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درباره ی دوره ی اول تئوری انتخاب، 
واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه  

در ایــن دوره آموزشــی افــراد بــا کلیــت تئــوری انتخــاب، واقعیــت 
درمانــی و مدیریــت راهبرانــه آشــنا مــی شــوند. تقســیم بنــدی 
مفاهیــم آموزشــی بــه گونــه ای انجــام شــده اســت کــه 40 درصــد 
زمــان دوره بــه آمــوزش تئــوری انتخــاب، 40 درصد زمان به آموزش 
واقعیــت درمانــی و 20 درصــد دیگــر بــه آمــوزش مدیریــت راهبرانــه 

اختصــاص پیــدا کنــد. 
ــا مفاهیــم کنتــرل، نیازهــا، دنیــای مطلــوب،  شــرکت کننــدگان ب
دنیــای ادراکــی، مــکان مقایســه، سیســتم رفتــاری، ماشــین رفتــار 
آشــنا شــده و کارکــرد هــر کــدام از ایــن بخــش هــا در تبییــن رفتــار 
موجــود آدمــی را متوجــه مــی شــوند. چارت تئــوری انتخاب یکی از 
مفاهیم کلیدی دوره آموزش پایه اســت که یادگیری آن اســاس 
تمــام آمــوزه هــای بعــدی خواهــد بــود. شــرکت کننــدگان در دوره 
آمــوزش پایــه، اقــدام بــه چیدمــان پــازل چــارت در گــروه هــا کــرده 

تــا بــا اجــرای کار عملــی میــزان یادگیــری خــود را بــاال ببرنــد. 
در بخــش واقعیــت درمانــی بــه تدریــس مفهــوم رابطــه و اهمیــت 
آن در ارتباطــات پرداختــه مــی شــود و ســپس ســئواالت مربــوط بــه 
پرسشــگری بــر اســاس دعــوت بــه مســئولیت پذیــری بــه افــراد یــاد 
داده خواهد شــد. شــرکت کنندگان در این دوره تمرین های عملی 
بــرای یادگیــری بهتــر پرسشــگری را تمریــن خواهنــد کــرد و اجــرای 

فرآینــد پرسشــگری را توســط مــدرس مشــاهده خواهنــد نمــود. 
افــراد در بخــش مربــوط بــه مدیریــت راهبرانــه، تفــاوت بیــن 
مدیریــت راهبرانــه و رئیــس مآبانــه را یــاد مــی گیرند. همچنین در 
ایــن بخــش مــدرس بــه اهمیــت عناصــر مدیریتــی و ویژگــی هــای 

یــک رئیــس و یــک راهبــر مــی پــردازد. 

سرفصل های دوره
آموزش مفهوم کنترل درونی و کنترل بیرونی	 
آشنایی با کار بست های تئوری انتخاب	 
آموزش تفاوت های تئوری انتخاب با دیگر تئوری های 	 

روانشناسی
آموزش اولیه چارت تئوری انتخاب	 
تمرین برای تسلط بر چارت تئوری انتخاب	 
پاسخ به سئواالت مربوط به چارت تئوری انتخاب	 
آشـنایی با واقعیت درمانی به عنوان کاربسـت تئوری 	 

انتخاب در اتاق مشـاوره
آشنایی با فرایند واقعیت درمانی	 
آموزش مفهوم رابطه به عنوان اساس واقعیت درمانی	 
تمرین برای آشنایی با سئواالت واقعیت درمانی	 
اجرای ایفای نقش واقعیت درمانی توسط مربی	 
توسـط 	  درمانـی  واقعیـت  و  نقـش  ایفـای  تمریـن 

ن گا شـرکت کنند
آشنایی مقدماتی با مدیریت راهبرانه 	 


