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 Purpose: This research aimed to investigate the effectiveness of 

academic counseling based on the cognitive-behavioral approach on 

resilience, motivation, and academic emotions of students with 
academic failure.  

Materials and Methods: In terms of the purpose of the present 

research, it was a quasi-experimental study with a pre-test and post-
test design with an experimental group and a control group. The 

statistical population of this research is all the students of boys' high 

schools in the 12th district of Tehran, the second grade of the second 

round, in the academic year of 2019-1400. Among them, 30 were 
selected by purposive sampling, 15 were equally assigned to the 

control group, and 15 to the experimental group. In order to collect 

data, the research measurement tools included Vallerand’s academic 
motivation questionnaire, Pekrun et al.'s (2002) academic emotions 

questionnaire, and Martin and Marsh's (2009) academic resilience 

questionnaire. The subjects of both groups completed the 
questionnaires at the beginning of the research. Then the 

experimental group received academic counseling based on the 

cognitive-behavioral approach, while the control group did not 

receive any intervention. After the end of the interventions, both 
groups completed the questionnaires again. Analysis of the data 

obtained from the research was done in two descriptive (mean and 

standard deviation) and inferential parts. In the descriptive part, 
frequency distribution tables were used, and in the inferential part, 

data analysis was done with the covariance analysis method to check 

the differences between and within groups. SPSS software version 
25 was used for the statistical analysis of data.  

Findings: The results of covariance analysis showed that academic 

counseling based on a cognitive behavioral approach had a 

significant effect on academic resilience (F = 20.11), academic 
motivation (F = 42.22) and academic emotions (F = 34.88) (P<0.01).  

Conclusion: Academic counseling based on a cognitive-behavioral 

approach can improve academic resilience, academic motivation 
and academic emotions of students with academic failure. 

Therefore, it is suggested to use this approach to control emotions 

and increase the motivation and resilience of students in schools 

through group training. 
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  229.... رفتاری -شناختی رویکرد بر مبتنی تحصیلی مشاوره اثربخشی  

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 -شناختی رویکرد بر مبتنی تحصیلی مشاوره اثربخشی

 تحصیلی هایهیجان و انگیزش آوری،تاب بر رفتاری

 تحصیلی افت با آموزاندانش

 1آسترکی محمدامین
 آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد مشاوره، گروه دکترای دانشجوی
 .ایران تهران، اسالمی،

 
 *2 ایزدی مهشید
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد مشاوره، گروه استادیار
 .(مسئول نویسنده) ایران تهران،

 
 3رادمردانی مژگان

 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد مشاوره، گروه استادیار
 .ایران تهران،

 
 4آبادی بهرام زارع مهدی

 دانشیار و تهران طباطبایی عالمه دانشگاه مشاوره گروه دانشیار
 .رانای تهران، سمت، سازمان انسانی علوم توسعه و تحقیق پژوهشکده

 
 

 دهیچک
 تحصیلی مشاوره اثربخشی بررسی حاضر پژوهش از هدف: هدف
 و انگیزش آوری،تاب بر رفتاری -شناختی رویکرد بر مبتنی

 .بود تحصیلی افت با آموزاندانش تحصیلی هایهیجان
 و کاربردی نوع از هدف نظر از حاضر پژوهش: ها روش و مواد
 یک با آزمونپس و آزمونپیش طرح با آزمایشینیمه آن انجام شیوه
 پژوهش این آماری جامعه. بود کنترل گروه یک و آزمایش گروه
 پایه تهران شهر 12 منطقه پسرانه های دبیرستان آموزان دانش کلیه
 به 30 که باشدمی 1399-1400 تحصیلی سال در دوم، دور دوم

 نفر 15 مساوی طور به و شدند انتخاب هدفمند گیری نمونه روش
 منظور به. شدند گمارده آزمایش گروه در نفر 15 و کنترل گروه در

 پرسشنامه شامل پژوهش گیریاندازه ابزار ها،داده گردآوری
 و پکران تحصیلی هیجان پرسشنامه والرند، تحصیلی انگیزش

 مارش و مارتین تحصیلی آوری تاب پرسشنامه و( 2002) همکاران
 پژوهش ابتدای در گروه دو هر هایآزمودنی. بود( 2009)

 مشاوره تحت آزمایش گروه سپس، و کرده تکمیل را هاپرسشنامه
 صورتی رد گرفت قرار رفتاری-شناختی رویکرد بر مبتنی تحصیلی

 مداخالت پایان از پس. نکرد دریافت ایمداخله کنترل گروه که
 تحلیل و تجزیه. نمودند تکمیل را هاپرسشنامه گروه دو هر مجدداً

 انحراف و میانگین)توصیفی بخش دو در پژوهش از حاصل های داده
 عتوزی هایجدول از توصیفی بخش در. شذ انجام استنباطی و( معیار

 روش با ها داده تحلیل استنباطی بخش در و شده استفاده فراوانی
 برون و گروهی درون های تفاوت بررسی برای کوواریانس تحلیل

 از هاداده آماری تحلیل و تجزیه منظور به. گرفت انجام گروهی
 .شد استفاده SPSS افزار نرم 25 نسخه
 مبتنی مشاوره داد نشان کوواریانس تحلیل آزمون نتایج :هایافته

 حصیلیت آوری تاب بر رفتاری شناختی رویکرد بر مبتنی تحصیلی
(20.11 = F)، تحصیلی انگیزش (42.22 = F) تحصیلی هیجان و 
(34.88 = F) داشت تأثیر معناداری طور به (0.01 > P).  

 بر نیمبت تحصیلی مشاوره که گرفت نتیجه توانمی :گیرینتیجه
 انگیزش تحصیلی، آوری تاب تواندمی رفتاری-شناختی رویکرد
 ودبهب را تحصیلی افت با آموزان دانش تحصیلی هیجان و تحصیلی

 کنترل جهت رویکرد این از گرددمی پیشنهاد بنابراین،. بخشد
 مدارس در آموزان دانش آوری تاب و انگیزش افزایش و هیجانات

 .گردد استفاده گروهی هایآموزش طریق از
 

 وریآ تاب رفتاری،-شناختی رویکرد تحصیلی، مشاوره :هاکلیدواژه
 انشد تحصیلی، افت تحصیلی، هیجان تحصیلی، انگیزش تحصیلی،
 .آموزان

 
 20/07/1401: افتیدر خیتار
 05/10/1401:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنdr.izadi.mahshid1452@gmail.com 

 مقدمه
سعه عامل در تو نیبه عنوان اثرگذارتر ینظام آموزش تیفیک شیافزا

و افت  یتاب آور شرفت،یپ زهیشود. انگ یکشورها محسوب م
در تمام کشورها هستند. افت  یاز مقوالت مهم نظام آموزش یلیتحص
از نظر مفهوم عام به هر  ،یبه عنوان شاخص اتالف آموزش یلیتحص

(؛ اما 2)شودیگفته م یسوادیب جودو ایو  یگونه ضعف در سوادآموز
و  یاز نظر مفهوم خاص عبارت از محقق نشدن انتظارات آموزش

 - یاددهی ندیدر فرآ یاست و نابسامان یشکست در اهداف آموزش
 زیبه شکل گر یلیتحص یهایناکام تاًیو نها ردیگیرا در برم یریادگی

یظهور م صهبه من ل،یو ترك تحص یمردود ،یدیاز مدرسه، تجد
 (. 2)رسد

شدن  تریو تخصص شرفتیبا توجه به پ یلیمشاوره تحصامروزه 
 یادیز تیاهم یلیدانش، مشاغل و کسب و کارها در هر حوزه تحص

 یاهنشیخود با گز یلیتحص یدر زندگ یکرده است. هر کس دایپ
 یرگذا رینقش تاث انیم نیدر ا یلیروبروست و مشاوره تحص یادیز

 نیتراز مهم یکی. دوران مدرسه کندیم فایدر سرنوشت افراد ا
 تیاست چراکه عادت به درس خواندن و تقو یلیتحص یهاسال

یم ح،یصح . با انتخابرندیگیشکل م وراند نیدر ا یدرس یهاهیپا
خود رقم زد. حال  یرا برا یدرخشان یو شغل یلیتحص ندهیآ توان

 یدرست یلیتحص یهاانتخاب توانیاست که چگونه م نیا یسوال اصل
شناخت  ح،یصح یلیتحص داشتن انتخاب یراه حل برا نیداشت؟ بهتر

 ندهیآ ین بررسیخود و همچن یهالیو پتانس قیها، عالاستعداد
مز ر یآگاهانه و منطق میرو است. پس تصم شیپ یو شغل یلیتحص
استفاده از خدمات  یانتخاب نیداشتن چن ی. براباشدیم تیموفق

 (.3) راه حل است نیبهتر یو حضور یتلفن یلیمشاوره تحص
ت کوتاه مد افتهیسازمان  یدرمان وهیش ینوع یرفتار یدرمان شناخت

نادرست  یشناخت ها لیو معطوف به مشکل است که هدف آن تعد
بر نقش شناخت در بروز  یدرمان کردیرو نیاست. ا یمنطق ریو غ

 یاریکند.  پژوهشگران بس یم دیتاک یو عاطف یرفتار راتییتغ
ل قاب یاز راه ها یکیعنوان  هرا ب یرفتار یدرمان شناخت یاثربخش

ت و درمان اختالال یزندگ تیفیبحث در کاهش نشانگان و بهبود ک
درمانگر  یرفتار-ی(. درمان شــناخت4کرده اند ) دیتواماً تاک یروان

ناکارآمد خود را  یکند تا شــناخت ها  یبه مراجع کمک م
به  ــنینو بســازد. همچن زآن ها را ا ای و اصالح کند و ییشناســا
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تفکر ناســــازگارانه را بــــا تفکر  ــنیدهد که ا یم ــادیاو 
 یرفتار-یشناخت ی. مداخالت درماندینما نیگزیســــازگارانه جا

سازگار  یمقابله ا یها ســمیمکان یهدف مشــترك، طراح میتنظ
 یتا به فرد کمک کند روش ها ردیگ یرا در بر م یو خود نظارت

 یبه حداقل رســاندن اضطراب ناش یمقابله با مشکالت را برا دیجد
فوق العاده  یها یژگیاز و ی(. برخ5)ردیبگ ادیمشکالت را  نیاز ا

 کیهمراه با تشر مانهیارتباطات صم رفتاری – یدرمان شناخت
 لشکهدفدار بودن آن، توجه به م ،یدرمان ندیفعال بودن فرآ ،یمساع

بر پسخوراند،  است  دیو تاک یمقابله ا یتوسعه مهارتها ،یآموزش
توجه به مشکالت و مسائل نوجوانان  یرا برا یکه بستر مطلوب

کار با نوجوانان،  یروش، برا نیآورد، چرا که موثرتر یفراهم م
 (.6عملکردمدار است ) یروش ها

 یاز منظر روانشناس یه تاب آورتوان گفت ک یطور خالصه م به
 ییو توانا یختگیبهبود خودانگ ،ینشان دهنده مقاومت جسمان

تنش زاست. به طور  یها تیدر موقع یجانیمجدد تعادل ه یبرقرار
ا مقابله و انطباق ب یانسان برا تیبه عنوان ظرف یواضح تر تاب آور

روزانه  یاسترس زا در زندگ ملعوا گریو د بتی، رنج، مص یسخت
 یم دیتاک یتاب آور یشده است. مطالعات مختلف بر رو فیتعر

 بیآس اتیفراتر از برخورد و انطباق با تجرب یکند که تاب آور
در  مثبت ۀویمعنا که فرد قدرت بازگشت و رشد به ش نیزاست. بد
 (. 2) ناماسب را دارد طیبرابر شرا

 یباال لحتماا انوـهعنـب یلیـتحصآوری  بتا ،تحصیلی بافت در
 هـک میزآتهدیدو  نگیزاچالشبر یطاشر دجووبا سهرمددر  موفقیت

شده است  فیاست ، تعر لیهاو ربتجاو  یطارـش ت،فاـصاز  یـناش
 تـظرفی انبهعنورا  یلیتحص یو مارش تاب آور نی(. مارت7)

 انبهعنو هـک مزمنو  دحا اتخطر بر غلبهدر  زانموآنشدا
 تعریف دـینآیـم رماـش به تحصیلی یندآفردر  رگبز یتهدیدها
و  ها شکست ،ها الشـچ با که نیزاموآنشو آن را در دا میکنند

 نشا تحصیلی ندگیاز ز بخشی انوـهعنـب ،تندـهسرو  هـبرو هاراـفش
 اـتنه تحصیلی بآوریتا که معتقدند نناآ رـیگد یوـس. از دـنندامی
 ،تـنیس بامطلوـن یطاشرو  پیشینهدارای  زانموآنشدا هـب وددـمح

از  سطوحی د،خو یلیـتحص یندآفردر  زانموآنشدا هـهم بلکه
 ی، چالش ها و شکست ها را تجربه م ماتینامال ف،یضع دعملکر

 (. 8) کنند
است.  یدرون زشیو انگ یرونیب زشیشامل دو نوع انگ زشیانگ
به دست آوردن  یبرا یزیعبارت است از انجام چ  یرونیب زشیانگ
 دیبه دست آوردن تائ یبرا یدرس فیمثل انجام تکل گر؛ید زیچ
 یدرون زشی. امگگرانیاجتناب از سرزنش شدن توسط د ای گرانید

. به عنوان مثال زیبه خاطر خود آن چ یزیعبارت است از انجام چ
ن آ یفرد از محتوا نکهیدشوار به خاطر ا فیتکال یسر کیانجام 

 هینظر یدارد. بر مبنا یندیلذت برده و احساس خوشا فیتکل
 یارائه شده است، افراد دارا انیو ر یکه توسط دس «یگر نییخودتع»

افراد با جهت  رند؛یگ یم رارق یزشیانگ یریدر سه نوع جهت گ
افراد  و یدرون زشیانگ یریافراد با جهت گ ،یرونیب زشیانگ یریگ

 یندرو زشیانگ یدارا یافراد رمان ه،ینظر نی. بر اساس ازهیبدون انگ
کنند. رفتار  ینییو خود تع یستگیهستند که در خود ادراك شا

د. کن یم دایهستند، از درون نظم پ یدرون زشیانگ یکه دارا یافراد
بر عملکردشان  یرونیعوامل ب ای گرانیدهند د یآنان اجازه نم یعنی

 ستهیخود را شا یرونیب زشیبگذارند. در مقابل افراد با انگ ریتاث
وامل ع یعنیشود.  یم کتهید رونیکنند و رفتار آنها از ب یقلمداد نم

 میمرفتار و تص جادیدر ا یکننده ا نیینقش تع گریو افراد د یرونیب
 یمانند افراد زهیانگ یکنند و در آخر افراد ب یم فایآنها ا یها یریگ

 نییتع -و خود ستهیهستند، خود را شا یرونیب زشیانگ یکه دارا
 یبا همساالن خود که دارا سهیافراد در مقا نیدانند. ا یکننده نم

و  فیانجام تکل یهستند، بعد از مدتها تالش برا یرونیب زشیانگ
افراد  نیا یآنها را رها کرده اند و کوشش برا ،و وقت یصرف انرژ

 (. 9است ) دهیفا یعمل ب کی
به  یابیامکان دست یریادگیو  لیتحص یبرا زهیداشتن انگ بدون
 زشیدانست که انگ دیشود. البته با یحاصل نم یبه راحت تیموفق
 یرونیب شزیباشد بلکه انگ شرفتیتواند عامل پ ینم ییبه تنها یدرون

. دهردو با هم باشن دیالزم است و با زیها نو پاداش قیمانند تشو
 ۀکنند ینیب شیدانش آموزان به عنوان عامل پ یلیتحص زشیانگ

حسوب م فیتقبال از تکالاس یکار آنها در مدرسه و چگونگ تیفیک
 (. 10) شود یم

سه  زشیکه عاطفه، شناخت و انگ دهندیها نشان مپژوهش جینتا
 تیفعال هیآموزان و کلدانش یآموزشگاه یریادگیهستند که  یعامل

. در واقع در پژوهش ها نشان ندینما یم یگریانجیانسان را م یها
 "زشیانگ"و  "مهارت"مشترك  ریاز تأث یتابع شرفتیداده اند که پ

 ف،یضع یلیعملکرد تحص یدارا آموزاندانش یاست و از نشانه ها
 زشیانگ گرید ی(. از سو11باشد) یدر آنها م نییپا یلیتحص زشیانگ

 ن،یکند چرا مردم در زمان مع یم انیاست که ب یمفهوم نظر کی
 تیهدا ،یشامل انرژ زش،ی. انگدهندیرا از خود بروز م یرفتار خاص
 یبه معنا زشی. انگباشدیم تیقصد و فعال یهاجنبه هیو تداوم کل

است که  یاصطالح یجنبش و حرکت است و در فرهنگ روانشناس
. ما شودیاطالق م یدرون ای یذات یهازهیها و انگتنها بر باعث

 ف،یبلکه آن را از انتخاب تکل م،یکنینم یبررس مایرا مستق زشیانگ
یم نباط( استشرفتهایو تداوم و دستاوردها )پ یداریتالش، پا

 (. 12)میینما
 (.13حضور دارند ) کیآکادم یها طیدر مح شهیها هم جانیه
شده است که با  یمفهوم ساز یحالت ذهن کیبه عنوان  جانیه

ل، از اعما یبه برخ ابانهیارز یو پاسخ ها یکیولوژیزیف یواکنش ها
 هـیابانارز یاـنشهـکوا انعنو به ایحوادث همراه است و  ای طیشرا
 ،رفتــپیش تاــمطالب زش،وــمو آ یگیرداـی رباـتج هـب یـکل

کننده  نییاز تع یکی( 14شود ) یم  هدــید ردخوزاــبو  دهاــپیام
ت اس یزانیمرتبط با آن، م یامدهایو پ یلیتحص شرفتیمهم پ یها

مدرسه شده ریدرگ یجانیکه دانش آموزان احساس کنند به لحاظ ه
 (. 15اند )

 نیترو شناخته شده نیتر یمیاز قد یکی یلیافت تحص مساله
موضوع در تمام کشورها  نیرود. ا یبه شمار م یمشکالت آموزش

در حال رشد مطرح و در تمام زمانها، به  ایو  یصنعت شرفتهیاعم از پ
 یونگوناگ فیتعار یلینحو خاص خود بروز کرده است. از افت تحص

 یهرگونه اختالل یافت را به معن اتمطالع یارائه شده است. در برخ
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  231.... رفتاری -شناختی رویکرد بر مبتنی تحصیلی مشاوره اثربخشی  

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

که مقصود  یمفهوم ای د،یآ یم دیدانش آموز پد لیکه در روند تحص
به سطح  بخشتیاز آن کاهش عملکرد دانش آموز از سطح رضا

مختلف چون  یهاکه در غالب جنبه یمعضل اینامطلوب است و 
قبل از موعد مقرر، تکرار  لیمکرر از مدرسه، ترك تحص بتیغ
 یکسب محفوظات به جا ایو  یلینازل تحص تیفیک ،یلیتحص هیپا

(. حال و با توجه 15) شده است فیگردد، تعر یمعلومات ظاهر م
مشاوره  یاثربخشبررسی پژوهش  نیا ، هدف ازبه آنچه گفته شد

 زشیانگ ،یورآبر تاب یرفتار -یشناخت کردیبر رو یمبتن یلیتحص
 .باشدمی یلیآموزان با افت تحصدانش یلیتحص یهاجانیو ه

 
 مواد و روش ها

 مهیننوع روش تحقیق از طرح پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع و 
 از. است گواه گروه با آزمون پس –آزمون  شیبا طرح پ یتجرب

باشند  یم یلیافت تحص یرا که دارا ییادانش آموزان، آنه هیکل انمی
در  ایسال گذشته، مردود شده باشند  کیکه در  یدانش آموزان یعنی

 ایکرده باشند و لیترك تحص ایشده باشند و  دیدروس تجد یبرخ
ه سال گذشت ایسال  میچند درس نسبت به ن ای کیکاهش نمرات در 

دانش آموزان  نیداشته اند، به صورت هدفمند انتخاب شده، سپس ا
گروه آزمایش و نفره شامل گروه  15گروه دو در  یبه صورت تصادف

دانش آموزان  هیپژوهش کل نیا ی. جامعه آمارگمارده شدندکنترل، 
دوم دور دوم، در  هیشهر تهران پا 12پسرانه منطقه  یها رستانیدب

باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول  یم 1399-1400 یلیسال تحص
فمند انتخاب هد یرینفر خواهد بود و به روش نمونه گ 30کوکران 

نفر در گروه  15نفر در گروه کنترل و  15شده و به طور مساوی 
گیری ها، ابزار اندازهآزمایش گمارده شدند. به منظور گردآوری داده

پژوهش شامل پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند، پرسشنامه هیجان 
( و پرسشنامه تاب آوری تحصیلی 16تحصیلی پکران و همکاران )

های هر دو گروه در ابتدای پژوهش رش بود. آزمودنیمارتین و ما
ها را تکمیل کرده و سپس، گروه آزمایش تحت مشاوره پرسشنامه

ی رفتاری قرار گرفت در صورت-تحصیلی مبتنی بر رویکرد شناختی
ای دریافت نکرد. پس از پایان مداخالت که گروه کنترل مداخله

های ورود مودند. مالكها را تکمیل نمجدداً هر دو گروه پرسشنامه
) نداشتن نمره یلیافت عملکرد تحص -1به پژوهش عبارت است از: 

چند  ای کیکاهش نمرات در  ای یآموزش هیدر پا یحد نصاب قبول
در جهت  گرید یآموزش ای یبرنامه درمان افتیعدم در -2درس( 

 یرفتار ،یعدم ابتال به مشکالن جسم -3 یلیبهبود عملکرد تحص
کامل  تیپژوهش رضا ندیجهت شرکت در فرا -4 یو ذهن یشناخت

 بتیغ -1های خروج از پژوهش عبارت است از: مالك داشته باشند.
تحت درمان قرار گرفتن  -2از سه جلسه در طرح درمان  شیب

شرکت در  -3ی و روانشناخت یمشکالت جسمان ریجهت سا ییدارو
 وس نوجوان باشد در ریمنجر به لطمه زدن به سا یدرمان یبرنامه ها

پژوهش  ندیکودك (جهت شرکت در فرا یول ایدانش آموز ) -4
حاصل از  یداده ها لیو تحل هیتجز کامل نداشته باشند. تیرضا

 ی( و استنباطاریو انحراف مع نیانگی)میفیپژوهش در دو بخش توص
ده شاستفاده  یفراوان عیتوز یهااز جدول یفی. در بخش توصشذانجام 

 یرابتحلیل کوواریانس داده ها با روش  لیتحل یاستنباطدر بخش و 

گرفت. به انجام  یگروه ونو بر یدرون گروه یتفاوت ها یبررس
 SPSSنرم افزار  25ها از نسخه منظور تجزیه و تحلیل آماری داده

 استفاده شد.
 ابزار پژوهش
 ی هینظر یبر مبنا اسیمق نیا. والرند یلیتحص زشیپرسشنامه انگ

سئوال پنج گزینه ای  28تعیین کنندگی طراحی شده و حاوی -خود 
فم مخال "بر اساس مقیاس لیکرت )با نمره دهی یک تا پنج از کامال

موافقم( می باشد. بعد از تاًیید روایی محتوا و بومی شدن  "تا کامال
ته دو هف هتوسط متخصصان، پایایی آن به روش بازآزمایی به فاصل

(71/0r و ثبات )=( نیز مورد 88/0درونی با محاسبه آلفای کرونباخ )
تاًیید قرار گرفت. .این پرسشنامه در ایران نیز توسط جمشیدی با 

با محاسبه آلفای  یو روح 74/0محاسبه آلفای کرونباخ برابر 
بومی شده و مورد استفاده قرار گرفته  85/0کرونباخ برابر 

های انگیزش درونی است.مقیاس دارای سه نوع مؤلفه، شامل مؤلفه 
( 25و  2،9،16،23،6،13،20،27،4،11،18: یها هیگویه( )گو 12)با 

: یها هیگویه( ) گو 12مؤلفه های انگیزش بیرونی )با 
انگیزگی )با های بی( و مؤلفه3،10،17،24،7،14،21،28،1،8،15،22

دهی  نمره( بود. در 26، 19، 12، 5 یها هیچهار گویه( )گو
معرف  84تا  56نشانه بی انگیزگی ،  56تا  28پرسشنامه، نمرات بین 

 112نمره  "نشانه انگیزه متوسط و نهایت ا 112تا  84انگیزه کم، 
 باشد.  یمعرف انگیزه خوب م 140تا 
ه پرسشنامه ب نیا .و مارش نیمارت یلیتحص یپرسشنامه تاب آور. 2

پرسش است و از  6 یشد که دارا یو مارش، طراح نیمارت لهیوس
( 7( تا کامالً موافقم )1از کامالً مخالفم) ییتا 7 کرتیل فیط قیطر

به  یابیپرسشنامه دست نیا یشود. هدف از طراح یم ینمره گذار
باشد.  یدر دانش آموزان م یلیتحص یتاب آور زانیاز م یسنجه ا

آن  یو همبستگ 89/0کرونباخ  یآلفا لهیپرسشنامه به وس نیا ییایپا
 مطالعه و تیریمد ،یریگ میتصم ،یاضطراب، خودباور یرهایبا متغ

 ییمعنادار به دست آمده است. روا 01/0اجتناب از شکست در سطح 
 یشد و مقدار آلفا یپرسشنامه در پژوهش حاضر بررس نیا ییایو پا
مرتبه دوم مقدار  یعامل لیبه دست آمد. در تحل 723/0 ونباخکر

= 7،  ی= سطح معنادار 30/0دو مناسب به دست آمد ) یآماره خ
 یشاخص ها ریسا نیدو(. همچن ی= مجذور خ34/8 ،یدرجه آزاد

 یپرسش ها دارار یبرخوردار بودند و تمام تیبرازش از مطلوب
 با کل آزمون بودند.  یمعنادار یبارعامل

پرسشنامه  نیا. پکران و همکاران یلیتحص جانیپرسشنامه ه. 3
 هیگو 75 یابزار دارا نیشد. ا ی(، طراح17ان و همکاران)توسط پکر

 یلیتحص جانی( و ههیگو 22مثبت) ییلیتحص جانیاست و دو بعد ه
 مولفه یمثبت دارا یلیتحص یها جانی( است. بعد ههیگو 53) یمنف

 یلیتحص یها جانی( و بعد ههی(، غرورگوهیگویدواری(، امهیلذت) گو
 11(، شرم)هیگو 11(، اضطراب)هیگو 9پنج مولفه خشم) یادر یمنف
 یها هیباشد. گو ی( مهیگو 11) ی( و خستگهیگو 11)یدی(، ناامهیگو

= کامال  1) کرتیل یپنج درجه ا اسیابزار با استفاده از مق نیا
 ایشوند. نمره هر بعد  یم ی= کامال موافقم( نمره گذار 5مخالفم تا 

و هرچه  دیآ یسازنده آن به دست م یها هیمجموع نمره گو ایمولفه 
است.  یژگیآن و یدارا یشتریب زانیباشد به م شتریب ینمره آزمودن
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  و همکاران                 آسترکی محمدامین  232
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 ییایو پا دییابزار را تا ییو محتوا یصور ییپکران و همکاران، روا
مختلف با روش  یپرسشنامه را در پژوهش ها یابعاد و مولفه ها

زارع،  نیگزارش کردند. همچن 86/0تا  74/0 نیکونباخ ب یآلفا
 ینفم یلیتحص یها جانیمثبت و ه یلیتحص یها جانیابعاد ه ییایپا

گزارش کرد.  93/0و  89/0 بیکرونباخ به ترت یرا با روش آلفا
(، 1388) راناو همک وردیدر پژوهش ک ییایعالوه بر آن مقدار پا

، 755/0، غرور  783/0 یدواری، ام 767/0لذت  یرهایمتغ یبرا

گزار  862/0 یو خستگ 850/0 یدی، ناام834/0، شرم  805/0 شمخ
 شد.

 رفتاری. در پژوهش-. مشاوره تحصیلی گروهی با رویکرد شناختی4
ای مشاوره تحصیلی گروهی با رویکرد حاضر برنامه هشت جلسه

رفتاری برگزار گردید که خالصه محتوای جلسات به شرح -شناختی
 زیر است.

 
 رفتاری-ای مشاوره تحصیلی گروهی با رویکرد شناختی. برنامه هشت جلسه1جدول 

 محتوای جلسه جلسات

 اول
کردن ح مطر -یمشاوره گروه وهیش یمعرف -گروه  یاعضا نیب هیارتباط اول یبرقرار -گریکدیافراد با  ییو آشنا یمعرف
 یبا الگو ییآشنا -یخانگ فیتوافق بر سر انجام تکال -عنوان کردن اهداف گروه -یگروه و مسأله مهم رازدار نیقوان

A-B-C  آزمون شیپ اجرای –مثال  کیبا ذکر 

با  ییآشنا - -A-B-C افکار طرح آموزش ادامه – یروزمره با مشارکت همه  اعضا یاز زندگ ییگروه ذکر مثال ها دوم
 ازائه برگه ثبت افکار ناکارآمد -جیرا یو شناخت خطاها یمنف نیافکار خودآ

کردن  نیگزیجا -بودن افکار یو منطق یواقع ی، ذکر شواهد برا1000 اسیمق ای یبر رو یمنف یباورها یدرجه بند سوم
 گروه یتوسط اعضا یو منطق یبا افکار واقع یمنف یباورها

از فهم  نانیاطم یبا مشارکت اعضا )برا یدر جلسه مشاوره گروه یتن آرام نیتمر  -یتن آرام یها کیآموزش تکن چهارم
 (کیتکن حیصح

 انجام آن یبرا یزیبرنامه ر -اهداف یبند تیاولو -مدت، کوتاه مدت(  انی)بلند مدت، م یاهداف زندگ مینظت پنجم

 یمشکل فرض کیارائه   -گروه یاعضا یملموس از زندگ یبا ارائه مثالها کیتکن حیتوض -حل مسأله کیآموزش تکن ششم
 حل مسأله وهیو حل آن با ش

 یسخت و بحران طیدر شرا ویچند سنار ینقش اجرا یفایآموزش ا هفتم

 یآمادگ جادیجلسات  گذشته ـ ا یبحثها یو مرور کل یگروه ـ جمع بند یآن توسط تمام اعضا نینقش و تمر یادامه باز هشتم
 پس آزمون اجرای – یواقع یزندگ طیآموخته شده در شرا یبه کار گرفتن روشها یبرا

های گردآوری شده های آمار توصیفی دادهدر جدول زیر شاخص هایافته
 پژوهش گزارش شده است.

 های آزمایش و کنترلگروههای توصیفی نمرات . داده2جدول 
 انحراف معیار میانگین مرحله گروه متغیر

 انگیزش تحصیلی
 

 کنترل
 7.22 70.18 پیش آزمون
 7.81 71.20 پس آزمون

 آزمایش
 6.93 69.98 پیش آزمون
 7.70 89.74 پس آزمون

 تاب آوری تحصیلی
 کنترل

 2.89 15.11 پیش آزمون
 2.65 15.51 پس آزمون

 آزمایش
 2.69 15.04 پیش آزمون
 2.87 23.70 پس آزمون

 تحصیلی هیجان

 6.54 93.19 آزمون پیش کنترل
 6.92 94.62 آزمون پس 

 7.20 92.20 آزمون پیش آزمایش
 6.65 110.06 آزمون پس 

کنید، نمرات متغیرهای همان طور که در جدول فوق مالحظه می
پژوهش در گروه کنترل تغییری نکرده است اما در گروه آزمایش 
میانگین هر سه متغیر افزایش یافته است. در این پژوهش طبیعی بودن 

د. اسمیرنوف تأیید ش-ها با استفاده از آزمون کولموگروفتوزیع داده
باکس -ها از آزمون امینی واریانسهمچنین جهت بررسی همگ

باشد. استفاده گردید که نتایج حاکی از برقراری این شرط می
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فرض دیگر جهت تحلیل واریانس همگنی شیب خط رگرسیون پیش
باشد که در این پژوهش فرض همگنی شیب رگرسیون برای می

متغیرهای پژوهش نیز رعایت شده است. ابتدا برای بررسی وجود 

ها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری ن نمرات گروهتفاوت میا
 استفاده شد.

 
 . نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری3جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضیه F اثر گروهی آزمون

 

 0.001 1 3 8.30 0.889 اثر پیالیی

 0.001 1 3 8.30 0.0.28 المبدای ویلکز

 0.001 1 3 8.30 9.91 اثر هتلینگ

 0.001 1 3 8.30 9.91 بزرگترین ریشه روی

آن  انگریهمه آزمون ها ب یدار ی، سطوح معنمطابق جدول فوق
و گروه کنترل، تفاوت  شیگروه آزما یها یآزمودن نیهستند که ب

برای بررسی این که این تأثیرات بخاطر وجود دارد.  یدار یمعن

-مداخله انجام شده )مشاوره تحصیلی مبتنی بر رویکرد شناختی
 .استفاده شد انسیکووارتحلیل آزمون رفتاری( بوده است، از 

 
 

 یهاجانیهآوری تحصیلی، انگیزش تحصیلی و تاببر رفتاری -شناختی کردیمشاوره با رو یبرا انسیکووار لیحاصل از تحل جینتا .4جدول 
 یلیدانش آموزان با افت تحص یلیتحص

 سطح معناداری F درجه آزادی میانگین مربعات مجموع مربعات متغیر 

  آوری تاب
 تحصیلی

 0.000 26.07 1 269.81 269.81 پیش آزمون
 0.000 20.11 1 107.29 107.29 گروه
   27 5.99 168.45 خطا

 
انگیزش 
 تحصیلی

 0.0000 47.81 1 301.56 301.56 پیش آزمون
 0.0000 43.22 1 221.74 221.74 گروه
   27 7.68 202.19 خطا

 
 هیجان تحصیلی

 0.0000 39.15 1 293.61 293.61 پیش آزمون
 0.0000 34.88 1 211.33 211.33 گروه
   27 7.41 192.09 خطا

برای هر سه متغیر  یداریمقدار معنمطابق مندرجات جدول فوق، 
توان گفت یم یبه طور کل نیبنابرا .است 05/0کوچکتر از پژوهش 

اثرگذار است. در واقع پژوهش وابسته  هایریمستقل بر متغ ریمتغ
های ریو کنترل از لحاظ پس آزمون متغ شیآزما های¬گروه نیب

نترل با کتاب آوری تحصیلی، انگیزش تحصیلی و هیجان تحصیلی 
وجود دارد. در واقع  یعنادارتفاوت م 0.05آزمون در سطح  شیپ

یلی، تاب آوری تحصبر رفتاری -شناختی کردیبا روتحصیلی مشاوره 
 یلیتحص با افت آموزان¬دانشانگیزش تحصیلی و هیجان تحصیلی 

 موثر است.
 

 گیرینتیجه
 یتنمب یلیمشاوره تحص یالگو یاثربخش یپژوهش حاضر بررسهدف 
 یاه جانیو ه زشی، انگ یبر تاب آور یرفتار -یشناخت کردیبر رو
 نتایج حاصل از تجزیه و .بود یلیدانش آموزان با افت تحص یلیتحص

ها نشان داد که مشاوره تحصیلی مبتنی بر رویکرد تحلیل آماری داده
های آوری، انگیزش و هیجانتاب رفتاری بر متغیرهای-شناختی

تحصیلی دانش آموزان با افت تحصیلی تأثیر دارد و اثر آن معنادار 
 است.

د. های مختلف اشاره نموتوان به نتایج پژوهشدر تبیین این نتایج می
 کردیرو یخود با عنوان اثر بخش قی( در تحق18) جهیعلو یاشرف

دانش آموزان  یلیتحص( ی)تعلل ورز یبر اهمال کار یدرمان یشناخت
 یلیتحص یاهمال کار ،یشکل اهمال کار نینشان داد که متداول تر

 رانیفراگ یشگیغالب و هم لیرا تما ینوع اهمال کار نیاست که ا
نموده اند.  فیتعر یلیتحص یها تیعالانداختن ف قیبه تعو یبرا
برنامه  ی( در پژوهش خود با عنوان اثربخش19و همکاران ) زانیعز
بر عالئم اضطراب کودکان:  یرفتار یشناخت کردیبا رو ییانمایپو
 کردیبا رو ییانمایبرنامه پو یاثربخش یبه بررس یمطالعه مورد کی

سال  8تا  7بر کاهش عالئم اضطراب کودکان  یرفتار یشناخت
ئم در کاهش عال ییانماینشان داد که برنامه پو قیتحق نیپرداختند. ا

(، در 20و همکاران ) دیحم ست.اضطراب کودکان موثر بوده ا
 رفتاری – یشناخت یگروه درمان یپژوهش خود با عنوان اثربخش

 شرفتیبر منبع کنترل و پ سیال عاطفی – یمنطق کردیبر رو یمبتن
دانش آموزان پسر مقطع متوسطه، نشان دادند که درمان  یلیتحص

ابت ث دانش آموزان موثر است. یلیتحص شرفتیبر پ یرفتار یشناخت
 یدرمان شناخت ریتاث ی(، در پژوهش خود به بررس21) یرحمان و

دانش آموزان دختر  یو افت تحصل یلیتحص یبر اهمال کار یرفتار
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 یاررفت یمقطع متوسطه پرداختن و گزارش کردند که درمان شناخت
، در یاکبر دارد. ریدانش آموزان تاث یلیبر کاهش افت عملکرد تحص

بر افت اهمال  یرفتار یدرمان شناخت یبا عنوان اثربخش یپژوهش
مان نشان داد که در جیپرداختند. نتا انیدانشجو یلیو افت تحص یکار

و کاهش اهمال  یلیبر کاهش افت عملکرد تحص یرفتار ینشاخت
(، 22) کزادیو ن یلنگرود یعلو معنادار دارد. ریتاث انیدانشجو یکار

ش بر کاه یفتارر یدرمان شناخت یدر پزوهش خود با عنوان اثربخش
 زشیانگ شیآن بر افزا ریو تاث انیبه مود مخدر در دانشجو ادیعود اعت

 شیبر افزا یرفتار یآنان، نشان دادند که درمان شناخت شرفتیپ
طه راب اشناخت ها، نگرش ها و باوره رییبا تغ یلیتحص شرفتیپ

 شرفتیپ زشیانگ شیروش در افزا نیمثبت و معنا دار دارد و ا
( در پژوهش خود با 23) طامه یتوکل معنادار دارد. ریتاث انیدانشجو

 یاررفت یشناخت ی وهیش هیاسترس  تیریآموزش مد یعنوان اثربخش
معتادان به مواد مخدر نشان داد که  یو تاب اور یرمنطقیبرافکار غ

 ییشناسا قیاز طر یرفتار یشناخت کردیرو یها کیبا اموزش تکن
 یزندگ تتحمل خود را در برابر مشکال زانیم زندهیعوامل برانگ
توانند از  یمداخله م نیافراد به کمک ا یعنیدهند.  شیروزمره افزا

 برده و در برابر استرس یشتریخود بهره  ب یها تیها و ظرف ییتوانا
 یتاب اور شیبه افزا تایامر نها نیمقاومتر گردند که ا یزندگ یها

 است. دهیآنان منجر گرد
ت کوتاه مد افتهیسازمان  یدرمان وهیش ینوع یرفتار یدرمان شناخت

نادرست  یشناخت ها لیو معطوف به مشکل است که هدف آن تعد
بر نقش شناخت در بروز  یدرمان کردیرو نیاست. ا یمنطق ریو غ

کند. مواجه شدن با مشکالت  یم دیتاک یو عاطف یرفتار راتییتغ
دوران رشد  مشکالت خاص واز مسائل  کیو گذر از هر یلیتحص

مانند نگاه تاب آورانه  یمدبرانه ا یاز راهبردها یریبهره گ ازمندین
از  یریبهره گ لیبه دل یتا آور یاست. افراد با سطح باال یبه زندگ

 یندتمیو رضا تیفیاز ک یسطح باالتر یحل مساله منطق یراهبردها
 یلیتحص دکه برخورد با مساله عملکر یدهند. به نحو یرا نشان م

 نییو تع یو ترق شرفتیپ یموثر برا یدر نوجوانان به عنوان راه
است  ییاز جمله عرصه ها ندهیدر آ یو اجتماع یرشد شخص ریمس

. تاب آورانه خواهد داشت یاز راهبردها یریبهره گ ازمندیکه ن
 کند یاست که کمک م یروان درمان ینوع ،یرفتار یدرمان شناخت

ست، گذار ا ریرفتار تاث یکه بر رو یتا به درك افکار و احساسات
 یاز مبان یبرخوردار لیبه دل یرفتار -یمدل شناخت. شود دهیرس

 ،یعلم و تفکر علم یدر حوزه  یو پژوهش محور یقو یو عمل ینظر
همچون  ییمدل از رهنمودها نیداشته است. ا یقابل توجه شرفتیپ

مشکل، هدف  یبند تیمشکالت، الو صیتشخ ،یمشارکت یهمکار
بر  دیتاک نون،جا و اک نیدستور جلسه، تمرکز بر ا نییتع ،ینیگز

 یو اصالح افکار، احساس ها و رفتار ، و طراح رییتغ ،ییمسئله گشا
 ند.ک یاستفاده م یاثربخش زانیم شیافزا یبرا یاریخود فیتکال

خود،  یفعل ندیناخوشا تیکند تا فرد از وضع یکمک م نیهمچن
شود،  یکه آموزش داده م ییآورد. مهارت ها دیدارزشمند پ یزیچ

مقابله با استرس، کاهش  ،یحل مسائل ارتباط ،یدر بهبود مسائل خلق
 اننیاحساس اطم شیعزت نفس، کاهش ترس و افزا شینشانه ها، افزا

کند و مدت  دایپ یاحساس بهتر دکند که فر ینقش دارد؛ کمک م

 یخود پرداخت، خود را فرد یها بعد از آن که به مسائل اصل
 (.24) ارزشمند بداند

خواهد  ها¬تیمحدود یکسریدر بطن خود  یو پژوهش قیهر تحق
 یتحقق آن ظاهر شده و امر پژوهش را با مشکالت ریداشت که در مس

. سازد¬یهمراه م یرا با دشوار جینتا میکه تعم د؛نمای¬یروبرو م
 ینبوده و دارا یقائده مستثن نیاز ا زیپژوهش حاضر ن

در عدم کنترل  تیمحدود بوده است: ریبه شرح ز هایی¬تیمحدود
عدم اجرا به جهت ؛ پژوهش جیبر نتا رگذاریتاث یرهایاز متغ یبرخ

قلمرو   به جینتا؛ حاصل از پژوهش جیتداوم نتا یبررس یبرا یریگیپ
 یرهایغمت ریسا یعدم بررس؛ ستین رییقابل تغ گرید یو مکان یزمان

در نظر گرفتن پرسشنامه به ی؛ بر موضوع پژوهش فعل رگذاریتاث
افراد  یعدم کنترل  رفتار برخ؛ اطالعات یعنوان ابزار گردآور

. ونهافراد نم یعدم کنترل  رفتار برخ؛ دراز مدت یریگیعدم پ؛ نمونه
های پژوهش حاضر باید جوانب احتیاط را بنابراین، در تعمیم یافته

های آتی شود محققین در پژوهششنهاد میرعایت کرد. از این رو پی
به بررسی اثربخشیهای مشاوره با لحاظ کردن متغیرهای مختلف 

 بپردازند.
 با توجه به نتایج 

 
 موازین اخالقی

مراحل پژوهش سعی شد اصول اخالقی مورد توجه قرار  تمام در
کنندگان و دادن اطمینان آزادی انتخاب به شرکت گیرد. ضمن دادن

بر آن بود تا به حریم شخصی سعی جهت رعایت اصول رازداری، 
 .زندگی افراد احترام گذاشته شود

 
 گزاریسپاس

کننده در پژوهش و همه افرادی که در اجرای از همه افراد شرکت
 شود.این پژوهش همکاری داشتند تشکر و قدردانی می

 
 تعارض منافع

 دگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.بنا بر اظهار نویسن
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