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Abstract
Introduction: Choice theory focuses on the relationships between parents and children and
the conflicts between them, and it is a consequence of the growth of the reality of treatment.
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Aim: The purpose of this study was to determine the effectiveness of the education of the
components of choice theory on reducing parent-child conflict in secondary school students.
Methods: The present study was a semi-experimental study with a pre and posttest with
control group. The statistical population of this study consisted of secondary school female
students of region 1 of Sanandaj city in the academic year of 2017-2018. Samples of this
study were randomly assigned to experimental and control groups. The data were collected
using a parent-child conflict questionnaire and ANOVA was used to analyze the findings.
Results: The results showed that the training of choice theory significantly increased the
reasoning and decreased effective aggression (P<0.05). But there is no significant effect on
the reduction of violence (P <0.05).
Conclusion: Based on the findings of this research, the results of this research can be used in
psychiatric and counseling centers to promote and improve the communication between
parents and children.
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مقدمه

که در خانواده بین نوجوانان و والدین به وجود میآید

نوجوانی یکی از مراحل مهم تحول انسان به شمار می-

ناشی از مهارتهای ناکافی در امر مذاکره و گفتگو بین

آید که با عوامل تنیدگیزای فراوانی همراه است .این

اعضای خانواده ،عدم توافق بر قواعد و مسئولیتها،

دوره معرف تغییر عمیقی است که کودک را از

ارزشها و مهارتهای ضعیف در حل مسئله ،مهارت-

بزرگساالن جدا ساخته و دگرگونیهای مختلفی را در

های

شناختی

او به وجود میآورد (برغندان ،ترخان و قائمی.)7937 ،

تحریفشده ،ضعف در توانایی درک دیدگاه دیگران،

در این دوره فرد ،استقاللطلبی ،احساسهای متعارض و

عدم مهارت کافی در کنترل خشم ،ضعف در مهارت-

ارتباطی

ضعیف،

دریافتهای

3

سائقهای جنسی و رشد سریع بدن تجربه میکند ،در

تعارض در خانواده میتواند مخرب و یا سازنده باشد.

چنین شرایطی نوجوانان شدیداً احساس بیثباتی و گم-

تعارض زمانی مخرب است که منجر به افسردگی در

گشتگی میکنند که برای آنها بسیار تنشزا و

والدین و فرزندان ،خشونت و آشفتگی اجتماعی ،عزت-

اضطرابآور است (گروئر .)7332 ،7در مقابل این طیف

نفس پایین فرزندان و کاهش سازگاری فرزندان در

وسیع از تغییرات و دگرگونیها ،کسب راهکارهای

مدرسه میشود (علی .)2575 ،عالوه براین تعارض می-

مناسب سازگاری برای نوجوانان بسیار حائز اهمیت است

تواند جنبه مثبت نیز داشته باشد درجایی که به افراد

که کمبود در این زمینه پیامدهای زیان باری از جمله

خانواده کمک میکند خودشان را بشناسند و آگاهی-

نابهنجاریها ،احساس ناامنی ،مشکالت شخصیتی،

شان را در زمینه ویژگیهای متفاوت دیگران باال ببرند و

عاطفی ،اختالالت رفتاری و بزهکاری را به دنبال دارد

مشکالت ارتباطی در روابط را بشناسند و انرژی و انگیزه

(اوسیکاوا و همکاران .)2573 ،2یکی از عوامل

خود را در جهت حل آنها تقویت کنند (کرآلپ،

خانوادگی که روانشناسان در شکلگیری مشکالت

دیسیورکو بیدوگلو .)2553 ،از اینرو ،در خصوص

رفتاری نوجوانان به آن اهمیت میدهند ،تعارض والدین

تعارض بهوجود آمده در بین اعضای خانواده چنانچه

با نوجوانان است (قمری.)7939 ،

راههای مقابلهای مفیدی به کار گرفته شود به رشد رابطه

تعارض عبارت است از عدم توافق و مخالفت دو فرد با

کمک میکند ولی چنانچه طرفین درگیر در تعارض،

یکدیگر ،ناسازگاری نظرات و اهداف و رفتاری که در

نحوه برخورد صحیح را ندانند ،نهتنها تعارض موجود

جهت مخالف دیگری صورت گیرد و همینطور ستیزه-

رفع نمیشود ،بلکه به تداوم رابطه هم آسیب میرساند

ای بین افراد در اثر منافع ناهمسو و اختالف اهداف و

(گلدنبرگ و گلدنبرگ2555 ،؛ ترجمه ثنائی.)7932 ،

ادراکات مختلف است (صمدی .)7911 ،افراد عمدتاً

یکی از نظریههایی که بر روابط والدین و فرزندان و

تعارض را زمانی تجربه میکنند که نیازها ،غرایز و امیال

تعارضهای مابین آنها تأکید ویژهای دارد و بهتازگی

آنها برآورده نمیشود (کرآلپ ،دیسیورک و

در ایران با استقبال زیادی روبرو شده است ،نظریه
2

منحصربهفرد و تجارب متفاوت هر فرد باعث ایجاد

 .)2571نظریه انتخاب از رشد واقعیت درمانی ناشی شده

تعارض میشود (علی)2575 ،؛ اما بیشتر تعارضهایی

است .علت اینکه این نظریه انتخاب نامیده شد این است
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بیدوگلو .)2553 ،9همچنین ارزشها ،انتظارات ،حقوق

انتخاب ویلیام گالسر است (حسینی و همکاران،

Grour
Ociskova et al
Kıralp, Dincyurek & Beidoglu
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متضاد نسبت به گذشته و آینده را همراه با بیداری

های تصمیمگیری و جرأتورزی است (زراب .)2573 ،

39
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که گالسر معتقد است افراد مسئول انتخابهایی هستند

بازخورد استفاده میکند .براین اساس ،چارچوب

که در زندگی خود اتخاذ میکنند (شیلینگفورد و

پنداشتی نظریه مذکور را چرخه مشاورهای میپندارند

ادواردز« .)2551 ،9نظریه انتخاب» یک تئوری مبتنی بر

که با ایجاد یک محیط مشاورهای کارآمد و بهکارگیری

روانشناسی کنترل درونی است که معتقد است گذشته-

روشهای ویژه ،منجر به تغییر میشود (کوری،75

ها بر زندگی کنونی افراد اثر شگرفی داشته است ولی

.)2572

میزان

در زمینه رویکرد نظریه انتخاب؛ کمبود پژوهشهای

تعیینکننده رفتار کنونی آنها نیست.

مسئولیتپذیری و به رسمیت شناختن و احترام به

عمیق و کنترلشده در مورد روش انجام آن بزرگترین

واقعیت موجود و شیوهای که برای ارضای نیازهای افراد

نقطه ضعف این رویکرد بوده است .بیشتر مقالهها و

با توجه به دو عامل پیشین انتخاب میشود رفتار کنونی

مطالبی که درباره نظریه انتخاب نوشتهشدهاند به نقل
77

منتهی میشود (گلسر.)2575 ،1

مطالعهای را با عنوان اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی

هدف اصلی نظریه انتخاب کمک به افراد است تا به

مبتنی بر نظریه انتخاب بر تعارضهای زناشویی و

بهترین نحو نیازهای خود را ارضاء کنند (ماسون و

بهزیستی اجتماعی انجام دادند .نتایج این مطالعه نشان داد

همکاران .)2553 ،1براین اساس ،این تئوری در طی

که رویکرد واقعیت درمانی ،بهگونهای کارآمدی

پنجاه سال گذشته در قلمروهای مختلف مورداستفاده و

تعارضهای زناشویی را در مقایسه با گروه کنترل در

آزمون قرارگرفته و نتایج پرباری درپی داشته است.

زنان کاهش میدهد .همچنین ولی زاده و همکاران

کاربردهای عملی این نظریه را میتوان به غیر از قلمروی

( )2572مطالعهای را تحت عنوان اثربخشی واقعیت

سالمت روانی بهطورکلی در چهار قلمرو طبقهبندی

درمانی بر تعارضات والد -فرزندی و پدر -فرزندی و

کرد :مدرسه و روابط معلم و محصل ،خانواده و روابط

عزتنفس نوجوانان انجام دادند .در این پژوهش نیمه

والدین -فرزندان ،ازدواج و روابط همسران ،محیط کار

تجربی نزدیک به  95دانشآموز کالس اول و دوم

و روابط کارفرما -کارکنان خواندن و عمل کردن به این

انتخاب شدند .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل کواریانس

تئوری میتواند روابط رضایتبخش و خشنودکنندهای

نشان داد که نمرات پسآزمون تعارض والد – فرزندی

برای همگان به ارمغان آورد و متعاقباً میزان خشنودی و

(پدر و پسر) در گروه تجربی و در مقایسه با گروه شاهد

احساس رضایتمندی از زندگی را باال ببرد (صاحبی و

کاهشیافته است ( .)P>5/52دوبا و همکاران ()2553

سلطانیفر .)7933 ،در ارتباط با تعارض نظریه انتخاب

با ارائه طرح واقعیت درمانی برای حل تعارضهای

فرض میکند ارتباط ناسالم نتیجه رفتار نامطلوب است.

خانواده کشف کردند که استفاده از این رویکرد می-

در این نظریه به مراجع رفتار تأکید میشود و از سرزنش

تواند منجر به کاهش تعارض گردد .سرانجام

کردن مراجع خوداری میشود (برادلی .)2573 ،3این

ووبولدینگ و ووبولدینگ ( )2571با بررسی نظریه

نظریه از روشهای عملگرایانهای مانند آموزش دادن،

انتخاب و واقعیت درمانی در کره به این نتیجه دست

72

تأیید ،شوخطبعی ،مواجهه ،پرسیدن ،نقش بازی کردن و
6
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8
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9
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آزادی و اختیار شخصی فرد در تمام جنبههای زندگی

تعارض والد -فرزندی آقایوسفی و همکاران ()7932
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آنها را تعیین میکند .آموزش و یادگیری این نظریه به

داستان و رمان شبیه است (لیتواک  .)2551 ،در زمینه
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دهد.

موری اشتراوس ( )7313تعداد  35نفر پس از احراز

با مرور مطالعات انجامشده مشخص میگردد که تعارض

مالکهای ورود انتخاب و به طریق واگذاری تصادفی

یکی از اختاللهای مهم در سنین نوجوانی است .براین

در دو گروه  25نفری آزمایش و گواه گمارده شدند.

اساس برای کاهش آن در نوجوانان همواره از

مالکهای ورود دانشآموزان به گروه نمونه عبارت بود

رویکردهای مختلفی نظیر شناختی -رفتاری مبتنی بر

از )7 :دانشآموزان در طور دوره آموزشی ،همزمان

ذهن آگاهی ،حل مسئله و رویکردهای راهحل محور و

تحت برنامه آموزشی دیگری قرار نداشته باشند)2 .

روایت درمانی استفادهشده است .آنچه کمتر در این

اختالل روانشناختی یا بیماری جسمانی خاصی نداشته

مطالعات دیده میشود استفاده از رویکرد نظریه انتخاب

باشند  )9نمره بهدستآمده از پرسشنامههای تعارض

برای کاهش تعارض است .این در حالی است که

والد -فرزندی آنها پایینتر از حد میانگین باشد)3 .

مطالعات انجامشده تأیید کردهاند که نظریه انتخاب

اعالم موافقت و همکاری دانشآموز و والدین آنها

قابلیت کاهش تعارض را در خانواده بهطور خاص

برای حضور در جلسات آموزشی از طریق تکمیل فرم

زوجین دارد؛ اما در روابط والد -فرزند چنین گزارهی

رضایت آگاهانه از شرکت در مطالعه .مالکهای خروج

آزمون و بررسی نشده است و چون ماندگاری تعارض

از مطالعه نیز شامل  )7نمره تعارض والد -فرزندی باالتر

والد -فرزندی میتواند روابط خانوادگی را برای اعضاء

از حد متوسط  )2غیبت بیش از دو جلسه در جلسات

خانواده با چالشهای فراوانی همراه کند ،الزم است که

آموزشی  )9و اختالل بیشفعالی و اختالل افسردگی بود.

در این زمینه از رویکرد نظریه انتخاب که به روشن شدن

پس از بیان اهداف مطالعه و کسب رضایت آگاهانه از

واقعیتهای چنین اختالالتی بیشتر توجه میکند ،استفاده

دانشآموزان و والدینشان ،اعضای گروه آزمایش در

شود .در صورت تأیید یافتههای این پژوهش نتایج آن

هشت جلسه نود دقیقهای بهصورت هفتگی تحت

میتواند در مراکز روانشناسی و مشاوره برای ارتقاء و

آموزش نظریه انتخاب قرار گرفتند درحالیکه گروه

بهبود ارتباط والدین و فرزندان مورداستفاده قرار گیرد.

گواه در معرض هیچ مداخلهای قرار نگرفتند (محتوای
جلسات آموزش نظریه انتخاب به واسطه محقق و از

روش

طریق کتاب صاحبی و سلطانی فر ( )7933آموزش داده

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح

شد) پس از آن از همه آزمودنیهای گروه آزمایش و

آزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل

کنترل (افرادی که هیچگونه آموزشی را دریافت نکرده

بود و جامعه آماری آن را کلیه دانشآموزان دختر دوره

بودند) پسآزمون به عمل آمد .شرح جلسات آموزش

دوم متوسطه ناحیه  7شهر سنندج در سال تحصیلی -39

نظریه انتخاب در جدول شماره  7ارائهشده است.

 7932تشکیل میداند .از طریق روشنمونهگیری خوشه-
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یافتند که نظریه انتخاب میتواند تعارضات را کاهش

و از طریق اجرای پرسشنامه تعارضات والد -فرزندی

ای چندمرحلهای چهار مدرسه از این ناحیه برگزیده شد

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال پنجم ،شماره  ،2تابستان 39-22 ،7931

] [ DOI: 10.29252/shenakht.5.2.43

جدول  :1محتوای جلسات آموزش نظریه انتخاب
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محتوای جلسات

متغیر
جلسه اول

آشنایی اعضا گروه با همدیگر ،تشریح قوانین گروه ،تأکید بر مشارکت فعاالنه اعضاء ،شناخت اعضاء از خود

جلسه دوم

آموزش مفاهیم نظریه انتخاب ،تأکید بر کنترل درونی

جلسه سوم

قرار دادن پرسشنامه نیازهای اساسی گالسر در اختیار اعضاء ،معرفی نیازهای اساسی ،بررسی نظرات اعضاء

جلسه چهارم

آشنایی اعضاء با دنیای کیفی و واقعی

جلسه پنجم

بیان اصول دهگانه نظریه انتخاب ،آگاهی دادن به اعضاء برای پذیرش مسئولیت در قبال رفتارهای انجامشده

جلسه ششم

معرفی رفتارهای سازنده بر انتخاب موقعیتهای بهتر و دستیابی به کنترلدرونی به جای عادات تخریبگر

جلسه هفتم

آموزش چگونگی رسیدن اعضاء به خواستههایشان

جلسه هشتم

جمعبندی و خالصه جلسات

تعارضات والد -فرزندی موری اشتراوس ()7313

تعارض ،نمره ( 32نمره متوسط) و نمره  12نشاندهنده

استفاده شد .این پرسشنامه دارای  72سؤال است که سه

وخیم بودن رابطه (متوسط باال) است .پایایی این

تاکتیک حل تعارض یعنی :مهارت استدالل،

پرسشنامه در این پژوهش بر اساس آلفای کرونباخ 5/13

پرخاشگری کالمی و پرخاشگری فیزیکی بین اعضای

محاسبه و گزارش شد .از میانگین و انحراف معیار برای

خانواده را میسنجد .این پرسشنامه بر اساس مقیاس

گزارش تفاوت نمرات پیش و پسآزمون استفاده شد.

لیکرت نمرهگذاری میشود و دارای پنج درجه از خیلی

بهمنظور بررسی تجزیهوتحلیل دادههای این مطالعه از

کم (نمره  )7تا خیلی زیاد (نمره  )2است .پنج سؤال اول

تحلیل مانوا ( )MANOVAاستفاده و دادهها با نرم-

پرسشنامه که استدالل را میسنجد بهطور معکوس نمره-

افزار  SPSSنسخه  29تحلیل شدند.

گذاری میشوند .نمره باال در این مقیاس نشاندهندۀ
تعارض و استفاده کمتر از راهبردهای استدالل است
سؤاالت مقیاسهای پرخاشگری کالمی و فیزیکی
بهصورت مستقیم نمرهگذاری میشود .نمره باال در این
مقیاس نشان دهند تعارض و استفاده بیشتر از راهبردهای
پرخاشگری کالمی و فیزیکی است .دامنه نمرات هر
یک از خرده مقیاسها بین  2تا  22است .نمره 2
نشاندهنده عدمتعارض در رابطه و نمره  22نشاندهنده
بیشترین تعارض است .دامنه نمرات برای کل آزمون بین

یافتهها
در جدول  ،2وضعیت ابعاد تعارض والد -فرزندی در
مشارکتکنندگان پژوهش قبل و بعد از آموزش آماده
است .میانگین و انحراف معیار بعد استدالل نشان داد که
مقدار آن بعد از اجرای آموزش نسبت به قبل از آن
بیشتر شده است؛ اما مقادیر همین شاخصها در مورد
ابعاد پرخاشگری و خشونت نشان داد که نسبت به قبل از
آموزش کاهشیافته است.

گروه

حالت

متغیر

میانگین (انحراف استاندارد)
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جدول  :2وضعیت تعارض والد -فرزندی و رفتارهای وابسته به آن قبل و بعد از آموزش
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بهمنظور ارزیابی تعارض والد -فرزندی از پرسشنامه

 72تا  12است .نمره ( 72نمره پایین) نشاندهنده عدم-

محمود گودرزی و همکاران

پیشآزمون

استدالل

73/95±9/12

پرخاشگری

1/35±2/31

خشونت

3/25±1/91

استدالل

79/22±3/33

پرخاشگری

9/72±3/32

خشونت

3/15±79/31

استدالل

72/75±3/17

پرخاشگری

75/72±2/11

خشونت

3/32±2/39

استدالل

72/52±2/21

پرخاشگری

75/52±2/91

خشونت

2/52±9/39

آزمایش
پسآزمون

پیشآزمون
کنترل
پسآزمون

33

همچنین نتایج نشان داد توزیع دادههای نمونهای تا حدود

نرمال بود و تفاوت معناداری با صفر وجود داشت .با

زیادی از توزیع نرمال پیروی میکند .چون مقدار سطح

توجه به مقادیر جدول  ،9همگنی واریانس بین متغیرهای

معناداری خاص شده در تمامی موارد نزدیک به توزیع

وابسته بررسیشده در این مطالعه برقرار است.

جدول  :3همگنی واریانس بین متغیرهای وابسته
حالت

متغیر

مقدار F

استدالل

7/227

7

پرخاشگری

5/193

7

91

خشونت

5/715

7

91

1

91

5/217
5/939
5/912

با استناد به نتایج جدول  3و اثرپیالیی که توان آزمون

آزمونها شد) آموزش مؤلفههای نظریه انتخاب

باالتری نسبت به سایر آزمونهای همتراز خود دارد

درمجموع اثربخش بر ابعاد تعارض والد -فرزندی است.

(نسبت به آنها در مقابل نقش نرمالیتی همگنی

میزان ضریب مجذورات جزئی نیز نشان داد که %21/9

واریانس -کواریانس و توزیع دادههای نمونهای مقاومتر

از واریانس مجموع رفتارهای وابسته به تعارض والد

است و همین ویژگیها علت انتخاب آن به نسبت سایر

فرزندی توسط نظریه انتخاب تبیین میشود.

جدول  :4آزمون اثربخشی نظریه انتخاب بر ابعاد تعارض والد -فرزندی در مجموع
اثر

شاخص

ارزش

مقدار F

معناداری

ضریب مجذورات جزئی

گروه

اثر پیالیی

5/219

3/912

5/551

5/219

طور معناداری بر افزایش استدالل و کاهش پرخاشگری

خشونت ندارد (.)P<5/52
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عالوه براین مشخص شد که آموزش نظریه انتخاب به

اثربخش است ()P>5/52؛ اما اثر معناداری بر کاهش
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پس آزمون

درجه آزادی

درجه آزادی 2

معناداری
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جدول  :5آزمون اثربخشی نظریه انتخاب بر ابعاد تعارض والد -فرزندی به تفکیک
منبع
گروه

متغیر وابسته

مقدار F

معناداری

ضریب مجذورات جزئی

استدالل

1/312

5/575

5/791

پرخاشگری

2/123

5/522

5/792

خشونت

5/577

5/371

5/557

تعارض از نوع والد -فرزندی مطرح بود اما در مطالعات
بحث و نتیجهگیری

نامبرده تعارض از نوع خانواده بود.

مطالعه حاضر با بررسی اثربخشی آموزش مؤلفههای نظریه
انتخاب بر کاهش تعارضات والد -فرزندی دانشآموزان
دختر مقطع متوسطه انجام شد .نتایج حاصل از بررسی
فرضیههای پژوهش حاکی از آن بود که آموزش مؤلفههای
نظریه انتخاب بر کاهش تعارض مادر -فرزندی مؤثر است.
یافتههای این مطالعه با یافتههای مطالعه آقایوسفی و
همکاران ( )7932که گزارش کردند رویکرد واقعیت
درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بهگونهای کارآمد تعارض را
کاهش میدهد همخوان است .با این تفاوت که در مطالعه
نامبرده تعارض موردبررسی از نوع زناشویی بود .همچنین
نتایج پژوهش ولی زاده و همکاران ( )2572که نشان داد
گروه تجربی و در مقایسه با گروه شاهد کاهشیافته است با
یافتههای این مطالعه همخوانی داشت .با این تفاوت که
مطالعه مذکور تعارض پدر -پسر و پژوهش حاضر تعارض
مادر -فرزند را بررسی کرد .پیامد همخوانی این دو مطالعه

والد -فرزندی میشود این است که نظریه انتخاب بر رابطۀ
کنونی تأکید میکند .در این رابطه پرهیز از پرداختن به
گذشته و افراط نکردن در طرح شکایتها و توجه کردن به
کارهایی که مراجع میتواند انجام دهند ،نه تنها مدت
کاهش تعارض را کوتاه میکند بلکه به مراجعات نشان می-
دهد که میتوانند زندگی خود را بدون تعارض اداره کنند.
در تئوری انتخاب عمدتاً تأکید بر زمان حال و انتخاب است.
گذشته فقط زمانی اهمیت دارد که با اعمال زمان حال
ارتباط داشته باشد .آنچه در گذشته بر ما رفته است بر
شرایط کنونی ما اثری شگرف و غیر قابل انکار دارد اما ما
میتوانیم نیازهای بنیادین خود را به طور مناسبی ارضاء
کرده و برای ارضای آنها در آینده طرح و برنامهریزی
انجام دهیم .بدیهی است که درمانجویان در زمان حال می-
توانند تغییر کردن را انتخاب کنند.

را گزارش کردند این است که نظریه انتخاب در تبیین

بخشی از واقعیت درمانی است .واقعیت درمانگران پیدایش

تعارض والد -فرزندی تحت تأثیر جنسیت والدین یا

نابسامانیهای روانی را نتیجهی عدم توانایی فرد در تحقق

فرزندان قرار ندارد .به علت اینکه مکانیسم اثرگذاری نظریه

پنج نیاز اساسیاش میدانند .مادامیکه احساس بد میکنیم،

انتخاب برای افراد برحسب جنسیت مشابه است .عالوه بر

یک یا چند تا از نیاز ارضاء اساسی زندگی برطرف نشدهاند.

این ،یافتههای مطالعه دوبا و همکاران ( )2553که طراحی را

به اعتقاد گالسر نیاز به محبت کردن و تعلق ،نیاز نخستین و

برای حل تعارضهای خانواده از طریق نظریه انتخاب ارائه

ارضاء کردن آن از همه دشوارتر است .انسانها مهمترین

دادند و یافتههای مطالعه ووبولدینگ و ووبولدینگ ()2571

عنصر دنیای کیفی ما هستند که بیش از همه دوست داریم با

که به بررسی نظریه انتخاب و واقعیت درمانی پرداختند و

آنها ارتباط داشته باشیم ،با آنها صمیمی هستیم و از بودن

گزارش کردند نظریه انتخاب منجر به کاهش تعارض می-

با آنها خیلی لذت میبریم .شاید یکی از دالیل اینکه

شود همخوان است .البته با این تفاوت که در مطالعه حاضر

استدالل نزد افرادی که آموزش مؤلفههای نظریه انتخاب را
دریافت کرده بودند افزایش یافته بود به همین خاطر باشد.
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که به لحاظ جامعه آماری باهم متفاوت بودند اما یک نتیجه

همچنین آموزش دادن نظریه انتخاب به درمانجویان
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نمرات پسآزمون تعارض والد – فرزندی (پدر و پسر) در

علت اینکه نظریه انتخاب در مجموع سبب کاهش تعارض

27

محمود گودرزی و همکاران

چیزی که واقعاً به عنوان «مشکل» در زندگی انسانها وجود

چرا که نتایج نشان داد آزمودنیهای گروه آزمایش نسبت

 مشکل «رابطه» است و تنها انسانها از طریق مدیریت،دارد

 به همین خاطر.به گروه کنترل استدالل بیشتری دارند

.آن میتواند آن را برطرف نمایند

گالسر برای درمان چنین وضعیتی مدیریت روابط خود فرد
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 تنها، او معتقد است در بلندمدت.را پیشنهاد کرده است
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