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 خالصه
کننده افت تحصیلی در بینی  ی فردی و احساس تعلق به مدرسه از عوامل پیشکارآمدبه اینکه عدم احساس  با توجه :مقدمه

 شیبرافزارفتاری به شیوه گروهی -تعیین اثربخشی مشاوره شناختی  باهدفرود، پژوهش حاضر تحصیل به شمار می

 .آموزان دچار افت تحصیلی انجام شد خودکارآمدی تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه در دانش

در آموزان دچار افت تحصیلی  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش. استروش پژوهش نیمه تجربی : هاروش و مواد

 ۵۱گروه  به دو وگیری تصادفی انتخاب  نفر با استفاده از روش نمونه ۰۳ ،نیب  نیا از .شهرستان شهریار بودند مقطع راهنمایی

ابزارهای  .رفتاری قرار گرفتند-ساعت تحت مشاوره گروهی شناختی  ۵۱گروه مداخله  .نفری مداخله و کنترل تقسیم شدند

 و پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه( Morgan, 1999) & Jinkes پرسشنامه خودکارآمدی: گیری عبارت بودند از اندازه

(Berry, Betty&Watts, 2004 )  .ها، از تحلیل کواریانس استفاده شدداده لیوتحل هیتجز منظور به. 

 شیبرافزارفتاری  -داری وجود دارد و مشاوره شناختییگروه مداخله و کنترل تفاوت معننشان داد بین نتایج : هایافته

 .(=۳۳۳۵/۳p)خودکارآمدی تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه مؤثر بوده است 

به مدرسه، از  صیلی و همچنین افزایش احساس تعلقمدی تحآارتقای خودکار منظور بهتوان بر اساس نتایج می: گیرینتیجه

 .رفتاری به شیوه گروهی استفاده کرد-وره شناختی مشا

 مشاوره شناختی رفتاری، خودکارآمدی تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه: یکلیدی ها واژه
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 مقدمه

از مشککتت عمکده مراککز    آموزان یکی افت تحصیلی دانش

م ناتوانی و شکست در انجکام و اتمکا   که به معنی آموزشی است

افککت تحصککیلی  .[۵] آمیککز تحصککیتت رسککمی اسککتموفقیککت

های مختلف شکست تحصیلی چون غیبت مکرر جنبه عنوان به

از مدرسککه، تککرص تحصککیلی قبککل از موعککد مقککرر، تکککرار پایککه 

 جکای  بکه  تحصیلی، کیفیت نازل تحصیتت و کسب محفوظکات 

و الزم است که ایکن مشککل   [ 2-۰] است شده یفتعرمعلومات 

ککه در افکت    یعکوامل یککی از   .جکدی پیییکری شکود    صورت به

 بر طبق .استدخیل است، خودکارامدی  آموزانتحصیلی دانش

بککر  ریتکک ثباورهککای خودکارآمککدی از طریککق  ،Banduraنظککر 

-۱] د عملکرد را کاهش یا افزایش دهندنتوانالیوهای تفکر می

مطالعککات گتشککته خودکارآمککدی تحصککیلی بککا  بککر اسککاس. [4

 ، تکتش و عملککرد  [6] راهبردهکای یکادگیری  : عواملی همچون

، راهبردهککای [9] ، پیشککرفت تحصککیلی[8] ، خککودتنظیمی[7]

، انییزه تحصیلی و [۵۵] تحصیلی خود پنداره، [۵۳] شنیداری

 [.۵2] دار دارددییر متغیرها رابطه معنی

Bandura  هکای افکراد از   و قضکاوت  معتقد است که باورهکا

هککای هایشککان در انجککام تکککالیف مربککوع بککه موقعیککتتوانککایی

Douek .[۵۰] خودکارآمککدی تحصککیلی گوینککد تحصککیلی را
و  

Legot
 ،آمکوزانی ککه اهکداف یکادگیری دارنکد     معتقدند دانش  

و  انکد  قائکل ارزش بیشتری برای فهم درس و یکادگیری مطلکب   

نمکره و  هکای بیرونکی از قبیکل کسکب     کمتر خکود را بکا مکتص   

بنککابراین، . [۵4] کننککدامتیازهککای اجتمککاعی مقایسککه مککی   

موز بکه  آهای تحصیلی به باورهای دانشخودکارآمدی در زمینه

، اتمکام یکت تکلیکف و یکا بکرای      هایش بکرای یکادگیری  قابلیت

 .[۵۱ -۵8] موفقیت در یت فعالیت اشاره دارد

Karimzadeh  رابطکککهخکککود بکککه بررسکککی  پکککژوهشدر 

داخته است و به خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی پر

بینی پیشرفت که این متغیرها از قدرت پیشاین نتیجه رسیده 

دهد  نشان می  HajiMirzai [.۵9] برخوردار هستندتحصیلی 

که باورهای خودکارآمدی بکه عملککرد تحصکیلی بهتکر کمکت      

کککه نیککز نشککان داده اسککت   Zymerman .[2۳] کنککد مککی

شده و خودکارآمدی فرآیندهای شخصی نظیر شایستیی ادراص

برای توضکی  خصوصکیات انییزشکی ماننکد تکتش، پافشکاری،       

از  .[2۵] دانتخاب تکلیف بسکیار مناسکب هسکتن    مندی وعتقه

از  ،آموزانی که احساس تعلق به مدرسه دارنددانشسوی دییر، 

کننکد ککه بخشکی از    مکی  احسکاس و  ندبودن در مدرسکه شکاد  

مکدل در جهکت عوامکل     نیتر جامع .[22 -2۰] مدرسه هستند

 شکده  ارائه Ostowartاحساس تعلق به مدرسه از طرف  بر مؤثر

دو راهبکرد   لهیوسک  بهستمت در مدارس  ،آن بر اساساست که 

فرآیندی که : یش احساس تعلق به مدرسه خواهد شدباعث افزا

-مکی  ایجاد یت اجتمکا   افراد وباعث افزایش مشارکت تمامی 

نککه و همچنککین فعالیککت در جامعککه و مشککارکت عادال  و شککود

مکدارس،   یها استیسساختار . دموکراتیت میان اعضای جامعه

، محیط فیزیکی، رویکردهای یاددهی ترتیبات سازمانی مدارس

کننکده ارزش مشکارکت   و یادگیری و تمامی اموری که منعکس

 .[24] باشندآموزش می دموکراسی و دخالت در جریان

 کوتکاه خکود   شیوب کمعمر  باوجوددرمان شناختی رفتاری 

خکود   را بکه متخصصکان بکالینی    توانسته است عتقه بسیاری از

ماهیت رویککرد شکناختی رفتکاری ایکن اسکت ککه        .جلب کند

 هکای عکاطفی،  پاسک   و هامحصوالت شناختی آن میان واقعیت

ایکن   بیک ترت نیک ا بکه  و شکوند فیزیولوژیکی واسطه می و رفتاری

انسان  پاس  رفتار یت گسترش مهم از الیوی محرص و رویکرد

 Ellis و Beckمشککاوره شککناختی رفتککاری    در .[2۱] اسککت

 راه تغییکر  هیجکانی از  رفتاری و ییرتغ ایجاد بر دیت کبیشترین 

 ۵96۳ اوایل دهکه  شناخت درمانی در .بوده است هاشناخت در

 در دانشکیاه   (Aaron,T,Beck)ییککا یآمر پزشت روانتوسط 

 [.22] مطرح شدپنسیلوانیا 

جهکت   مراجعاز طریق کمت به  دارد شناخت درمانی قصد

ناکارآمکد مسکبب    و شده فیتحر اصتح تفکر وارسی و شناخت،

 .ککاهش دهکد   را هکا  آن ،هکای هیجکانی  و آشکفتیی  هاپشیمانی

درمان افسکردگی متمرککز    پژوهش و بر ابتدا درBeck  رویکرد

سکاختاری از دانکش یکا باورهکا و      عنوان بهها شناخت .[2۱] بود

ای ایکن اطتعکات بکه شکیوه     گیری ازمجموعه راهبردهای بهره

فرض بنیادین شناخت درمانی ایکن  . شوندانطباقی محسوب می

 .دنک گتارمکی  ریتک ث ها بر هیجانکات و رفتارهکا   است که شناخت

، افکراد بکه   خکود رویکدادها   اعتقاد این است که بیش از ،عتوه به

ایکن مکوارد   . دهنکد های شناختی از رویدادها پاس  میبازنمایی

 ازین شیپ مثابه بههای مهمی هستند که تغییر شناختی را فرض
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از اثربخشی ایکن   نیزمطالعات گتشته . کنندبهبودی تعیین می

پککژوهش نتککایج بککرای نمونککه،  . انککدرویکککرد حمایککت کککرده 

Heydarianfard نشان داد که بین میانیین نمرات  و همکاران

دو گکروه   ینشکخوار فککر  اضطراب اجتمکاعی، خودکارآمکدی و   

توجه با . [26] داری وجود داردیتفاوت معن( کنترل و آزمایش)

درمکان شکناختی ک     توان نتیجه گرفت که  های فوق می   به یافته

در کاهش اضطراب اجتماعی و نشخوار فککری   ،رفتاری گروهی

و افزایش خودکارآمدی اجتماعی دانشجویان دختر بکا اخکتتل   

در پیییکری   جادشدهیااضطراب اجتماعی مؤثر است و تغییرات 

 بررسی به ،و همکاران Hussin .تقریباً پایدار باقی ماند دوماهه

 بکر  رفتکاری  -شکناختی  شکیوه  بکه  گروهکی  مشکاوره  اثربخشی

 نتکایج  پرداختنکد و  افکراد  کارآمکدی و احسکاس   نفس اعتمادبه

 رفتکاری  -شناختی شیوه به گروهی مشاوره مثبت ت ثیر بیانیر

 بررسی باهدفو همکاران  Creamyپژوهش  [.27] است بوده

-دانکش  پتیری مسئولیتبر  شناختی گروهی مشاوره اثربخشی

 شدانجام  گتوند شهرستان دانشیاهی پیش مقطع دختر آموزان

 بککر شککناختی گروهککی مشککاوره کککه داد نشککان نتککایجو 

 دانشکیاهی پکیش  مقطکع  دختکر  آموزاندانش پتیری مسئولیت

 پیییکری  نتکایج  همچنکین  .است داشته ت ثیر گتوند شهرستان

 برافککزایش شککناختی گروهککی مشککاوره کککه داد نشککان

پژوهش  .[28] است داشته ت ثیر آموزان،دانش پتیری مسئولیت

Lavasani  به شیوه شناختی ی اثر برنامه آموزش نیزو همکاران

بککر میککزان خودکارآمککدی و اسککترس   را  Fordyceرفتککاری -

آموزان دختر پایکه دوم دبیرسکتان شکهر تهکران     تحصیلی دانش

های حاصل از پژوهش نشان داد ککه   یافته. قرارداد یموردبررس

 توانسکت  Fordyce یرفتکار  یشکناخت به شیوه ی آموزشبرنامه 

را در  خلکه امدآموزان گروه  میانیین نمرات خودکارآمدی دانش

را در  هکا  آن، افزایش و میکانیین نمکرات   کنترلمقایسه با گروه 

، کنتکرل آمکوزان گکروه   انکش استرس تحصیلی در مقایسکه بکا د  

 [.29] کاهش دهد

Cheek هکای چنکدوجهی   درمکان ککه  پژوهشی دریافت  در

و مککداختت  زدایککی مککنظم، حساسککیتتککن آرامککیآمککوزش )

ای بر کاهش اضکطراب امتحکان   اثر برجسته( رفتاری -شناختی

نشان داد که مداخلکه   و همکاران Turnerپژوهش . [۰۳] دارد

رفتاری گروهی منجکر بکه افکزایش     -مبتنی بر مشاوره شناختی

 افراد را ارتقکا دهکد   نفس اعتمادبهتواند مدی شده و میآخودکار

شککناختی مشککاوره  ریتکک ثتحقیقککات دربککاره  کککه آنجککا از .[22]

 شیافزا بر  Drydenبر اساس الیوی پتیرش خویشتن  رفتاری

 خودکارآمدی تحصیلی و احساس تعلکق بکه مدرسکه در دانکش    

 قکرار نیرفتکه   یموردبررسک تاکنون آموزان دارای افت تحصیلی 

شکناختی  مشکاوره   اثربخشکی  تعیکین  باهدف مطالعه ایناست، 

مکدی  خودکارآ بکر الیکوی پکتیرش خویشکتن     بر اساس رفتاری

آموزان دارای افت احساس تعلق به مدرسه در دانش تحصیلی و

 .انجام شدتحصیلی 

 

 هاروشمواد و 

آزمککون و بککا پککیش نیمککه تجربککی پککژوهش حاضککر روش

جامعکه آمکاری ایکن     .بکود بکه همکراه گکروه کنتکرل      آزمون پس

دچکار افکت   آموزان مقطع راهنمکایی   پژوهش شامل کلیه دانش

 اسکاس  بکر  نفر ۰۳ ،نیب نیازا .بودندشهرستان شهریار تحصیلی 

 هدفمنکد گیکری   بکا اسکتفاده از روش نمونکه   فرمکول مورگکان و   

 دو در گیکری تصکادفی سکاده   به روش نمونکه  انتخاب شدند که

شککدند و گککروه  جککاییزیننفککری مداخلککه و کنتککرل  ۵۱گککروه 

رفتاری قرار -ساعت تحت مشاوره گروهی شناختی  ۵۱مداخله 

رضکایت آگاهانکه شکرکت در    : هکای ورود شکامل  متص. گرفتند

تکر از میکانیین در مقیکاس افکت     کسب نمکرات پکایین  مطالعه، 

تککر از میککانیین در مقیککاس  کسککب نمککرات پککایین  ،تحصککیلی

تکر از میکانیین در مقیکاس    کسب نمکرات پکایین   ،خودکارامدی

شکرکت  رضایت عدم : های خروج شاملو متصتعلق به مدرسه 

 منظکور  به. بود های مزمن و مسریابتت به بیماری در مطالعه و

 پرسشنامه احساس تعلق بکه مدرسکه   بررسی تعلق به مدرسه از

سکال   تعلکق بکه مدرسکه در    احسکاس  پرسشکنامه  .استفاده شد

 جمکتت مثبکت در   صکورت  بهو همکاران  Beatyتوسط  2۳۳4

 شکده  یطراحک ( مخکالف  کامتً موافق تا کامتً از)مقیاس لیکرت 

 و Beatyتوسککط  نیککز 2۳۳۱ سککال ایککن پرسشککنامه در. اسککت

Brew  پرسشنامه احسکاس تعلکق بکه مدرسکه     . شد تجدیدنظر

 علککق بککهزیرمجموعککه شککامل احسککاس ت 6 دارای یطککورکل بککه

 در و عکدالت همساالن، حمایت معلم، احساس رعایکت احتکرام   

 بکا  جامعکه، ارتبکاع شخصکی فکرد     در مشارکت ککردن مدرسه، 

ایکن   در. اسکت مدرسکه   با آموزمدرسه احساس مشارکت دانش
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بکه احسکاس تعلکق بکه      ۵،7،۵۰،22،26،28 سؤاالتپرسشنامه 

، بکه حمایکت معلکم    ۵4،2۳،2۰،29،2۱، 2،8 سؤاالت ،همساالن

به احساس رعایت احتکرام و عکدالت    4،۵۳،۵6،۰۳،۰۵ سؤاالت

بکه   ۱،۵۵،۵7 سؤاالت ،مدرسه یطدر محآموزان نسبت به دانش

بکه   ۵2،۵8،2۵،24،27 سکؤاالت  ،در جامعکه احساس مشکارکت  

به احساس  6،۰،9،۵۱،۵9االت ؤس ومدرسه  با عامل ارتباع فرد

ضکریب پایکایی   . شودمدرسه مربوع می در آموزمشارکت دانش

 و 7۱/۳نباخ برای کل پرسشنامه وطریق آلفای کر پرسشنامه از

 ، حمایت معلم7۰/۳ احساس تعلق به همساالن یها مؤلفهبرای 

، 7۱/۳ مدرسککه عککدالت در احسککاس رعایککت احتککرام و  ،8۰/۳

با مدرسه  ، ارتباع شخصی فرد84/۳ جامعه مشارکت کردن در

 78/۳مدرسکککه در آمکککوزاحسکککاس مشکککارکت دانکککش و 69/۳

محتکوایی ایکن پرسشکنامه     اعتبار[. ۰۵ -۰2] است شده گزارش

 منظکور  بکه  .اسکت  ییدشکده ت متخصصکان   و توسکط اسکاتید   نیز

فکککردی نیکککز از پرسشکککنامه  یکارآمکککدسکککنجش احسکککاس 

. استفاده شد Morgan (۵999)و  Jeri خودکارآمدی تحصیلی

-همه گویه .استگویه با سه زیرمقیاس  ۰۳مل شا این مقیاس

مخالفم تا  کامتًاز  یا چهاردرجهها با استفاده از مقیاس لیکرت 

، ۵است که به ترتیب دارای امتیازات  شده یطراحموافقم  کامتً

تحلیل عوامل سکه عامکل اصکلی را در مقیکاس      .است 4و  ۰، 2

هکای مربکوع بکه    اولکین عامکل گویکه   . دهدقرار می دیت کمورد 

هکای بکافتی و سکومین عامکل بکا      دومین عامل با گویه استعداد،

اعتبکار بکرای ککل مقیکاس      .اندهای کوشش هماهنگ بودهگویه

بکرای   7۳/۳اسکتعداد، زیرمقیکاس  برای  78/۳ترتیب  بهو 82/۳

در پکژوهش   .سکت ا  شکده  گکزارش بکرای کوشکش    66/۳ بافت و

Karimzadeh ،یموردبررسک سه عامل متکور  با تحلیل عوامل 

ضککریب اعتبککار بککه ترتیککب بککرای خودکارآمککدی  .گرفککتقککرار 

 6۱/۳عامل کوشکش   ،66/۳، عامل استعداد 76/۳صیلی کلی تح

پایایی آزمون را سکازندگان   .است شده گزارش 6/۳ عامل بافت و

، عامل اسکتعداد  82/۳آزمون برای خودکارآمدی تحصیلی کلی 

 گکزارش کردنکد   7۳/۳و عامل بافت  66/۳، عامل کوشش 78/۳

[۵9]. Ansari  نیز پایایی آزمون را در ایران برای خودکارآمدی

 6۰/۳، عامل کوشش 7۵/۳، عامل استعداد 69/۳تحصیلی کلی 

 انتظکار  در ایکن پکژوهش   [.۰۰] گکزارش ککرد   7۵/۳عامل بافکت   و

خکود، ارتباطکات نکامطلوب در    ، نیرش منفی بکه  جلسات در پایان ،رفتمی 

مکدی و  خودکارآ موفقیکت در کارهکا،    مدرسه  و  موانع زنکدگی رضکایتمند،  

اعضکا   رفتکاری در گیری از مشاوره شناختی ؛ با بهرهاحساس تعلق به مدرسه

هکر  بکار و   2جلسه مشاوره گروهکی ککه در هفتکه     ۵۳ختصه . کاهش یابد

 ۵جککدول در ار شککد در اتککاق مشککاوره برگککز  دقیقککه 4۱  حککدودجلسککه 

 .است مشاهده قابل
 

 پروتکل اجرای پژوهش  -1 جدول
 

 جلسه موضوع هدف

 1 اجرای پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه و خودکارآمدی تحصیلی تعلق به مدرسهارزیابی میزان خودکارآمدی و احساس 

مشاوره آموزان با یکدیگر و اهداف گروه و آمادگی ذهنی برای شروع کار آشنایی دانش

 یگروه

معارفه، اعالم برنامه جلسات مشاوره گروهی، بیان اهداف تشکیل گروه و 

 شناختی رفتاری و مشکالتتوضیحات مقدماتی خودباوری 
  

 9 آموزانطرح مشکالت دانش آشنایی با مسائلی که اعضای گروه با آن درگیر هستند

شناخت اعضا از علل و ریشه مشکالت خود و آشنایی با مبحث خودباوری و 

 نفس اعتمادبه

و  نفس اعتمادبهشرح علل بروز مشکالت مطروحه، توضیحاتی درباره خودباوری، 

 خطاهای شناختی
  

 5 ینیب خودکممشخص کردن مشکالت مربوط به  دننکبینی خود را شناسایی دقیق مشکالت مربوط به خودکم طور بهد ناعضا بتوان

 کنند لیوتحل هیتجزبینی را هریک از اعضا بتوانند مشکالت مربوط به خودکم
 سؤالزیر  – ABCبینی با استفاده از چارچوب مشکالت خودکم لیوتحل هیتجز

 هابردن نگرش
1 

 1 خیالی –پاسخ و روش احساسی  –شرح روش حمله  های مختلفدر موقعیت ها آن یریکارگ بهو  ذکرشدههای آموزان با روشآشنایی دانش

 0 بررسی انواع خطاهای شناختی اعضا بتوانند اثر این خطاهای شناختی را در زندگی تشخیص و کاهش دهند

 3 بندی و مرور مباحث جلسات قبلجمع جلسات قبلهای یادآوری و تثبیت آموخته

تحصیلی و خودکارآمدی برافزایشتعیین میزان اثربخشی جلسات مشاوره گروهی 

 احساس تعلق به مدرسه
 12 آزمون پساجرای 

 

: در این پژوهش رعایت شکد ککه شکامل    اختقی متحظات

اشککتن حککق خککروج از جلسککات بککرای    رضککایت آگاهانککه، د 

 ،تیککدرنهاو توضککی  اهککداف مطالعککه بککود و  کننککدگان شککرکت

ه سکط   استفاده گردید کآزمون تحلیل کواریانس ، هاتحلیل داده منظور به

 .در نظر گرفته شد صدم پنجداری یمعن



 و همکاران رحیم حمیدی پور                                                                                                                                        رفتاری گروهی -اثربخشی مشاوره شناختی 

 1931بهار  ،1 دهم، شمارهدواز دوره                                                                        19            سالمت جامعه                                                                                    

 هایافته

سال و  ۳9/۵4کنندگان گروه مداخله میانیین سنی شرکت

نتایج مقایسکه میکانیین نمکرات    . بودسال  48/۵4گروه کنترل 

مکدی تحصکیلی و احسکاس    آخودکار شکامل  متغیرهای پژوهش

 ،گکروه مداخلکه   آزمکون  پکس در نشکان داد ککه   تعلق به مدرسه 

مکدی تحصکیلی و احسکاس تعلکق بکه مدرسکه       آنمرات خودکار

 (2جدول ) .افزایش داشته است

 

 مداخله و کنترلدر گروه  های پژوهشتوصیفی متغیر یها شاخصه  -2جدول 
 

 آزمون پس آزمون شیپ 

 میانگین  ± انحراف معیار گروه                                                                         

3 /11± 1/05 

 3/0 ±02/05 

12/13 ±19/11  

23/15 ± 2/123 

33/9 ± 1/ 9 

11/5 ±19/13 

03/1 ±59/ 1 

91/5 ±99/   

51/  ±01/10 

91/1 ±99/11 

10/9 ±19/11 

3 /  ± 2/11 

29/1 ±39/ 1 

90/1 ±19/ 1 

229/  ±/11 

19/5 ±11/10 

 میانگین  ± انحراف معیار

 0/1±01/39 

2 /0 ±12/05 

22/3 ± 1/1   

0 /3 ±59/12  

3 /  ±12/ 1 

13/9 ±22/ 1 

22/  ±39/ 0 

 9/1 ± 2/   

52/  ± 2/   

9 /  ±12/11 

  /9 ±01/1  

 0/  ± 1/11 

95/  ±11/   

 0/9 ±19/13 

21/5 ±22/   

1 /  ±22/15 

 خودکارآمدی تحصیلی
 مداخله

 کنترل

 احساس تعلق به مدرسه
 مداخله

 کنترل

 احساس تعلق به همساالن
 مداخله

 کنترل

 حمایت معلم
 مداخله

 کنترل

 عدالت در مدرسه احساس رعایت احترام و
 مداخله

 کنترل

 مشارکت در جامعه
 مداخله

 کنترل

 ارتباط شخصی فرد با مدرسه
 مداخله

 کنترل

 احساس مشارکت با مدرسه
 مداخله

 کنترل
 

مفروضه استفاده از آزمون تحلیل کواریکانس نرمکال بکودن    

و  اسکت زمون دو گروه آکواریانس نمرات پیشها و همینی داده

هکا از آزمکون   سی نرمکال بکودن داده  ربرای بر ،همین منظوره ب

گروهکی از  ویلت و برای بررسی همینکی واریکانس درون  شاپیرو

ولموگروف ک Fبا توجه به اینکه مقدار  .آزمون لوین بررسی شد

فروضکه  منبکود،   داریمعن α = ۳۱/۳ در سط  اسمیرنف و لوین

هکا و برقکراری   کواریکانس داده و همچنین همینکی   نرمال بودن

شیب رگرسیون مورد استنباع قرار گرفت و استفاده از آزمکون  

مکانع ارزیکابی   بت نتکایج آزمکون  تحلیل کواریانس برای بررسکی  

بکه   شناختی رفتکاری مشاوره  بررسی اثربخشی منظور به .گردید

 شیبرافکزا داری شیوه گروهی بر اساس الیوی پتیرش خویشتن

آزمکون تحلیکل   آمکوزان از  تحصیلی دانکش  کارآمدیمیزان خود

 است مشاهده قابل 4و  ۰که در جداول  کواریانس استفاده شد

 

 مدی تحصیلیخودکارآاثر مشاوره شناختی بر نتایج تحلیل کواریانس   -3جدول
 

 توان آزمون ضرایب اتا یداریسطح معن F مجذورات نیانگیم یدرجات آزاد مجذوراتمجموع  تغییرات شاخص منابع

 222/1 339/2 2221/2 229 / 13  151  /199 1  151  /199 آزمونپیشاثر 

 029/2 99/2  221/2 35/0   599/51 1  599/51 اثر گروه

     999/12 0  999/1103 خطا

      92  911  /222 شده حیتصح جمع کل

 

بکا   =F 49۱/8های جدول فوق چون مقدار با توجه به داده

توان نتیجه می، است داریمعن( =2df و=df ۵) یدرجات آزاد

به شیوه گروهی بکر اسکاس    شناختی رفتاریگرفت که مشاوره 

تحصکیلی   کارآمدیداری بر میزان خودالیوی پتیرش خویشتن

دهد که نشان مینیز اتا ضریب و مقدار دارد  ریت ثآموزان دانش

الیکوی   بر اسکاس  یگروه وهیشبه  شناختی رفتاریمشاوره اثر 
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تحصیلی  کارآمدیمیزان خود افزایش برداری پتیرش خویشتن

ین دو مقایسکه میکانی   و چکون  سکت ا% 2۰ در حدآموزان دانش

دهکد ککه   آزمون نشان میحله پسو کنترل در مر مداخلهگروه 

اسکت،   داکردهیک پدر این مرحله افکزایش   مداخلهمیانیین گروه 

بکه   شکناختی رفتکاری  توان چنین عنوان نمود ککه مشکاوره   می

 شیافزا برداری خویشتنشیوه گروهی بر اساس الیوی پتیرش 

 منظور به .دارد ریت ث آموزانحصیلی دانشی تمیزان خودکارآمد

به شیوه گروهکی بکر    مشاوره شناختی رفتاری بررسی اثربخشی

حسکاس  میکزان ا  شیبرافزاداری اساس الیوی پتیرش خویشتن

آمکوزان از آزمکون تحلیکل کواریکانس     تعلق بکه مدرسکه دانکش   

  .استفاده شد

 

  احساس تعلق به مدرسه اثر مشاوره شناختی بر نتایج تحلیل کواریانس  -4 جدول
 

 توان آزمون اتاضرایب یسطح معنادار F مجذورات نیانگیم یدرجات آزاد مجموع مجذورات تغییرات شاخص منابع

 222/1 335/2 2221/2 510/5152 51511 /522 1 51511 /522 آزمونپیشاثر 

 222/1 019/2 2221/2 1 02/1   299/1213 1  299/1213 اثر گروه

     090/00 0  10  /11  خطا

      92 1 120 /222 شدهتصحیح جمع کل

 

با  =F 48۳/۵2۵چون مقدار  4های جدول وجه به دادهبا ت

تکوان  مکی ، اسکت  داریمعنک ( =28df و=df ۵) یدرجکات آزاد 

بکر   یگروهک  وهیشبه  شناختی رفتارینتیجه گرفت که مشاوره 

به  تعلقاحساس داری بر میزان اساس الیوی پتیرش خویشتن

دهد که نشان مینیز اتا ضریب  .ثیر داردآموزان ت مدرسه دانش

بر اسکاس الیکوی    یگروه وهیشبه  شناختی رفتاریمشاوره اثر 

بکه   احسکاس تعلکق  میکزان   شیبرافکزا داری پکتیرش خویشکتن  

ین مقایسه میکانی  چون .است %8۵ در حدزان آمومدرسه دانش

دهکد  آزمون نشان مکی حله پسو کنترل در مر مداخلهدو گروه 

، داکردهیک پدر ایکن مرحلکه افکزایش     مداخلهکه میانیین گروه 

بکه   شکناختی رفتکاری  توان چنین عنوان نمود که مشکاوره  می

 شیبرافزاداری بر اساس الیوی پتیرش خویشتن یگروه وهیش

 .دارد ریت ثآموزان به مدرسه دانش احساس تعلقمیزان 

 

 بحث 

 بکر اسکاس   شناختی رفتاریمشاوره نتایج حاصله نشان داد 

 شیبرافکزا به شیوه گروهکی   Drydenالیوی پتیرش خویشتن 

آموزان دختر خودکارآمدی تحصیلی و تعلق به مدرسه در دانش

بککوده اسککت و منجککر بککه افککزایش  مککؤثردچککار افککت تحصککیلی 

 .خودکارآمدی تحصیلی و تعلق به مدرسه در آنکان شکده اسکت   

 [.26 -۰۳، 22] همسوسکت هکای پیشکین   این یافته با نتایج پکژوهش 

رفتکاری بکر خودکارامکدی تحصکیلی،      -درمان شناختی ریت ثهمسو با یافته 

بکه  ی آموزشک برنامکه  نشان داد و همکاران  Lavasaniپژوهش 

توانست میانیین نمکرات خودکارآمکدی    شناختی رفتاریشیوه 

، افزایش کنترلرا در مقایسه با گروه  مداخلهآموزان گروه  دانش

در مقایسکه بکا    یلیاسترس تحصک را در  ها آنو میانیین نمرات 

 Turner همچنین، [.29] ، کاهش دهدکنترلآموزان گروه دانش

 -و همکاران نشان دادند که مداخله مبتنی بر مشاوره شناختی

توانکد  رفتاری گروهی منجر به افزایش خودکارامدی شده و می

 .افراد را ارتقا دهد نفس اعتمادبه

نشان دادند درمان شناختی  و همکاران Abbasiاز طرفی، 

شکناختی،  آزمون بکر اشکتیاق عکاطفی،    ک رفتاری در مرحله پس

در تبیین . ه استداری داشترفتاری و اشتیاق تحصیلی، اثر معنی

خودکارآمکدی برگرفتکه از رویککرد    توان گفکت،  های حاصل مییافته

، افراد را موجوداتی خکودتنظیم  Banduraاجتماعی  –شناختی

 ،هاتواناییباورهای فرد در مورد  .داندو فعال می بازخورد دهنده

 یهکا  تیک در موقعرد ظرفیت استعدادها برای یادگیری و عملکک 

 یخود ارزشک و  نفس عزتاحساس  .نماید مشخص را بررسی می

 نیتکر  مهکم  عنکوان  بکه  بکر عملککرد فکرد دارد   اعمال کنترل که 

احسکاس   .اسکت  شده گرفتهگزاری شخصی در نظر کار سمیمکان

در سکط    توصیف کیفیت ارتبکاع  عمومی برای صورت بهتعلق 

باعکث   (اس تعلق به مدرسکه احس)اختصاصی  صورت بهجامعه و 

در درمکان   این پژوهش .شودافزایش پیوند با محیط مدرسه می

 رشیپکت تمرککز بکر خودبکاوری و     خصوص به ،شناختی رفتاری

 هکا  آن، حتف های ناکارآمدعی در شناسایی نیرشس، شتنیخو

تککوان بککه و مککیدارد هککای کارآمککد و جککاییزین کککردن نیککرش

خودکارآمدی تحصیلی و احساس  برافزایشاثربخشی این شیوه 
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 .برد یپآموزان به مدرسه در دانش تعلق

Turner آموزش، و تجربه عدم گاهی و همکاران معتقدند 

 طکرز  شکوند؛ مکی  منجکر  ناسازگارانه یا مؤثر نا فکرهای طرز به

 مفروضکات  یکا  بینانکه  غیرواقکع  اهکداف  داشکتن  چون فکرهایی

 فرد به بخشی آگاهی نو  هر رسدمی نظر به لتا .[22] نادرست

 بکه  منجر عمل احساس و فکر، تعاملی رابطه چیونیی درزمینه

 خواهکد  فکرد  در بکالقوه  هایتوانمندی از گیریبهره و پیشرفت

 ککه در  اتفکاقی  هکر ) سازفعال رویداد A.B.C ،A مدل در. شد

 عقیکده  B و اتفکاق  آن هیجانی پیامد C، )است دادن رخ حال

فکرد   هیجکانی  واککنش  موجب که است اتفاق آن درباره شخص

 رویکرد این که ت کیدی یا و رفتاری شناختی رویکرد ،)شودمی

 را امکان این دارد، قضیه یت اثبات یا رد موارد نمودن فراهم بر

 قطعکی  تصکمیم  گکرفتن  از قبکل  تکا  کنکد مکی  ایجکاد  برای فرد

 توجه با را خود هایتوانمندی و شده روبرو شرایط با بااحتیاع

عمکل   سپس و سنجیده درگتشته خود پیشین دستاوردهای به

 تکا  ککرد  خواهکد  پیکدا  را توانکایی  ایکن  فرد ،دییر عبارت به. کند

 الیوهکای  و دهکد  تشکخیص  را رفتکاری خکود   ناکارآمد الیوهای

شخصکیتی افکراد    صفات ،درواقع .سازد جاییزین را کارآمدتری

 مکدی تحصکیلی و احسکاس تعلکق بکه مدرسکه      آهمانند خودکار

. شکوند می محسوب عملکرد تحصیلی بینی کننده پیش عنوان به

 هکای آمکوزش  ککرد  توان اضافهمی آمده دست به نتایج تبیین در

 این رفتاری تمرینات از غنی منبع داشتن با رفتاری -شناختی

 و مثبکت  هکای آموزش ویژگی و تقویت با که دندار را پتانسیل

 ارتقکا   آمکوزان دانکش  در را خودکارآمدی احساس افراد، بالقوه

 ضکمنی  خودآگاهی بخشکی  با رویکرد این اینکه ضمن .دنبخش

 را توانایی این است، شده گنجانده تمرینات رفتاری کنار در که

 هم و افزایش داده را افراد رفتاری ذخیره هم زمان هم که دارد

 امککان  کند و ایکن  تقویت را خودکنترلی با مرتبط خودآگاهی

بکا   مکرتبط  هکای مهکارت  یکادگیری  بکا  افکراد  ککه  دارد وجکود 

 این ارتقا  و تقویت جهت در بتوانند بیشتر چه هر ،خودکنترلی

آموزانی که دچکار  دانش. بردارند مؤثر هاییگام شخصیتی صفت

تعلکق  ی احسکاس  هکا  مؤلفکه افت تحصیلی هستند ممکن است 

رعایت احترام و عکدالت  ، ، حمایت معلمهمساالن به تعلقمانند 

 هککا از باورهککا و قضککاوت . را از دسککت بدهنککد ... و  مدرسککه در

هککای هایشککان در انجککام تکککالیف مربککوع بککه موقعیککتتوانککایی

بکا   تکوان  بنابراین می .کاهش یابد ها آننیز در  تتشتحصیلی و 

اعضا و رهبر گکروه   قرار گرفتن در گروه و ایجاد ارتباع مثبت با

هکا  اصتح باورهای نادرست دربکاره خکود و توانکایی   به ، (مشاور)

 درهای دییکر  تعمیم شرایط و گروه ،انجام تمرینات پرداخت و 

احسککاس تعلککق بککه مدرسککه و بهبککود  ،افککزایش خودکارآمککدی

  .نقش دارددرسی  وضعیت

 

کککه نتککایج نشککان داد، مشککاوره  گونککه همککان :گیــرینتیجــه

خودکارآمدی تحصیلی و احسکاس   شیبرافزارفتاری  -شناختی

گیکری  توان چنین نتیجکه تعلق به مدرسه مؤثر بوده است و می

توانکد  رفتاری به شیوه گروهکی مکی  -نمود که مشاوره شناختی 

خودکارآمدی تحصیلی را افکزایش دهکد و همچنکین احسکاس     

ی ارتقکا   لیافکت تحصک  آموزان دچار  تعلق به مدرسه را در دانش

 .دهد

هایی محدودیت با هاپژوهش سایر مانند  نیز این پژوهش

مرحله  در این پژوهش که این به توجه با .است بوده مواجه

ها باید جانب احتیاع را پیییری وجود نداشت، در تعمیم یافته

مرحله  آتی تحقیقات درپیشنهاد نمود که و  کردرعایت 

و  حاضر طالعههای میافته به با عنایت. پیییری نیز انجام شود

 با شناختی درمانی گروهپیشنهاد کرد  توانمی ،مشابه تحقیقات

بالینی  هایروش گروهی، درمان ساختار و فواید از گیریبهره

 استفاده خصوص در شده بندی طبقه و منظم راهکارهای موفق،

 ارزان در و ساده راهکار یت عنوان به شناختی، های مؤلفه از

 کارآمدی تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه بهبود جهت

 .قرار گیرد مورداستفاده

 

 تعارض منافع

ندگان نویسک  توسط منافع تعارض گونه هیچ پژوهش این در

 .است نشده گزارش

 

 نویسندگانسهم 

و نویسنده  ، استاد راهنما، استخراج مقالهپوررحیم حمیدی

، و چکا  مقالکه   اسکتخراج  نکاظر استاد  حسن حیدری،مسئول، 

اجرای پژوهش را بکر   ، استاد مشاور و مهدیه تقویفرشاد بهاری

 .اند عهده داشته
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 پکژوهش را در تکمیل  است از کلیه عزیزانی که مادر انتها الزم  تشکر و قدردانی

مقالکه حاضکر از   . آوریکم  عمکل یاری کردند، تشکر و قدردانی به 

 .مهدیه تقوی استخراج شده است نامه پایان
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Introduction: Considering that the feelings of lack of individual self-efficacy and belonging to 

school are of the predictors of academic failure in education, the purpose of this research was to 

investigate the efficacy of the recognizable behavioral consultancy as the gregarious method on 

improving the educational self-efficacy and sense of school belonging among the students with 

educational failure. 

 Materials and Methods: In this semi-experimental study, among all guidance school students with 

academic failure in Shahriar City, 30 students were selected using accidental sampling method. 

They were then divided into two groups of 15, experimental and control groups. The experimental 

group received the cognitive behavioral counseling for 15 hours. The measuring tools consist of the 

Berry, Betti and Watt’s scene of belonging survey and the Ginkez and Moorgan’s self-efficacy 

questionnaire both with reliable recognition.  

Results: The results of this study indicated that cognitive behavioral counseling improved 

significantly the educational self-efficacy and the sense of school belonging (p=0.0001).  

Conclusion: According to the results of the present study, cognitive group counseling therapy may 

increase academic self-efficacy and also promotes the sense of belonging to school in 

schoolchildren. 
Key words: Cognitive behavioral counseling, Educational self-efficacy, Sense of school belonging, 

Educational failure 
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