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 چکیده 

انجام  ی رفتاری بر خودنظم جویی و سازگاری تحصیلی دانش آموزانهای شناختآموزش مهارتپژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر 

آموزان   تمام دانش پژوهش راآماری  جامعۀ .بودآزمون با گروه کنترل پس -آزمونیشی همراه با طرح پیشآزمانیمهروش پژوهش  شد.

ای نفر به صورت خوشه 30ز این بین که ا تشکیل دادند. 1397-98در سال تحصیلی ستان تایباد دورة متوسطۀ شهر سومدختر پایۀ 

نفر( گمارده شدند. پروتکل درمان  15نفر( و گروه کنترل ) 15ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )چندمرحله

ای به صورت گروهی در هر هفته دو جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد؛ گروه کنترل به دقیقه90جلسه  8در رفتاری -شناختی

و سازگاری  (1995) ویی بوفاردهای خودنظم جبه منظور جمع آوری اطالعات از پرسشنامهت دو ماه در لیست انتظار قرار گرفت. مد

ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره به کمک نرم افزار جهت تجزیه و تحیل دادهاستفاده شد. ( 1993)تحصیلی سینها و سینگ 

SPSS  که با کنترل اثر پیش آزمون، تفاوت  پژوهش نشان دادتحلیل داده های پزوهش های حاصل از فتهیا .استفاده شد 23نسخه

خودنظم جویی و سازگاری تحصیلی دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون وجود دارد. به عبارتی معناداری در بین نمرات 

ایش خودنظم جویی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان تأثیر آموزش مهارت های شناختی رفتاری بر افز دیگر می توان گفت که، 

 دارد.

 : درمان شناختی رفتاری، خودنظم جویی، سازگاری تحصیلی، دانش آموزان. های کلیدیواژه
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 مقدمه

وه براین، برد. عالای خاص، فرد آن را به کار میی زمانی به گونهر هر برهه از بدو تولد همراه با انسان است و د 1سـازگاری

فردی و سازگاری در . مثالً سازگاری در انتقال به محیط یا موقعیت جدید، در روابط بیناستهای مختلفی نیز سازگاری دارای عرصه

ناظر به توانمندی  3سازگاری تحصیلی (.2018، 2)وانگ شودیاد میی های آموزشی که از آن تحت عنوان سازگاری تحصیلموقعیت

دهد ها قرار میهایی است که مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی فرا روی آنق با شرایط و الزامات تحصیل و نقشفراگیران در انطبا

خود را با  در تالش است که دانش آموزشناختی است که طی آن تغییرات رفتاری و روان  شاملسازگاری تحصیلی (. 1396)سعادت، 

. برسد اشآمیز با تقاضاهای تحصیلی سازگار شود و به نیازهای یادگیریقیتطور موف هماهنگ کرده و بهش محیط تحصیلی جدید

ناسازگاری (. 2015، 4)والکا های مدرسهتوانایی فرد برای کنـار آمـدن بـا تقاضاهای تحصیلی و فعالیت عبارتست ازسازگاری تحصیلی 

آموزانی با مدرسه دانش. کند میرو با مشکل روبهآموزان از جمله عواملی است که ایـن فرآینـد را  و مشکالت انضباطی دانش

-بتوانند از توانایی و دهنده تلقی نمایند ای رشدبرند، تجربه حضور و تحصیل را تجربهسازگارند که وقتی مدرسه خود را به پایان می

. به اعتقاد (2017، 5ام و دابسونموری، فرسکو، اسچ) های خود به نحو مطلوب بهره جویند و در نهایت از نظر تحصیلی کارآمد باشند

آموزان کل ( مهمترین نگرانی در مدارس امروزی ناسازگاری کالسی است. بدرفتاری و ناسازگاری دانش2009) 6بیجورکالند و رهلینگ

زاده، وسف؛ به نقل از یعقوبی، محققی، ی2004 7بورکا و یان)کند دهد و با چالش مواجه میفرایند یادگیری را تحت تاثیر قرار می

الزم است به عوامل همبسته آن پرداخته شود. برخی از  . باتوجه به اهمیت مفهوم سازگاری تحصیلی(1393گنجی، کامران و الفتی، 

( به دنبال شرایطی هستند که بتوانند ابعاد مختلف سازگاری را 2014، 9البحرانی ؛2015، 8شنکی، الم، کانلی و کارابنیکپژوهشگران )

 آموزشگاهی مشخص کنند.  یهاطیمحدر 

برطبق شرایط و تغییرات محیط درونی و بیرونی،  جویی عبارت است از ظرفیت فرد برای تعدیل رفتارهاخود نظماز سویی دیگر، 

 جویی شامل ظرفیت فرد برایشرایط محیطی تلقی شود، خودنظم جویی نباید معادل فرایندهای قضاوت در مورد تغییرخودنظم البته

توان به عنوان تفکرات و جویی را میتحصیل، خود نظم (. در حوزه1999، 10ها است )لموسدهی و رفتار کردن بر طبق هدفسازمان 

جویی به همچنین خودنظم (.1998، 11)زیمرمنتعریف کرد  های خودجوش به منظور دستیابی به اهداف تحصیلیو فعالیت احساسات

، 12)کونر و همکارانشود باشد، تعریف میمی به طور مثبت با پیشرفت تحصیلی مرتب های اجرایی که مهارت ای ازعنوان منظومه 

بسیار باالیی دارند در  جویی، پتانسیلهای نظریه یادگیری خودنظمباید گفت، تئوری جوییدرباره اهمیت توجه به خودنظم (.2010
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یادگیرندگانی خودکفاتر و  به دانش آموزان برای این که دانش آموزان هستند، همچنین هدایت تحقیقاتی که متوجه الگوهای مطالعه

مطالعه موفقیت تحصیلی دانش  جو یک رویکرد جدید و مهم در جهتکه یادگیری خودنظم کنند. همچنینمؤثرتر باشند، کمک می

یفیت تدریس و مدارس و یا ک های ویگیری تواناییاین موفقیت دانش آموز در ارتباط با اندازه آموزان ایجاد کرده است. پیش از

کند، که چطور دانش آموزان، می جویی برعکس، بر این موضوع تأکیدگرفت. اما تئوری خودنظممی محیط خانه، مورد بررسی قرار

بنابراین  (.1986)زیمرمن، روش یادگیری خود را در یک بافت خاص چطور اصالح و تقویت می کنند  پردازند وشخصاً به فعالیت می

و رفتاری در فرآیند  آموزان را به عنوان مشارکت کنندگان فعال فراشناختی، انگیزشی جو، دانشای یادگیری خودنظمهتئوری

یابد. اولیاء تحقق می و راهنمایی ذبه میزانی زیاد زیر نفو کبندورا، اجتماعی شدن کود دهند. به باوریادگیری خودشان مدنظر قرار می

هدایت کنند. از این رو  ارزشمند هستند، همیشه آماده و حاضر نیستند تا او را کنظر کود رگساالنی که ازبا این حال نه اولیاء و نه بز

-با درونی شدن کنترل. های بیرونی گردندهای درونی جانشین کنترلکه به تدریج کنترل توفیق در اجتماعی شدن مستلزم آن است

انتظارات او از خود به  .گیردیابد و کنترل رفتارهای خود را بر عهده مییگری دست م هدایت–های بیرونی، فرد به توانایی خود 

رو بندورا معتقد است  کنند. از اینپیدا می لطگردند و بر رفتار او تسرفتار وارد عمل می گر و برانگیزانندهتدریج، به عنوان هدایت

م یو محدود ترس صصورت ناق کنند، بههای بیرونی توصیف مینبیهبا کمک پاداش و ت طفق هایی که رفتار او راتصویر انسان، در نظریه

به  دهند، روی افکار، احساسات و رفتار خودمی جویی است که به او این امکان راتوانایی هایی در خودنظم شده است. انسان دارای

رسد که با استفاده از ضروری به نظر میرو، (. از این2012)محسنی،  اعمال او در پی دارند، اعمال کنترل کند وسیله نتایجی که

مداخالت درمانی و آموزشی زمینه آگاهی از نحوه به کاربستن خودنظم جویی و سازگاری تحصیلی را در بین دانش آموزان فراهم 

 نمود.

اند )قدم فت کردههای تجربی قوی دریاتحصیلی دانش آموزان، حمایتدر افزایش عملکـرد  1رفتاری-شناختیمداخالت درمانی          

-مواجهه تمرینات موزشی دارد که در آن فنون شناختی و رفتاری از طریقآ این درمان، رویکردی(. 1392پور، سبزیان و بیرانوند، 

-درمان شناختی (.2019، 3)سلواپندیان شودخانگی آموزش داده می درون جلسات، بازسازی شناختی و در نهایت تکالیف 2سازی

در  چه شناختی رویکرد و است( نوپاولفی پاولفی و سازیشرطی بستر در عمدتاً )که درمانی رفتار رویکرد دو تلفیق  از واقع دررفتاری، 

 کمک  افراد به درمانی روش این است. آمده پایه پدید شناخت دانش و  شناختی شناسیروان چارچوب  در  چه و درمانی شناخت قالب

است رفتاری -یاصلی رویکرد شناخت هسته مهارت قرار دهند. این بررسی مورد را آنها و ندک شناسایی را خود افکار منفی تا کندمی

 حل برای تنها نه را الزم هایبتوانند مهارت تا است به مراجعان کمک درمانگر هدف و استوار است  خودیاری براساس که عمدتاً

شناختی از رفتاری نسبت به سایر مداخالت روان -ان شناختی؛ از این نظر درمدنده رشد آینده در مشابه جاری، بلکه مسائل مسائل

  (.1396برتری نسبی برخوردار است )عزیزی و قاسمی، 

 
1 . Cognitive Behavioral Therapy (CBT) 
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3 . Selvapandiyan 
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اند. لواسانی، را در اصالح باورهای فراشناختی مؤثر دانستهرفتاری -یشناختهای ( اثربخشی تکنیک2005) 1دیویس و لیساکر      

های این شیوه درمانی می تواند نقش قابل توجهی در افزایش مهارتشان دادند که ( در مطالعه خود ن1397کرامتی و کدیور )

ای نشان دادند که ( در مطالعه1396داشته باشد. عباسی، ایرجی، خزان و عظیمی ) اجتماعی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان

یل و اشتیاق کردن دانش آموزان به تحصیل و تماتواند در جهت میرفتاری -یشناخت هایاستفاده مستقیم و غیرمستقیم از آموزش

تأثیر اری ترف-درمان شناختیای نشان دادند که مطالعه( در 1396هاشمی نصرت آباد، علیلو و قلی زاده  )مدرسه کمک کننده باشد. 

ی، طالبی، عابدی، در بین دانش آموزان دارد. اسبقمیزان ترس از ارزیابی منفی و توجه متمرکز بر خود ای بر کاهش مالحظهقابل

بر کاهش ناتوان کننده رفتارهای انگیزشی و رفتاری -یشناختای نشان دادند که مداخله آموزشی ( در مطالعه1396منشئی و فروغی )

ای نشان دادند که ( نیز در مطالعه1394) میر مهدی و فوالدوند ی،حیدر، نایب آقاییخودناتوانی یادگیری دانش آموزان، مؤثر است. 

دبیرستانی شود. همچنین، ابوالقاسمی، بیگی و   خودکارآمدی دانش آموزان یبهبود تواند منجر بهمیرفتاری -یشناختدرمان  گروه

 خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی بر افزایش رفتاری -یشناختهای تکنیکآموزشی ( در مطالعه خود نشان دادند که 1390نریمانی )

 دانش آموزان مؤثر است. 

در حوزه اصالح و تقویت رفتارهای مرتبط با یادگیری دانش رفتاری -شناختیآنچه بیان شد و از آنجایی که درمان با توجه به 

آموزان دارای پیشینه قوی است، فرضیه مطالعه حاضر این است که  این درمان بتواند بر خودنظم جویی و سازگاری تحصیلی هدف 

جویی و سازگاری بر خودنظمرفتاری -شناختیمطالعه با هدف بررسی تأثیر گروه درمانی  دانش آموزان تأثیر داشته باشد؛ بنابراین، این

 تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه انجام شد.

 روش

دانش تمام  پژوهش راآماری  جامعۀ .بودآزمون با گروه کنترل پس -آزمونیشی همراه با طرح پیشآزمانیمهروش پژوهش 

گیری بدین صورت بود روش نمونهتشکیل دادند.  1397-98در سال تحصیلی  ستان تایباددورة متوسطۀ شهر ومسدختر پایۀ آموزان 

الزم و هماهنگی با مسئولین این سه و با اخذ مجوزات مدارس شهرستان تایباد، سه مدرسه به صورت تصادفی انتخاب که از بین 

به گمارده شدند.  آزمایش و کنترل به نسبت یکسان  تخاب و در دو گروهان یصورت تصادفبه دانش آموز، 10از هر مدرسه  مدرسه،

های پژوهش داده  شد و رضایت خاطر آنها کلیه شرکت کنندگان اطمینان خاطر درباره محرمانه ماندن اطالعات و تحلیل گروهی داده

 برای شرکت در جلسات درمانی کسب شد. 

آموزان  شد؛ سپس دانش اجراه آزمون مربوط، پیشکنترلهر دو گروه آزمایش و  در شرایط یکسان و همزمان، از ا:روش اجر     

جلسه   8( را در 1976) 2مبتنی بر بسته آموزشی بر گرفته از شناخت درمانی بکرفتاری -شناختی، پروتکل درمان گروه آزمایش

دو ماه در لیست انتظار قرار گرفت. خالصه ای به صورت گروهی در هر هفته دو جلسه دریافت کردند؛ گروه کنترل به مدت دقیقه90

 
1 . Davis & Lysaker 

2  . Beck 
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  SPSSها از آزمون تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار محتوای جلسات در جدول یک ارایه شده است. جهت تجزیه و تحیل داده

 استفاده شد. 23نسخه 

 ابزار

و  1ئوالی بوسیله بوفارد س 14برای سنجش خود تنظیمی در یادگیری دانش آموزان از پرسشنامه  پرسشنامه خودتنظیمی:

( استفاده شد. در این آزمون پاسخ به صورت یک مقیاس پنج درجه ای از نوع لیکرت تهیه 1380، به نقل از کدیور،1995همکاران )

باشد این ازمون دو مولفه شناختی و فراشناختی را اندازه گیری می کند نمره  14تا  7شده است مجموع نمرات هر فرد می تواند بین 

اال در هر مولفه نشانگر گرایش فرد به کاربرد آن مولفه است. شیوه ی نمره گذاری با استفاده از مقیاس نمره گذاری لیکرت از کامال ب

تا  28بیانگر میزان خود تنظیمی در حد پایین است. نمره بین  28تا  14( می باشد.نمره بین 1( تا کامال مخالفم)نمره 5موافقم )نمره 

بیانگر میزان خود تنظیمی در حد باال می باشد. پایایی  42ان خود تنظیمی در حد متوسط است . نمره باالتر از بیانگر میز 42

( ضریب پایایی را با 1380محاسبه گردیده است.کدیور) 88/0پرسشنامه خود تنظیمی با روش آلفای کرنباخ توسط پژوهشگران 

برآورد کرده است.  76/0( ضریب اعتباراین ازمون را 1384بلی)گزارش کرده است و ج 71/0استفاده از آلفای کرنباخ 

برای   کرونباخ آلفای روش به ابزار این پایایی میزان نیز پژوهش این  در.گزارش کرده است 77/0( ضریب اعتبار را 1381محمودی)

 ی آلفا زانیمدر این پژوهش  .شد محاسبه 915/0 و کل پرسشنامه 819/0، راهبردهای فراشناختی 924/0مولفه راهبردهای شناختی 

 به دست آمد.  80/0پرسشنامه،  نباخوکر

شده و  هی( ته1993) 3نگیو س نهایپرسشنامه توسط س نیا(: AISS) 2یرستانیدانش آموزان دب یپرسشنامه سازگار

ر صدد است تا پرسشنامه د نیا .(1390 رجبی، افروز و صمدی خوشخو، ،یمانی)نر است ( ترجمه و نگارش شده1380) یتوسط کرم

 ییجدا سازد. فرم نها فیضع یبا سازگار یخوب را از دانش آموزان یساله( با سازگار 18تا  14 ی)گروه سن یرستانیدانش آموزان دب

سازگاری باال نشانگر  ن،ییو نمره پا ی پایین(. نمره باال نشان دهنده سازگارگویه 20هر حوزه  ی)براگویه دارد  60پرسشنامه  نیا

 ریشود و در غ یم داده است، نمره صفر یکه نشانگر سازگار ییپاسخ ها یاست. برا یگذارقابل نمره یبه صورت دست سشنامهپرست. ا

پسر  1200) ینفر 1950 نمونه یرو ییابزار در فرم نها نی( ا1391) ، رجبی و امیدیشود. در پژوهش زاهدیمنظور م 1صورت،  نیا

اعتبار  انتخاب شده بودند، اجرا شد. یکه به صورت تصادف رستانیاول، دوم و سوم دب یاهدختر( از دانش آموزان کالس 750و 

 یآلفا زانیمبدست آمده است. در این پژوهش  96/0، 20 چاردسونیکودر رپرسشنامه با استفاده از روش دونیمه کردن و با روش 

 به دست آمد.  79/0پرسشنامه،  نباخوکر

 رفتاری -شناختیان  خالصه محتوای جلسات درم  -1جدول

 محتوا  جلسه

 معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، جلب اعتماد دانش آموزان و ارائه توضیحات کلی در باره طرح و شیوه درمان.  1

 
1 - Bouffard 

2 . Adjustment Inventory for high School Students 

3 . Singha & Sing 
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 (.CBT)توضیح مدل    A-B-Cآموزش سه بعد تفکر، رفتار، فیزیولوژی و زنجیره   2

 آموزش شناخت افکار و بررسی فرآیند آنها.  3

 های شناختی و ارتباط آنها با تغییر هیجانات.خت و تغییر تحریفآموزش شنا  4

 آموزش شناخت و کنترل باورها و ارتباط آنها با رفتار.  5

 تمرین تغییر رفتار و تقویت افکار مثبت و تنبیه افکار منفی. 6

 مسئله. آموزش خود کنترلی و حل 7

 . و تمرین شده و اجرای پس آزمونبندی کل مباحت، بررسی بازخورد کل مطالب گفته  جمع 8

 

 هایافته

 بررسی در مرحله پس آزمون  های متغیرهای مورد های توصیفی نمرهآماره   -2 جدول

 تعداد انحراف استاندارد  میانگین  گروه  متغیر

 خودنظم جویی 

 

 سازگاری تحصیلی

 15 64/9 58/48 آزمایش 

 15 27/8 75/39 کنترل 

 15 94/6 08/39 آزمایش 

 15 72/5 50/28 رل کنت 

دست آمده برای ها در متغیر عملکرد جنسی، نشان داد، سطح معناداری به نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانس گروه

توان قضاوت اطمینان می 95/0باشد، بنابراین با می 05/0تر از هر دو گروه در متغیرهای خودنظم جویی و سازگاری تحصیلی بزرگ

باشند. همچنین آزمون یکسان میهای آزمایش و کنترل از نظر پراکندگی خودنظم جویی و سازگاری تحصیلی در پیشکرد که گروه

اسمیرنوف به منظور بررسی نرمال بودن توزیع نمرات خودنظم جویی و سازگاری تحصیلی نشان داد، شرط  –نتایج آزمون کلموگروف 

(. در ادامه نتایج آزمون فرض >05/0P) آزمون رعایت گردیده استتوزیع نمرات متغیرهای وابسته در ر مرحله پس نرمال بودن

  کند.پشتیبانی می (>05/0P)ها از فرضیه همگنی شیب رگرسیون در سطح همگنی شیب رگرسیون نشان داد، داده

پس آزمون خودنظم جویی و سازگاری تحصیلی در   نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره  روی میانگین نمرات    -3جدول 

 آزمون های آزمایش و کنترل با کنترل اثر پیش گروه 

منبع   متغیر

 تغییرات

مجموع  

 مجذورات 

d   میانگین

 مجذورات 

F   سطح

 معناداری 

2Eta 

 19/0 021/0 06/6 23/1343 1 23/1343 آزمون پیش  
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خودنظم  

 جویی

 25/0 006/0 93/8 73/1978 1 73/1978 گروه 

    75/5762 2 75/5762 خطا 

 

سازگاری  

 تحصیلی 

 08/0 209/0 69/1 44/24 1 44/24 آزمون پیش 

 32/0 009/0 45/8 90/121 1 90/121 گروه 

    56/259 2 56/259 خطا 

اری تحصیلی آزمون بین افراد گروه آزمایش و کنترل از لحاظ خودنظم جویی و سازگ، با کنترل اثر پیش4با توجه به جدول       

دیگر، آموزش مهارت های شناختی رفتاری بر افزایش خودنظم جویی و سازگاری عبارت. به (>01/0Pتفاوت معناداری وجود دارد )

 تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد.

 گیریبحث و نتیجه

 تحصیلی دانش آموزان  آموزش مهارت های شناختی رفتاری بر خودنظم جویی و سازگاریتاثیر پژوهش حاضر با هدف بررسی 

آموزش مهارت های شناختی رفتاری بر افزایش خودنظم جویی و سازگاری  های حاصل از پژوهش نشان داد کهیافتهانجام شد. 

(، 1396(، عباسی و همکاران )1397نتایج این پژوهش همسو با نتایج مطالعات لواسانی و همکاران ). تأثیر دارد تحصیلی دانش آموزان

(، ابوالقاسمی و 1392(، قدم پور و همکاران )1394(، نایب آقایی و همکاران )1395(، اسبقی و همکاران )1396ت آباد )هاشمی نصر

 ( است.2005( و دیویس و لیساکر )1390همکاران )

توان گفت، در دانش آموزان میخودنظم جویی و سازگاری تحصیلی  بر افزایش رفتاری -شناختیدر تببین تأثیر گروه درمانی          

آموزان در مورد راهبردهای شناختی و فراشناختی و به کارگیری آنها باعث ، افزایش آگاهی دانشرفتاری-شناختیجریان گروه درمانی 

آموزش خود کنترلی و حل ی یادگیری از وقت و انرژی خود به درستی استفاده کنند، در حقیقت آنها از طریق شد که آنها در زمینه

یافتنی، مانع از به هدر رفتن هایی معقول و دستگرفتند که در زمینه دستیابی به موفقیت و یادگیری، از طریق تنظیم هدفمسئله یاد

-دانش آموزان یاد گرفتند که موفقیت با تالش و پشتکار دسترفتاری -شناختیوقتشان بشوند. همچنین، در جریان گروه درمانی 

ها و نسبت دادن آنها به عدم هایی مواجه خواهند شد که به جای پرهیز از این شکستا شکستیافتنی است و در این مسیر هم قطعا ب

مسئله بتوانند به نحو مطلوبی عنوان بخشی از فرآیند یادگیری مواجه شوند و از طریق آموزش مهارت حلهایشان، با آنها بهتوانایی

آموختندکه استفاده نکردن از راهبردهای شناختی و خودتنظیمی در وجود آمده را برطرف کنند. همچنین، دانش آموزان چالش به

 یهدف از رفتار درمانتوان گفت که الوه براین، می. ع جریان یادگیری موجب گرایش آنها به سمت اهداف پرهیز از شکست می شود

و آنها را پشت سر   دمختلف مواجه شواتفاقات  یافعاالنه با مشکالت  یآموزش دهد چگونه در طول زندگ فرد است که به ینا یشناخت

با آزمودن و رفتاری -شناختیهای درمان در این پژوهش درمانگر از طریق استفاده از تکنیک .(2005د )دیویس و لیساکر، بگذار

طور با آموزش فرآیند های متناوب شناختی به آنها و همینارزیابی منظم مفروضات شناختی دانش آموزان و آموختن مهارت

تجوی اطالعات، به دانش آموزان کمک کرد تا بتوانند توانایی شناختی و یادگیری خود را تقویت کرده و به آن عمق بیشتری جس

ها را به طور عینی مورد آزمون قرار دهند. دهد که افکار خود را شناسایی کنند و آنشناختی به مراجعان یاد می هایبدهند. تکنیک

ها این تکنیک .تها را نادیده گرفته اسرا با اطالعات جدیدی روبرو کند که قباًل آنمراجعان کند که میدرمانگر سعی در این درمان، 
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های های نادرست خود از رویدادهای محیطی را تعدیل و تصحیح کنند و دیدگاهکنند که تفسیرها و برداشتبه مراجعان کمک می

گیرند که های زندگی است و بنابراین یاد میچیدگی و ابهام ویژگی اکثر واقعیتگیرند که پیجدیدی را ایجاد کنند. مراجعان یاد می

های به وجود و کمتر در برابر چالش پذیری بیشتری داشته باشنداین ابهام و عدم قطعیت را تحمل کنند و از لحاظ شناختی انعطاف

 (.2019سلواپندیان، حل باشند )اهآمده احساس ناتوانی کرده و به صورت هدفمند همواره در جستجوی بهترین ر

هـای ؛ عدم وجود مرحله پیگیری به جهت محـدودیتاز جمله ،ها بودتحقیق حاضر همانند سایر تحقیقات دارای برخی محدودیت      

ختـر به دلیل محدود شدن نمونه پژوهش به دانـش آمـوزان د ی دیگرپذیری نتایج به دانش آموزان شهرها؛ عدم تعمیمزمانی و مکانی

عـاطفی و مسـائل خـاص  اقتصـادی، محیطـی، وضـعیت عدم امکان کنترل متغیرهای مداخله کننده از قبیل شرایطشهرستان تایباد؛ 

 . د.شودمی ، که باعث محدودیت در تعمیم دادن نتایجدانش آموزانشخصی 

 منابع

های تنظیم هیجــان  رفتاری و مهارت -و روش آموزشی شناختی(. بررسی اثر بخشی د1390) محمدو نریمانی،  روین.،بیگی، پ باس.،ابوالقاسمی، ع

 .21-42(،  22)7،  شناسی تربیتیفصلنامه روان  .نآموزان دارای اضطراب امتحابر خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش

برنامه شناختی رفتاری مارتین    اثربخشی آموزش(.  1396اسبقی، مریم.، طالبی، هوشنگ.، عابدی، احمد.،  منشئی، غالمرضا.، و فروغی، احمدعلی )

 .7-16(،  13)7،  مجله مطالعات ناتوانی.  بر کاهش ناتوان کننده رفتارهای انگیزشی و خودناتوانی یادگیری

آمــوزان دورة  گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش(. بررسی رابطۀ بین جهت1385)اصر و نوشادی، ن حسنخادمی، م

 .  64-78(،  4)25،  مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز  .ی شهر شیرازدانشگاهپیش

مجلــه ایرانــی    .پزشــکی شــیرازگیری هدف با پیشرفت تحصیلی در دانشــجویان دنــدانرابطه جهت (.1395) مریم ،پورزارع و علی ،دهقانی ناژوانی

   .210-218،  16،  آموزش در علوم پزشکی

گیری هدف و راهبردهــای یــادگیری  گری انواع جهت(. رابطۀ باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی با واسطه1393) ریدهو یوسفی، ف ینبربانی، ز

 .247-262(،  3)18  ،شناسیمجلۀ روانخودتنظیمی،  

یــادگیری    هایگری خودکارآمدی، سبکهای پیشرفت و عملکرد تحصیلی با میانجیگیری هدفوابط علّی بین جهتر(. 1392سیف اهلل )رحمانی، 

،  )چــان نشــده( شناســینامــۀ دکتــرای تخصصــی روانپایان .و فراشناخت در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 .شناسی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکدة علوم تربیتی و روان

آمــوزان  رفتاری بــر اشــتیاق تحصــیلی دانش –ن شناختی  اثربخشی درما(.  1396)  اریوشد  ،عظیمی  اظم و  ک  ،خزان  منه.،آ  ،ایرجی  مسلم.،  ،عباسی

 .241-230  ،(2)  22  ،ارمغان دانشمجله    .تحت سرپرستی بهزیستی

مبتنی بر پذیرش و تعهد بر   رفتاری و درمان -مقایسه اثربخشی سه رویکرد راه حل مدار، شناختی(. 1396عزیزی، آرمان و قاسمی، سیمین )

 . 207-236(:  29)8،  درمانیفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان.  هافسردگی و کیفیت زندگی زنان مطلق

رفتــاری بــر اضــطراب امتحــان دانــش آمــوزان دختــر    -(. اثربخشی آمــوزش شــناختی1392قدم پور، عزت اهلل؛ سبزیان، سعیده و بیرانوند، ساناز )

 .49-60(،  1)1،  دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیریدبیرستان های شهر اصفهان.  
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رفتــاری بــر ســازگاری   -اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکــرد شــناختی(. 1397اسانی، محسن محمدعلی.، کرامتی، هادی و کدیور، پروین )لو

 .91-109(،  3)7،  های یادگیریمجله ناتوانی.  آموزان با اختالل خواندناجتماعی و سازگاری تحصیلی دانش

  اثربخشی آمــوزش گروهــی درمــان شــناختی رفتــاری بــر بهبــود(.  1394، شاپور )و فوالدوند رضا ،میر مهدیحسن.،  ی،حیدر، اعظم.، نایب آقایی

    ، تهران، ایران.المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانیکنفرانس بین  .خودکارآمدی دانش آموزان

  تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی)شناختی و فراشناختی( بــر ســبکهای(. 1395پی، ایرج.، فرحبخش، سعید و یوسف وند، لیال )نیک

(،  7)4،  دو فصلنامه راهبردهای شــناختی در یــادگیری.  آموزان  لی بودن علیت( در دانشاسنادی و ابعاد آن )منبع علیت، ثبات علیت، ک

108-93. 

رفتاری مبتنی بر مدل هافمن بر کاهش ترس  –اثربخشی درمان شناختی  (.  1396هاشمی نصرت آباد، تورج.، علیلو، مجیدمحود و قلی زاده، اعظم )

 1.1-110(،  1)9،  شناسی بالینیمجله روان.  اضطراب اجتماعیتوجه متمرکز بر خود در اختالل    از ارزیابی منفی و

Al-Bahrani, M. A. (2014). “A Qualitative Exploration of Help-Seeking Process”. Advances in Applied Sociology, 4, 

157-172 . 

Ames, C. (1992). Classrooms: goals, structure and students motivation. Journal of Educational Psychology, 80(3), 

260- 267. 

Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. Oxford, England: International Universities Press. 

Bjorklund, W. L., & Rehling, D. L. (2009). Student perceptions of classroom incivility. College Teaching, 58(1), 

15-18. 

Bouffard, T. (1998). A developmental study of the relation between combined learning and performance Goals and 

student's self- regulated learning[G1] . British Journal of Educational Psychology, 68, 309- 319. 

Chen, H. L., & Lin, Y. L. (2018). Goal orientations, leader-leader exchange, trust, and the outcomes of project 

performance. International Journal of Project Management, 36(5), 716-729.  

Cole, J.; Logan, T. K. and Walker, R. (2011). “Social exclusion, personal control, selfregulation, and stress among 

substance Abuse Treatment clients”. Drug and Alcohol Dependence, 113, 13-20. 

Davis W, Lysaker L. (2005). Cognitive behavioral therapy and functional and met cognitive outcomes in 

schizophrenia :A single case study. Cogn Behav Pract.;12(3), 468 -78. 

Dekker, S., Krabbendam, L., Lee, N., Boschloo, A., de Groot, R., & Jolles, J. (2016). Dominant Goal Orientations 

Predict Differences in Academic Achievement during Adolescence through Metacognitive Self-Regulation. 

Journal of Educational and Developmental Psychology, 6(1), 47. 

Elliot, A. J. (2010). Integrating the “classic” and “contemporary” approaches to achievement motivation: A 

hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. In P. Pintrich & M. Maehr (Eds.), 

Advances in motivation and achievement (pp.243–279). Greenwich, CT: JAI Press. 

Janke, S., &  Dickhäuser, O. (2019). A neglected tenet of achievement goal theory: Associations between life 

aspirations and achievement goal orientations. Personality and Individual Differences, 142(1), 90-99. 

Mascret, N., Elliot, A. J., & Cury, F. (2015). Extending the 3× 2 achievement goal model to the sport domain: The 3× 

2 Achievement Goal Questionnaire for Sport. Psychology of Sport and Exercise, 17, 7-14. 

Miksza, P., Tan, L., & Dye, C. (2016). Achievement motivation for band: A crosscultural examination of the 2×2 
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