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عتقهمندی و انتخاب تکلیف بسکیار مناسکب هسکتند [ .]2۵از

مقدمه
افت تحصیلی دانشآموزان یکی از مشککتت عمکده مراککز

سوی دییر ،دانشآموزانی که احساس تعلق به مدرسه دارند ،از

آموزشی است که به معنی ناتوانی و شکست در انجکام و اتمکام

بودن در مدرسکه شکادند و احسکاس مکیکننکد ککه بخشکی از

موفقیککتآمیککز تحصککیتت رسککمی اسککت [ .]۵افککت تحصککیلی

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

به عنوان جنبههای مختلف شکست تحصیلی چون غیبت مکرر

مؤثر بر احساس تعلق به مدرسه از طرف  Ostowartارائهشکده

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

است که بر اساس آن ،ستمت در مدارس بهوسکیله دو راهبکرد

تحصیلی ،کیفیت نازل تحصیتت و کسب محفوظکات بکهجکای

باعث افزایش احساس تعلق به مدرسه خواهد شد :فرآیندی که

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

باعث افزایش مشارکت تمامی افراد و ایجاد یت اجتمکا مکی-

بهصورت جکدی پیییکری شکود .یککی از عکواملی ککه در افکت

شککود و همچنککین فعالیککت در جامعککه و مشککارکت عادالنککه و

تحصیلی دانشآموزان دخیل است ،خودکارامدی است .بر طبق

دموکراتیت میان اعضای جامعه .ساختار سیاستهای مکدارس،

نظککر  ،Banduraباورهککای خودکارآمککدی از طریککق ت ک ثیر بککر

ترتیبات سازمانی مدارس ،محیط فیزیکی ،رویکردهای یاددهی

الیوهای تفکر میتوانند عملکرد را کاهش یا افزایش دهند [-۱

و یادگیری و تمامی اموری که منعکسکننکده ارزش مشکارکت

 .]4بککر اسککاس مطالعککات گتشککته خودکارآمککدی تحصککیلی بککا

دموکراسی و دخالت در جریان آموزش میباشند [.]24

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

درمان شناختی رفتاری باوجود عمر کموبیش کوتکاه خکود

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

توانسته است عتقه بسیاری از متخصصکان بکالینی را بکه خکود

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

جلب کند .ماهیت رویککرد شکناختی رفتکاری ایکن اسکت ککه

دییر متغیرها رابطه معنیدار دارد [.]۵2

محصوالت شناختی آن میان واقعیتها و پاسک هکای عکاطفی،

 Banduraمعتقد است که باورهکا و قضکاوتهکای افکراد از

رفتاری و فیزیولوژیکی واسطه میشکوند و بکهایکنترتیکب ایکن

توانککاییهایشککان در انجککام تکککالیف مربککوع بککه موقعیککتهککای

رویکرد یت گسترش مهم از الیوی محرص و پاس رفتار انسان

تحصککیلی را خودکارآمککدی تحصککیلی گوینککد [ Douek .]۵۰و

اسککت [ .]2۱در مشککاوره شککناختی رفتککاری  Beckو Ellis

 Legotمعتقدند دانشآمکوزانی ککه اهکداف یکادگیری دارنکد،

بیشترین ت کید بر ایجاد تغییر رفتاری و هیجکانی از راه تغییکر

ارزش بیشتری برای فهم درس و یکادگیری مطلکب قائکلانکد و

در شناختها بوده است .شناخت درمانی در اوایل دهکه ۵96۳

کمتر خکود را بکا مکتصهکای بیرونکی از قبیکل کسکب نمکره و

توسط روانپزشت آمریککایی ) (Aaron,T,Beckدر دانشکیاه

امتیازهککای اجتمککاعی مقایسککه مککیکننککد [ .]۵4بنککابراین،

پنسیلوانیا مطرح شد [.]22

خودکارآمدی در زمینههای تحصیلی به باورهای دانشآموز بکه

شناخت درمانی قصد دارد از طریق کمت به مراجع جهکت

قابلیتهایش بکرای یکادگیری ،اتمکام یکت تکلیکف و یکا بکرای

شناخت ،وارسی و اصتح تفکر تحریف شده و ناکارآمکد مسکبب

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

پشیمانیها و آشکفتییهکای هیجکانی ،آن هکا را ککاهش دهکد.

 Karimzadehدر پکککژوهش خکککود بکککه بررسکککی رابطکککه

رویکرد  Beckدر ابتدا بر پژوهش و درمان افسکردگی متمرککز

خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی پرداخته است و به

بود [ .]2۱شناختها بهعنوان سکاختاری از دانکش یکا باورهکا و

این نتیجه رسیده که این متغیرها از قدرت پیشبینی پیشرفت

مجموعه راهبردهای بهرهگیری از ایکن اطتعکات بکه شکیوهای

تحصیلی برخوردار هستند [ HajiMirzai .]۵9نشان می دهد

انطباقی محسوب میشوند .فرض بنیادین شناخت درمانی ایکن

که باورهای خودکارآمدی بکه عملککرد تحصکیلی بهتکر کمکت

است که شناختها بر هیجانکات و رفتارهکا تک ثیر مکیگتارنکد.

مککیکنککد [ Zymerman .]2۳نیککز نشککان داده اسککت کککه

بهعتوه ،اعتقاد این است که بیش از خکود رویکدادها ،افکراد بکه

فرآیندهای شخصی نظیر شایستیی ادراصشده و خودکارآمدی

بازنماییهای شناختی از رویدادها پاس میدهنکد .ایکن مکوارد

برای توضکی خصوصکیات انییزشکی ماننکد تکتش ،پافشکاری،

فرضهای مهمی هستند که تغییر شناختی را بهمثابه پیشنیاز
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بهبودی تعیین میکنند .مطالعات گتشته نیز از اثربخشی ایکن

خودکارآمدی شده و میتواند اعتمادبهنفس افراد را ارتقکا دهکد

رویکککرد حمایککت کککردهانککد .بککرای نمونککه ،نتککایج پککژوهش

[ .]22از آنجککا کککه تحقیقککات دربککاره تک ثیر مشککاوره شککناختی

 Heydarianfardو همکاران نشان داد که بین میانیین نمرات

رفتاری بر اساس الیوی پتیرش خویشتن  Drydenبر افزایش

اضطراب اجتمکاعی ،خودکارآمکدی و نشکخوار فککری دو گکروه

خودکارآمدی تحصیلی و احساس تعلکق بکه مدرسکه در دانکش

(کنترل و آزمایش) تفاوت معنیداری وجود دارد [ .]26با توجه

آموزان دارای افت تحصیلی تاکنون موردبررسکی قکرار نیرفتکه

به یافتههای فوق میتوان نتیجه گرفت که درمکان شکناختی ک

است ،این مطالعه باهدف تعیکین اثربخشکی مشکاوره شکناختی

رفتاری گروهی ،در کاهش اضطراب اجتماعی و نشخوار فککری

رفتاری بر اساس الیکوی پکتیرش خویشکتن بکر خودکارآمکدی

و افزایش خودکارآمدی اجتماعی دانشجویان دختر بکا اخکتتل

تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه در دانشآموزان دارای افت

اضطراب اجتماعی مؤثر است و تغییرات ایجادشده در پیییکری

تحصیلی انجام شد.

دوماهه تقریباً پایدار باقی ماند Hussin .و همکاران ،به بررسی
اثربخشی مشکاوره گروهکی بکه شکیوه شکناختی -رفتکاری بکر

مواد و روشها

اعتمادبهنفس و احسکاس کارآمکدی افکراد پرداختنکد و نتکایج

روش پککژوهش حاضککر نیمککه تجربککی بککا پککیشآزمککون و

بیانیر ت ثیر مثبت مشاوره گروهی به شیوه شناختی -رفتکاری

پسآزمون بکه همکراه گکروه کنتکرل بکود .جامعکه آمکاری ایکن

بوده است [ .]27پژوهش  Creamyو همکاران باهدف بررسی

پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع راهنمکایی دچکار افکت

اثربخشی مشاوره گروهی شناختی بر مسئولیتپتیری دانکش-

تحصیلی شهرستان شهریار بودند .ازاینبین ۰۳ ،نفر بکر اسکاس

آموزان دختر مقطع پیشدانشیاهی شهرستان گتوند انجام شد

فرمکول مورگکان و بکا اسکتفاده از روش نمونکهگیکری هدفمنکد

و نتککایج نشککان داد کککه مشککاوره گروهککی شککناختی بککر

انتخاب شدند که به روش نمونکهگیکری تصکادفی سکاده در دو

مسئولیتپتیری دانشآموزان دختکر مقطکع پکیشدانشکیاهی

گککروه  ۵۱نفککری مداخلککه و کنتککرل جککاییزین شککدند و گککروه

شهرستان گتوند ت ثیر داشته است .همچنکین نتکایج پیییکری

مداخله  ۵۱ساعت تحت مشاوره گروهی شناختی -رفتاری قرار

نشککان داد کککه مشککاوره گروهککی شککناختی برافککزایش

گرفتند .متصهکای ورود شکامل :رضکایت آگاهانکه شکرکت در

مسئولیتپتیری دانشآموزان ،ت ثیر داشته است [ .]28پژوهش

مطالعه ،کسب نمکرات پکایینتکر از میکانیین در مقیکاس افکت

 Lavasaniو همکاران نیز اثر برنامه آموزشی به شیوه شناختی

تحصککیلی ،کسککب نمککرات پککایینتککر از میککانیین در مقیککاس

-رفتککاری  Fordyceرا بککر میککزان خودکارآمککدی و اسککترس

خودکارامدی ،کسب نمکرات پکایینتکر از میکانیین در مقیکاس

تحصیلی دانشآموزان دختر پایکه دوم دبیرسکتان شکهر تهکران

تعلق به مدرسه و متصهای خروج شامل :عدم رضایت شکرکت

موردبررسی قرارداد .یافته های حاصل از پژوهش نشان داد ککه

در مطالعه و ابتت به بیماریهای مزمن و مسری بود .به منظکور

برنامه آموزشی به شیوه شکناختی رفتکاری  Fordyceتوانسکت

بررسی تعلق به مدرسه از پرسشنامه احساس تعلق بکه مدرسکه

میانیین نمرات خودکارآمدی دانش آموزان گروه مداخلکه را در

استفاده شد .پرسشکنامه احسکاس تعلکق بکه مدرسکه در سکال

مقایسه با گروه کنترل ،افزایش و میکانیین نمکرات آنهکا را در

 2۳۳4توسط  Beatyو همکاران بهصکورت جمکتت مثبکت در

استرس تحصیلی در مقایسکه بکا دانکشآمکوزان گکروه کنتکرل،

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

کاهش دهد [.]29

اسککت .ایککن پرسشککنامه در سککال  2۳۳۱نیککز توسککط  Beatyو

 Cheekدر پژوهشی دریافت ککه درمکانهکای چنکدوجهی

 Brewتجدیدنظر شد .پرسشنامه احسکاس تعلکق بکه مدرسکه

(آمککوزش تککن آرامککی ،حساسککیتزدایککی مککنظم و مککداختت

بککهطککورکلی دارای  6زیرمجموعککه شککامل احسککاس تعلککق بککه

شناختی -رفتاری) اثر برجستهای بر کاهش اضکطراب امتحکان

همساالن ،حمایت معلم ،احساس رعایکت احتکرام و عکدالت در

دارد [ .]۰۳پژوهش  Turnerو همکاران نشان داد که مداخلکه

مدرسه ،مشارکت ککردن در جامعکه ،ارتبکاع شخصکی فکرد بکا

مبتنی بر مشاوره شناختی -رفتاری گروهی منجکر بکه افکزایش

مدرسه احساس مشارکت دانشآموز با مدرسکه اسکت .در ایکن
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پرسشنامه سؤاالت  ۵،7،۵۰،22،26،28بکه احسکاس تعلکق بکه

مورد ت کید قرار میدهد .اولکین عامکل گویکههکای مربکوع بکه

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

استعداد ،دومین عامل با گویههکای بکافتی و سکومین عامکل بکا

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

گویههای کوشش هماهنگ بودهاند .اعتبکار بکرای ککل مقیکاس

نسبت به دانشآموزان در محیط مدرسه ،سؤاالت  ۱،۵۵،۵7بکه

۳/82و به ترتیب  ۳/78برای زیرمقیکاس اسکتعداد ۳/7۳،بکرای

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

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

عامل ارتباع فرد با مدرسه و سؤاالت  9،۵۱،۵9،۰،6به احساس

 Karimzadehبا تحلیل عوامل ،سه عامل متکور موردبررسکی

مشارکت دانشآموز در مدرسه مربوع میشود .ضکریب پایکایی

قککرار گرفککت .ضککریب اعتبککار بککه ترتیککب بککرای خودکارآمککدی

پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  ۳/7۱و

تحصیلی کلی  ،۳/76عامل استعداد  ،۳/66عامل کوشکش ۳/6۱

برای مؤلفههای احساس تعلق به همساالن  ،۳/7۰حمایت معلم

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

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

آزمون برای خودکارآمدی تحصیلی کلی  ،۳/82عامل اسکتعداد

مشارکت کردن در جامعه  ،۳/84ارتباع شخصی فرد با مدرسه

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

 ۳/69و احسکککاس مشکککارکت دانکککشآمکککوز در مدرسکککه۳/78

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

گزارششده است [ .]۰۵ -۰2اعتبار محتکوایی ایکن پرسشکنامه

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

نیز توسکط اسکاتید و متخصصکان ت ییدشکده اسکت .بکهمنظکور

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

سکککنجش احسکککاس کارآمکککدی فکککردی نیکککز از پرسشکککنامه

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

خودکارآمدی تحصیلی  Jeriو  )۵999( Morganاستفاده شد.

مدرسه و موانع زنکدگی رضکایتمند ،موفقیکت در کارهکا ،خودکارآمکدی و

این مقیاس شامل  ۰۳گویه با سه زیرمقیاس است .همه گویه-

احساس تعلق به مدرسه؛ با بهرهگیری از مشاوره شناختی رفتکاری در اعضکا

ها با استفاده از مقیاس لیکرت چهاردرجهای از کامتً مخالفم تا

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

کامتً موافقم طراحیشده است که به ترتیب دارای امتیازات ،۵

جلسککه حککدود  4۱دقیقککه در اتککاق مشککاوره برگککزار شککد در جککدول ۵

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

قابلمشاهده است.

جدول  -1پروتکل اجرای پژوهش
جلسه
1

9

5
1

هدف

موضوع
اجرای پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه و خودکارآمدی تحصیلی

ارزیابی میزان خودکارآمدی و احساس تعلق به مدرسه

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

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

توضیحات مقدماتی خودباوری و مشکالت شناختی رفتاری

گروهی

طرح مشکالت دانشآموزان

آشنایی با مسائلی که اعضای گروه با آن درگیر هستند

شرح علل بروز مشکالت مطروحه ،توضیحاتی درباره خودباوری ،اعتمادبهنفس و

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

خطاهای شناختی

اعتمادبهنفس

مشخص کردن مشکالت مربوط به خودکمبینی

اعضا بتوانند بهطور دقیق مشکالت مربوط به خودکمبینی خود را شناسایی کنند

تجزیهوتحلیل مشکالت خودکمبینی با استفاده از چارچوب  – ABCزیر سؤال
بردن نگرشها

هریک از اعضا بتوانند مشکالت مربوط به خودکمبینی را تجزیهوتحلیل کنند

1

شرح روش حمله – پاسخ و روش احساسی – خیالی

0

بررسی انواع خطاهای شناختی

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

3

جمعبندی و مرور مباحث جلسات قبل

یادآوری و تثبیت آموختههای جلسات قبل

12

اجرای پسآزمون

آشنایی دانشآموزان با روشهای ذکرشده و بهکارگیری آنها در موقعیتهای مختلف

تعیین میزان اثربخشی جلسات مشاوره گروهی برافزایش خودکارآمدیتحصیلی و
احساس تعلق به مدرسه

بهمنظور تحلیل دادهها ،آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید که سکط

متحظات اختقی در این پژوهش رعایت شکد ککه شکامل:

معنیداری پنجصدم در نظر گرفته شد.

رضککایت آگاهانککه ،داشککتن حککق خککروج از جلسککات بککرای
شککرکتکننککدگان و توضککی اهککداف مطالعککه بککود و درنهای کت،
سالمت جامعه
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تعلق به مدرسه نشکان داد ککه در پکسآزمکون گکروه مداخلکه،

یافتهها

نمرات خودکارآمکدی تحصکیلی و احسکاس تعلکق بکه مدرسکه

میانیین سنی شرکتکنندگان گروه مداخله  ۵4/۳9سال و

افزایش داشته است( .جدول )2

گروه کنترل  ۵4/48سال بود .نتایج مقایسکه میکانیین نمکرات
متغیرهای پژوهش شکامل خودکارآمکدی تحصکیلی و احسکاس

جدول  -2شاخصههای توصیفی متغیرهای پژوهش در گروه مداخله و کنترل

گروه
خودکارآمدی تحصیلی
احساس تعلق به مدرسه
احساس تعلق به همساالن
حمایت معلم
احساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه
مشارکت در جامعه
ارتباط شخصی فرد با مدرسه

احساس مشارکت با مدرسه

پیشآزمون

پسآزمون

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

مداخله

05/ 1±11/3

39/01±1/ 0

کنترل

05/02± 0/ 3

05/12± 0/2

مداخله

11 /19± 13/12

1 / 1± 3/22

کنترل

123/ 2± 15/23

12 /59± 3/0

مداخله

9/ 1± 9/33

1/12± /3

کنترل

13/19± 5/11

1/22± 9/13

مداخله

1/59± 1/03

0/39± /22

کنترل

/99± 5/91

/ 2± 1 / 9

مداخله

10/01± /51

/ 2± /52

کنترل

11/99± 1/91

11/12± /9

مداخله

11/19± 9/10

1 /01± 9/

کنترل

11/ 2± /3

11/ 1± / 0

مداخله

1/39± 1/29

/11± /95

کنترل

1/19± 1/90

13/19± 9/ 0

مداخله

11/± /229

کنترل

10/11± 5/19

/22± 5/21
15/22± /1

مفروضه استفاده از آزمون تحلیل کواریکانس نرمکال بکودن

شیب رگرسیون مورد استنباع قرار گرفت و استفاده از آزمکون

دادهها و همینی کواریانس نمرات پیشآزمون دو گروه اسکت و

تحلیل کواریانس برای بررسکی نتکایج آزمکون بتمکانع ارزیکابی

به همین منظور ،برای بررسی نرمکال بکودن دادههکا از آزمکون

گردید .بهمنظور بررسی اثربخشی مشاوره شناختی رفتکاری بکه

شاپیروویلت و برای بررسی همینکی واریکانس درونگروهکی از

شیوه گروهی بر اساس الیوی پتیرش خویشتنداری برافکزایش

آزمون لوین بررسی شد .با توجه به اینکه مقدار  Fکولموگروف

میزان خودکارآمدی تحصیلی دانکشآمکوزان از آزمکون تحلیکل

اسمیرنف و لوین در سط  α = ۳/۳۱معنیدار نبکود ،مفروضکه

کواریانس استفاده شد که در جداول  ۰و  4قابلمشاهده است

نرمال بودن و همچنین همینکی کواریکانس دادههکا و برقکراری
جدول -3نتایج تحلیل کواریانس اثر مشاوره شناختی بر خودکارآمدی تحصیلی
شاخص منابع تغییرات
اثر پیشآزمون

مجموع مجذورات
151 /199

درجات آزادی

میانگین مجذورات

1

151 /199

اثر گروه

51 /599

1

51 /599

خطا

1103/999

0

12/999

جمع کل تصحیحشده

911 /222

F

سطح معنیداری

ضرایب اتا

توان آزمون

229/13

2/2221

2/339

1/222

0/ 35

2/221

2/ 99

2/029

92

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

الیوی پتیرش خویشتنداری بر میزان خودکارآمدی تحصکیلی

درجات آزادی ( df=۵و  )df=2معنیدار است ،میتوان نتیجه

دانشآموزان ت ثیر دارد و مقدار ضریب اتا نیز نشان میدهد که

گرفت که مشاوره شناختی رفتاری به شیوه گروهی بکر اسکاس

اثر مشاوره شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر اسکاس الیکوی

سالمت جامعه
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پتیرش خویشتنداری بر افزایش میزان خودکارآمدی تحصیلی

میزان خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان ت ثیر دارد .به منظور

دانشآموزان در حد  %2۰اسکت و چکون مقایسکه میکانیین دو

بررسی اثربخشی مشاوره شناختی رفتاری به شیوه گروهکی بکر

گروه مداخله و کنترل در مرحله پسآزمون نشان میدهکد ککه

اساس الیوی پتیرش خویشتنداری برافزایش میکزان احسکاس

میانیین گروه مداخله در این مرحله افکزایش پیکداکرده اسکت،

تعلق بکه مدرسکه دانکشآمکوزان از آزمکون تحلیکل کواریکانس

میتوان چنین عنوان نمود ککه مشکاوره شکناختی رفتکاری بکه

استفاده شد.

شیوه گروهی بر اساس الیوی پتیرش خویشتنداری بر افزایش
جدول  -4نتایج تحلیل کواریانس اثر مشاوره شناختی بر احساس تعلق به مدرسه
شاخص منابع تغییرات

2/2221

2/335

1/222

2/2221

2/019

1/222

درجات آزادی

میانگین مجذورات

51511/522

1

51511/522

5152/510

اثر گروه

1213 /299

1

1213 /299

1 1/ 02

خطا

10/ 11

0

00/090

جمع کل تصحیحشده

120 1/222

92

اثر پیشآزمون

مجموع مجذورات

F

سطح معناداری

ضرایباتا

توان آزمون

با توجه به دادههای جدول  4چون مقدار  F=۵2۵/48۳با

شیوه شناختی رفتاری توانست میانیین نمکرات خودکارآمکدی

درجکات آزادی ( df=۵و  )df=28معنکیدار اسکت ،مکیتکوان

دانشآموزان گروه مداخله را در مقایسه با گروه کنترل ،افزایش

نتیجه گرفت که مشاوره شناختی رفتاری به شیوه گروهکی بکر

و میانیین نمرات آنها را در استرس تحصکیلی در مقایسکه بکا

اساس الیوی پتیرش خویشتنداری بر میزان احساس تعلق به

دانشآموزان گروه کنترل ،کاهش دهد [ .]29همچنینTurner ،

مدرسه دانشآموزان ت ثیر دارد .ضریب اتا نیز نشان میدهد که

و همکاران نشان دادند که مداخله مبتنی بر مشاوره شناختی-

اثر مشاوره شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر اسکاس الیکوی

رفتاری گروهی منجر به افزایش خودکارامدی شده و میتوانکد

پکتیرش خویشکتنداری برافکزایش میکزان احسکاس تعلکق بکه

اعتمادبهنفس افراد را ارتقا دهد.

مدرسه دانشآموزان در حد  %8۵است .چون مقایسه میکانیین

از طرفی Abbasi ،و همکاران نشان دادند درمان شناختی

دو گروه مداخله و کنترل در مرحله پسآزمون نشان مکیدهکد

ک رفتاری در مرحله پسآزمون بکر اشکتیاق عکاطفی ،شکناختی،

که میانیین گروه مداخله در ایکن مرحلکه افکزایش پیکداکرده،

رفتاری و اشتیاق تحصیلی ،اثر معنیداری داشته است .در تبیین

میتوان چنین عنوان نمود که مشکاوره شکناختی رفتکاری بکه

یافتههای حاصل میتوان گفکت ،خودکارآمکدی برگرفتکه از رویککرد

شیوه گروهی بر اساس الیوی پتیرش خویشتنداری برافزایش

شناختی– اجتماعی  Banduraافراد را موجوداتی خکودتنظیم،

میزان احساس تعلق به مدرسه دانشآموزان ت ثیر دارد.

بازخورد دهنده و فعال میداند .باورهای فرد در مورد تواناییها،
ظرفیت استعدادها برای یادگیری و عملککرد در موقعیکتهکای
مشخص را بررسی مینماید .احساس عزتنفس و خود ارزشکی

بحث
نتایج حاصله نشان داد مشاوره شناختی رفتاری بکر اسکاس

که اعمال کنترل بکر عملککرد فکرد دارد بکهعنکوان مهکمتکرین

الیوی پتیرش خویشتن  Drydenبه شیوه گروهکی برافکزایش

مکانیسم کارگزاری شخصی در نظر گرفتهشده اسکت .احسکاس

خودکارآمدی تحصیلی و تعلق به مدرسه در دانشآموزان دختر

تعلق به صورت عمومی برای توصیف کیفیت ارتبکاع در سکط

دچککار افککت تحصککیلی مککؤثر بککوده اسککت و منجککر بککه افککزایش

جامعه و بهصورت اختصاصی (احساس تعلق به مدرسکه) باعکث

خودکارآمدی تحصیلی و تعلق به مدرسه در آنکان شکده اسکت.

افزایش پیوند با محیط مدرسه میشود .این پژوهش در درمکان

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

شناختی رفتاری ،به خصوص تمرککز بکر خودبکاوری و پکتیرش

همسو با یافته ت ثیر درمان شناختی -رفتکاری بکر خودکارامکدی تحصکیلی،

خویشتن ،سعی در شناسایی نیرشهای ناکارآمد ،حتف آنهکا

پژوهش  Lavasaniو همکاران نشان داد برنامکه آموزشکی بکه

و جککاییزین کککردن نیککرشهککای کارآمککد دارد و مککیتککوان بککه
اثربخشی این شیوه برافزایش خودکارآمدی تحصیلی و احساس

سالمت جامعه
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تحصیلی و تتش نیز در آنها کاهش یابد .بنابراین میتکوان بکا

تعلق به مدرسه در دانشآموزان پی برد.
 Turnerو همکاران معتقدند گاهی عدم تجربه و آموزش،

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

به طرز فکرهای نا مؤثر یا ناسازگارانه منجکر مکیشکوند؛ طکرز

(مشاور) ،به اصتح باورهای نادرست دربکاره خکود و توانکاییهکا

فکرهایی چون داشکتن اهکداف غیرواقکعبینانکه یکا مفروضکات

پرداخت و انجام تمرینات  ،تعمیم شرایط و گروههای دییکر در

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

افککزایش خودکارآمککدی ،احسککاس تعلککق بککه مدرسککه و بهبککود

درزمینه چیونیی رابطه تعاملی فکر ،احساس و عمل منجر بکه

وضعیت درسی نقش دارد.

پیشرفت و بهرهگیری از توانمندیهای بکالقوه در فکرد خواهکد
شد .در مدل  A ،A.B.Cرویداد فعالساز (هکر اتفکاقی ککه در

نتیجــهگیــری :همککانگونککه کککه نتککایج نشککان داد ،مشککاوره

حال رخ دادن است( C ،پیامد هیجانی آن اتفکاق و  Bعقیکده

شناختی -رفتاری برافزایش خودکارآمدی تحصیلی و احسکاس

شخص درباره آن اتفاق است که موجب واککنش هیجکانی فکرد

تعلق به مدرسه مؤثر بوده است و میتوان چنین نتیجکهگیکری

میشود( ،رویکرد شناختی رفتاری و یا ت کیدی که این رویکرد

نمود که مشاوره شناختی -رفتاری به شیوه گروهکی مکیتوانکد

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

خودکارآمدی تحصیلی را افکزایش دهکد و همچنکین احسکاس

برای فرد ایجکاد مکیکنکد تکا قبکل از گکرفتن تصکمیم قطعکی

تعلق به مدرسه را در دانشآموزان دچار افکت تحصکیلی ارتقکا

بااحتیاع با شرایط روبرو شده و توانمندیهای خود را با توجه

دهد.

به دستاوردهای پیشین خود درگتشته سنجیده و سپس عمکل

این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها با محدودیتهایی

کند .بهعبارتدییر ،فرد ایکن توانکایی را پیکدا خواهکد ککرد تکا

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

الیوهای ناکارآمد رفتکاری خکود را تشکخیص دهکد و الیوهکای

پیییری وجود نداشت ،در تعمیم یافتهها باید جانب احتیاع را

کارآمدتری را جاییزین سازد .درواقع ،صفات شخصکیتی افکراد

رعایت کرد و پیشنهاد نمود که در تحقیقات آتی مرحله

همانند خودکارآمکدی تحصکیلی و احسکاس تعلکق بکه مدرسکه

پیییری نیز انجام شود .با عنایت به یافتههای مطالعه حاضر و

بهعنوان پیشبینی کننده عملکرد تحصیلی محسوب میشکوند.

تحقیقات مشابه ،میتوان پیشنهاد کرد گروهدرمانی شناختی با

در تبیین نتایج بهدستآمده میتوان اضافه ککرد آمکوزشهکای

بهرهگیری از فواید و ساختار درمان گروهی ،روشهای بالینی

شناختی -رفتاری با داشتن منبع غنی از تمرینات رفتاری این

موفق ،راهکارهای منظم و طبقهبندیشده در خصوص استفاده

پتانسیل را دارند که با تقویت و آموزش ویژگیهکای مثبکت و

از مؤلفههای شناختی ،بهعنوان یت راهکار ساده و ارزان در

بالقوه افراد ،احساس خودکارآمدی را در دانکشآمکوزان ارتقکا

جهت بهبود کارآمدی تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه

بخشند .ضمن اینکه این رویکرد با خودآگاهی بخشکی ضکمنی

مورداستفاده قرار گیرد.

که در کنار تمرینات رفتاری گنجاندهشده است ،این توانایی را
دارد که همزمان هم ذخیره رفتاری افراد را افزایش داده و هم

تعارض منافع

خودآگاهی مرتبط با خودکنترلی را تقویت کند و ایکن امککان

در این پژوهش هیچگونه تعارض منافع توسط نویسکندگان

وجکود دارد ککه افکراد بکا یکادگیری مهکارتهکای مکرتبط بکا

گزارش نشده است.

خودکنترلی ،هر چه بیشتر بتوانند در جهت تقویت و ارتقا این
صفت شخصیتی گامهایی مؤثر بردارند .دانشآموزانی که دچکار

سهم نویسندگان

افت تحصیلی هستند ممکن است مؤلفکههکای احسکاس تعلکق

رحیم حمیدیپور ،استاد راهنما ،استخراج مقاله و نویسنده

مانند تعلق به همساالن ،حمایت معلم ،رعایت احترام و عکدالت

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

در مدرسککه و  ...را از دسککت بدهنککد .باورهککا و قضککاوتهککا از

فرشاد بهاری ،استاد مشاور و مهدیه تقوی اجرای پژوهش را بکر

توانککاییهایشککان در انجککام تکککالیف مربککوع بککه موقعیککتهککای
سالمت جامعه

عهده داشتهاند.
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در انتها الزم است از کلیه عزیزانی که ما را در تکمیل پکژوهش

تشکر و قدردانی

 مقالکه حاضکر از. تشکر و قدردانی به عمکلآوریکم،یاری کردند
.پایاننامه مهدیه تقوی استخراج شده است
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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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