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 چکیده

وزان دبیرستان های شهرستان بررسی آموزش شناخت درمانی بک و تاثیر آن بر خودکار آمدی دانش آم هدف اصلی از پژوهش حاضر

 می باشد. درگز 

های شهرستان درگز تهیه شد، سپس از بین دبیرستان های دخترانه و پسرانه هر کدام یک دبیرستان و بدین منظور ابتدا لیستی از دبیرستان 

کالس انتخاب شده دختر و پسر پیش آزمون پرسشنامه  8از دانش آموزان  کالس به صورت تصادفی انتخاب شد. 4از هر دبیرستان 

پایین کسب کردند به صورت جداگانه در دبیرستان های دخترانه و  افرادی که در این پرسشنامه نمرات .برایخودکارآمدی گرفته شد

پسرانه جلسه توجیهی در رابطه با نحوه کارگاه و متعهد شدن به حضور در تمام جلسات کارگاه برگزار شد. سپس از هر گروه از افرادی 

 (N= 13)  وکنترل (N= 13)   شنفر جهت نمونه به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمای 62که واجد شرایط بودند 

جلسه یک و نیم ساعته بود شرکت کردند و گروه  8جایگزین شدند دو گروه در جلسات آموزشی مولفه های شناخت درمانی بک که 

برای دو گروه مستقل می باشد که از طریق  (t-test)در این پژوهش  مورد استفادههای کنترل آموزش دریافت نکردند.آزمون آماری 

تحلیل  SPSS سبه میانگین، تفاضل نمرات پیش آزمون و پس از آزمون در گروه آزمایش و کنترل انجام گرفت. داده ها با نرم افزارمحا

 .گردید

مورد تایید قرار گرفته اند. بدین معنی که آزمودنی ها پس از آموزش مولفه های درمان شناختی بک تفاوت  با توجه به نتایج فرضیه ها

 در خودکار آمدی نشان دادند.معناداری را 

 شناخت درمانی بک بر خودکارآمدی دانش آموزان موثر است.

 کلید واژه: آموزش مولفه ای شناختی بک،خودکارآمدی، دانش آموزان دبیرستانی

 

 

 

 



 مقدمه

(، 2996تی اجتماعی البرت بندورا )مفهوم خودکارآمدی از نظریه شناخاز زمانهای قدیم به تاثیر شناخت آدمی بر حاالت عاطفی او توجه شده است. 

چوب این روانشناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوت های فرد به توانایی های خود در انجام وظایف . مسئولیت ها اشاره دارد . در چار

ییهای خود تردید دارند، در انجام تکالبف کوشش و مفهوم چنین بیان می شود که افراد با باورهای قوی به تواناییهای خود نسبت به افرادی که به توانا

 (.2881پافشاری بیشتری از خود نشان می دهند و در نتیجه عملکرد آنها در انجام تکالیف بیشتر است)به نقل از عبداللهی،

از خود انتظارات معقولی دارند و از افراد دارای خودکارآمدی باال از نقاط ضعف و قوت خود مطلعند، آن ها اهداف واقع بینانه انتخاب می کنند، و 

اگاه هستند. افراد دارای خودکارآمدی باال بسیارجرائت منداند، اجتماعی اند  مزایای استفاده از مقابله متمرکز بر مشکل، در مقابل مقابله متمرکز بر هیجان

(، به نقش مهم شناخت در 2821(. آرنولد )2882حمدخانی،و عزت نفس باالیی دارند و همچنین کنترل بیشتری بر زندگی شان دارند)کلینکه،ترجمه م

ث عواطف  توجه کرد و احساس را فرآیندی دانست که با درک اشیاء و حوادث و ارزیابی آنها شروع می شود. انسان درباره خوب یا بد بودن حواد

نشان می دهد.هر چه به سود انسان باشد، باعث خوشحالی  تصمیم می گیرد. اگر حوادث را سودمند بداند واکنش مثبت و در غیر اینصورت واکنش منفی

واطف آدمی و رضایت خاطر او می شود و هرچه به زیان او باشد باعث اندوه، خشم و اضطراب او می گردد . تجربیات بالینی تاثیر عوامل شناختی را بر ع

 (.2828نشان می دهد)به تقل از اتکینسون و همکاران ،ترجمه براهنی و همکاران ،

مثال وقتی که مضمون اصلی نظریه های شناختی رفتار درمانی و تغییر رفتار این است که نحوه تفکر افراد چگونه احساس و رفتار آنان را تعیین می کند . 

سگی را می بیند  پسر بچه ای سگی را می بیند و فکر می کند که آن سگ خطرناک است، می ترسد و از آن فرار می کند . اما اگر همان پسر بچه وقتی

شود . بنابراین هدف شناخت درمانی تشخیص و اصالح افکاری است که به که فکر می کند بی خطر است . احساس امنیت می کند و به آن نزدیک می

 (.2838احساسها و رفتار های نامطلوب میانجامد )سیف ،

ی شخص از رویدادها ، تفسیرها و استنادهای مربوط به رفتارها ، الگوهای فکری ، براین اساس مفاهیم عمده نظریه های شناختی عبارتند از : ادراکات ذهن

ی و بیانات شخصی و راهبردهای شناختی ، حال با توجه به آنچه گفته شد در شناخت درمانی توجه زیادی به جزئیات و نقش تفکر در تغییرات رفتار

ه ناراحتی یا اختالالت روانی منتهی میشوند . استنباط کردن و نتیجه گیری جزء کارهای عاطفی می شود زیرا اگر تحریف های شناختی مکرر باشند ، ب

مدها را بسنجد . مهم انسان هستند. انسانها باید کارهای خود را زیر نظر بگیرند و برای  برنامه ریزی در زندگی اجتماعی ، عاطفی و شغلی خود احتمال پیا

د نمی توانند این کارها را درست انجام دهند و دچار اضطراب ، افسردگی و دیگر اختالالت می شوند. ولی وقتی تحریف های شناختی زیاد هستن

، شناخت درمانگرها تحریف های شناختی را می یابند و به بیماران خود کمک می کنند اشتباهاتشان را بفهمند و تفکر خویش را عوض کنند)شارف 

 (.2883ترجمه فیروزبخت ،

روان درمانی نظامداری است که بر پایه نظریه، آسیب شناسی روانی، مجموعه ای از اصول و فنون درمانی و انبوهی از دانش است که شناخت درمانی ، 

 اساسا از بررسی های تجربی بوجود آمده است.

ی اساسی انجام گرفته است . در شناخت درمانی بک یکی از معروف ترین نظریه هایی است که در مورد علل ، درمان ، توصیف و روشن سازی افسردگ

ی فعال ، دیدگاه بک افسردگی با عنوان اختالل در شناخت ، نحوه تفکر و باورهای افراد فرمول بندی شده است . از این رو شناخت درمانگری را درمان

می کنند )به نقل از کیمیایی و همکاران ، جهت مند و به لحاظ زمانی محدود که بر اهمیت نظام های فکری و اعتقادی افراد تاکید می کند ، تعریف 

2881.) 



رفتاری بر دانش ، نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان  –(، پژوهشی را تحت عنوان بررسی تاثیر آموزش شناختی 2888رحیمی ، شفیع آبادی و یونسی )

اعتماد به نفس جنسی در زنان گروه آزمایش نسبت به قبل از  رفتاری دانش ، نگرش و –شیراز انجام دادند . نتایج نشان داد که پس از مشاوره شناختی 

 مداخله و نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری داشت.

بزرگسال دارای اضطراب بررسی کردند ، نتایج بدست آمده نشان داد  21درمانی را بر روی  –(، اثربخشی شناختی 6111در پژوهشی ودرل و همکاران )

 از آنها در پیگیری بهبودی را گزارش کرده اند. 8/6پس از درمان .  تقریبا نیمی از بیماران

رفتاری نشان داد که  -گاتیر ، پلوین و رناود ، دو راهبرد شناختی ، که برای افزایش عزت نفس طراحی شده بود را ارزیابی کردند . نتایج مطالعه شناختی

ه شده و موجب افزایش عزت نفس  ، کاهش نشانه های روانپریشی و بهبود عملکرد این درمان به عنوان یک درمان الحاقی برای عزت نفس استفاد

 (6116اجتماعی شد)به نقل از هال و تریر ،

کنیم .  در رابطه با متغیر وابسته یعنی خودکارآمدی پژوهشهای متعددی با متغیرهای مستقل گوناگون انجام گرفته که چند مورد از آنها را بیان می

به بررسی « اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد کارخوف بر افزایش خودکارآمدی دانش آموزان»(، در  پژوهشی تحت عنوان 2882) میرزایی کندری

اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد کارخوف بر افزایش خودکارآمدی دانش اموزان پرداخته است. نتایج حاصل از پژوهش وی نشان داده است که 

 رد کارخوف نغییر معناداری در افزایش خودکارآمدی دانش آموزان ایجاد نموده است .آموزش مولفه های رویک

اثربخشی اموزش خودگویی های درونی مثبت بر افزایش میزان باورهای خودکارآمدی عمومی »( ، در پژوهشی تحت عنوان 2882دهقانی فیروزآبادی )

افزایش میزان باورهای خودکارآمدی عمومی زنان پرداخته است . نتایج حاصل از به بررسی اثربخشی اموزش خودگویی های درونی مثبت بر «زنان

 پژوهش وی نشان داده است که آموزش خودگویی های درونی مثبت تغییر معناداری در افزایش خودکارآمدی زنان ایجاد نموده است.

به دنبال پاسخگویی به این سوال است که ایا اموزش مولفه های شناخت از این رو با توجه به مبانی نظری و پژوهشهایی که بدان اشاره شد پژوهش حاضر 

 درمانی بک برخوردکارآمدی دانش آموزان دبیرستانی موثر است یا خیر؟

 فرضیه های ما بدین ترتیب می باشد:

 آموزش مولفه های شناخت درمانی به روش بکبرخودکارآمدی دانش اموزان دبیرستانی تاثیر معنادار دارد.-2

 اموزش مولفه های شناخت درمانی به روش بک در خودکارآمدی دانش آموزان دختر دبیرستانی تاثیر معنی دار دارد. -6

 آموزش مولفه های شناخت درمانی به روش بک بر خودکارآمدی دانش آموزان پسر دبیرستانی تاثیر معنادار دارد. -8

 روش پژوهش

در حال  89-88ن دانش آموزان دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهرستان درگز که در سال تحصیلی پژوهش حاضر بی :ی مورد مطالعه جامعه و نمونه

رگز می تحصیل بوده اند اجرا گردیده است. لذا جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش اموزان دبیرستانی دختر و پسر ، دبیرستانهای شهرستان د

 بودند.مشغول به تحصیل  89-88باشند که در سال 

 در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است .



نفر دختر ،  62نفر انتخاب شدند) 16در بین دانش آموزان با اجرا ی پرسشنامه خودکارآمدی افرادی که نمره پایین گرفتند و مایل به همکاری بودند 

نفر در گروه  28نفر در گروه آزمایش به صورت تصادفی قرار گرفتند و در گروه پسران  28روه کنترل و نفر در گ 28نفر پسر( . در گروه دختران 62

 نفر در گروه آزمایش به صورت تصادفی قرار گرفتند. 28کنترل و 

 پرسشنامه خودکارامدی عمومی شرر -الف  :ابزار گردآوری اطالعات

، نقل از مژدهی  2832زاری برای تعیین سطوح مختلف کارامدی عمومی ساخته شده است.)براتی ،( به عنوان اب2986این آزمون توسط شرر و همکاران )

ضوع (.این آزمون پیرامون انتظارات کار امدی در مواردی مانند مهارت های اجتماعی یا شایستگی های حرفه ای تهیه شده است . این موارد بر مو2886،

 (.2886های زیر متمرکز هستند)مژدهی ،

 پافشاری در صورت ناکامی-تمایل به تکمیل رفتار ج -ب گرایش به آغاز نمودن رفتار -الف

% را داشتند ، حذف 41ماده بود که براساس تحلیل انجام شده ، ماده هایی که در هر یک از عوامل اجتماعی و عمومی باالی 82نسخه اصلی آزمون 

ماده خودکارآمدی عمومی را  23ماده  68ماده کاهش یافت . از این  68د حذف و آزمون به ماده ای که دارای این ویژگی نبو 28نشدند. بر این اساس 

 ماده خودکارآمدی شرر و همکاران شکل گرفت. 23(.برهمین اساس پرسشنامه 2886می سنجد)مژدهی ،

براون با طول برابر  –از طریق روش اسپیرمن ( جهت بررسی پایایی این آزمون از روش دونیمه کردن استفاده کرده است . پایایی آزمون 2832براتی )

% به دست آمده 39%  به ئست آمده است . آلفای کرانباخ یا همسانی کلی سواالت برابر 32% و از زوش دو نیمه کردن گاتمن ،32% و با طول نابرابر ، 32،

ماد از روش آلفای کرونباخ استفاده کرده است و ضریب ( برای به دست آوردن قابلیت اعت2881که ضایت بخش می باشد. در پژوهش دیگری کرامتی )

 (.2886% به دست آمده است)به نقل از مژدهی ،81پایایی 

برای اجرای شناخت درمانی بک از جزوات و کتابهای منتشر شده در زمینه نظریه های شناخت درمانی توسط پژوهشگران تهیه گردیده است. چهار  -ب

با اصول کلی شناخت درمانی اجرا شد که عبارت بودند از بررسی وضعیت بیمار ، تعیین دستور کار هر جلسه ،  چوب جلسات شناخت درمانی مطابق

یه ی مرور تکالیف خانگی ، هدف جلسه ، تکالیف خانگی و پسخوراند جلسه. روند شناخت درمانی بک برای اعضا به کار گرفته شد که عبارتند از ارا

برای افزایش لذت . در هر جلسه به مشکالت  ودآیند و ارتباط آن با خلق ، بازبینی فعالیت های روزانه و برنامه ریزیمنطق درمان ، بازبینی افکار خ

جلسه به مدت یک  8جلسات پیشین و بازبینی تکالیف پرداخته می شد.پس از اجرای پرسشنامه خودکارامدی شرر توسط اعضا سپس درمان به مدت 

 ونیم ساعت بر روی اعضا اعمال شد.

رانه شهرستان درگز تهیه شد، سپس از بین دبیرستان های دخترانه و پسرانه هر کدام بدین منظور ابتدا لیستی از دبیرستان های دخترانه و پس :روش اجرا

کالس انتخاب شده دختر و پسر پیش آزمون پرسشنامه  8از دانش آموزان  کالس به صورت تصادفی انتخاب شد. 4یک دبیرستان و از هر دبیرستان 

ات پایین کسب کردند به صورت جداگانه در دبیرستان های دخترانه و پسرانه جلسه خودکارآمدی گرفته شد. برای افرادی که در این پرسشنامه نمر

 62ند توجیهی در رابطه با نحوه کارگاه و متعهد شدن به حضور در تمام جلسات کارگاه برگزار شد. سپس از هر گروه از افرادی که واجد شرایط بود

جایگزین شدند دو گروه در جلسات آموزشی  (N= 13)  وکنترل (N= 13)   ایشنفر جهت نمونه به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزم

 جلسه یک و نیم ساعته بود شرکت کردند و گروه های کنترل آموزش دریافت نکردند. 8مولفه های شناخت درمانی بک که 
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 متغیر وابسته حودکارآمدی
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 گروهها

 شاخص آماری

 تعداد f 62 62مقدار t 833/62 963/2مقدار 28/2

 میانگین نمرات اختالفی 84/62 21/3 2درجه آزادی 2 2 درجه آزادی 11

 انحراف استاندارد 26/3 69/9 6درجه آزادی 11 11 سطح معناداری 11/1

خطای استاندارد  89/2 86/2 سطح معناداری 322/2 111/1 میانگین تفاوتها 29/24

 تفاوت خطای استاندارد 69/6 میانگین

 

 در خودکارامدی اختالفی میانگین از بیشتر( 82/62) آزمایش گروه در آزمودنیها یخودکارآمد اختالفی نمرات میانگین نشان می دهد 2-2جدول 

 داده نشان لوین ازمون با آورده آزمون پس و آزمون پیش در خودکارآمدی نمرات ی واریانسها تساوی فرض پیش همچنین. است( 21/3) گواه گروه

 تساوی فرض(p=0/00) آزمون پس در اما کند می رد را واریانسها بودن ویتسا فرض(p=1/71) آزمون پیش در لوین ازمون نتایج که است شده

 سطح و 11 آزادی درجه با بحرانی t مقدار از( 28/2) شده محاسبه t مقدار جدول در مندرج اطاعات به توجه با.  کند نمی رد را واریانسها بودن

 99 با که گفت توان می و گیرد می قرار تایید مورد پژوهش فرضیه و دشو می رد صفر فرض بنابراین ، است بزرگترa=0/01(660/2 ) معناداری

 .است بوده تاثیرگذار پژوهش مورد نمونه پسران و دختران خودکارآمدی بر بک درمانی شناخت های مولفه آموزش اطمینان درصد

اموزش ببینند و این آموطشها را تمرین نمایند و در  در این پژوهش فرض بر این است : اگر دانش آموزان مولفه های شناخت را بحث و نتیجه گیری:

ولفه های محیط بیرون از گروه به کار بندند ، کارایی آنها بهبود یافته و میزان خودکارآمدی آنان افزایش می یابد . در این پژوهش پس از آموزش م

و پس آزمون نشانگر تفاوت مناداری در بین دو گروه شرکت شناخت در گروه آزمایش ، نتایج حاصل از یافته ها پژوهش در دو نوبت پیش آزمون 

وت کننده در پژوهش می باشد. یعنی میانگین نمرات دانش آموزانی که در جلسات آموزشی و درمانی شرکت کرده بودند نسبت به گروه کنترل از تفا

س آزمون واقعی است و نشان از اثربخشی متغیر مستقل دارد . (برخوردار بوده است . تفاوت میان دو گروه در پp<0/01)2/1معنی داری در سطح الفای

نشانگر این است که سه فرشیه اصلی این پژوهش در زمینه میانگین تفاوت نمرات دانش آموزان را دو  4-26و  4-21، 4-8بررسی یافته ها در جداول 

 درصد اطمینان مورد تایید قرار گرفته است. 99گروه آزمایش و کنترل با 

بررسی نتایج بدست  اول پژوهشی: آموزش مولفه های شناخت درمانی به روش بک بر خودکار امدی دانش آموزان دبیرستانی معناداری دارد فرضیه

درصد مورد تایید قرار گرفته است . این نتیجه با استفاده از  99با اطمینان  12/1نشان می دهد که فرضیه اول در سطح الفای 4-8آمده از جدول شماره

برای دو گروه مستقل محاسبه شده است . تایید  فرضیه اول پژوهشی به این معناست که افراد شرکت کننده در این پزوهش )گروه آزمایش( که  tزمونآ

 99 نطی جلساتی آموزش مولفه های شناخت درمانی بک را دریافت کرده اند در مقایسه با گروه کنترل که در اموزش ها شرکت نداشته اند با اطمینا

با توجه به درصد میزان کارایی شخصی آنها ارتقاء پیدا کرده است ، یعنی این افراد در طی جلسات اموزش ، به خودکارامدی یهتر دست پیدا کرده اند و 

یش روی در زندگی این توانایی آن ها در مقابله با مشکالت افزایش یافته و شتکار و توان فکری و عملی آن ها جهت مرتفع نمودن مسائل و مشکالت پ

ه های بهبود یافته است. بنابراین آموزش مولفه های شناخت درمانی بک بر خودکارآمدی دختر و پسر موثر بوده است. در زمینه اثربخشی آموزش مولف



رد بررسی قرار گرفته شناخت درمانی بک بر خودکارآمدی تاکنون پزوهشی یافت نشده است اما اثر بخشی آموزش درمان شناختی با متغیرهای دیگر مو

( ، به عنوان تاثیر اموزش شناختی بر مسند مهارگذاری ، انگیزه 2882است که نتایج حاصل از پژوهش با نتایج پژوهشهای طالب پور ، نوری و مولوی )

در پیشرفت درمان بماران مبتال به  (، با عنوان تاثیر آموزش شناختی به خانواده ها2888پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ئانش آموزان شاهد .شکانه و احمدی)

( ، با عنوان تاثیر آموزش شناختی ارتقاء امید بر توانمندیهای شخصیتی مراجعین افسرده خو همسو 2888اسکیزوفرنی .نامداری ، ملک پور و کالنتری )

ن دختر دبیرستانی تاثیر معنی داری دارد می باشد.فرضیه دوم پژوهشی: آموزش مولفه های شناخت درمانی به روش بک بر خودکارآمدی دانش آموزا

یید فرضیه پژوهشی ادرصد مورد تایید واقع شده است. ت 99با اطمینان  12/1ان می دهد که این فرضیه در سطح الفای ش( ن4-21.تحلیل آماری )جدول 

های شناختی بک افرایش یافته است. یعنی  دوم به این معنی است که میزان خود کارامدی ازمودنیهای دخت پس از شرکت در جلسات اموزش مولفه

درصد در افزایش خودکارآمدی دختران موثر بوده است. در زمینه آموزش درمان شناختی بک و تاثیر آن  99آموزش مولفه های شناختی بک با اطمینان 

دی از آن ها مقایسه می کنیم.نتایج به دست آمده از بر متغیرهای گوناگون مطالعات و تحقیقاتی انجام گرفته ، که نتایج این پژوهش را با نتایج تعدا

(، با عنوان بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی 2832پژوهش حاضر از لحاظ تاثیرگذاری متغیر مستقل با نتایج به دست امده از پژوهش آخوندمکه ای )

می باشد.پژوهش حاضر همچنین از لحاظ تاثیرگذاری متغیر  ساله شاهین شهر اصفهان همسو 23تا  21بر کاهش افسردگی نوجوانان دختر« بک»به روش 

(، با عنوان 2831(، با عنوان تاثیر شناخت درمانی گروهی بر افسردگی زنان سالمند ، کمیلی ثانی )2884مستقل با نتایج پزوهشهای تقوایی و علی حمیدی)

، بلک برن و  31-34انشکده پرستاری و مامایی آبادان در سال تحصیلی بررسی تاثیر آموزش شناخت درمانی بر میزان افسردگی دانشجویان پرستاری د

 (همسو می باشد.2992(، ناگاوتیز و همکاران )2992(، هات زینگر)2998(،هامبلین)2983هولون )

اری دارد .بررسی فرضیه سوم پژوهشی: آموزش مولفه های شناخت درمانی به روش بک بر خودکارآمدی دانش آموزان پسر دبیرستانی تاثیر معنی د

درصد مورد تایید قرار گرفته است . این  99با اطمینان  12/1نشان می دهد که فرضیه سوم نیز در سطح آلفای  4-26نتایج به دست آمده از جدول شماره 

دانش آموزان شرکت کننده در این برای دو گروه مستقل محاسبه شده اسات . تایید فرضیه سوم پزوهشی به این معناست که  tنتیجه با استفاده از آزمون 

 پژوهش )گروه آزمایش(که طی جلساتی آموزش مولفه های شناخت درمانی بک را دریافت کرده اند در مقایسه با گروه کنترل که در اموزشها شرکت

، به خودشناسی بهتری در مورد خود  درصد خودکارآمدی آنها ارتقا پیدا کرده است ، یعنی این افراد در طی جلسات آموزش 99نداشته اند با اطمینان 

ج بدست دست پیدا کرده اند .بنابراین آموزش مولفه های شناخت درمانی بک در بهبود خودکارآمدی آنان موثر بوده است . نتایج پزوهش حاضر با نتای

ه های به دست آمده از پژوهش حاضر با یافته آمده از تعدادی از این پژوهش ها که تا حدودی به موضوع پژوهش ما نزدیک اند ، مقایسه می شود.یافت

مثبت مرکز  HIV(، با عنوان بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی در کاهش افسردگی بیماران مرد 2884های به دست آمده از پژوهشهای سلکی)

ر هراس اجتماعی دانش آموزان پسر دبیرستانهای (، با عنوان بررسی تاثیر شناخت درمانی ب2839مشاوره بیماریهای رفتاری استان کرمانشاه ، غفارزاده )

(، با عنوان بررسی تاثیر اموزش شناخت درمانی بر میزان اضطراب دانشجویان پرستاری در دانشگاههای علوم 2834دولتی شهر کاشان، و ابراهیمی )

رتهای مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و (، با عنوان بررسی اثربخشی شناخت درمانی و آموزش مها2881پزشکی شهر تهران، صبحی قراملکی)

افزایش عملکرد تحصیلی با توجه به مولفه های شخصیتی همسو می باشد.نتایج پژوهشهای انجام گرفته نشان داده است که خودکارآمدی محصول 

از تواناییهای خود می باشد. در این  عوامل گوناگونی است. و نتایج این پژوهش نشان داد که یکی از مهمترین این عوامل نحوه ادراک و تصور فرد

پژوهش آموزش مولفه های شناخت درمانی بک به گروه آزمایش سبب شد تا تفاوت معناداری را نسبت به گروه کنترل در نمرات پرسشنامه 

و برنامه هایی جهت تغییر شناخت خودکارآمدی شاهد باشیم و با اطمینان بیان کنیم که اگر افراد دارای خودکارآمدی پایین تحت آموزش قرار بگیرند 

 خود، به آنان تدارک دیده شود خودکارآمدی آنان افزایش می یابد و توان انها در برخورد با مسائل و مشکالت بیشتر می شود.
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