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چکیده
مقدمه :یکی از مهمترین مسائل و مشکالت نظامهای آموزشی افت تحصیلی است که آثار ناگواری از

دریتف

لحاظ مالی و نگرشی بر نظام آموزشی ،خانواده و دانشآموزان بهجای میگذارد .هدف از این مطالعه

پذیرش 1395/11/23 :

1395/08/26 :

تأثیر مشاوره گروهی شناخت درمانی و واقعیت درمانی مشاوره گروهی بر افت تحصیلی دانش آموزان
بیسرپرست و بد سرپرست در مدارس راهنمایی دخترانه بود.
روش کتر :پژوهش حاضرررر تجربی از نو پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری
شررامل کلیه دانشآموزان دختر بد سرررپرسررت و بیسرررپرسررت دارای افت تحصرریلی مدارس راهنمایی
شررهرسررتان سررقز در سررال تحصرریلی  93-94بودند .تعداد  45نفر با اسررتفاده از نمونهگیری هدفمند از بین

*مولف مسئول
چخگیز رستمی

دانش آموزان دارای افت تحصر ریلی انتخاب و بهصرررورت تصرررادفی در دو گروه آزمایش و یر گروه

ایران ،سنندج ،دانشگاه علوم

کنترل جایگزین شررررد ند گروه های آز مایش در معرض  8جلسرررره  90دقی قه ای واقع یت در مانی و

پزشکی کردستان ،شبکه بهداشت و

شناختدرمانی طی دو ماه و هر هفته یر جل سه قرار گرفتند .جهت تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس

درمان شهرستان کامیاران.

چند متغیره و  SPSS-22استفاده شد.
یتفتههت :نتایج تحقیق نشرران داد آموزش شررناخت درمانی با  26درصررد و واقعیت درمانی با  19درصررد

تلفن09181708520 :

افزایش نمرات دانش آموزان در امتحانات نوبت دو همراه بود و بر نمرات تکوینی و نوبت دوم دانش

پس

آموزان دختر بد سرپرست و بیسرپرست تأثیر معنادار داشت (.)p≤0/01
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نتیجهگیری :از آموزش شررناختدرمانی و واقعیتدرمانی میتوان برای بهبود وضررعیت افت تحص ریلی
دانشآموزان بد سرپرست و بیسرپرست استفاده کرد.
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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.
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اثربخشی شناختدرمانی و واقعیتدرمانی به روش گروهی بر کاهش ...

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

مقدمه
چنین خانوادههایی اغلب باورها تحریفهای شناختی در مورد

امروزه بدون شر ،توجه بیشتر به امر تعلیم و تربیت،
مهمترین عامل پیشرفت فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی است.
تعلیم و تربیت ،عهده آر ایجاد زمینه مناسبی جهت تسهیل و

مطالعات پژوهشی عموماً ،نشان میدهند که احتمال افت

توسعه استعدادها و تواناییهای افراد است .به این جهت است

تحصیلی در مورد دانشآموزانی که مورد مشاوره قرار میگیرند

که بیشتر جوامع در تبیین هدفها و اتخاذ روشهای آموزشی،

کمتر از بقیه است و ارائه مداخالت روانشناسی بر حضور بیشتر

کلیه مساعی خود را به کار میبرند .یکی از آفتهای بزرگ

دانش آموزان در کالس و مدرسه و موفقیت تحصیلی آنان مؤثر

تعلیم و تربیت هر نظامی که همهساله به میزان زیادی ،امکانات،

است (.)1

منابع و استعدادهای بالقوه انسانی و اقتصادی را تلف میکند و

امروزه شناخت درمانی در زمره یکی از مرسومترین

اثرات غیرقابل جبرانی را در ابعاد فردی و اجتماعی بهجا

شیوههای درمانی در سطح جهان قرار گرفته است .در شناخت

میگذارد ،پدیده افت تحصیلی است ( .)1افت تحصیلی به

درمانی راههای تاز ه ای برای تفکر و رفتار فرد آموخته

کاهش عملکرد از سطح رضایتبخش به سطحی نامطلوب گفته

میشود تا جانشین روشهای منفی اشتباهی او در رابطه با دنیا،

میشود ( .)2پژوهشگران عوامل متعددی را درزمینه افت

آینده و خود او گردد .این روش کوتاه مدت و معطوف به

تحصیلی مؤثر دانستهاند ( .)3خانواده اولین نهادی است که

حل مسائل جاری و زندگی فرد است (.)7

ارزشها ،هنجارها و رفتارهای اجتماعی در آن آموزش داده

پیشینه پژوهشهای مختلف حاکی از این است که شناخت

میشود ،در صورت ایجاد اختالل در نظم خانواده کارکردهای

مهمی در عواطف و رفتار انسان دارد و مداخالت شناختی نقش

آن نیز تحت تأثیر قرار میگیرند و در نهایت منجر به نابسامانی

مهمی در تغییر شناخت ،باورها و در نتیجه تغییر عواطف و رفتار

در خانواده میگردد .آنچه مسلم است خانواده نابسامان اثر

افراد دارد بر اساس پژوهشهای به عمل آمده شناخت درمانی

مخرب فراوانی بر فرد و جامعه وارد میکند ( .)4افت تحصیلی

در کاهش افسردگی ( .)8کاهش اضطراب امتحان ( ،)9کاهش

یکی از پیامدهای خانواده نابسامان و بد سرپرست میباشد و

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

عالوه بر اتالف منابع انسانی و مالی فراوان ،تأثیر منفی بر

در واقع افت تحصیلی در دیدگاه بر ناشی از باورها و عقاید

بهزیستی ذهنی ،روانشناختی و جسمانی دانشآموزان دارد (.)5

غیرمنطقی نسبت به رویدادها و رفتارهاست و برای درمان افت

در خانوادههای نابسامان انکار ،عدم ارضای نیازهای افراد ،عدم

تحصیلی بهترین راه تغییر باورهای آنها است (.)12
واقعیت درمانی 1گالسر نیز یکی از مداخالت درمانی

انعطاف ،فقدان صمیمیت ،روابط نامطلوب ،حاکمیت مقررات

رایج در حوزه روانشناسی شناختی در راه توصیف انسان،

خشر ،جنگ قدرت و نبود آزادی حاکم است (.)5
بسیاری از مشکالت تحصیلی ناشی از وضعیت روانی

تعیین قوانین رفتاری و چگونگی نیل به رضایت ،خوشبختی و

نامساعد و تصورات منفی نسبت به خود است .اینکه فرد چه

موفقیت محسوب میشود .در این شیوه درمان مواجه شدن با

تصوری از خود و استعدادها و تواناییهایش دارد در تعیین

واقعیت ،قبول مسئولیت ،شناخت نیازهای اساسی ،قضاوت

هدف و میزان موفقیت و شکست او مؤثر است ( ،)6کودکان

اخالقی درست بودن و یا نادرست بودن رفتار ،تمرکز بر اینجا

.Reality therapy

1
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خود دارند و در قبال وظایف خود مسئولیتپذیر نیستند.
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ارتباط مستقیمی با عزت نفس دارد مورد تأکید است (.)13

بر مبنای اصول شناخت درمانی و واقعیت درمانی 45 ،نفر از بین

واقعیتدرمانی یر نظام کنترل درونی است و چرایی و

دانشآموزان دختر دارای افت تحصیلی انتخاب شدند .به این

چگونگی انتخاب گزینههایی که جهت زندگی ما را تعیین

صورت که ابتدا لیست مدارس مشخص شدند و سپس بهصورت

میکنند تشریح میکند (.)14

تصادفی سه مدرسه انتخاب شدند ،سپس بهصورت هدفمند از

در پژوهش بروشر ( )15نشان داد که واقعیت درمانی به

هر مدرسه  15نفر انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در سه

شیوه گروهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس

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

شبانهروزی راهنمایی شهرستان قوچان اثربخش است.

گروه گواه  15نفر جایگزین شدند .برای سنجش افت تحصیلی

و در تحقیق نیکبخت ( )16در خصوص اثربخشی واقعیت

از میانگین نمرات تکوینی ،پایانی و نوبت دوم استفاده شد که

درمانی گروهی بر افزایش انگیزش و کاهش اهمالکاری

بهطور معمول در مدرسه برگزار میشد و هیچگونه توجیهی

تحصیلی دانش آموزان نشان داد که این روش بر افزایش

برای معلمان درزمینهٔ تغییر سؤاالت خود و یا روش تدریس و

انگیزش تحصیلی تأثیر معناداری نداشته اما بهطور معناداری

نحوه پرسش صورت نگرفت یعنی بهطور عادی روال کار طی

موجب کاهش اهمالکاری تحصیلی گشته است.

شد.

تاکنون درزمینهٔ افت تحصیلی تحقیقات زیادی در زمینه

برای تجزیهوتحلیل دادهها نرمافزار  SPSSنسخه 22

اثربخشی آموزش شناختدرمانی و واقعیتدرمانی بر افت

استفاده شد .در قسمت آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار

تحصیلی تحقیقات زیادی در دسترس نیست .با توجه به کمبود

دادهها به دست آمد و در قسمت استنباطی از تحلیل کوواریانس

چنین تحقیقاتی در این زمینه ضرورت چنین تحقیقی احساس

چند متغیره استفاده شد.

میشود .نتایج حاصل از این پژوهش میتواند در سازمانها و

یتفتههت

مؤسسات مختلف آموزشی و درمانی مثل مراکز بهزیستی،

میانگین سرررنی افراد مورد بررسر ری در گروه آزمایش

دورههای آموزشی و مراکز آموزشی مورد استفاده واقع شود .بر

( 15/02 (1/60سال و در گروه کنترل ( 15/07 (1/67سال بود.

این اساس دو فرضیه زیر در این مطالعه مورد آزمون قرار گرفت:

همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میشود میانگین

 -1شناخت درمانی موجب کاهش افت تحصیلی میشود-2 .

و انحراف اسرررتاندارد دو گروه آزمایش (شرررناخت درمانی و

واقعیت درمانی موجب کاهش افت تحصیلی میشود.

واقعیت درمانی) و گروه کنترل در پیشآزمون ،تکوینی ،پایانی

روشکتر

و نوبت دوم ذکر شررده اسررت .قبل از انجام تحلیل کوواریانس
پیش فرض نرمررال بودن داده هررا محقق شررررد سرررپس آزمون

پژوهش حاضر تجربی از نو پیشآزمون -پسآزمون با

کوواریانس به عمل آمد.

گروه آزمایش و گواه بود .جامعه آماری شامل کلیه
دانشآموزان دختر راهنمایی بدسرپرست و بیسرپرست

همانطور که در جدول شماره  2مشاهده میگردد ،مقدار

شهرستان سقز بود که در سال تحصیلی  93-94مشغول به

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

تحصیل بودند .روش نمونهگیری در این پژوهش تصادفی چند

میبا شد که در سطح ( )P≥ 0/01معنیدار ا ست و ن شاندهنده

مرحلهای بود .با توجه به اینکه بین اندازه گروه و عمق رابطه

وجود تفاوت بین گروهها ست .همچنین مقدار آزمون ( Box's

ارتباط وجود دارد لذا بهتر است اندازه گروه بیش از  10الی 12

 F=14/23 )M testدر سرررطح ( )P≤ 0/05معنیدار نیسرررت و
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و اکنون ،کنترل درونی و در نتیجه نیل به هویت توفیق که

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

اثربخشی شناختدرمانی و واقعیتدرمانی به روش گروهی بر کاهش ...

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

نشاندهنده برابری کوواریانس متغیرها در سه گروه است.
جدول  :1شاخصهای توصیفی نمرههای آزمودنیهای گروههای آزمایش و کنترل در دو گروه آموزشی (شناخت درمانی و واقعیت درمانی)
انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

شناخت درمانی

15

10/77 ± 0/80

12/01 ± 0/99

10/11 ± 1/42

11/31 ± 1/19

واقعیت درمانی

15

10/90 ± 0/54

12/03 ± 0/65

10/02 ± 1/36

11/15 ± 0/87

کنترل

15

11/57 ± 0/64

13/31 ± 0/43

10/96 ± 0/75

12/29 ± 0/52

کل

45

11/08 ± 0/74

12/45 ± 0/94

10/36 ± 1/25

11/58 ± 1/02

جدول  :2نتیجه آزمون تحلیل کوواریانس (مانکوا) در گروه شناخت درمانی و واقعیت درمانی
مقدار

نتم آزمون
المبدای

شناخت درمانی

0/47

ویلکز

واقعیت درمانی

0/48

درجتت آزادی

طتی درجتت آزادی

سطح معخیداری

F
9/17

3

25

0/00

8/73

3

25

0/00

جدول  :3نتایج تحلیل مانکوا در رابطه با تأثیر شناخت درمانی برافت تحصیلی
شت ص مخبع تغییرات

پیشآزمون

گروه

شت ص مختبع

مجموع

درجه

آمتری

مجذورات

آزادی

تکوینی

9/86

1

4/43

پایانی

16/93

1

8/42

23/57

نوبت 2

12/73

1

6/32

30/68

0/0321

تکوینی

2/42

1

1/21

9/69

0/004

0/264

پایانی

3/04

1

2/02

0/45

0/001

0/590

نوبت 2

0/36

1

0/18

0/86

0/001

0/530

میتنگین مجذورات

میزان

سطح

F

معختداری

ضریب اتت

39/46

0/0520

0/011

0/0480

0/021
0/120

جدول  :4نتایج تحلیل مانکوا در رابطه با تأثیر واقعیت درمانی بر افت تحصیلی
شت ص مخبع

شت ص مختبع

مجموع

درجه

میتنگین

میزان

سطح

ضریب

تغییرات

آمتری

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معختداری

اتت

تکوینی

2/28

1

1/14

9/66

0/0069

0//45

پایانی

14/44

1

7/22

9/44

0/076

0/004

نوبت 2

6/85

1

3/43

23/71

0/610

0/19

تکوینی

5/20

1

3/10

22/05

0/001

0/45

پایانی

0/08

1

0/04

0/12

0/730

0/34

نوبت 2

1/90

1

1/45

6/60

0/016

0/19

پیشآزمون

عضویت گروهی
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پیشآزمون

تکویخی

پتیتنی

گروه

نوب

دوم
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پیشآزمون ،تفاوت بین گروه آزمایش (شرررناخت درمانی) و

بپرداز ند .پ یا مد های مث بت در امور تحصررریلی در تحقی قات

کنترل در نمرات تکوینی ،پررایررانی و نوبررت دوم در سرررطح

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

( )p<0/01معنیدار اسرررت و ب یانکننده این مطلب اسرررت که

تحصرریل و کاهش اضررطراب امتحان ( ،)9افسررردگی و کاهش

آموزش شرناخت درمانی بر نمرات تکوینی ،پایانی و نوبت دوم

اضررطراب ( ،)20کاهش اضررطراب امتحان و افزایش پیشرررفت

مؤثر بوده اسرررت و با در نظر گرفتن ضرررریب اتا میتوان نتیجه

تحصیلی ( )21گزارش شده است.
یاف ته دیگر پژوهش ب یانگر این بود که واقع یت در مانی

گرفررت کرره  0/26واریررانس نمرات تکوینی 0/59 ،واریررانس
نمرات پایانی و  0/53واریانس نوبت دوم را تبیین میکند.

باعث کاهش افت تحصررریلی میشرررود .همسرررو با این نتایج،

همانطور که در جدول ( )4م شاهده میگردد ،با کنترل نمرات

پژوهش های دیگری ب یانگر اثربخشررری واقع یت در مانی را بر

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

افزا یش عزت نفس ( ،)22کرراهش بحران هوی رت ،کرراهش

کنترل در نمرات تکوینی و نو بت دوم در سرررطح ()p<0/01

ا ضطراب ( )22و م سئولیتپذیری و کاهش بحران هویت افراد

معنیدار است و بیانکننده این مطلب است که آموزش واقعیت

( )23نشررران داده اسرررت .در تبیین این یافتهها میتوان گفت که

در مانی بر تکوینی و نو بت دوم مؤثر بوده اسرررت و با در نظر

نقش مشارکتی دانشآموز در فرایند برنامهریزی تحصیلی برای

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

خود ،عدم سررررزنش و قاطعیت در برخورد با وی و نپذیرفتن

تکوینی ناشرری از تأثیر آموزش واقعیت درمانی اسررت همچنین

عذر و بهانه و تالش مداوم برای تهیه برنامهای که عملی باشررد،

میتوان گفت  0/19این تغییرات نوبت ناشررری از تأثیر آموزش

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

واقعیت درمانی است.

پی شرفتی (حتی مخت صر) مؤثر بود .یافتههای پژوهش حا ضر در
زمینههای نظری و کاربردی تلویحاتی در بردارند .از بعد نظری،

بحث
هدف این مطالعه بررسر ری اثربخشر ری شرررناختدرمانی و

مداخالت شرررناخت درمانی و واقعیت درمانی از طریق کاهش

واقعیتدرمانی به روش گروهی بر کاهش افت تح صیلی دانش

باورهای ناکارآمد دانش آموزان و افزایش مسرررئول یت پذیری

آموزان دختر بی سرپر ست و بد سرپر ست دوره راهنمایی بود.

آنها در امور تحصیلی خود ،مؤثر میباشد.

یافتهها نشان داد آموزش شناخت درمانی به شیوه گروهی باعث

نتیجه گیری

کاهش افت تح صیلی می شود .در این را ستا ضریب اتا بیانگر

ن تایج همچنین نشرررران داد که این دو رویکرد میتوا ند

این بود که  %26تغییرات در پسآزمون ناشر ری از آموزش بوده

روش های مناسررربی برای کاهش افت تحصررریلی در نوجوانان

اسرررت .این یافته با نتایج پژوهش کشررراورز و همکاران (،)17

باشد .بر مبنای یافتههای این پژوهش برای کاهش افت تحصیلی

صررربحی قراملکی و همکاران ( ،)9کاویانی و همکاران ( )18و

نوجوانان بر اسرتفاده از رویکردهای مشراورهای تأکید میشرود.

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

همانطور که مشاهده شد استفاده از خود دانش آموزان بهعنوان

این یافته به نظر میرسرررد که آگاهی دانش آموزان از باورهای

متخصرررص مشرررکل خود ،باعث همکاری و رفع مشرررکل آنان

نادرسررت و جایگزینی آن با باورهای درسررت و تأمل در مورد

میشرررود لذا بر اسرررتفاده و کاربرد این رویکردها تأکید دوباره

خطاهای شرررناختی جدید سررربب میشرررود در رفتارهای خود

میشود .لذا با توجه به اثربخش بودن رویکرد واقعیت درمانی
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نتررایج جرردول ( )3نشرررران میدهررد ،بررا کنترل اثرات نمرات

تجرردیردنظر کرده بررا آرامش بهتری برره امور تحصررریلی خود

... اثربخشی شناختدرمانی و واقعیتدرمانی به روش گروهی بر کاهش

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
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تقدیر و تشکر

و شناخت درمانی پی شنهاد می شود این رویکرد تو سط

 اعم از،محققان از تمامی دسرررت اندرکاران این مطالعه

 دانش آموزان.مشاوران و روانشناسان مورد استفاده قرار گیرد

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

مورد مطالعه در این تحقیق حداقل کالس اول و دوم راهنمایی

راهنمایی شهرستان سقز که در شکلگیری و انجام این پژوهش

 لذا در تعمیم نتایج به دانش آموزان دارای تحصریالت.بودند

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

ابتدایی و سررایر پایههای راهنمایی و متوسررطه محدودیت وجود

اخالق این مقاله در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 همچنین تحقیق حا ضر بر روی دانش آموزان شهر سقز.داد

اخرررررررالق

مرررررررطرررررررر

انجام گرفته و ممکن اسررت در تعمیم نتایج به دانش آموزان

. به ثبت رسیده استIR.JMU.REC.1396.16

.مناطق دیگر دارای محدودیت باشد

کرررررررد

برررررررا

و
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