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 Abstract 

Introduction: One of the problems of educational systems is the subject of 

academic failure that have unpleasant financially and attitude result on the students 

and their family. This study examined the training effectiveness of group 

counseling cognitive therapy & reality therapy on reducing educational failure on 

the orphan students among the school students. 

Methods: This research is an experimental study with a pretest and posttest and 

control groups were tested. Independent variable counseling cognitive therapy & 

realty therapy and dependent variable are educational failure. The population of 

study included all students who have educational failure in high school students in 

Saqqez city who have a bad family. Using a randomly selected sample of 45 and 

randomly in three groups of experimental and control. Experimental group for 8 

sessions (1/30) hour training session cognitive therapy & realty therapy received 

every week of training and testing took about 2 months. The data collected by 

average score in formative and final. To show the difference between groups, were 

calculated the mean and standard deviation for the experimental and control group 

and Analysis of milt covariance was used for data analysis. 

Results: The results showed that cognitive and reality therapy had a significant 

impact on developmental scores and the second, orphan and irresponsible girl. 

Conclusion: Cognitive and reality therapy has an effect on reducing orphan and 

irresponsible girl student. 

  Keywords: academic failure, cognitive therapy, reality therapy 

Vancouver referencing: 

Gharibi H,Rostami CH, Karimiyan A,Gharibi J, Mahmoudi H. Effectiveness Of Group Cognitive Therapy & Reality 

Therapy On Reducing Educational Failure On Orphan Students. Journal of Jiroft University of Medical Sciences 

2017; 3(1): 39-46. 
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 مقدمه

 

، تیتربو  میتعلبه امر  شتریب، توجه شرامروزه بدون 

ست. ی ااقتصادی و اجتماع ی،فرهنگ شرفتیپعامل  نیترمهم

و  لیتسهی جهت مناسب نهیزم جادیا آر عهده ،تیتربو  میتعل

 جهت است نیای افراد است. به هاییتواناتوسعه استعدادها و 

ی، آموزشی هاروشو اتخاذ  هاهدف نییتبدر  جوامع شتریب که

گ ی بزرهاآفتی از کی .برندیم کاری خود را به مساع هیکل

 ،کاناتام ی،ادیز زانیمبه  سالههمه کهی نظامهر  تیتربو  میتعل

 و کندیمی را تلف اقتصادی و انسانی بالقوه استعدادهاو  منابع

 جابهی اجتماعی و فردی را در ابعاد جبران رقابلیغاثرات 

ی به لیتحص(. افت 1است )ی لیتحصافت  دهیپد ،گذاردیم

فته ی نامطلوب گسطحبه  بخشتیرضاکاهش عملکرد از سطح 

افت  نهیدرزمی را متعددپژوهشگران عوامل  (.2شود )یم

 کهی است نهاد نیاول(. خانواده 3اند )دانسته مؤثرتحصیلی 

ی در آن آموزش داده اجتماعی رفتارها، هنجارها و هاارزش

ی کارکردهااختالل در نظم خانواده  جادیا، در صورت شودیم

ی ابساماننمنجر به  تینهاو در  رندیگیمقرار  ریتأثتحت  زینآن 

. آنچه مسلم است خانواده نابسامان اثر گرددیمدر خانواده 

ی لیتحص(. افت 4کند )یمی بر فرد و جامعه وارد فراوانمخرب 

و  دباشیم بد سرپرستیکی از پیامدهای خانواده نابسامان و 

بر  یمنف ریتأثی فراوان، مالی و انسانعالوه بر اتالف منابع 

(. 5د )دارآموزان ی دانشجسمانی و شناختروانی، ذهن یستیبهز

ی افراد، عدم ازهاینی ارضا، عدم انکاری نابسامان هاخانوادهدر 

ات مقرر تیحاکم، روابط نامطلوب، تیمیصمانعطاف، فقدان 

 (.5است ) حاکمی آزاد، جنگ قدرت و نبود خشر

ی نروا تیوضعی از ناشی لیتحصی از مشکالت اریبس

د چه فر نکهیای نسبت به خود است. منفنامساعد و تصورات 

 نییتعدارد در  شیهاییتوانای از خود و استعدادها و تصور

(، کودکان 6است ) مؤثرو شکست او  تیموفق زانیمهدف و 

                                                           
1.Reality therapy 

ی شناختی در مورد هافیتحریی اغلب باورها هاخانوادهچنین 

 نیستند. ریپذتیمسئولخود دارند و در قبال وظایف خود 

احتمال افت  که دهندیمی عموماً، نشان پژوهشمطالعات 

 رندیگیممورد مشاوره قرار  کهی آموزاندانشی در مورد لیتحص

 شتریبی بر حضور شناسرواناست و ارائه مداخالت  هیبقاز  کمتر

 ؤثرمی آنان لیتحص تیموفقو مدرسه و  کالسدانش آموزان در 

 (.1است )

ین ترمرسوم از یکی زمره در یدرمان شناخت امروزه

 در شناخت است. گرفته قرار جهان سطح در یدرمان هاییوهش

 آموخته فرد رفتار و تفکری برا یا ه تاز یهاراه یدرمان

 یا،دن با رابطه در او یاشتباهی منف یهاروش ینجانش تا شودیم

 به معطوف و مدت کوتاهروش  ینا گردد. او خود و یندهآ

 (.7است ) فرد یزندگ و یجار مسائل حل

ناخت ش کهاست  نیای از حاکی مختلف هاپژوهش نهیشیپ

ی نقش شناختی در عواطف و رفتار انسان دارد و مداخالت مهم

 رفتار وعواطف  رییتغ جهینتشناخت، باورها و در  رییتغی در مهم

ی درمانآمده شناخت  به عملی هاپژوهشافراد دارد بر اساس 

 کاهش(، 9امتحان )اضطراب  کاهش(. 8) یافسردگ کاهشدر 

( 11) بود مؤثر(، نگرش مثبت نسبت به خود 10) یهراس اجتما 

 دیاعقی از باورها و ناشبر  دگاهیدی در لیتحصدر واقع افت 

ت ی درمان افبراو رفتارهاست و  دادهایروی نسبت به رمنطقیغ

 (.12ست )ا هاآنی باورها رییتغراه  نیبهتری لیتحص

 درمانی مداخالت از یکی یزنگالسر  1درمانی واقعیت

 انسان، راه توصیف در شناختی روانشناسی حوزه در رایج

 و خوشبختی رضایت، به نیل چگونگی و یرفتار قوانین تعیین

 با شدن مواجه درمان شیوه این در .شودیم محسوب موفقیت

 قضاوت اساسی، یازهاین شناخت مسئولیت، قبول واقعیت،

 اینجا بر تمرکز رفتار، بودن نادرست یا و بودن اخالقی درست
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 که توفیق هویت به نیل نتیجه در و یدرون کنترل اکنون، و

(. 13است ) یدتأک مورد دارد نفس عزت با مستقیمی ارتباط

یی و چرای است و دروننظام کنترل  ری یدرمانتیواقع

 نییتعی ما را زندگیی که جهت هانهیگزی انتخاب چگونگ

 (.14کند )یم حیتشر کنندیم

 به درمانی واقعیت کهنشان داد  (15بروشر )در پژوهش 

 مدارس دانش آموزان تحصیلی پیشرفت بر گروهی شیوه

 است. اثربخشقوچان  شهرستان راهنمایی یروزشبانه

 واقعیت ( در خصوص اثربخشی16) کبختین قیتحقو در 

ی کاراهمال کاهش و انگیزش افزایش بر گروهی درمانی

 افزایش بر این روش کهنشان داد  آموزان دانش تحصیلی

 یمعنادار طوربه اما نداشته یمعنادار یرتأث تحصیلی انگیزش

 است. گشته ی تحصیلیکاراهمال کاهش موجب

 نهیزم رد یادیز قاتیتحق یلیتحصافت  ٔ نهیتاکنون درزم

بر افت  یدرمانتیواقعی و درمانشناختآموزش  یاثربخش

ه کمبود . با توجه بستیدر دسترس ن یادیز قاتیتحقی لیتحص

حساس ا یقیتحق نیضرورت چن نهیزم نیدر ا یقاتیتحق نیچن

و  هاسازماندر  تواندیمپژوهش  نیاحاصل از  جی. نتاشودیم

، یستیبهزی مثل مراکز درمانی و آموزشمختلف  مؤسسات

ی مورد استفاده واقع شود. بر آموزشی و مراکز آموزشی هادوره

 مطالعه مورد آزمون قرار گرفت: نیادر  ریز هیفرضاساس دو  نیا

 -2. شودیمی لیتحصی موجب کاهش افت درمانشناخت  -1

 .شودیمی لیتحصی موجب کاهش افت درمان تیواقع

 کترروش

 آزمون باپس -آزمونشیپی از نو  تجربپژوهش حاضر 

 هیکلی شامل آمارو گواه بود. جامعه  شیآزماگروه 

 سرپرستیبیی بدسرپرست و راهنماآموزان دختر دانش

مشغول به  93-94ی لیتحصشهرستان سقز بود که در سال 

چند  یتصادفپژوهش  نیای در ریگنمونهتحصیل بودند. روش 

اندازه گروه و عمق رابطه  نیب نکهیای بود. با توجه به امرحله

 12ی ال 10از  شیبارتباط وجود دارد لذا بهتر است اندازه گروه 

با توجه به اهداف گروه و فنون مورد استفاده  و (10نباشد )نفر 

 نیبنفر از  45ی، درمان تیواقعی و درمانی اصول شناخت مبنابر 

 نیای انتخاب شدند. به لیتحصی افت داراآموزان دختر دانش

 صورتبهمدارس مشخص شدند و سپس  ستیلصورت که ابتدا 

د از هدفمن صورتبهی سه مدرسه انتخاب شدند، سپس تصادف

 ی در سهتصادف صورتبهنفر انتخاب شدند و  15هر مدرسه 

نفر( و در  15 یدرماننفر(، )واقعیت  15گروه )شناخت درمانی 

ی لیتحصی سنجش افت براشدند.  نیگزیجانفر  15گروه گواه 

نمرات تکوینی، پایانی و نوبت دوم استفاده شد که  نیانگیماز 

 یهیتوج گونهچیهو  شدیممعمول در مدرسه برگزار  طوربه

و  سیتدرروش  اخود و ی سؤاالت رییتغ ٔ نهیدرزمی معلمان برا

ی طی روال کار عاد طوربهی عننحوه پرسش صورت نگرفت ی

 شد.

 22نسخه  SPSSافزار نرمها داده لیوتحلهیتجزی برا

 اریعمو انحراف  نیانگیمی فیتوصاستفاده شد. در قسمت آمار 

 انسیکووار لیتحلی از استنباطآمد و در قسمت  به دستها داده

 چند متغیره استفاده شد.

 هتیتفته
 یشآزما گروه در یبررسررر مورد افراد یسرررن میانگین

 بود. سال 07/15 )67/1کنترل ) گروه درو  سال 02/15 )60/1)

 نیانگیم شودیممشاهده  1در جدول شماره   که طورهمان

ی و درمان شرررناخت    ) شیآزما و انحراف اسرررتاندارد دو گروه    

ی انیپا ، ینیتکو، آزمونشیپدر  کنترلی( و گروه درمان  تی واقع

شررده اسررت. قبل از انجام تحلیل کوواریانس   ذکرو نوبت دوم 

محقق شررررد سرررپس آزمون   هررادادهنرمررال بودن  فرضشیپ

 کوواریانس به عمل آمد.

، مقدار گرددیممشاهده  2که در جدول شماره  طورهمان

با        یب برابر  به ترت بدای ویلکز برای دو گروه   48/0و  47/0الم

شد یم سطح )  با ست و   داریمعن( P≤ 01/0که در  شان ا  دهندهن

 Box'sآزمون ). همچنین مقدار هاست گروهوجود تفاوت بین 

M test )23/14=F ( 05/0در سرررطح ≤P )نیسرررت و  داریمعن 
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 متغیرها در سه گروه است. انسیکوواربرابری  دهندهنشان
 (درمانی واقعیت و درمانی شناخت) آموزشی گروه دو در کنترل و آزمایش یهاگروه یهایآزمودن یهانمره توصیفی یهاشاخص: 1جدول 

 آزمونشیپ تکویخی پتیتنی نوب  دوم
 گروه

 میانگین ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار

 شناخت درمانی 15 77/10 ± 80/0 01/12 ± 99/0 11/10 ± 42/1 31/11 ± 19/1

 واقعیت درمانی 15 90/10 ± 54/0 03/12 ± 65/0 02/10 ± 36/1 15/11 ± 87/0

 کنترل 15 57/11 ± 64/0 31/13 ± 43/0 96/10 ± 75/0 29/12 ± 52/0

 کل 45 08/11 ± 74/0 45/12 ± 94/0 36/10 ± 25/1 58/11 ± 02/1

 

 مانکوا( در گروه شناخت درمانی و واقعیت درمانی) انسیکووارنتیجه آزمون تحلیل : 2جدول 

 

 تحصیلی برافت درمانی شناخت ریتأث با رابطه در مانکوا تحلیل نتایج: 3 جدول

 

 تحصیلی افت بر درمانی واقعیت ریتأث با رابطه در مانکوا تحلیل نتایج: 4جدول 

 نتم آزمون مقدار F درجتت آزادی  طتی درجتت آزادی دارییمعخسطح 

 المبدای شناخت درمانی 47/0 17/9 3 25 00/0

 واقعیت درمانی 48/0 73/8 3 25 00/0 ویلکز

 

 ضریب اتت

 سطح

 معختداری

 میزان

F 
 مجذوراتمیتنگین 

 درجه

 آزادی

 مجموع

 مجذورات

 شت ص مختبع

 آمتری
 اترییتغشت ص مخبع 

  تکوینی 86/9 1 43/4 46/39 0520/0 011/0

 آزمونشیپ

 

 پایانی 93/16 1 42/8 57/23 0480/0 021/0

 2نوبت  73/12 1 32/6 68/30 0321/0 120/0

 تکوینی 42/2 1 21/1 69/9 004/0 264/0

 پایانی 04/3 1 02/2 45/0 001/0 590/0 گروه

 2نوبت  36/0 1 18/0 86/0 001/0 530/0

 ضریب

 اتت

 سطح

 معختداری

 میزان

F 

میتنگین 

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 مجموع

 مجذورات

 شت ص مختبع

 آمتری

شت ص مخبع 

 راتییتغ

  تکوینی 28/2 1 14/1 66/9 0069/0 0//45

 آزمونشیپ

 

 پایانی 44/14 1 22/7 44/9 076/0 004/0

 2نوبت  85/6 1 43/3 71/23 610/0 19/0

 تکوینی 20/5 1 10/3 05/22 001/0 45/0

 پایانی 08/0 1 04/0 12/0 730/0 34/0 عضویت گروهی

 2نوبت  90/1 1 45/1 60/6 016/0 19/0
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، بررا کنترل اثرات نمرات دهرردیم( نشرررران 3جرردول ) جینتررا

ناخت درمانی( و     ) شیآزما ، تفاوت بین گروه  آزمونشیپ شررر

 در سرررطح کنترل در نمرات تکوینی، پررایررانی و نوبررت دوم             

(01/0p< )این مطلب اسرررت که    کننده انی باسرررت و  داریمعن 

آموزش شرناخت درمانی بر نمرات تکوینی، پایانی و نوبت دوم  

تیجه  ن توانیمضرررریب اتا    نظر گرفتنبوده اسرررت و با در   مؤثر

واریررانس  59/0واریررانس نمرات تکوینی،  26/0گرفررت کرره 

 .کندیمواریانس نوبت دوم را تبیین  53/0نمرات پایانی و 

شاه ( 4جدول ) در کهطور همان  نمرات کنترل با گردد،یم دهم

فاوت  آزمون،یشپ مایش  گروه بین ت یت ) آز مانی  واقع  و( در

بت  و تکوینی نمرات در کنترل ( >01/0pدر سرررطح ) دوم نو

 یتواقع آموزش که است  مطلب این کنندهیانب و است  داریمعن

مانی   ظرن در با  و اسرررت  بودهمؤثر  دومنوبت   و تکوینی بر در

جذور  گرفتن تا،  م فت  توانیم ا  نمرات تغییرات این 45/0 گ

 نینهمچ اسررت درمانی واقعیت آموزش یرتأث از ناشرری تکوینی

 شآموز یرتأث  از ناشررری  نوبت  تغییرات این 19/0 گفت  توانیم

 .است درمانی واقعیت

 بحث
ی و درمانشرررناختی اثربخشررری بررسرررمطالعه  نیاهدف 

ص ی بر کاهش افت گروهی به روش درمانتیواقع انش ی دلیتح

ست   یبآموزان دختر  ست دوره راهنمایی بود.     سرپر سرپر و بد

عث گروهی با شیوه ی بهدرماننشان داد آموزش شناخت  هاافتهی

صیلی   ستا   نیا. در شود یمکاهش افت تح  انگریباتا  بیضر را

ی از آموزش بوده ناشررر آزمونپسدر  راتییتغ %26 کهبود  نیا

(، 17همکاران ) رز و با نتایج پژوهش کشررراو    افته اسرررت. این ی 

( و 18همکاران ) ی و انی کاو (، 9ی و همکاران ) قراملکی صررربح

. در تبیین باشد یم( همسو  19همکاران )اسمخانی اکبری نژاد و  

که آگاهی دانش آموزان از باورهای      رسررردیمبه نظر   افته این ی 

و تأمل در مورد  نادرسررت و جایگزینی آن با باورهای درسررت 

در رفتارهای خود    شرررودیمسررربب   دی جد خطاهای شرررناختی    

کرده بررا آرامش بهتری برره امور تحصررریلی خود  دنظریررتجررد

ند.  ها   ی پ بپرداز مد بت در امور  ا  تقا یتحقی در لیتحصررری مث

کاران ) کشرررراورز و  به      مبن( 17هم بت  بت نسررر ی بر نگرش مث

ی و کاهش افسررردگ(، 9و کاهش اضررطراب امتحان ) لیتحصرر

فزایش پیشرررفت (، کاهش اضررطراب امتحان و ا20اضررطراب )

 گزارش شده است. (21) یلیتحص

ته     مان تی واقع که بود  نیا انگری بپژوهش  گریدیاف ی در

با  شرررودیمباعث کاهش افت تحصررریلی       تا  نیا. همسرررو  ، جین

یانگر اثربخشررری  ها پژوهش مان تی واقع ی دیگری ب  رب را یدر

فزا  بحران     22نفس )  عزت  شی ا  کرراهش  ،تیررهو (، کرراهش 

ضطراب )  سئول  ( و22ا د افرا تیهوبحران  و کاهشی ریپذتیم

 که گفت توانیم هاافتهاین ی نییتب( نشررران داده اسرررت. در 23)

برای  ی تحصیلی زیربرنامهدر فرایند  آموزدانشنقش مشارکتی  

پذیرفتن         با وی و ن قاطعیت در برخورد  خود، عدم سررررزنش و 

ی که عملی باشررد، ابرنامهعذر و بهانه و تالش مداوم برای تهیه 

ب   گام هر         توجه  به هن مداوم وی  ند پیشررررفت و تشرررویق  ه فرای

صر( مؤثر بود شرفت یپ ضر ح پژوهش یهاافتهی. ی )حتی مخت  در ا

 ی،ظرن بعد از. بردارند در تلویحاتی کاربردی و نظری یهانهیزم

 کاهش  طریق از درمانی  واقعیت  و درمانی  شرررناخت   مداخالت 

 یریپذ تی مسرررئول افزایش وآموزان دانش ناکارآمد     باورهای  

 . باشدیمؤثر م خود، تحصیلی امور درها آن

که این دو رویکرد     تایج همچنین نشرررران داد  ند یمن  توا

ی در نوجوانان  لیتحصررری مناسررربی برای کاهش افت     ها روش

 ی این پژوهش برای کاهش افت تحصیلیهاافتهباشد. بر مبنای ی

. ودشر یم دیتأکی امشراوره از رویکردهای  بر اسرتفاده نوجوانان 

 عنوانبهکه مشاهده شد استفاده از خود دانش آموزان  طورهمان

مشرررکل خود، باعث همکاری و رفع مشرررکل آنان  متخصرررص

وباره د دیتأکاین رویکردها  و کاربردلذا بر اسرررتفاده  شرررودیم

  رویکرد واقعیت درمانی اثربخش بودن به توجه با . لذاشودیم

 نتیجه گیری
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شناخت درمانی  سط  کردیرو نیا شود یم شنهاد یپ و   تو

دانش آموزان  .ردیگ قرار استفاده  مورد روانشناسان   و مشاوران 

کالس اول و دوم راهنمایی  حداقل قیتحق نیا در مورد مطالعه

 التیتحصرر یدارا دانش آموزان به جینتا میتعم در لذا .بودند

 ودوج محدودیتی راهنمایی و متوسررطه هاهیپاابتدایی و سررایر 

ضر  قیتحق نیهمچن. داد  سقز  شهر  ی دانش آموزانرو بر حا

 دانش آموزان به جینتا میتعم در اسررت ممکن و گرفته انجام

 باشد. تیمحدود یدارا گرید مناطق

ندرکاران این مطالعه، اعم از          محققان از تمامی دسرررت ا

مدارس           مدیران  مان و  نده، و معل کت کن دانش آموزان شرررر

ژوهش پ نیای و انجام ریگشکلراهنمایی شهرستان سقز که در  

جهت اخذ کد ما را یاری دادند،  تشررکر و قدردانی می نمایند. 

در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  اخالق این مقاله

 برررررررا کرررررررد اخرررررررالق مرررررررطرررررررر  و

 IR.JMU.REC.1396.16  .به ثبت رسیده است 
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