 20 پیش آزمون گواه 

 6009 11011 20 پس آزمون  

 9109 10021 20 پیش آزمون آزمایش نفست عز

 6501 11099 20 پس آزمون  

 1204 11021 20 پیش آزمون گواه 

 9104 41021 20 پس آزمون  

 5402 10021 20 پیش آزمون آزمایش احساس تعلق

 1102 20092 20 پس آزمون  

 0209 60021 20 پیش آزمون گواه 

 6109 10021 20 پس آزمون  

 61011 410121 20 پیش آزمون آزمایش یریپذتیمسئول

 1105 410141 20 پس آزمون  

 11019 100121 20 پیش آزمون گواه 

 50014 910124 20 پس آزمون  
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 1904 40011 20 پیش آزمون آزمایش یدواریام

 4101 10014 20 پس آزمون  

 2106 00011 20 پیش آزمون گواه 

 1106 00016 20 پس آزمون  

 1206 00011 20 پیش آزمون آزمایش یآورتاب

 11.25 100110 20 پس آزمون  

 1106 16.11 20 پیش آزمون گواه 

 5.44 11.61 20 پس آزمون  

  

نرمال .دهدینشان م رییآزمون تغ شیدر مرحله پس آزمون، نسبت به پ شیگروه آزما نیانگیم شودیملاحظه م 1همچنان که در جدول 

است.  یریغچند مت انسیکووار لیتحل لیاز قب کیپارامتر یهاآزمون یتمام یهافرض شیپ نیتر از مهم یکیها داده عیبودن توز

 یاز آزمون ام باکس برا رنف،اسمی–آزمون و پس آزمون از آزمون کالموگروف  شیدر پ رهایمتغ عینرمال بودن توز یبررس یبرا

 یبرابر فرض شیپ یو کنترل و از آزمون لون برا شیگروه آزما نیوابسته در ب یرهایمتغ انسیکووار سیماتر یبرابر یبررس

ن معنادار هر سه آزمو جهیمربوطه استفاده شد که نت یهافرضشیپ یبررس یسه آزمون برا نیاز ا شود،یخطا استفاده م یهاانسیوار

 یبررس یبرا یریچند متغ انسیکووار لیها از تحلنرمال بودن داده هبا توجه ب میتوانیها نرمال بوده است پس مداده عیاست و توز

 .میکنو کنترل استفاده شیگروه آزما انیتفاوت م

، (=11021Fو  P<0100) تیحساس امن(،  ا=15051F و P<0100) یرونیتعهد ب یهادر مؤلفه دهد،ینشان م 2مانطور که در جدول شماره ه

  و کنترل وجود دارد شیدو گروه آزما نیب ی( تفاوت معنادار=94019F و P<0100)( و  احساس  تعلق =09061F و P<0100) عزت نفس

و  شیدو گروه آزما نیب یتفاوت معنادار (P<0100)یاست. اما در مولفه تعهد درون 2100 و 6100، 4900، 1100 بیاتا آنها به ترت بیو ضر

 کنترل وجود ندارد.

 در دو گروه یریپذ تیمسئول ریمتغ های تفاوت مؤلفه یبررس یبرا یریچند متغ انسیکووار لیتحل جی. نتا2جدول 

 اتا بیضر یمعنادار F آماره رهایمتغ

 0009 00211 1094 یـنودرد ـتعه

 0011 00001** 51015 بیرونید ـتعه

 0049 00001** 21011 احساس امنیت

 0061 00001** 61009 نفست عز

 0021 00001** 19094 احساس تعلق

 معنادار هستند P<01/0ضرایب ستاره دار)**( در سطح 
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دو گروه  نیب ی( تفاوت معنادار=F 22026و  P<0100) یریذپ تیرمسئولی. در مورد متغدهدینشان م 9همانطور که در جدول شماره 

 .است 96500اتا آن  بیو کنترل وجود دارد و ضر شیآزما

 
 در دو گروه یریپذ تمسئولی متغیرتفاوت  یبررس یبرا یریتک متغ انسیکووار لیتحل جی. نتا3جدول 

 اتا بیضر یمعنادار F آماره رهایمتغ

 96500 00001** 26022 مسئولیت پذیری

 معنادار هستند P<01/0ستاره دار)**( در سطح  یبضر

و شیدو گروه آزما نیب یتفاوت معنادار( =F 19044و  P<0100) یآورتاب ری. در مورد متغدهدینشان م 4همانطور که در جدول شماره 

 است. 14600اتا آن  بیکنترل وجود دارد و ضر

 
 در دو گروه تاب آوری متغیرتفاوت  یبررس یبرا یریتک متغ انسیکووار لیتحل جی. نتا4جدول 

 اتا بیضر یمعنادار F آماره رهایمتغ

 14600 00001** 19044 تاب آوری

 معنادار هستند P<01/0ستاره دار)**( در سطح  یبضر

و شیو گروه آزماد نیب یتفاوت معنادار (=F 51011و  P<0100) یدواریام ری. در مورد متغدهدینشان م 1 همانطور که در جدول شماره

 است. 1400اتا آن  بیکنترل وجود دارد و ضر
 در دو گروهامیدواری  متغیرتفاوت  یبررس یبرا یریتک متغ انسیکووار لیتحل جی. نتا5جدول 

 اتا بیضر یمعنادار F آماره رهایمتغ

 1400 00001** 51011 امیدواری

 

 گیری. بحث و نتیجه4

-متوسطه آموزان دختر مقطعدانش یدواریو ام یآورتاب ،یریپذتیانتخاب بر مسئول یوزش تئورآم ریتاث یمطالعه بررس نیهدف از ا

 دوم بوده است.

معنادار  ریآموزان دوره متوسطه دوم تأثدانش یریپذتیمسئول شیانتخاب بر افزا یاست که آموزش تئور نیاول مطالعه حاضر ا هیفرض

 یریپذتیانتخاب را بر مسئول یآموزش تئور یاثربخش یکه با هدف بررس(1951،کارانو هم یدالهی)یراستا مطالعه نیدارد، در هم

 انیدانشجو یریپذتیمسئول شیانتخاب باعث افزا یآموزش تئور دهدیانجام شد، نشان م 2015 سالدختر در  انیدانشجو یدواریو ام

-یریپذتیمطالعه، پرسشنامه مسئول نیستفاده شده در اا یهادختر شده است، جامعه مورد مطالعه که دانشجو بوده اند و پرسشنامه

متفاوت است و آموزش مورد استفاده همانند مطالعه  ربوده است که با مطالعه حاض (1551،دریاشنا)یدواریام اسیو مق (1511،گاف)

 ،یمیدالعظرعبیم)توسط  یگرید یباشد.مطالعه یهمسو با مطالعه حاضر م زیمطالعه ن نیا جهیانتخاب بوده است؛ نت یحاضر تئور

-نیزوج ییو تعهد زناشو یریپذتیئولانتخاب بر مس یآموزش تئور یاثربخش یکه با هدف بررس (1400،یراد و نورمحمدیمردان

 یریپذتیمسئول شیانتخاب باعث افزا یآموزش تئور دهدیانجام شد، نشان م 2021مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 

 یریذپتیمسئول اسیمطالعه، خرده مق نیاند و پرسشنامه استفاده شده در ابوده نیه است، جامعه مورد مطالعه که زوجشد نیزوج
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 یاست که با مطالعه حاضر متفاوت است و آموزش مورد استفاده همانند مطالعه حاضر تئوربوده (1541،ایفرنیالک)یتیپرسشنامه شخص

 یکه با هدف بررس زین (1951،انو همکار یریوز) ی.در مطالعهباشدیهمسو با مطالعه حاضر م زینمطالعه  نیا جهیاست؛ نتانتخاب بوده

 یمبتن یگروه درمان دهدیانجام شد، نشان م 2015در سال  انیزندان یریپذتیانتخاب بر مسئول یبر تئور یمبتن یگروه درمان یاثربخش

شده در  دهاند و پرسشنامه استفابوده انیاست، جامعه مورد مطالعه زندانشده نایزندان یریپذتیمسئول شیانتخاب باعث افزا یبر تئور

مورد  است که با مطالعه حاضر متفاوت است و روشبوده ایفرنیکال یتیپرسشنامه شخص یریپذتیمسئول اسیمطالعه، خرده مق نیا

 جهیست؛ نتامورد استفاده قرار گرفته یالب گروه درمانتفاوت که در ق نیاست؛ با اانتخاب بوده یاستفاده همانند مطالعه حاضر تئور

 باشد.  یز همسو با مطالعه حاضر میمطالعه ن نیا

عنادار دارد؛ م ریآموزان دوره متوسطه دوم تأثدانش یدواریام شیانتخاب بر افزا یاست که آموزش تئور نیدوم مطالعه حاضر ا هیفرض

را با هدف  یمطالعه ا (1951،یوکرم یکاظم آباد)تر ذکر شد،که قبل(1951،همکارانو  یدالهی)یراستا علاوه بر مطالعه نیدر هم

 یآن نشان داد گروه درمان جهیانجام دادند، نت  MSبه  انیمبتلا یبه زندگ دیانتخاب بر ام یبر تئور یمبتن یانگروه درم ریتاث یبررس

اند و بوده MSبه  انیموثر باشد؛ جامعه مورد مطالعه که مبتلا MSبه  انیمبتلا یبه زندگ دیبر ام تواندیانتخاب م یبر تئور یمبتن

  بوده است که با مطالعه حاضر متفاوت است و روش مورد (1511،لریم)یبه زندگ دیپرسشنامه ام همطالع نیاستفاده شده در اپرسشنامه

 نیاجهیت؛ نتمورد استفاده قرار گرفته اس یه درمانتفاوت که در قالب گرو نیانتخاب بوده است؛با ا یاستفاده همانند مطالعه حاضر تئور

 ریتأث یکه با هدف بررس(1959،و همکاران یحکم آباد)توسط زین یگرید ی. مطالعه باشدیهمسو با مطالعه حاضر م زیمطالعه ن

 دهدیمشد، نشان انجام 2014کنندگان مواد در سال سوءمصرف یدواریانتخاب بر ام یبر تئور یمبتن یگروه نینو یدرمانتیواقع

 کنندگان موارد شده است، جامعه مورد مطالعهمصرفسوء یدواریام شیانتخاب باعث افزا یبر تئور یمبتن یگروه یدرمان تیواقع

بوده است که با  (1551،دریاشنا) یدواریمطالعه، پرسشنامه ام نیاند و پرسشنامه استفاده شده در اکنندگان مواد بودهکه سوء مصرف

 تیواقع تفاوت که در قالب نیانتخاب بوده است؛ با ا یحاضر متفاوت است و آموزش مورد استفاده همانند مطالعه حاضر تئور مطالعه

 .باشد یهمسو با مطالعه حاضر م زیمطالعه ن نیا جهیارائه شده است؛ نت یدرمان

آموزان دوره متوسطه دوم دانش یورآتاب شیانتخاب بر افزا یاست که آموزش تئور نیسوم و آخر مطالعه حاضر ا هیفرض

 انتخاب یبر تئور یآموزش مبتن یاثربخش یکه با هدف بررس(1401،و همکاران یصفار)یراستا مطالعه نیمعنادار دارد؛ در همریتأث

اعث انتخاب ب یآموزش تئور دهدیانجام شد، نشان م 2022دوره متوسطه در سال  انآموزدانش یو نشاط ذهن یلیتحص یآوربر تاب

ت که با مطالعه بوده اس یلیتحص یآورمطالعه، پرسشنامه تاب نیشده است، پرسشنامه استفاده شده در ا یلیتحص یآورتاب شیافزا

آموزش مورد استفاده همانند مطالعه  نیاند همچن بودهآموز حاضر متفاوت است و جامعه مورد مطالعه که همانند مطالعه حاضر دانش

  ویاملش)توسط زین یگرید ی. مطالعهباشدیهمسو با مطالعه حاضر م زیمطالعه ن نیا جهیده است؛نتبو،انتخاب یحاضر تئور

انجام شد،  1951فرزند مبتلا به سرطان در سال  یمادران دارا یآوربر تاب یدرمان تیواقع یاثربخش یکه با هدف بررس (1951،یحسن

رزند ف یران مبتلا به سرطان شده است، جامعه مورد مطالعه که مادران داراماد یآورتاب شیباعث افزا یدرمان تیواقع دهدینشان م

همانند مطالعه  (2009،سونیویکانر و د)یآوراند با مطالعه حاضر متفاوت است، پرسشنامه مربوط که پرسشنامه تابمبتلا به سرطان بوده

 یدرمان تیتفاوت که در قالب واقع نیبوده است با ا یدرمان تیآموزش مورد استفاده همانند مطالعه حاضر واقع نیحاضر است همچن

 .باشدیهمسو با مطالعه حاضر م زیمطالعه ن نیا جهیارائه شده است؛ نت
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-یآورتاب ،یریپذتیدر بهبود مسئول تواندیتئوری انتخاب م میاصول و مفاه رییگفت فراگ توانیبه دست آمده م هایافتهی نییتب در

 زانیا مت شودین دختر مقطع متوسطه دوم موثر باشد. به عنوان مثال، در تئوری انتخاب به افراد آموزش داده مآموزادانش یدواریو ام

ت به طوری که کنترل آگاهانه اس کیکنترل انسان بر رفتار،  دگاهید نیدهند. مطابق ا شیافزا شیخود را در قبال رفتار خو تیمسئول

طوری  و اعمال خود را دیها، انتظارات، افکار، عقااست. انسان خواسته شیهای خوانتخابرا انتخاب کرده و مسئول  یفرد رفتار کل

 .انتخاب انسان است جهینت ی،رفتار هر.دینما جادیا شیحالت را در خو نیندتریوشاو خ نیکه بتواند بهتر کندیانتخاب م

که نور  است نیآن ا ندیو برآ شودیم یمنته یای زندگهما در تمام جنبه یو آزادی شخص اریبه اخت هینظر نیا رییادگیآموزش و  

مغز و  نیریز هایهیلا چهیما باز م،یستیگذشته خود ن یما قربان م،یستین یرونیو عوامل ب روهایکه ما ن داردیرا در دل ما زنده نگه م دیام

ر لحظه در ه یادمآم،یهر لحظه در حال انتخاب هست آموزدیانتخاب به ما م یتئور.میکنی. ما رفتار خود را انتخاب ممیستیها نهورمون

ر طول ددمیآ یکه همه رفتارها یمعن نیت به او عشق و احساس تعلق اس حیقدرت، تفر ،یآزادبقا، یاساس ازین 1از  یکیحال ارضا 

است  یاساس ازیهر رفتار ما مربوط به کدام ن میمتوجه شو میتوانیانتخاب م یتئور یریادگیشود؛ با  یمربوط م ازین 1 نیشبانه روز به ا

انتخاب را  نیبهتر ایرفتار  نیبهتر میتوانیم یطیکه در هر شرا یمعن نیبالاتر رود به ا مانینسبت به رفتارها مانیروش آگاه نیو به ا

 یتئور بیرتت نیرفتار مناسب دارند، بد یبرا راهحداقل چند  زین طیشرا نیانتخاب اعتقاد دارد افراد در بدتر یتئور.میداشته باش

 نندیبیها نمخود را تن زیسخت ن طیفرد در شرا یعنی ابد،ییم شیافزا یآورتاب قیطر نیو از ا دهدیانتخاب حل مسئله افراد را ارتقا م

-رایبتخاب در مدارس،نا یاز آموزش تئور گرددیم شنهادیپ جهینت درارائه دهند. طیانتخاب خود را در آن شرا نیبهتر توانندیو م

-گروه نیا یآورو تاب یدواریام ،یریپذتیمسئول شیبه افزا میتوانیم یتئور نیآموزان و نوجوان استفاده شود و به کمک ادانش

ا و ه تیهمواره محدود ،ارزشمند یهاافتهیمانند تمام مطالعات انجام شده در کنار  زیمطالعه حاضر ن در.میبکن ییسزاکمک به

آموزان در دانش یدرمان، عدم بررس جینتا رییگیفقدان امکانات و زمان برای پ به توان یکه م دادکار رخ  ندیدر فرآنیز ییهانقص

مشکلات و  و در نظر نگرفتن یکوچک بودن نمونه مورد بررس ،یخانوادگ طیگر مثل شرامداخله یرهایکنترل متغو  گرید یجنبه ها

 یرهایشود، متغ یریگیمطالعه حاضر پ جینتا گریدر مطالعات د شودیم شنهادیو پاشاره کرد خانواده ها  نیا یبحران های زندگ

 شدهانتخاب یترگسترده ی حجم نمونه و همچنین پیشنهاد می گردد که ترل شوندکن ینیو والد یخانوادگ طیمثل شرا گریگر دمداخله

 شود.و از هر دو جنس استفاده

 .ملاحظات اخلاقی5

 پیروی از اصول اخلاقی پژوهش:

ها آن عاتلااطو  دندر جریان روند پژوهش بودو همچنین ایشان کنندگان شرکتهمه اخذ رضایت آگاهانه از از  تحقیق حاضر، پس

 د. حرمانه نگه داشته شم

 حامی مالی:

 حاصل پایان نامه مقطع ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه سمنان است.این تحقیق 

 مشارکت نویسندگان:

 د.انتمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخشهای پژوهش حاضر مشارکت داشته

 تعارض منافع:

 ندارد.مقاله تعارض منافع  نیا سندهیبنابراظهار نو
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(. اثربخشی آموزش مثبت نگری با تکیه بر آموزه های 1951میر محمود.) ،میرنسب ،تورج ،هاشمی نصرت آباد ،منصور ،بیرامی ،عبداله ،رشیدزاده
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