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  مقدمه

،آینـده ساختندرمهمینقشکههستنددانشجویانکشورهردرمهمهايگروهازکیی

عـده بـراي دانشگاهدرحضورکهحالیدر. کنندمیایفاکشورهاتعالیوتربیتوتعلیم

ازتحصـیلی مطالبدیگربرخیبرايدارد،همراهبهمثبتیتجاربدانشجویانازکثیري

فراهـانی،  (اسـت همـراه تنیـدگی تجربـه بـا غیرهومطالبارائهمقاالت،ها،آزمونقبیل

نفکر، کارآمـد و  بـه عنـوان قشـر روشـ     این گروه). 1387شکري، گراوند و دانشورپور،

ي آن کشـور را بـه خـود    ریـزي و بودجـه  ي برنامـه سازان هر کشور، بخش عمـده آینده

باشند، لذا توجه آنان از هوشمندترین و مستعدترین اقشار جامعه می. دهنداختصاص می

اي تحصـیلی از اهمیـت ویـژه    شـناختی آنـان در جهـت بهبـود پیشـرفت     به ابعـاد روان 

ي پزشـکی بـا توجـه بـه     ی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشـته از طرف. برخوردار است

دار هستند از اهمیـت واالتـري برخـوردار اسـت     ها در سالمت جامعه عهدهنقشی که آن

هـاي تحصـیلی و   الزم است در جهت کیفی ساختن برنامـه ). 1381حیدري و کوشان، (

شود شناسایی می هاها اهتمام ورزید و عواملی را که باعث افت تحصیلی آنآموزشی آن

دارد متغیرهاي شخصـیت  فراهانی به نقل از کتل ابراز می. و در جهت رفع آن اقدام نمود

هـا، علـت هفتـاد درصـد     ها و انگیـزه هاي شناختی، گرایشي هوشی، سبکاز قبیل بهره

). 1378فراهـانی،  (باشـد  هاي مربوط به پیشرفت تحصـیلی مـی  واریانس پراکندگی نمره

ته شده، ناامیدي، عالیم افسـردگی و منبـع کنتـرل بیرونـی باعـث افـت       درماندگی آموخ

ریموند، واتکینز، هاتی و الکسـاندر (شود می آموزاندانشپیشرفت تحصیلی 
١

و ) 2009، 

عامل انگیزش درونی که با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد منبع کنترل و احتـرام   نیتر مهم

گیفورد(به نفس است
٢

 ،2007.(  

ي راتـر در راسـتاي   اي شخصـیتی اسـت کـه بـه وسـیله     نترل، خصیصهمفهوم منبع ک

راتر منبع کنترل را عبارت از انتظار کلی فـرد از  . تئوري یادگیري اجتماعی مطرح گردید

ي شخصیتی منبـع کنتـرل   از یک سو، افراد با خصیصه. کندنتایج یک رویداد تعریف می

ند و نتایج و برآیندهاي رویـداد را بـه   کنبیرونی، رویدادها را براي کنترل خود ادراك می
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دهند و یا معتقدند که رویـدادها  شانس، بخت یا تحت کنترل دیگرانی نیرومند نسبت می

از سوي دیگـر افـراد بـا    . هاي زیاد در محیط غیرقابل پیش بینی هستندبه دلیل پیچیدگی

-ر و خصیصهي شخصیتی منبع کنترل درونی بر این باورند که رویدادها به رفتاخصیصه

-توانند از طریق پاداشچنین افرادي باور دارند که می. بستگی دارد شانیدائمهاي نسبتاً 

راتر(هایشان بر نتایج اثر بگذارند ها و خصیصهها، مهارتها، توانایی
١

در مورد ). 1996، 

ي مثبت بین ي بین منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی، برخی از پژوهشگران به رابطهرابطه

از طرفی برخـی از پژوهشـگران از   . بع کنترل درونی و پیشرفت تحصیلی دست یافتندمن

نـژاد و  سـلیمان (ي منفی منبع کنترل بیرونی و پیشرفت تحصـیلی حمایـت کردنـد    رابطه

کـه بـر روي دانشـجویان علـوم     ) 1378(پهلویان در پژوهش حیدري). 1382شهرآراي، 

ان داد کـه در دانشـجویانی کـه منبـع     پزشکی همدان انجام شده است نتایج حاصـل نشـ  

کنترل بیرونی داشتند در مقایسه با کسانی که گرایش به منبع کنترل درونـی دارنـد افـت    

پژوهش مارین، فایندلی و کوپر. شدید عملکرد تحصیلی وجود دارد
٢

نشـان داد ) 2007(

د که منبـع  تال و همکاران دریافتن. که پیشرفت تحصیلی با منبع کنترل درونی ارتباط دارد

تال(ي خوبی براي رفتارهاي تحصیلی و اجتماعی است کنندهبینیکنترل، پیش
٣

 ،2007 .(

اي بـر روي دانشـجویان پرسـتاري و    در مطالعـه ) 1387(زاده آذر و زمانزاده، فتحیولی

مامایی اظهار نمودند که بین منبع کنترل، راهبردهاي انگیزشی براي یادگیري و پیشـرفت  

  .اط وجود داردتحصیلی ارتب

تحصـیل، تـرك تحصـیلی، افـت جملهازدانشجویانتحصیلیمشکالتازبسیاري

نسـبت هـا آنمنفـی تصوراتونامساعدروانیوضعیتازناشیناسازگارانه،رفتارهاي

کارآمـدي وهـا تواناییواستعدادهاوخوددربارهتصوريچهفرداینکه .استخودبه

آبـادي، لطف(استمؤثرهاآنشکستوموفقیتمیزانوهدفتعییندرداردخویش

پردازان عوامل شناختی را در رفتار، احساسات و عواطف فـرد مـؤثر و بـا    نظریه).1384

ي پیشرفت کـم و منبـع   دهد افرادي که داراي انگیزهتحقیقات نشان می. داننداهمیت می
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اي اشـتباه و اسـنادهاي   هـ اي از تفکرات و شـناخت کنترل بیرونی هستند داراي مجموعه

هاي خود باورهایی در سر دارند کـه  ها و تواناییي لیاقتاین افراد درباره. باشندخطا می

 -هـاي شـناختی  از طریق درمان). 1379اسودي، (دارد ها را از تالش و فعالیت باز میآن

کـات و  ي ادراهاي شناختی افراد پرداختـه و بـر نحـوه   توان به بازسازي سازهرفتاري می

ــرد    ــاي ف ــایع و رفتاره ــدادها، وق ــرد از روی ــأثیرتفســیرهاي ف ــت  ت ــرن و (گذاش بلکب

دیویدسون
١

هاي اساسـی شـناخت   یکی از فرض). 1384جانی، ي توزنده، ترجمه2005، 

هـا از امـور و   درمانی این است که واکنش افراد به امور بر حسب ادراکاتی است کـه آن 

درمـانی ایجـاد تغییـر و اصـالح در فراینـدهاي       ي شناختهدف عمده. رویدادها دارند

شناختی افراد است، بنابراین تغییرات مطلوب در رفتار مراجعان از راه تغییر در الگوهاي 

هـاي نظریـه ازیکـی ). 1377سـیف،  (آیـد  هایشان بدسـت مـی  فکري، باورها و نگرش

بـر  ورفتـاري وشـناختی ابعـاد بـر کـه اسـت عاطفی الـیس  -منطقیرویکردمشاوره،

حوادثایناساساینبر. داردتأکیدتحلیلوتجزیهگیري،تصمیمقضاوت،اندیشیدن،

باورهـا، ازحاصلکهتفکريطرزبلکهسازند،میناراحترافردکهنیستندرویدادهاو

بـروز سـبب وگذاشتهتأثیرعاتاطالپردازششیوهبهکهاوستنگرشوهاوارهطرح

خـود بارابطهدرمنطقیغیرباورهايبرکهافرادي. شودمیفردهايواکنشوهیجانات

نشـان الـیس . مواجهنـد تیمشکالباشانیزندگدرهمیشهکنند،میپافشاريحوادثو

راخـود نـامعقول ومنطقـی غیـر هـاي ارزیـابی شناختطرزتوانندمیافرادکهدهدمی

کلینکه(کننداقدامهاآنحاصالبرايوبیاموزند
٢
 ).1382محمـدخانی، ، ترجمـه  1998،

این درمان مشکل فرد را از سه دیدگاه شناختی، عاطفی و رفتـاري مـورد بررسـی قـرار     

ات مثبـت و منطقـی در   تـأثیر کند با ایجاد شناخت مطلـوب در فـرد،   دهد و سعی میمی

کشـف   -1: به طور کلی سه نوع فعالیـت در ایـن روش وجـود دارد   . رفتار او ایجاد کند

بـردن عقایـد    سـؤال زیـر   -3جدا کـردن عقایـد معقـول و نـامعقول      -2نامعقول  عقاید

در این شیوه، درمـانگر فعاالنـه فـرد را تشـویق     ). 1389آبادي و ناصري، شفیع(نامعقول 

-ي عقایدش صحبت بکند؛ به این طریق هم فـرد و هـم درمـانگر مـی    کند که دربارهمی
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هـاي  ج بـه بازسـازي مجـدد بـا روش    توانند مشخص کنند کدام قسمت اطالعات احتیـا 

سپس بعد از آن که فرد در آشکار ساختن عقایدش تالش کرد درمانگر او را . مثبت دارد

تـر اسـت جـایگزین کنـد     ها، عقاید دیگري را کـه منطقـی  کند که به جاي آنتشویق می

سیموس(
١

درمان بر روي بحث کردن در مـورد باورهـاي غیـر عقالنـی      تأکید). 2002، 

بردن وقایع و هیجانات مختلـف بـه علـت از بـین بـردن       سؤالشامل زیر  قایسهم. است

اورهولسر(باورهاي غیر عقالنی است 
٢

هـا و  اي بـین موفقیـت  اگر افراد رابطـه ). 2003، 

اعمال خود برقرار نکنند و شکست خود را به فقدان توانایی نسبت دهند، تصـور منفـی   

یستگی و کفایـت نمـوده و ایـن احسـاس     ایجاد شده و با گذشت زمان احساس عدم شا

باعث کاهش عملکرد گردیده و کاهش عملکرد باعث شکست خواهد شد و این رونـد  

عـاطفی الـیس سـبب     -درمان منطقی). 1378میرصدوقی، (همچنان ادامه خواهد داشت 

شود تا دانشجویان بـا منبـع کنتـرل بیرونـی و عملکـرد تحصـیلی ضـعیف، افکـار و         می

و معیوب خود را در ارتباط با عدم احسـاس کنتـرل بـر امـور را بـه       تصورات ناسازگار

نمایـد تـا بـا کسـب تجـارب      ها را به فعالیت ترغیب میوسیله آنچالش کشیده و بدین

. گیري منبع کنترل درونـی شـود  ها به خود باعث شکلآمیز و اسناد این موفقیتموفقیت

حساس کنترل بـر امـور زنـدگی    شود تا فرد ابوجود آمدن چنین سبک اسنادي سبب می

که فرد  اسـتعدادهاي   شودیمداشته و تالش خود را بیشتر نماید چنین فرایندي موجب 

  .ابدی یمبالقوه خود را شکوفا ساخته  و از این طریق عملکرد تحصیلی وي بهبود 

بـر راهیجـانی منطقـی شـیوه باگروهیمشاورهتأثیرپژوهشیدر)1384(نیاکرمی

بررسـی کردنـد، نتـایج     زنجـان دانشـگاه دانشجویانتحصیلیافتوبیرونیلکنترمنبع

موجـب گـواه، گـروه بـا مقایسهدرآزمایشگروهافراددرگروهیمشاورهکهنشان داد 

ايحـظ مالقابلطوربههاآنبیرونیکنترلمنبعهمچنینوشدتحصیلیعملکردبهبود

هـاي فـردي و گروهـی را بـا     روش تأثیردر پژوهشی ) 1375(سودانی . کردپیداکاهش

بر روش منطقی عاطفی الیس در کاهش باورهـاي غیـر منطقـی دانشـجویان پسـر       تأکید

 تأییـد دانشگاه چمران اهواز مورد مقایسه قرار داد، نتایج پژوهش اساس نظریه الـیس را  
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 درمـانی گـروه  تـأثیر در پژوهشی بـه بررسـی   ) 2011(علیللو وثوقی، پورشریفی و . کرد

کارآمدي و ابراز وجود پرداختند، نتایج پژوهش آنـان نشـان داد   رفتاري برخود -شناختی

رفتاري سبب کاهش اضطراب و افزایش خودکارآمدي و ابراز  -درمانی شناختیکه گروه

همچنین هولمن، ریچاردسـون و پاکـت  . وجود افراد گروه آزمایش شده است
١

)1999 (

. تغییر شناختی بر پیشرفت تحصـیلی مـؤثر اسـت    يدر پژوهشی نشان دادند که مداخله

ي در پژوهشـی اثـر بخشـی مشـاوره    ) 1388(زاده هنرمنـد  استادیان، سـودانی و مهرابـی  

-امتحان و عـزت نفـس دانـش    عاطفی الیس را بر اضطراب -ي عقالنیگروهی به شیوه

آموزان بررسی کردند نتایج حاصل آشکار ساخت که این رویکرد درمانی باعث کـاهش  

اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس گروه آزمـایش در مقایسـه بـا گـروه گـواه شـده       

پیشین که اغلب به همبستگی میان متغیرهاي منبع کنتـرل   هايپژوهشبا توجه به . است

درمـانی بـر   هـاي روان روش تأثیرکه به و پیشرفت تحصیلی پرداخته شده است در حالی

ده است؛ پژوهش حاضر به دنبـال پاسـخ بـه    منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی توجهی نش

 -رفتـاري مبتنـی بـر رویکـرد منطقـی      -باشد که آیا گروه درمانی شناختیمی سؤالاین 

تواند بر منبع کنترل و پیشـرفت تحصـیلی   عاطفی الیس از طریق تغییر عقاید نامعقول می

  دانشجویان پزشکی داراي افت تحصیلی مؤثر باشد؟

  روش

آزمون با گروه گـواه و  پس -آزمونتجربی  با پیشصورت نیمهطرح پژوهشی حاضر به 

دانشـجوي دانشـگاه    60ي آماري این پـژوهش شـامل   جامعه. پیگیري انجام گرفته است

در ) افـت تحصـیلی  (علوم پزشکی جندي شاپور است که بـیش از سـه تـرم مشـروطی     

معیـار بـاالتر از   نفر که در منبـع کنتـرل یـک انحـراف      30از این تعداد . دانشگاه داشتند

سپس به طور تصـادفی  . گیري در دسترس انتخاب شدندمیانگین بودند به صورت نمونه

هـا از  بـه منظـور تجزیـه و تحلیـل داده    . به دو گروه آزمایش و گروه گواه تقسیم شـدند 

  .استفاده گردید) MANCOVA(آزمون تجزیه و تحلیل کوواریانس چند متغیري 

  :ابزار پژوهش عبارتند از

                                                                                                                              
1. Holohan, Richardson & Puckett
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بـه منظـور تعیـین وضـعیت تحصـیلی دانشـجویان داراي افـت        : یشرفت تحصیلیپ

دریافـت گردیـد، مطـابق قـوانین وزارت علـوم،      تحصیلی که از آمـوزش کـل دانشـگاه    

 12تر از ها کممیانگین نمرات ترم آن تحقیقات و فناوري دانشجویانی که سه ترم متوالی

  .خته شدندباشد به عنوان دانشجویان داراي افت تحصیلی شنا

مـاده   29ي سنجش منبع کنتـرل راتـر داراي   پرسشنامه: ي منبع کنترل راترپرسشنامه

مـاده اي کـه    23در . باشـد مـی » ب«و » الـف «ي باشد که هر ماده آن داراي دو جملهمی

صفر نمـره  ) ب(یک نمره و سئواالت ) الف(سئواالت  اند شدهجهت نمره گذاري تعیین 

 باشـد یمـ ر فرد نشان دهنده نوع و درجـه منبـع کنتـرل افـراد     چون کل نمره ه رندیگیم

یا بیشتر بگیرند واجد منبع کنترل بیرونی و افـرادي   9که نمره  ییهایآزمودنبنابراین تنها 

ضرایب روایی ایـن مقیـاس    .که نمره کمتر بگیرند داراي منبع کنترل درونی خواهند بود

% 70ن محاسـبه گردیـده و متوسـط آن    ریچاردسـو  -هاي ایرانی با روش کودردر نمونه

و در % 65گزارش شـده اسـت، ضـریب ثبـات درونـی ایـن مقیـاس را در دانشـجویان         

ي منبـع کنتـرل راتـر    پرسشنامه). 1372بیابانگرد، (گزارش شده است % 73آموزاندانش

ي گروهی براي گـروه آزمـایش   ي بعد مشاورهدر مرحله. براي هر دو گروه اجرا گردید

توسط محققین اجرا شد، کـه عـالوه    دقیقه 90ه به طور هفتگی و هر جلسه جلس 8طی 

شـروع  .  بر جلسات درمانی تکالیف خانگی نیز به دانشجویان گـروه آزمـایش داده شـد   

ي گروهی از چهار هفته پس از شروع ترم تحصیلی بود که به مدت دو ماه ادامه مشاوره

عـاطفی الـیس و باورهـاي غیـر      -عقالنیي ساختار جلسات با استفاده از نظریه. داشت

درایدن(است جلسه تنطیم شده  8منطقی الیس در 
١

 ،2003.(  

.ي منبع کنترل و اظهار نظر گروهآشنایی اعضاي گروه با یکدیگر، صحبت در زمینه

عاطفی، افکـار غیرمنطقـی حاصـل     - ي منطقیي انتقال شامل بینش زیربنایی نظریهمرحله

).شناسایی افکار غیر منطقی(عضاي گروه و تکلیف خانگی ها و بحث ااز برداشت

هـاي افـراد و   ي نتایج تکلیف و برداشتکاوش در افکار آزاردهنده و صحبت درباره

.هاي همگانیها و ترسکاهش در مقاومت

                                                                                                                              
1. Dryden



آموزشی يها نظامپژوهش در   198

تشـخیص  (تعیین افکار غیرمنطقی اعضا و ارتباط آن با منبع کنترل و تکلیف خانگی 

).قی و منبع کنترلرابطه بین افکار غیر منط

نشـدن توسـط دیگـران،     تأییـد هاي افکار غیرمنطقی از قبیـل تـرس از   بررسی نمونه

شناسـایی افکـار غیـر    (ي تکلیف در منـزل  خودباوري ضعیف، ترس از شکست و ارائه

).ها و جایگزین کردن باورهاي منطقی توام با خودباوريمنطقی و به چالش کشیدن آن

طقـی از قبیـل فـرار از موفقیـت، انتظـار موفقیـت، انتظـار        بررسی سایر افکـار غیرمن 

.... .شکست و 

هـاي آرامـش عضـالنی    سازي افکار منطقی به جاي افکار غیرمنطقـی، روش جانشین

.هاي مربوط به خودکارآمدي مثبتهمراه تجسم

ارزیابی بازخورد افراد گروه از کم کردن جـدال درونـی و تشـویق در جهـت تفکـر      

.منطقی

سـپس جهـت    .ي جلسات روي هر دو گروه پس آزمون به عمل آمـد اتمهپس از خ

-ت آنسؤاالاي با حضور گروه کنترل برگزار و به رعایت نکات اخالقی پژوهش، جلسه

  .ها در رابطه با اهداف پژوهش پاسخ داده شد

  هایافته

رود پـس از اجـراي درمـان    طور که در قسمت ابزار پژوهش ذکر گردید انتظار میهمان

هاي گروه آزمایش در پرسشنامه منبع کنترل کاهش یابد تا منبع کنترل از مرات آزمودنین

همچنین معـدل دانشـجویان قبـل از    . منبع کنترل بیرونی به منبع کنترل درونی تغییر یابد

رود با اجراي درمـان  آزمون در نظر گرفته شده که انتظار میاجراي درمان به عنوان پیش

  .افزایش یابد
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  میانگین و انحراف معیار معدل تحصیلی و منبع کنترل )1(جدول

  انحراف معیار  میانگین      

  پیش آزمون  معدل تحصیلی

  آزمایش

  گواه

52/10  

21/10  

18/1  

12/1  

  

  پس آزمون

  آزمایش

  گواه

97/14  

61/10  

49/1  

38/1

  پیگیري

  آزمایش

  گواه

23/14  

23/11  

65/2  

62/5  

  منبع کنترل

  پیش آزمون

  آزمایش

  گواه

29/14  

20/14  

92/3  

87/3  

  پس آزمون

  آزمایش

  گواه

12/7  

37/14  

21/3  

08/3  

  پیگیري

  آزمایش

  گواه

31/8  

47/15  

97/1  

93/2  

  

ي معـدل  شود میانگین و انحراف معیـار نمـره  مشاهده می 1طور که در جدول همان

و گـروه گـواه    18/1، 52/10ي پـیش آزمـون بـراي گـروه آزمـایش      تحصیلی در مرحله

ي پـس آزمـون   ، میانگین و انحراف معیار نمره معدل تحصیلی در مرحلـه  21/10،12/1

و میانگین و انحراف معیار  38/1، 61/10و گروه گواه  49/1، 97/14براي گروه آزمایش 

و گـروه   65/2، 23/14ي پیگیري براي گـروه آزمـایش   ي معدل تحصیلی در مرحلهنمره

ي ي منبـع کنتـرل در مرحلـه   نحراف معیار نمـره میانگین و ا. باشدمی 62/5، 23/11گواه 

، میـانگین و  87/3، 20/14و گـروه گـواه    92/3، 29/14پیش آزمون براي گروه آزمایش 

، 12/7آزمـون بـراي گـروه آزمـایش     ي پـس ي منبع کنترل در مرحلهانحراف معیار نمره

نتـرل در  ي منبـع ک و میـانگین و انحـراف معیـار نمـره     08/3، 37/14و گروه گواه  21/3

  . باشدمی 93/2، 47/15و گروه گواه  97/1، 31/8ي پیگیري براي گروه آزمایش مرحله

ها براي بررسی همگنی واریانس متغیرهاي منبـع کنتـرل و معـدل    قبل از تحلیل داده

نتـایج حاصـل آشـکار سـاخت آزمـون لـوین در       . تحصیلی از آزمون لوین استفاده شـد 
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هـاي گـروه   بنابراین واریانس. باشددار نمیصیلی معنیمتغیرهاي منبع کنترل و معدل تح

نتـایج تحلیـل    2جـدول  . یابـد باشد، بنابراین تحلیل ادامه مـی آزمایش و گواه یکسان می

-ها نشـان مـی  آزمونآزمون، با کنترل پیشهاي پسکوواریانس چندمتغیري را روي نمره

  .دهد

هاي پس آزمون منبع کنترل و روي نمرهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مانکوا بر  )2(جدول

  هاي آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمونپیشرفت تحصیلی گروه

  خطا df  فرضیه F  df  مقدار  نام آزمون

سطح 

  داريمعنی

ي اندازه

  اثر

توان 

  آماري

  1  92/0  >001/0  28  2  121/96  921/0  اثر پیالیی

المبداي 

  ویلکز

068/0  121/96  2  28  001/0<  92/0  1  

  1  92/0  >001/0  28  2  121/96  587/13  ثر هتلینگا

 نیتر بزرگ

  ریشه روي

587/13  121/96  2  28  001/0<  92/0  1  

  

هـاي  دهد که بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیرنشان می2مندرجات جدول 

تـوان بیـان   بر این اسـاس مـی  . داري وجود داردتفاوت معنیp>001/0وابسته در سطح 

بـین  ) منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی(هاي وابسته کم در یکی از متغیرداشت که دست 

در پـژوهش   ،در کـل  مداخلـه اثربخشی  ياندازه. داري وجود دارددو گروه تفاوت معنی

تحلیـل   ،ي تفـاوت براي بررسی نقطه. باشدمی1و توان آماري آزمون برابر  92/0حاضر 

غیرهاي وابسـته انجـام گرفـت کـه نتـایج      هاي یکراهه در متن مانکوا روي متاریانسوکو

نتایج حاصل از تحلیل کوواریـانس  3جدول .ارائه شده است3حاصل از آن در جدول 

هاي هر دو متغیر وابسـته بـا   آزموني میانگین پسیکراهه در متن مانکوا را براي مقایسه

  .دهدهاي آزمایش و کنترل نشان میها، در گروهآزمونکنترل پیش
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هاي پس آزمون نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس در متن مانکوا بر روي میانگین نمره )3(جدول

  منبع کنترل و معدل تحصیلی گروه آزمایش و گواه

متغیر 

  وابسته

مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
F

سطح معنی 

  داري

اندازه 

  اثر

توان 

  آماري

  1  73/0  001/0  36/72  752/21928  1  752/21928  منبع کنترل

معدل 

  تحصیلی

882/5167  1  882/5167  568/118  001/0  81/0  1  

باشـد کـه در   مـی  F ،36/72، براي منبع کنترل مقـدار  3با توجه به مندرجات جدول 

توان بیـان داشـت کـه درمـان گروهـی      بر این اساس می. دار استمعنی p>001/0سطح 

هـاي گـروه   بـع کنتـرل آزمـودنی   رفتاري مبتنی بر نظریه الیس سبب کاهش من -شناختی

یعنی این درمان سبب شـده اسـت تـا منبـع     . آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است

بـراي   Fهمچنـین مقـدار   . کنترل از منبع کنترل بیرونی به منبع کنترل درونی تغییـر یابـد  

یعنـی درمـان   . دار استمعنی p>001/0باشد که در سطح می 568/118معدل تحصیلی، 

-رفتاري مبتنی بر نظریه الیس باعث افزایش معدل تحصیلی آزمـودنی  -شناختی گروهی

، نتایج حاصل از تحلیل 4جدول . هاي گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است

هـاي منبـع کنتـرل و معـدل تحصـیلی      کوواریانس در متن مانکوا بر روي میانگین نمـره 

  .دهدي پیگیري نشان میحلههاي گروه آزمایش و گواه را در مرآزمودنی

هاي منبع کنترل نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس در متن مانکوا بر روي میانگین نمره )4(جدول 

  ي پیگیريهاي گروه آزمایش و گواه در مرحلهو معدل تحصیلی آزمودنی

متغیر 

  وابسته

مجموع 

  مجذورات

درجه    

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
F

- سطح معنی

  داري

 اندازه

  اثر

توان 

  آماري

  1  76/0  001/0  261/73  763/22927  1  763/22927  منبع کنترل

معدل 

  تحصیلی

885/5467  1  885/5467  568/127  001/0  85/0  1  
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شود کـه تفـاوت بـین گـروه آزمـایش و      ، مشاهده می4با توجه به مندرجات جدول 

باشـد  دار میمعنی ي پیگیري، از لحاظ متغیر منبع کنترل و معدل تحصیلیگواه در مرحله

)001/0<p .(است که تغییرات در طوالنی مـدت حفـظ شـده     دهنده ایناین نتایج نشان

  .است

  گیرينتیجه

عاطفی بـر   -رفتاري مبتنی بر رویکرد منطقی -ها نشان داد که گروه درمانی شناختییافته

لی دانشجویان پزشکی داراي افـت تحصـی  ) p>001/0(منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی 

در این پژوهش سعی بر آن شـد از  . گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه مؤثر بوده است

طریق به چالش کشیدن افکار غیرمنطقی و جایگزینی آن با افکار منطقی در منبـع کنتـرل   

ها ایـن  دانشجویان پزشکی داراي افت تحصیلی گروه آزمایش تغییر ایجاد کرده و در آن

باشـد و بـا تـالش و اصـالح     هـا مـی  شرایط تحت کنتـرل آن باور را بوجود آوردیم که 

. هاي خود، از لحاظ تحصیلی پیشرفت خواهنـد کـرد  ي تواناییباورهاي نادرست درباره

عـاطفی الـیس از    -رفتاري مبتنی بر رویکرد منطقـی  -مکانیزم اثر گروه درمانی شناختی

در . باشـد حصـیلی مـی  این روش بر منبع کنترل و متقـابال  افـزایش معـدل ت    تأثیرطریق 

پژوهش چیناوه، مهد ایشک و مهد صالح
١

مشخص شد که عوامل شخصـیتی و  ) 2010(

هـاي پـژوهش حاضـر بـا پـژوهش      یافته. روانی نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی دارند

که در آن آمـوزش شـناختی بـر مسـند مهارگـذاري،      ) 1381(پور، نوري و مولوي طالب

در تبیـین ایـن یافتـه    . گذارد همخوانی دارداثر میانگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی 

عـاطفی الـیس از طریـق تغییـر افکـار و تصـورات        -توان بیان کرد که درمان منطقـی می

گردد تا در این دانشـجویان ایـن مطـق بوجـود آیـد کـه بـر        ناسازگار و منفی باعث می

هاي موفقیتو  احساسات، رفتار و شرایط زندگی خود تسلط داشته و بدانند که شکست

شود که ایـن  گیري چنین نگرشی سبب میشکل. باشدي تالش خود آنان میها  نتیجهآن

-ها میافراد به توانمندي و تالش خود متکی شده و موجب بهبود اعتماد به نفس در آن

ها را از موضع انفعـالی در برابـر رویـدادهاي زنـدگی دور     ي این امر آندر نتیجه. گردد

                                                                                                                              
1. Chinaveh, Mohd ishk & Mohd salleh
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ایش احساس تسلط بر امور زندگی از جمله تحصیل باعث افزایش تـالش  پید. نمایدمی

در پژوهشی که توسط کنت و دنـدیت . گرددو متعاقب آن پیشرفت تحصیلی بیشتر می
١

 -ي شـناختی انجام گرفت نتایج حاصل آشکار ساخت کـه بکـارگیري مداخلـه   ) 1986(

-مـی  تـأثیر نبع کنترل رفتاري باعث کاهش اضطراب، افزیش اعتماد به نفس شده و بر م

در نتیجه دانشجو هنگام شکست به جاي اینکه مربیان و دیگران را مقصـر بدانـد   . گذارد

که بـا  . کند که تالش شخصی خود را افزایش دهدپردازد و سعی میبه عوامل درونی می

تـوان اظهـار داشـت کـه بـا      در تبیین این یافته می. باشدنتایج پژوهش حاضر همسو می

عاطفی الیس تصورات منفی و باورهاي غیر منطقی کـه   -گروه درمانی منطقیبکارگیري 

در دانشجویان واجد افت تحصیلی مبنی بر خارج از کنترل بودن امور، بدشانس بـودن و  

یابـد و در پـی   غیرقابل پیش بینی بودن رویدادهاي زندگی شکل گرفته تصحیح و تغییر 

ي نتیجـه . شودبر محیط در این افراد می آن موجب افزایش اعتماد به نفس و حس کنترل

هـاي خـود   ها بـه توانـایی  چنین نگرشی درونی شدن منبع کنترل و نسبت دادن موفقیت

نتایج پژوهش مجذوب، تاالق، ایشاك و رحمان. خواهد بود
٢

نشان داد که منبع ) 2006(

فت در پسـران منبـع کنتـرل درونـی بـا پیشـر      . کنترل با پیشرفت تحصـیلی ارتبـاط دارد  

در مورد دختران بین پیشـرفت تحصـیلی و منبـع    . تحصیلی  ارتباط مثبت معناداري دارد

در پژوهشی دیگر نتایج نشـان داد کـه   . ي منفی معناداري وجود داردکنترل بیرونی رابطه

داري پیشـرفت  منبع کنترل، عالقه به تحصیل و خودکارآمدي مجموعاً به صـورت معنـی  

تال، تـال و آدیکـا  (کنندبینی میتحصیلی را پیش
٣

) 1372(همچنـین بیابـانگرد   ). 2008، 

بدین صورت فراگیـران داراي  . نشان داد که منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد

. منبع کنترل درونی، پیشرفت بیشتري نسبت به فراگیـران داراي کنتـرل بیرونـی داشـتند    

هاي پژوهش انجام شده توسط ربتایافته
٤

داري را بین منبع کنترل ي معنی، رابطه)1991(

-رو همسـو مـی  ها با نتایج پژوهش پیشاین یافته. درونی و پیشرفت تحصیلی نشان داد

توان گفت کـه دانشـجویانی کـه داراي منبـع کنتـرل درونـی       باشد در تبیین این یافته می

                                                                                                                              
1 .Kenneth & Dendate
2. Majzub, Tallaq, Ishak & Rahman
3. Tella, Tella & Adika
4. Rebeta
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هاي خـود توجـه داشـته و شکسـت در     هستند به منابع درونی و استعدادها و توانمندي

هاي بالقوه دهند و به عوامل درونی خود و پتانسیلمتحان را به عوامل بیرونی نسبت میا

شـوند و  خود اعتماد داشته و معتقدند که اگر همت و تالش بیشتري نماینـد موفـق مـی   

تـوان منبـع   از طریق به چالش کشیدن افکار نادرست دانشجویان مـی . شوندمأیوس نمی

دانشجویانی که واجـد منبـع کنتـرل    . کنترل بیرونی نمودکنترل درونی را جایگزین منبع 

هـا  ها ناشی از رفتار خـود آن کنند که تجربیات آندرونی هستند معموالً چنین تصور می

باشد، در حالی که افراد با منبـع کنتـرل بیرونـی همـواره دیگـران و محـیط را عامـل        می

این پـژوهش  . دارندیدانند و دست از تالش و کوشش بر مشکست و موفقیت خود می

هــا در دســترس نبــودن تــرین آنهــایی رو بــه رو بــوده اســت، از مهــمبــا محــدودیت

  . نمودها را دشوار میی همانند پژوهش حاضر بود که مقایسه و ارزیابی یافتههایپژوهش

ـانی  توان به این نتیجه دسـت یافـت کـه روان   هاي پژوهش حاضر میبا توجه به یافته درم

عاطفی الیس در دانشجویان پزشکی داراي افـت   - اري مبتنی بر رویکرد منطقیرفت - شناختی

ها شده است؛ لـذا بـه   تحصیلی باعث ایجاد منبع کنترل درونی و متقابال پیشرفت تحصیلی آن

منظور ارتقاي کیفیت آموزشی دانشجویان پزشکی و ضرورت تأمین بهداشت روانـی جامعـه   

ها و بیماران وجود دارد الزم است کـه از فنـون   که میان آنبه دلیل ارتباط متقابل و تنگاتنگی 

ـا      - شناختی رفتاري به منظور ایجاد منبع کنترل درونی در دانشجویان پزشـکی اقـدام نمـود ت

ـیتی و ذخـائر درونـی      . ها افزایش یابدپیشرفت تحصیلی آن توجه به مسـائل روانـی و شخص

هـاي  هـا در زمینـه  ي آنهمـه جانبـه   نیروي انسانی به ویژه دانشجویان پزشکی بـه پیشـرفت  

منبع کنترل دانشجویان پزشکی بـه ویـژه در   بنابراین شناسایی . کندشناختی و روانی کمک می

ـا      - ي فنون شناختیشوند و ارائهمواردي که دچار افت تحصیلی می رفتـاري جهـت مقابلـه ب

ـیه مـی    افکار و باورهاي غیر منطقی و تقویت باورداشت ـاي منطقـی توص از جملـه  . ددگـر ه

هاي پژوهش حاضر محدودیت مربوط به جامعه پژوهش است که باید در تعمـیم  محدودیت

عـاطفی   - درمـانی منطقـی  بـودن روان  مؤثربا توجه به . نتایج جانب احتیاط را در نظر گرفت

گردد ایـن درمـان را   بر منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی پیشنهاد میالیس 

هــاي دانشــکده پزشــکی و حتــی نشــجویان داراي افــت تحصــیلی ســایر رشــتهدر مــورد دا

  .ها به کار گرفته شوددانشجویان داراي افت تحصیلی سایر دانشگاه
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