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 چکیده
 سازیاتوانخود نمنفی و  گراییکمالپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مربیگری شناختی رفتاری بر 

آزمون پس ،آزموننیمه تجربی و از نوع پیش، طرح پژوهش یدبیرستانی انجام شد.   آموزاندانشتحصیلی 
ه از ک دادندیمتشکیل  شهر سمنانمتوسطه  آموزاندانشو گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه 

 و انتخاب شدند عنوان نمونهبه یاچندمرحله یاخوشه گیرینمونهبا روش  نفر 19تعداد  هاآنمیان 
جلسه آموزش  3. گروه آزمایش تحت جایگزین شدنددو گروه آزمایش و کنترل تصادفی در  صورتبه

و  آزمونپیشها در مرحله داده آوریجمعروانی با برنامه مربیگری شناختی رفتاری قرار گرفت. فرایند 
 سازیخود ناتوان( و مقیاس 5661) شورت و همکاران یتریمنف گراییکمالمقیاس خردهبا  آزمونپس

 شدهیآورجمع یهادر دو گروه انجام گرفت. داده کنندگانشرکتبرای همه ( 5630)جونز و رودوالت 
 رایی منفیگنشان داد که بین کمال هاافتهی. قرار گرفت وتحلیلتجزیهمورد اریانس س وکواز طریق تحلیل 

مربیگری و تفاوت معناداری وجود دارد  کنترلگروه آزمایش در مقایسه با گروه  سازیخود ناتوانو 
 دهد.را کاهش می آموزاندانش سازیخود ناتوانمنفی و  گراییکمال، توجهیقابل طوربهرفتاری -شناختی

 رفتاری-شناختی مربیگری، گرایی منفیکمال ،آموزدانش، سازیخود ناتوان کلیدی: یهاواژه

 

  

                                                                                                                                        
 شناسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران. )نویسنده مسئول( استادیار، گروه روانtaghvaei.ali2@gmail.com 

 سمنان، ایران.شناسی بالینی، دانشگاه سمناندانشیار، گروه روان ، 
 شناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات، سمنان، ایران.دانشجوی کارشناسی ارشد روان 



 3189 پاییز/ 64ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   84

 مقدمه
زه توجه متخصصان این حو، نظام تعلیم و تربیتاندیشی برای حل مسائل مختلف چاره

یکی از موضوعات محوری ، آموزاندانشرا به خود جلب کرده است. عملکرد تحصیلی 
یستی موفقیت و بهز هایبینی کنندهپیش ترینمهمتربیتی و از  شناسیروان موردعالقه
ل مؤثر بر عملکرد (. عوام0253، 5سیمونسمیر و اشنایدر، نورایدین، شود )بوکرقلمداد می

 وزانآمدانشمؤلفه و شاخص اصلی سالمت آموزشی در  عنوانبهو پیشرفت تحصیلی 
های موجود در نظام بسیار گسترده و شناسایی این عوامل در رفع مشکالت و نارسایی

تواند تحت تأثیر می آموزاندانش(. عملکرد ضعیف 0257، 0آموزشی مهم است )ریبرین
نقش  قرار بگیرد که سازیخود ناتوانگرایی منفی و کمال ازجملهعوامل مختلفی 

، 9ای در شکست تحصیلی و توقف در پیشرفت تحصیلی دارند )آرکین و السونکنندهتعیین
؛ کاراس و 0227، 9فوربس و گاردینر، ؛ کیامز0224، 1؛ اوردان5664، 4؛ رودوالت5663
 (.0226، 7اسپادا

 فکری در نظر گرفته شده است که سبب تقویت کارآمدناگرایی منفی یک ویژگی کمال
، گردد که فرد در آن موردراجع به موضوع یا محوری می ناکارآمدو تداوم چرخه افکار 

از  ناپذیریانعطاف(. سختی عقاید و 0251، و همکاران 3اندیشد )براندکمال گرایانه می
ه عبارتی شود. بمنجر می یشناخترواناست که به پریشانی  گراییکمالخصوصیات اصلی 

و در  الیق و باهوش بوده، شایسته کامالًیعنی پذیرش این باور که فرد باید  گراییکمال
دقیق کامل و درست برای  حلراهتمام امور ممکن پیشرو باشد و اینکه همواره یک 

خواهد بود  آمیزفاجعهپیدا نشود  کامالً حلراهمشکالت انسانی وجود دارد و اگر این 
 52هامل و ندلر، کوماراجو، (. برنام0251، 6و گاریسون رابرتز، ریچاردسون، ساور، )رایس

آموزانی که در مورد توانایی خود ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که دانش0254)
نگرند و شکست می عنوانبهبرای موفق شدن شک دارند و به اشتباهات خود 

دارند.  تریباالیی دارند عملکرد تحصیلی ضعیف ینشدهیمظتناستانداردهای شخصی 
گرایی با ( نشان داد که بین ابعاد کمال5962مهرام و ایزانلو )، عبدخدایی پژوهشنتایج 
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گرایی منفی یعنی هرچه میزان کمال؛ اضطراب پنهان رابطه مثبت معناداری وجود دارد
تر یفآن عملکرد هم ضع یجهدرنتیابد و افزایش یابد میزان اضطراب پنهان نیز افزایش می

گرایی ( هم نشان داد که کمال5969پیرانی و صالحی )، شود. نتایج پژوهش عباسیمی
 منفی با عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی رابطه منفی معنادار داشت.

ر را تحت تأثیر قرا آموزاندانشی عوامل مؤثر دیگر که پیشرفت تحصیلی ازجمله
ای از رفتارها رفتار یا انتخاب مجموعه سازیخود ناتواناست.  سازید ناتوانخو، دهدمی

دهد تا شکست را به عوامل بیرونی و موفقیت را به عوامل که به فرد امکان می است
تحصیلی راهبردی  سازیخود ناتوان(. 0254، 5کای و داوتری، درونی نسبت دهد )کاالن

آن  یلهسوبهکند تا دفاعی است که در آن فرد قبل از عملکرد تحصیلی موانعی را ایجاد می
 دهندهنشانکه  کندعمل  یاگونهبهکند و  یکاردستعملکرد  بعدازآنرا  یشسندها

یزدانی ، (. ذبیح الهی0250، 9؛ یوسال و نی0254، و آکین 0وی باشد )آکین کفایتیبی
 ارتباط معناداری با سازیخود ناتوان( نتیجه گرفتند که 5965غالمعلی لواسانی ) ورزنه و

 خودکارآمدیدبیرستانی دارد و با کاهش  آموزاندانشتحصیلی در  خودکارآمدی
فی منجر من شناختیروانیابد و به بروز پیامدهای افزایش می سازیخود ناتوان، تحصیلی

، تحصیلی سازیخود ناتوانود نشان داد که ( در پژوهش خ0251شود. کوماری )می
دهد و منجر به شکست تحصیلی و تحصیلی نوجوانان را کاهش می و عملکردموفقیت 
 گردد.گیری آر مدرسه میکناره درنهایت

 زانآمودانشدهند که جهت بهبود پیشرفت و موفقیت در حال حاضر شواهد نشان می
مداخالت شناختی به عملکرد تحصیلی مطلوب دست توان با استفاده از در یادگیری می

ها برای کمک به برخی مداخله، (. لذا0259، و بویل ؛ کولز0223، پیدا کرد )تولند و بویل
های تحصیلی و شکست سازیخود ناتوان، منفی گراییکمالدر کاهش  آموزاندانش

نه اهمیت زیادی است و شناسایی و مداخالت زودهنگام و متناسب در این زمی موردنیاز
منفی و  گراییکمالمداخله زودهنگام در ، درواقع(. 0259، 4دارد )اوزکتین و هیکدورماز

باید کانون تمرکز مهمی برای متخصصان سالمت روان مدارس باشد.  سازیخود ناتوان
رفتاری است که -شناختی کاربرد فنون مربیگری شناختیروانمداخالت  ترینمهم از یکی
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 و بنیادی در شناختی هایوارهطرح یا زیربنایی هایرایندی همیارانه اندیشهطی آن در ف

، 0؛ بات0259، 5کیامز و تیگمان، گیرند )گاردینرکانون مداخله قرار می احساس و رفتار
(. مربیگری شناختی 0227، 4فایربام و شافران، کوپر، لی، ؛ ریلی0250، 9؛ تهام و راج0252

مؤثر و مبتنی بر شرایط مخاطبان است. استفاده از ، مدتکوتاهای مداخله، رفتاری
 گراییبرای رهایی از کمال، و متناسب شده صرفهبهمقرونمؤثر؛ ، مدتکوتاهمداخالت 

؛ گاردینر و 0227، تحصیلی ضروری است )کیامز و همکاران سازیخود ناتوانمنفی و 
هت کمک و راهنمایی به افرادی مؤثر در ج هایروش(. این مداخله از 0259، همکاران

کار کند افکه به افراد کمک می ایگونهبه، هستند شناختیرواناست که نیازمند خدمات 
، 9؛ بال و دمیر0220، 1و رفتارهای خود را در جهت مطلوب سوق دهند )نینان و درایدن

، 52کاروالو؛ 0251، و پالمر 6؛ دینوس0254، 3لی و وانگ، ؛ چانج0224، 7دوچارم، 0255
( مربیگری شناختی 0227فوربس و گاردینر )، (. کیامز0223، ؛ مریمان و کودینگ0253

در  سازیخود ناتوانگرایی و برای درمان کمال صرفهبهمقرونای مؤثر و رفتاری را شیوه
تحصیلی با  سازیخود ناتوان( نشان داد که 0224دانند. اوردان )جمعیت عمومی می
تر و یینانگیزش پا، کفایتی در انجام امور تحصیلیانی و احساس بیکاهش بهزیستی رو

-توان آن را با مداخله مربیگری شناختیافزایش نشانگان خلق منفی همراه است که می
( نشان دادند که برنامه مربیگری شناختی 0226رفتاری کاهش داد. کاراس و اسپادا )

تحصیلی و زیربناهای  کاریهمالارفتاری مختصر روشی کارآمد و مؤثر برای کاهش 
( نشان دادند که 0255ساز است. بال و دمیر ) خود ناتوانفرایندهای  ازجملهشناختی آن 

در دوران بعد از تحصیل سبب  سازیخود ناتوانعدم دریافت مداخله مؤثر برای کاهش 
این به  با توجهگردد. و احساس توانمندی در انجام امور مناسب می خودکارآمدیکاهش 

آیا مربیگری شناختی رفتاری موجب کاهش  کهمطالعه حاضر این بود  مسئله، موارد
 شود یا خیر؟می آموزاندانشتحصیلی در  سازیخود ناتوانگرایی منفی و کمال
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 روش
گروه  با آزمونپس–آزمون بود که در آن از طرح پیش یتجرب یمهن صورتبهاین پژوهش 

پسر دوره دوم متوسطه  آموزاندانش، موردنظری آماری کنترل اسـتفاده شد. جامعه
خاب ای انتای تصادفی چندمرحلهگیری خوشهکه به روش نمونه شهرستان سمنان بودند

شهر سمنان یک ناحیه  وپرورشآموزشصورت که ابتدا از بین نواحی  به این، شدند
تصادفی انتخاب  طوربهسه مدرسه  ارس متوسطه این ناحیهتصادفی و از بین مد صورتبه

نفر(  92تصادفی به گروه آزمایش ) طوربهانتخاب و  آموزدانش 02شدند و در هر مدرسه 
نفر  07آزمایش  در گروهاز این تعداد  درنهایتنفر( اختصاص یافتند.  92و گروه کنترل )

آزمایش  در گروهمورد  9مورد ) 4نفر تا انتهای مطالعه باقی ماندند و  06کنترل  در گروهو 
حجم نمونه نهایی در مطالعه  درنهایتکنترل( دچار ریزش شدند که  در گروهو یک مورد 

های ورود به مطالعه شامل اشتغال به تحصیل در سال تحصیلی نفر بود. مالک 19برابر با 
 یپزشکروانهای های طبی حاد و نیز بیماریجود بیماریو جنسیت پسر بود. و 69-61

به ، دو گروههر های خروج از مطالعه بودند. عمده با تشخیص متخصص مالک
آزمایش در  پاسخ دادند. گروه آزمونپس و آزمونپیشدر مرحله ، های پژوهشپرسشنامه

ر فتند. این دهای مربیگری شناختی رفتاری قرار گرای تحت آموزشدقیقه 71جلسه  3
حال بود که گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکرد. مطالعه با اخذ رضایت آگاهانه از 

محرمانه ماندن اطالعات  ازجملهو با رعایت سایر مالحظات اخالقی  کنندگانشرکتتمام 
 و امکان ترک مطالعه در هر مرحله از مطالعه اجرا شد. کنندگانشرکت

 ند از:اعبارت ابزارهای پژوهش
، اونز ،مثبت و منفی توسط تری شورت گراییکمالمقیاس  :گراییکمالمقیاس  (الف

گرایی مثبت و منفی ساخته شد و مشتمل کمال گیریاندازه( برای 5661) 5اسالد و دوی
گرایی منفی را گویه آن کمال 02مثبت و  گراییکمالگویه آن  02که  استگویه  42بر 

ر ها دگرایی منفی استفاده شد. گویهمقیاس کمال پژوهش از خرده . در اینکندارزیابی می
کنندگان را از نمره یک تا پنج در زمینه گرایی شرکتکمال، لیکرت ایدرجهپنجمقیاس 

و حداکثر  02گرایی منفی کنندگان در مقیاس کمالسنجد. حداقل نمره ا شرکتمنفی می
نفری  050ن پایایی مقیاس در یک نمونه ( جهت تعیی5930خواهد بود. بشارت ) 522آن 
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 مقیاساز دانشجویان از روش آلفای کرونباخ استفاده کرد و ضریب آلفا برای خرده
و برای  33/2برای دانشجویان دختر ، 37/2کنندگان گرایی منفی را برای کل شرکتکمال

ه مقیاس به دست آورد که نشان از همسانی درونی باالی این خرد 39/2دانشجویان پسر 
منفی از طریق محاسبه ضرایب با  گراییکمالمقیاس روایی خرده، است. همچنین

کوپر  نفسعزت( و مقیاس 5670پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ ) هایمقیاسخرده
تری شورت و منفی گراییکمالمقیاس ( بررسی شد س که روایی خرده5697اسمیت )

 (.5930، رتکنند )بشا( را تأیید می5661همکاران )
 0جونز و رودوالت توسط 5سازیخود ناتوان(: مقیاس SHS) سازیخود ناتوانمقیاس  (ب
 سازیخود ناتوانگویه است. این مقیاس گرایش افراد به  01( ساخته شد و شامل 5630)

 سازیخود ناتوانسنجد. مقیاس ( می1تا  2مخالف ) کامالًموافق تا  کامالًهای را با پاسخ
 سنجیروانهای ( به فارسی ترجمه و ویژگی5933خداپناهی و دهقانی )، توسط حیدری

ماده از مقیاس  09، (5933آن بررسی شد. بر اساس تحلیل عوامل حیدری و همکاران )
دارای بار عاملی هستند.  یعذرتراشو  تالش، روی سه عامل خلق منفی سازیخود ناتوان

اری رفت یسازناتوانخود  دهندهنشانه عامل تالش ترکیب خلق منفی و نمره معکوس شد
ادعایی است.  سازیخود ناتوان دهندهنشانو ترکیب دو عامل خلق منفی و عذرتراشی 

های مرتبط با آن مانند عذرتراشی و کمی سعی با سازه سازیخود ناتوانهمبستگی مقیاس 
 72/2تا  93/2ی آن از و همسانی درون 9/2تا  07/2نفری از  041و تالش در یک نمونه 

گزارش شده است. پایایی مقیاس با روش آزمون مجدد در پژوهش حیدری و همکاران 
برای  92/2به دست آمد و با روش همسانی درونی )آلفای کرونباخ( از  39/2( 5933)

خود برای  97/2مقیاس خلق منفی و از برای زیر 79/2زیر مقیاس عذرتراشی تا 
، کلی گزارش شد )حیدری و همکاران سازیخود ناتوانبرای  79/2ا رفتاری ت سازیناتوان
زیر ، ( همبستگی باال و معنادار عوامل5933(. در پژوهش حیدری و همکاران )5933

ود خروایی توافقی مقیاس  دهندهنشان نفسعزتبا  سازیخود ناتوانها و نمره کل مقیاس
 است. سازیناتوان

ربیگری م دستورالعملی بر اساس مبانی نظری و پروتکل مربیگری شناختی رفتار
 02تا  50ای برای سنین جلسه مداخله 3( شامل 0250) 9رفتاری نینان و پالمر-شناختی

                                                                                                                                        
1. Self-Handicapping Scale (SHS) 
2. Jones, E. E., & Rhodewalt, F. 

3. Palmer, S. 
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مداخله مربیگری شناختی رفتاری به تفکیک ، سال ساخته شده است. در این پژوهش
ساعت  51/5ارائه شده است. مدت هر جلسه  5خالصه در جدول  صورتبهجلسات و 

تکالیف خانگی هر جلسه بر ، شد. همچنینبرگزار می باریکای بود که هر جلسه هفته
اساس محتوای آن جلسه تنظیم شد و در ابتدای جلسه بعد مورد بازبینی قرار گرفت. 

س پ، عالوهبهتماس نبودند.  دو گروه در مدت مداخله با هم در تعامل یا کنندگانشرکت
 اجرا شد. آزمونپساز دو ماه مداخله 

 رفتاری به تفکیک جلسات-محتوای مداخله مربیگری شناختی .1جدول 

 محتوا جلسه
جلسه 

 اول
لی؛ تحصی سازیخود ناتوانمنفی و  گراییکمالفهم و نحوه تحت کنترل قرار دادن  آموزش شیوه 

 زندگی رویدادهای ثبت و اهداف انتخاب، رفتار تحصیلی و هیجان، شناخت بین رابطه

جلسه 
 دوم

 مشکالت بندیصورتشاگردی؛ -مصاحبه انگیزشی و تقویت اتحاد و رابطه مربی

 طرح، رفتاری سازیفعال از فنون استفاده، شناختی -انگیزشی مدل قالب در کنندگانشرکت

 سازیناتوانخود منفی و  گراییکمالخودآیند مرتبط با  افکار مجدد
جلسه 
 سوم

 هایبرگه بررسی، خودآیند افکار با کار ؛ ادامهگریمربیاستفاده از پرسشگری سقراطی در فرایند 

 خودآیند این افکار با چالش و سازیخود ناتوانمنفی و  گراییکمالمرتبط با  ناکارآمد افکار ثبت
 جلسه

 چهارم
 فن از استفاده، خاص هایموقعیت در هاآن شدن فعال چگونگی و زیربنایی باورهای شناسایی باز

 کنندگانشرکتآماجی  مسائل بررسی پایین و به رو پیکان
 جلسه

 پنجم
 تقویت ؛سازیخود ناتوانمنفی و  گراییکمالدر مقابله با  آوریتابپرداختن به نحوه فهم و تقویت 

 افکار منفی جایبه مثبت افکار جایگزینی جهت رفتاری فنون از استفاده، مثبت های خودگویی

 جلسه

 ششم

 گریمربیشناخت فشار روانی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی محور مداخله  گریمربی
 آموزش و مسئله حل، آموزی جرأت مورد در رفتاری-شناختی فنون از رفتاری؛ استفاده-شناختی

 اجتماعی هایمهارت

 جلسه

 هفتم

در مورد  ناکارآمدای باورهای هسته رفتاری مبتنی بر حضور ذهن؛ شناسایی-شناختی گریمربی
 بردن سؤال یرز طریق از ایباورهای هسته سازی ضعیف، سازیخود ناتوانمنفی و  گراییکمال

 مقیاس یک روی بر منفی باورهای یبنددرجهسقراطی و  روش به هاآن

 جلسه

 هشتم

رفتاری در روند یادگیری و آموزش -شناختی گریمربیآموزش نحوه ایجاد و تقویت فرهنگ 
آموزش فنون پیشگیری ، شجاعانه رفتارهای و مسئله حل هایمهارتتحصیلی؛ آموزش و تمرین 

 در آینده شدهآموخته هایروش کارگیریبه برای آمادگی از عود و

میانگین و انحراف استاندارد و در سطح های پژوهش در سطح توصیفی با داده
 تحلیل شدند. SPSS-21 افزارنرم( توسط ANCOVAاستنباطی با تحلیل کوواریانس )
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 هایافته
( %3/15نفر ) 06آزمایش و تعداد  در گروه( %0/43نفر ) 07تعداد ، کنندهشرکتنفر  19از 

سال با میانگین سنی  53تا  54بین  کنندگانشرکتکنترل بودند. دامنه سنی  در گروهنفر 
تا  54گروه آزمایش بین  کنندگانشرکت( بود. دامنه سنی 04/5) 56/59)انحراف معیار( 

 کنندگانشرکت( و دامنه سنی 99/5) 22/59سال با میانگین سنی )انحراف معیار(  53
بود.  (54/5) 97/59سال با میانگین سنی )انحراف معیار(  53تا  54گروه کنترل بین 

در یازدهم و دوازدهم بودند. ، دهم دوره دوم متوسطه مقاطع دو گروه در آموزاندانش
( %6/01نفر ) 7( مقطع یازدهم و %4/44نفر ) 50، ( مقطع دهم%9/06نفر ) 3، آزمایش گروه

( مقطع %4/45نفر ) 50، ( مقطع دهم%9/07نفر ) 3کنترل نیز  در گروهمقطع دوازدهم بود. 
های گروه آزمایش و کنترل در ( مقطع دوازدهم بود. میانگین%2/95ر )نف 6یازدهم و 

یلی تحص سازیخود ناتوانمنفی و  گراییکمالبرای متغیرهای  آزمونپسو  آزمونپیش
 (.0ارائه شده است )جدول 

 آزمون متغیرهای پژوهش آزمون و پسمیانگین و انحراف معیار پیش .2جدول 

 در دو گروه آزمایش و کنترل

 انحراف استاندارد میانگین مرحله سنجش گروه متغیر

 منفی گراییکمال
 آزمایش

 41/09 16/99 آزمونپیش
 54/00 01/15 آزمونپس

 کنترل
 37/04 97/99 آزمونپیش
 17/01 91/90 آزمونپس

 سازیناتوانخود 
 تحصیلی

 آزمایش
 64/06 11/97 آزمونپیش
 70/07 97/19 آزمونپس

 کنترل
 02/06 29/94 آزمونپیش
 04/06 70/90 آزمونپس

تحصیلی در  سازیخود ناتوانمنفی و  گراییکمالمیانگین نمرات ، 0 جدول طبق
تر آزمون این گروه در مقایسه با گروه کنترل پایینآزمون گروه آزمایشی نسبت به پیشپس

منفی با تحلیل کوواریانس  گراییکمال ازلحاظها . برای بررسی تفاوت گروهاست
ا هاین آزمون آماری بررسی شدند. ابتدا به بررسی مفروضه همگنی شیب هایفرضپیش

های اساسی انجام تحلیل کوواریانس است پرداخته شد. نتایج آزمون فرضکه یکی از پیش
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 ستارگرسیون برای انجام تحلیل کوواریانس برقرار  نشان داد که مفروضه همگنی شیب
177/2=F ،14  5و df= 411/2و=Pها ( و بین متغیرهای وابسته و کمکی در درون گروه

 رابطه خطی وجود دارد.
 گراییکمالها برای دو گروه در نمره کل نتایج آزمون لوین برای همگونی واریانس

دهد واریانس دو گروه ( بود که نشان میP=914/2و =df 5و  F ،14=371/2منفی دارای )
ها بین دو گروه در این متغیر رعایت معناداری ندارند و فرض همگونی واریانستفاوت 

نشان داد  اسمیرونف-ها با آزمون کولموگرفآزمون مفروضه نرمال بودن داده شده است.
( و کنترل P=595/2و =df 07، 546/2منفی گروه آزمایش ) گراییکمال آزمونپیشکه در 

(599/2 ،06 df= 267/2و=Pاین مف )آزمون مفروضه ، روضه رعایت شده است. همچنین
 یگرایکمال آزمونپسف نشان داد که در اسمیرون-ها با آزمون کولموگرفدادهنرمال بودن 

( P=510/2و =df 06، 542/2( و کنترل )P=022/2و =df 07، 595/2منفی گروه آزمایش )
عضویت  یر مستقلمتغ بر اساساین مفروضه رعایت شده است. نتایج تحلیل کوواریانس 

و متغیر وابسته  آزمونپیشگروهی )گروه کنترل و گروه آزمایشی( و متغیر کمکی 
 9دول جها در منفی برای بررسی تفاوت میانگین گروه گراییکمالدر مقیاس  آزمونپس

 نشان داده شده است.
متغیر مستقل عضویت گروهی و متغیر کمکی در  بر اساسنتایج تحلیل کوواریانس  .3جدول 

 منفی گراییکمالمقیاس 
 توان

 آماری

میزان تأثیر 
 شدهاصالح

 میزان
 تأثیر

 F معناداری
 میانگین

 مجذورات

 درجه
 آزادی

 مجموع
 مجذورات

منابع 
 تغییرات

 آزمونپس

 مقدار ثابت 973/054 5 973/054 953/92 225/2   

 متغیر
 وابسته:

 گراییکمال
 منفی

 آزمونپیش 632/92939 5 632/92939 *624/4996 225/2 633/2 637/2 22/5

22/5 309/2 394/2 225/2 919/099* 915/5339 5 915/5339 
عضویت 
 گروهی

 خطا 717/974 19 275/7     

 کل 222/051346 19      

آزمایش برابر با  در گروهمنفی  گراییکمالبرای متغیر  5شدهیلتعدهای میانگین
 464/2و انحراف معیار  719/90کنترل برابر با  در گروهو  150/2و انحراف معیار  512/15

منفی(  گراییکمال) آزمونپسبود. طبق بررسی تأثیر متغیر عضویت گروهی در نمرات 

                                                                                                                                        
1. marginal means 
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از روی  ونآزمپیشبرداشتن اثر متغیر کمکی  واسطهبه آزمونپسهای بعد از اصالح نمره
، f=919/099نتایج حاکی از آن بود که متغیر مستقل عضویت گروهی ) آزمونپسنمرات 

5=df ، 22/5و توان آماری  225/2معناداری (21/2>p بر روی کاهش )منفی  گراییکمال
و بین نمرات گروه آزمایش و کنترل در این مقیاس در  استدبیرستانی مؤثر  آموزاندانش
هم قبل از اعمال متغیر کمکی و هم بعد از اعمال ، بنابراین؛ تفاوت وجود دارد آزمونپس
منفی گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت وجود  گراییکمالبین متوسط  یکمک یرمتغ

 (.9است )جدول  معنادار 21/2دارد و این تفاوت در سطح آلفای 
انس ی با تحلیل کوواریتحصیل سازیخود ناتوان ازلحاظها برای بررسی تفاوت گروه

ی از ها که یکهای این آزمون آماری بررسی شدند. ابتدا مفروضه همگنی شیبفرضپیش
ه نتایج نشان داد ک تحلیل کوواریانس است بررسی شد.  های اساسی انجامفرضپیش

، F=195/2 استرگرسیون برای انجام تحلیل کوواریانس برقرار  مفروضه همگنی شیب
ها رابطه خطی ( و بین متغیرهای وابسته و کمکی در درون گروهP=412/2و =df 5و  14

 وجود دارد.
خود ها برای دو گروه در نمره کل نتایج آزمون لوین برای همگونی واریانس

دهد ( بود که نشان میP=091/2و =df 5و  F ،14=097/5تحصیلی دارای ) سازیناتوان
ها بین دو گروه در و فرض همگونی واریانسواریانس دو گروه تفاوت معناداری ندارند 

-ها با آزمون کولموگرفدادهآزمون مفروضه نرمال بودن  این متغیر رعایت شده است.
، 099/2تحصیلی گروه آزمایش ) سازیخود ناتوان آزمونپیشف نشان داد که در اسمیرون

07 df= 295/2و=P( و کنترل )06، 592/2 df= 290/2و=Pت شده ( این مفروضه رعای
 ف نشاناسمیرون-ها با آزمون کولموگرفدادهآزمون مفروضه نرمال بودن ، است. همچنین

و =df 07، 597/2تحصیلی گروه آزمایش ) سازیخود ناتوان آزمونپسداد که در 
213/2=P( و کنترل )06، 550/2 df= 022/2و=P این مفروضه رعایت شده است. نتایج )

مستقل عضویت گروهی )گروه کنترل و گروه آزمایشی(  متغیر بر اساستحلیل کوواریانس 
برای  سازیخود ناتواندر مقیاس  آزمونپسو متغیر وابسته  آزمونپیشو متغیر کمکی 

 (.4ها نشان داده شده است )جدول بررسی تفاوت میانگین گروه
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متغیر مستقل عضویت گروهی و متغیر کمکی در  بر اساسنتایج تحلیل کوواریانس  .4جدول 

 تحصیلی سازیخود ناتوانمقیاس 
 توان
 آماری

میزان تأثیر 
 شدهاصالح

میزان 
 تأثیر

 F معناداری
 میانگین

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 مجموع

 مجذورات

منابع 
 تغییرات

 آزمونپس

 مقدار ثابت 756/552 5 756/552 591/6 224/2   
متغیر 
 وابسته:

خود 
 سازیناتوان

 تحصیلی

 آزمونپیش 740/49067 5 740/49067 *460/9170 225/2 631/2 631/2 22/5

22/5 995/2 975/2 225/2 224/523* 677/5923 5 677/5923 
عضویت 
 گروهی

 خطا 947/940 19 502/50     

 کل 222/049395 19      

 21/2ی در سطح معنادار*

برابر  آزمایش در گروهتحصیلی  سازیخود ناتوانبرای متغیر  شدهیلتعدهای میانگین
و انحراف معیار  994/94کنترل برابر با  در گروهو  975/2و انحراف معیار  945/14با 

 آزمونپسهای بررسی تأثیر متغیر عضویت گروهی در نمرات بود. بر اساس داده 947/2
ر برداشتن اث واسطهبه آزمونپسهای بعد از اصالح نمرهتحصیلی(  سازیخود ناتوان)

 نتایج حاکی از آن بود که متغیر مستقل آزمونپساز روی نمرات  آزمونپیشمتغیر کمکی 
( p<21/2) 22/5و توان آماری  225/2معناداری ، (f ،5=df=224/523عضویت گروهی )

گروه  و بین نمرات استمؤثر دبیرستانی  آموزاندانشتحصیلی  سازیخود ناتوانبر روی 
دهد که هم (. نتایج نشان می4تفاوت وجود دارد )جدول  آزمونپسآزمایش و کنترل در 

خود بین  آزمونپیشقبل از اعمال متغیر کمکی و هم بعد از اعمال متغیر کمکی 
تحصیلی گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت وجود دارد و نتایج در سطح  سازیناتوان
 است. معنادار 21/2آلفای 

 گیرینتیجهبحث و 
منفی  راییگکمالهای مطالعه حاضر نشان داد که مربیگری شناختی رفتاری بر کاهش یافته

تأثیر دارد و با ارائه این مداخله تفاوت معناداری در جهت کاهش میانگین  آموزاندانش
اهده مش آزمونپسمنفی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در سنجش  گراییکمال
( و ریلی و 0226جوهال )، (0227کیامز و همکاران ) هایپژوهشاین یافته با نتایج  شد.

( به اثربخشی مربیگری شناختی 0227همکاران ) ( همسو است. کیامز و0227همکاران )
بر بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان پرداختند و  یاهفتهششرفتاری طی یک دوره 
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یگری های بعد از مربدریافتند طی مداخله مربیگری شناختی رفتاری و نیز در پیگیری
ابد. یهش میمعناداری کا طوربه سازیخود ناتوانو  گراییکمالشناختی رفتاری سطوح 

مربیگری شناختی رفتاری  ازآنجاکه کنند( استدالل می0227کیامز و همکاران )
تواند با اصالح دهد میرا هدف قرار می گراییکمالهای خاص مرتبط با شناخت

 ازیسخود ناتواناز حمله  منفی و در گام بعد با کنترل پیامدهای مخرب آن گراییکمال
( معتقد است که مربیگری 0226ود عملکرد شود. پالمر )و بهب نفسعزتسبب افزایش 

اتخاذ  ییگراکمالرویکرد منطقی در اصالح افکار و هیجانات مرتبط با ، رفتاری-شناختی
دهد در را مورد هدف قرار می گراییکمالهای شناختی زیرساخت ازآنجاکهکند و می

-مربیگری شناختی، بر اینگردد. عالوه گرایی منفی مؤثر واقع میبرطرف سازی کمال
را از  هاآنگذارد و آگاهی با همساالن و معلمان تأثیر می آموزاندانشرفتاری بر روابط 

 ییموجب تقویت خودگو، برد. همچنیننقش خود در ایجاد روابط مثبت با دیگران باال می

 ورهایبا به نسبت افکار منفی و توسعه آگاهی جایبهجایگزینی افکار مثبت ، مثبت های

( نشان داد 5965هنرمند ) زادهمردانی و مهرابی، پژوهش زرگر، گردد. نتایجزیربنایی می
 ضررهای و فواید درباره افراد زیربنایی عقاید و افکار اصالح با رفتاری-که مداخله شناختی

توان استدالل دارد. می گناه احساس و گراییکمال بهبود در نقش مؤثری، گرایانهکمال افکار
 بازشناسایی، پایین نفسعزتطریق آموزش غلبه بر  که مربیگری شناختی رفتاری از کرد

اصالح افکار ، خاص هایموقعیت در هاآن شدن فعال چگونگی و زیربنایی باورهای
اختی های شندر پردازش پذیریانعطافو سختی عقاید و از طرفی تقویت  ناپذیرانعطاف

منفی منجر  گراییکمالخود به بهبود  از شناختیروان مثبت هایارزیابی با همراه و تفکرات
ای مؤثر و رفتاری را شیوه-( مربیگری شناختی0223) 5گردد. پالمر و کریستینامی

برای پیشگیری از مسائل مرتبط با بهداشت روان و نیز روشی کارآمد برای  صرفهبهمقرون
 دانند.در جمعیت عمومی می سازیخود ناتوانو  گراییکمالدرمان 
های دیگر پژوهش نشان داد که مربیگری شناختی رفتاری بر کاهش یافته، عالوهبه

تأثیر دارد و این مداخله سبب کاهش میانگین  آموزاندانشتحصیلی  سازیخود ناتوان
تحصیلی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل گردید. نتایج این  سازیخود ناتوان

، (0254لی و وانگ )، چانج، (0227کیامز و همکاران ) ازجملهبا مطالعات قبلی  پژوهش
نتیجه این ، ( همسو است. همچنین0223) 0و مریمان و کودینگ (0251دینوس و پالمر )

                                                                                                                                        
1. Kristina, G. 2. Merriman, D. E. & Codding, R. S 
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در مورد اثربخشی مداخله مربیگری شناختی رفتاری بر  گرفتهانجاممطالعه با مطالعات 
( و مطالعه بال و دمیر 0226ه کاراس و اسپادا )های تحصیلی نظیر مطالعسایر شاخص

( معتقدند مربیگری شناختی رفتاری با تأثیر 0251( همسو است. دینوس و پالمر )0255)
ود خو منجر به کاهش  کندتحصیلی را فراهم می خودکارآمدیزمینه  نفسعزتمثبت بر 

ربیگری شناختی م، (0220طبق نظر نینان و درایدن ) گردد.تحصیلی می سازیناتوان
ب همیار در درمان سب عنوانبهو دیدن مراجع  یزشیانگرفتاری با اتخاذ رویکرد مصاحبه 

 هاییشگرا، خودکارآمدی سازیغنیگردد و با مراجع می خودکارآمدیتقویت مستقیم 
شناختی  گریمربی، (0254) 5برد. به نظر ارونزساز را از بین می خود ناتوانذهنی و افکار 

رفتاری با پرسشگری و تالش در جهت تغییر افکار و باورهای غیرمنطقی سبب تغییرات 
زیادی که بر عملیاتی سازی مسئله دارد در  تأکیدگردد و با بارزی در جهت مطلوب می

تدالل اس گونهاین، درواقعکند. تحصیلی نقش بسزایی ایفا می سازیخود ناتوانکاهش 
های شناختی و باورهای ناختی رفتاری با اصالح زیرساختشود که مربیگری شمی

یین گردد. در تبمی سازیخود ناتوانسبب کاهش یا رفع  خودکارآمدیای مرتبط با هسته
مربیگری شناختی رفتاری یک فرایند متمرکز بر انتخاب  ازآنجاکهتوان گفت دیگری می

گزینی و راهبردهای هدفبنابراین پیامدهای آن از طریق ، شخصی و اهداف فرد است
( و هدف اصلی آن تسهیل 0253، شود )کاروالوهای کنونی مشخص میواقعیت

 کاهش درنتیجهعمل و احساس و ، تفکر باز، فرآیندهای خودآگاهی مربوط به پرسش
مربیگری شناختی رفتاری از طریق شناسایی موانعی که  درواقعاست.  سازیخود ناتوان

القوه ب هایتوانایی، شودموفقیت می سویبه آموزاندانش باعث عدم پیشرفت و حرکت
دهد و تمرکز آن بر ساخت یک برنامه عمل از طریق تنظیم اهداف و را پرورش می هاآن

ی دستیابی به فرد برا، ترتیباینبهتوانمندسازی فرد برای دستیابی به اهداف خود است و 
امه برن طورکلیبهکند. کمک می سازیناتوانخود به اهداف واقعی و تالش برای کاهش 

یر برای تسهیل در تغی، ایهای نظری و مداخلهرفتاری بر مبنای مدل -مربیگری شناختی
و موانع شناختی هم  غیرمنطقیافکار و باورهای ، سازکاهش رفتارهای خودناتوان، رفتار

 در زمینه تحصیلی و هم زندگی واقعی کاربرد فراوان دارد.
عدم بررسی نقش عواملی نظیر انگیزه  ازجمله هاییمحدودیت حاضر پژوهش جامان در

، عالوهبهو باورهای مرتبط با امور تحصیلی وجود داشت.  خودکارآمدی، تحصیلی

                                                                                                                                        
1. Irons, N. A. 
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و عدم امکان سنجش پیگیرانه به دلیل مقررات  بردارینمونهپراکندگی مدارس محل 
حین انجام مطالعه بود. با توجه به  هایمدرسه و اتمام سال تحصیلی از دیگر محدودیت

عاملی مؤثر در کاهش  عنوانبهتوان مربیگری شناختی رفتاری را نتایج پژوهش می
 وپرورشآموزشبرای مجریان امر  آموزاندانش سازیخود ناتوانگرایی منفی و کمال

 عنوانهبشود بستة آموزشی مربیگری شناختی رفتاری می یشنهادپ، همچنینداد.  یشنهادپ
ارائه شود و نتایج آن بر روی سایر متغیرهای مهم  آموزاندانشبخشی از برنامة درسی به 

ی شود. بررس غیرهعملکرد تحصیلی و ، ورزیتعلل، حوزه یادگیری نظیر افت تحصیلی
در طراحی مداخالت متناسب شده آموزشی و نیز مداخله زودهنگام در ، نتایج این مطالعه

 مشکالت تحصیلی قابل کاربست است. پیشگیری از کاهش

 منابع
وم مجله علمثبت و منفی.  گراییکمال(. قابلیت اعتماد و درستی مقیاس 5930بشارت، م. ع. )

 .961-949، 3، شناختیروان
مقیاس  سنجیروان هایویژگی(. بررسی 5933و دهقانی، م. ) .،خداپناهی، م. ک .،حیدری، م

 .529-67، (0)7، رفتاری تحقیقات علوم. سازیخود ناتوان
تحصیلی و  خودکارآمدی(. 5965و غالمعلی لواسانی، م. ) .،یزدانی ورزنه، م. ج .،ذبیح الهی، ک

تحولی: روانشناسان ایرانی،  شناسیرواندبیرستانی.  آموزاندانشدر  سازیخود ناتوان
6(94) ،029-050. 
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