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 مقاله پژوهشی 

 

 ادراک  یهاهمؤلفلنت و براون بر  یاجتماع یمشاوره شناخت یبخشاثر

 اصفهان یعلوم پزشک انیدانشجو یلیتحص یخود کارآمد

 

 اصغر صادقی، احمد صادقی، *علی مهداد، آیت سهرابی

 

 

 چكيده

پژوهش با  نیاست. ا انیدانشجو یلیتحص یادراک خودکارآمد، انیدانشجو یلیتحص تیبر موفق گذارتأثیر یهااز شاخص یکیمقدمه: 

 یهاو مؤلفه یلیصتح ی( بر ادراک خودکارآمدBrown & Lentلنت و براون ) یاجتماع -یدرمان شناخت یاثربخش یهدف بررس
دانشگاه  انیدر دانشجو (یلیعملکرد تحص یو خودکارآمد یلیتحص یهامهارت یآمدخودکار، یلیتحص ندهیآ یآن )خودکارآمد رمجموعهیز

 اصفهان انجام گرفت. یعلوم پزشک

 60اصفهان بودند که از آنها  یکدانشگاه علوم پزش یمشروط انیدانشجو یهیآماری کل یبود. جامعه تجربی مهیپژوهش از نوع نها: روش

لنت و براون  یاجتماع یره شناختمشاو، شیو کنترل قرار گرفتند. گروه آزما شیآسان انتخاب و در دو گروه آزما یریگدانشجو با روش نمونه
بود.  انیدانشجو یلیصتح یکردند. ابزار پژوهش پرسشنامه خودکارآمد افتیمرکز مشاوره دانشگاه را در یجار اورهو گروه کنترل مش

مستقل  یآزمون ت، (One-way analysis of variance) انسیوار زیشامل آنال قیتحق نیاستفاده شده در ا یاستنباط یهاآزمون
(Independent t testو در ) یکووار لیتحل تینها( انسANCOVAبود ).  

 گروه در و نمره( 130جموع )از م9/96±8/13 به 5/92±3/14از ینمره خودکار آمد نیانگیم، پس از انجام مداخله شیدر گروه آزمانتايج: 

. در گروه کنترل بود. /7قابل در م 4/4 یاجتماع یدر گروه شناحت ینمره خود کارآمد رییتغ .افتی رتغیی 5/95±0/9 به 7/94±9/8 از کنترل
 یلیمهارت تحص یلفه خود کارآمدو دو مؤ یلیتحص یو کنترل در ادراک خود کارآمد شیآزما یهاگروه نیپژوهش نشان داد که ب یهاافتهی

 .(<05/0pدار وجود داشت )تفاوت معنا یلیعملکرد تحص یدو خودکارآم

 یلیتحص یبهبود خودکارآمد در لنت و براون یاجتماع یبر مؤثر بودن روش مشاوره شناخت یپژوهش مبن جیبا توجه به نتاگيري: نتيجه

 .ندیاستفاده نما روش نیاز ا یلیدچار افت تحص انیدر مشاوره دانشجو یعلوم پزشک یهاشود مراکز مشاوره دانشگاهمی شنهادیپ

 

 یلیتحص افت، یعلوم پزشک انیدانشجو، یلیتحص یخودکارآمد، لنت و براون یاجتماع یمشاوره شناختهای کلیدی: واژه
 313 تا 305 (:45)22؛ 1401 دي پزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

 


                                                 
. رانیا، اصفهان، خوراسگان()واحد اصفهان ، یدانشگاه آزاد اسالم، یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب، یگروه روانشناس، (اریمهداد )دانش یدکتر علنویسنده مسؤول:  *

amehdad@khuisf.ac.ir 
. رانیا، اصفهان، گان(واحد اصفهان )خوراس یدانشگاه آزاد اسالم، یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب، یگروه روانشناس، مشاوره یدکتر یدانشجو یسهراب تیآ دکتر

(sohrabi.a.a@gmail.com؛ دکتر احمد صادق)نرایا، اصفهان، دانشگاه اصفهان، یتیو علوم ترب یروانشناسدانشکده ، گروه مشاوره، (اری)دانش ی 
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 1/9/1401 تاریخ پذیرش:، 3/8/1401تاریخ اصالحیه: ، 31/5/1401 مقاله: تاریخ دریافت
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 مقدمه

 Social cognitive) یاجتماع یمشاوره شناخت

Therapyیاجتماع یریادگی هیبر اساس نظر ( لنت و براون 

( از روانشناسان مطرح Albert Bendura)آلبرت بندورا 

را به  ییرفتارگرا، هینظر نیشده است. ا یناش، معاصر

 یداد. مبنا وندیپ، شده بودارائه یتازگکه به یدرمانشناخت

با  یاجتماع نهیزم کیدر  یریادگیاست که  نیه اینظر نیا

. به چند ردیگیو رفتار شکل م طیمح، فرد نیتعامل ب

 هعمد به طورکه  شودیروش توجه م نیموضوع در ا

در  یمشاهده و الگوساز تأثیر، عبارتند از: تجربه گذشته

، رفتار رییتغ یبرا یداشتن علم و آگاه، یریادگی

، کندیم افتیاز جامعه در ارکه فرد به دنبال رفت یبازخورد

 تأثیرو توجه به  یریادگیانتظارات فرد در  تأثیر

 نیا یهاکیتکن یدر انجام رفتار. محور اصل یخودکارآمد

فرد و رفتار بنا شده است و ، طیمح نیبر تعامل ب یتئور

 نی(. ا1دارد) دیبه هدف تأک دنیعوامل در رس نیا تأثیربر 

و ارتباطات افراد و  زشآمو، یکه در روانشناس هینظر

معتقد است که ، شودمی استفاده یشغل ریبهبود مس

 میمستق طوره ب تواندمی فرد کیاز کسب دانش  ییهابخش

، یدر چارچوب تعامالت اجتماع گرانیبا مشاهده د

 (.2مرتبط باشد) هارسانه یرونیب اتتأثیرو  اتیتجرب

 یبر تئور یمثبت درمان مبتن تأثیراز استفاده و  یسوابق

 سیاسکلروز پلیو مولت ابتیدر درمان د یاجتماع یشناخت

در  .(4و3حوزه سالمت ارائه شده است) یهابخش ریو سا

 یخصوص بررس در یمطالعات زین یلیتحص یحوزه شغل

آن در بهبود  یدر مشاوره و اثر بخش یتئور نیاستفاده از ا

 انجام شده است.  یخود کارآمد عملکرد و، یلیتحص زهیانگ

کند که اهداف به طور می انیب یاجتماع یشناخت هینظر

مرتبط هستند.  جهیو انتظارات نت یبا خودکارآمد یمهم

در  کنند که با ادراک آنها نییرا تع یدارند اهداف لیافراد تما

که  یجی( و نتای)خودکارآمد یشخص یهاییمورد توانا

 دستعمل خاص به  ریمس کیانتظار دارند از دنبال کردن 

 (. 5سازگار باشد)، آورند

در دانشگاه کسب  انیدانشجو مورد انتظار جیار نتا یکی

 یکیشده انجام قاتیاست. بر اساس تحق یلیتحص تیموفق

بودن  نییپا، یلیتحص تیدر عدم کسب موفق یاز علل اساس

 Academic self- efficacy) یادراک خودکارآمد ایباور 

perception) (. ادراک خودکار 8تا6آموزان است)دانش

 یهاهیدر نظر دیمورد تأک میاز مفاه یکی، یلیصتح یآمد

است که  یاجتماع یشناخت هیبه خصوص نظر یریادگی

 یبرا، اشییدانشجو به توانا یبه باور کل، فیطبق تعر

در دانشگاه اشاره  یلیمختلف تحص یهاتسلط بر چالش

 یبرا داددرون ریعنوان متغبه یمقدمه ضرور کیدارد و 

ادراک خود  ایباور  (9)ستمطلوب ا یلیعملکرد تحص

 تیفعال یکه افراد تا چه اندازه برا کندیم نییتع یکارآمد

در برابر موانع  زانیو تا چه م کنندیصرف م یخود انرژ

 یدارا یدانشجو، مثال عنوان . بهندینمایمقاومت م

امتحان  کی یبرا یحتممکن است ، اندک یخودکارآمد

که هر اندازه زحمت  کندیفکر م رایز، خودش را آماده نکند

 یابیدست، اساس نی(. بر ا10نخواهد داشت) یادهیفا، بکشد

 یلیتحص یکه بتواند بر خودکارآمد یها و فنونبه روش

را بهبود  یآموزش تیفعال جهینت تواندیبگذارد م تأثیر

 نیارتباط ب یادر مطالعههمکاران  پور وینلی(. ز11بخشد)

ان و ارتباط آموزدانش یلیو تحص یعموم یخودکارآمد

 یلیبا عملکرد تحص یلیو تحص یعموم یخودکارآمد نیب

 (.12اند)کرده یابیارز دارمعنارا مثبت و 

 یعلوم پزشک انیدانشجو یو مشروط یلیوجود افت تحص

موضوع  کیآن بر سالمت مردم  تأثیر لیدر کشور به دل

 نیدر ب یمورد مشروط کی یحت که یطوربه، است تیپراهم

 نیما شاهد ا یول ستین رشیپذقابل  یپزشک انیدانشجو

 یمشروط زانیطور مثال م. بهمیهست یلیافت تحص

و دوره  یاصفهان در مقطع عموم یپزشکعلوم  انیدانشجو

-98و سال  1396-97 یلیدر سال تحص یپزشک هیعلوم پا

 200از  شینداشته و هر دو سال ب یواضح رییتغ 1397

وبا  یلیکاهش افت تحص یبرا (.13( بوده است)%5نفر )

 تیبر موفق یادراک خودکارآمد یتوجه به نقش محور
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 یروش درمان کرمطالعه به ف نیا نیمحقق، یلیتحص

 یادراک خودکارآمد ی)مشاوره( بودند که بر نقش محور

را بر  یروش درمان نیا تأثیر زانیداشته باشد و م دیتأک

مؤثر  یهاهینظر نیبسنجند. لذا از ب یادراک خود کارآمد

درمان  یهاو فن هینظر، یلیتحص یشغل شرفتیبر پ

( که Lent &Brownلنت و براون ) یاجتماع یشناخت

 انتخاب شد. ، است یبر خودکارآمد دیها تأکآن یبنام

 زهیهمچون انگ ییرهایروش بر متغ نیا تأثیرهر چند 

در مدارس و  یلیتحص یخودکارآمد و یلیتحص

 ی( ول15و14)قرار گرفته است یمورد بررس هارستانیدب

استفاده از آن در مراکز مشاوره ، مرور مطالعات نشان داد

گزارش نشده  یادر مقاله کشور یعلوم پزشک یهادانشگاه

 یمرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشک استفادهاست و مورد 

مطالعه  نیلذا پژوهشگران در ا نبوده است. زیاصفهان ن

و  یلیتحص یبر شاخص ادراک خودکارآمد آن را تأثیر

عملکرد  یمجموعه آن )ادراک خودکارآمد ریز یهامؤلفه

در  (یلیتحص ندهیو آ یلیمهارت تحص، یلیتحص

 نمودند. یبررس یمشروط انیدانشجو

 

 هاروش

، آزمونشیبا طرح پ یشیآزما مهیمطالعه ن کیپژوهش  نیا

پژوهش  نیا یجامعه آمار آزمون و گروه کنترل است.پس

دانشگاه  1397-98 یلیسال تحص یمشروط انیدانشجو

، یداروساز، یپزشک هیدر مقطع علوم پا یعلوم پزشک

علوم  یهارشته ریسا یو مقطع کارشناس یدندانپزشک

آسان  یریگاصفهان بودند. روش نمونه یپزشک

(Convenience Sampling) طیبود و افراد حائز شرا 

شده که با نامه  ادی ترمیمشروط انیورود )دانشجو

دانشگاه به مرکز مشاوره مراجعه  یمعاونت آموزش

شدند. حجم نمونه بر اساس می در مطالعه وارد (کردندیم

 هر ینفر برا 28، (Morgan) نمونه مورگان نییجدول تع

نمونه  زشیآمد و پژوهشگران با لحاظ ربه دست گروه 

به  هانمونه گروه در نظر گرفتند. هر ینفر را برا 30تعداد 

 و کنترل قرار گرفتند.  شیمراجعه در دو گروه آزما بیترت

در مقاطع  لیورود به مطالعه؛ اشتغال به تحص یهامالک

 یدانشگاه علوم پزشک یاحرفه یو دکترا یکارشناس

در دو سال  یترم مشروط کیداشتن حداقل ، اصفهان

 یمواز هایعدم قرار داشتن تحت درمان، گذشته یلیتحص

 تیدادن رضا، پزشکیروان ای شناختیروان، مشاوره

خروج از  یهامالک .بود طالعهآگاهانه جهت شرکت در م

و  تربیشمطالعه؛ شرکت نکردن در سه جلسه مشاوره و 

 نکردن پرسشنامه در مراحل مختلف بود. لیتکم

العه موضوع ارائه مشاوره بر اساس شروع مط یبرا

مرکز مشاوره  یالزم از سو یهاشواهد و انجام پژوهش

دانشگاه مطرح و مصوبه الزم به  یآموزش یدر شورا

قبل ، یمالحظات اخالق تیرعا ی. برادیشورا رس بیتصو

در خصوص  انیدانشجو، آزمونشیپرسشنامه پ لیاز تکم

 تیو در صورت رضا افتهی یآگاه یصورت شفاهبه قیتحق

آگاهانه  تیپرسشنامه رضا لیبه تکم، از شرکت در مطالعه

اطالع داده شد که اطالعات  های. به آزمودنکردندیاقدام م

 صورت محرمانه خواهد بود.ها بهآن

مربوط به انجام  یاخالق یپژوهش رهنمودها نیا در

)بر  یآگاهانه و رازدار تیپژوهش در رابطه با کسب رضا

 تیرعا (یصول اخالق پژوهش دانشگاه علوم پزشکطبق ا

 اریو در اخت میآگاهانه تنظ تیشد و فرم رضا

 کنندگان در پژوهش قرار گرفت. شرکت

از پرسشنامه  یلیتحص یسنجش ادراک خودکارامد یبرا

 student) انیدانشجو یلیتحص یادراک خودکارامد

academic self efficacy questionner) یکه توسط صادق 

، بود شده یو اعتبار سنج هیته 1394در سال  یو مظاهر

 اسیسؤال با مق 26پرسشنامه شامل  نیاستفاده شد. ا

، توانمنمی، توانمنمیاصالً ) یانهیپنج گز کرتیل یدهپاسخ

توانم( می مطمئنم کهکامالً ، توانممی مطمئنم که، بتوانم دیشا

است که باور به  شده لیتشک اسیاست و از سه خرده مق

مختلف  یهاتیرا در موقع انیدانشجو یلیتحص یهاییتوانا

اصالً »به انتخاب  سؤالدر هر  ازیامت نیترکم. سنجدیم
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کامالً »با انتخاب  ازیامت نیتربیش ( وازیامت 1) «توانمنمی

حداقل نمره  .ردیگمی ( تعلقازیامت 5« )توانممی مطمئنم که

شده است. خرده  لحاظ 130 و حداکثر 26پرسشنامه 

بودند  یپرسشنامه در مورد سه نوع خودکارآمد یهاآزمون

)چهار سؤال( که باور به  یلیتحص ندهیآ یشامل: خودکارآمد

عملکرد  یخودکارآمد، سنجدیرا م یلیانتظارات تحص قتحق

 فیدر انجام تکال یسؤال( و باور به توانمند 11) یلیتحص

 یابیرا ارز یو تسلط بر موضوعات درس یریادگی، یدرس

سؤال( که  11) یلیتحص یهامهارت یکند و خودکارآمدمی

و روش  یزیربرنامه، در مورد تمرکز یباور به توانمند

پرسشنامه  یدرون یهمسان زانی. مسنجدیرا م لعهمطا حیصح

 ییمحاسبه شد. روا 93/0کرونباخ  یآلفا بیبا استفاده از ضر

 یخودکارآمد اسیبا مق یروش همبستگپرسشنامه به 

( Jenks & Morgan 1999و مورگان ) نکزیج یلیتحص

معنادار  001/0به دست آمد و در سطح  73/0 و یبررس

 (. 16بود)

با مرکز مشاوره ومشخص شدن  هیاول یاز هماهنگ پس

 ندیفرا انیبا مراجعه دانشجو، مشاوره یمناسب برا یفضا

 حیو توض هیارتباط اول یمشاوره شروع و پس از برقرار

 دو گروه انیدانشجو، آگاهانه تیطرح و اخذ رضا

را  یلیتحص یآزمون ادراک خودکارآمدپیشپرسشنامه 

در ، آزمونشیپرسشنامه پ لیکمکردند. پس از ت لیتکم

 شدهیطراح یاجلسه 8 از روش درمان، گروه مداخله

لنت و براون که در  یاجتماع - یشناخت هیبر نظر یمبتن

، بود شدهنیتدو لفروشانیو ن یعابد، طالعه مرزبانم

بسته بر اساس گزارش نامبردگان  نی. ادیاستفاده گرد

 (. 14)تاس یی( باالییاعتبار )روا بیضر یدارا

 یاجتماع - یشناخت هیبر نظر یروش مبتن جلسات مشاوره

توسط پژوهشگر  (یاجتماع یلنت و براون )مشاوره شناخت

 کیآموخته رشته مشاوره بود بر اساس اول که دانش

 نیانجام شد. در ا یروز کار 100 یدر ط یبندبرنامه زمان

تجارب مثبت ، یدرون تیهمچون تقو یروش بر موارد

اصالح و ، بدون استرس لیتحص، یابتین تیقوت، نیشیپ

 یدر راستا هاکیتکن نیشود. امی دیشناخت افکار مثبت تأک

 ریمس یمندهدفو  یلیتحص زهیانگ، یخودکارآمد شیافزا

اند. در جلسات مشاوره شده یدانشجو طراح یلیتحص

گروه  یبرا ریاقدامات ز یاجتماع یشناختبه روش یدرمان

 : دیمداخله انجام گرد
 

آگاهانه و  تیکسب رضا، ارتباط یاول: برقرار جلسه

 آزمونشیپ یاجرا
 

در مورد  تیاحساس کفا جادیو ا یدرون تیجلسه دوم: تقو

 یریادگی
 

، گذشته افراد و اثرات آن یعملکردها یسوم: بررس جلسه

 یخود ارزشمند تیبر اهم دیتأک
 

عنوان مثبت نقش به یاثر الگوها یجلسه چهارم: بررس

 (یابتین تی)تقو یباور درون میتحک یبرا گریعامل د
 

 یبررس قیاز طر یمنف یهاییاز خودگو یجلسه پنجم: آگاه

 )مطالعه بدون استرس(.  افکار خود مخرب و ناکارآمد
 

 افکار به افکار و عملکرد مثبت رییتغ یریادگیجلسه ششم و هفتم: 
 

 یبندمباحث و جمع یاثربخش یجلسه هشتم: بررس

استفاده شد. در  یدر گروه کنترل از روش مشاوره جار

 یهاو زمان طیبر اساس شرا انیدانشجو، یمشاوره جار

به مرکز مشاوره مراجعه و در جلسات درمان که  یخال

موج سوم از جمله روش مشاوره  یهااز روش تربیش

، شدمی استفاده یو تعهد و رفتار درمان رشیبر پذ یمبتن

 استفاده کردند. اکندهبه صورت پر

 هیترم بعد کل انیهفته پس از اتمام جلسات درمان و پا دو

 را مجدداً یلیتحص یپرسشنامه خودکارآمد انیدانشجو

 کردند. لیتکم

و  آزمونشیپ یهاآمده از پرسشنامهدستبه یهاداده

 ,IBM, somers, NY)افزاروارد نرم یریگیآزمون و پپس

USA) SPSS-25 قرار گرفتند.  لیو تحل هیشده و مورد تجز

 یو استنباط یفیها از آمار توصداده لیوتحل هیجهت تجز

 نیب یهاسهیمقا مستقل )جهت یت یها. آزموندیاستفاده گرد
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 Repeated) انسیوار زیآنال، (یدر هر مقطع زمان یگروه

measures of ANOVAیگروهدرون یهاسهیمقا ی( )برا 

 انسیکووار زیو آنال، در هر گروه( کیتفک ه)روند( ب

ANCOVAهیبا کنترل زمان پا هاگروه نیب سهیمقا ی( )برا 

)قبل از شروع مداخله( و بعد از اتمام جلسات مشاوره و 

 >05/0Pا هلیدر تمام تحل آخر ترم بعد( انجام شد. یریگیپ

 در نظر گرفته شد. دارمعنا

 

 نتايج

گروه  نفر شرکت کننده در دو 59مطالعه مجموعا  نیا در

 کی .شرکت داشتند (و کنترل یاجتماع ی)مشاوره شناخت

عدم شرکت در  لیدرصد( به دل 6/1نفر از گروه کنترل )

 از مطالعه حذف شد.، جلسات مشاوره

. بود سال 45/22±29/2افراد موردمطالعه  یسن نیانگیم

کننده در مطالعه از نظر افراد مشارکت یسن نیانگیم سهمقای

مرد ( =104/0P)نداشتند  یدارمعنا یتفاوت آمار یسن

درصد( در مطالعه  2/49زن ) 29درصد( و  8/50)30

دو نشان داد که  یآزمون کا جهیشرکت داشتند و نت

 عیتوز یدارا تیمورد مطالعه از نظر جنس یهاگروه

 (. =090/0pهستند ) یکسانی

بر نمره ادراک  یشناخت یمشاوره اجتماع تأثیر سهیمقا

 آمده است.  1 در جدول یلیتحص یخودکارآمد

 

 انیدانشجو یلیتحص یلنت و براون و کنترل بر خودکارآمد یاجتماع یمشاوره شناخت تأثیر سهیمقا: 1 جدول

 ی پیگیریهازمان متغیر

 نمره

1P P3 P4 گروه کنترل  گروه درمان شناختی اجتماعی 

30  =n 29  =n 

ادراک 

خودکارآمدی 

 تحصیلی

 002/0 471/0 7/94±9/8 14/92±3/5 قبل از شروع مشاوره

061/11 

003/0 

 700/0 3/95±2/8 4/96±4/13 بعد از اتمام جلسات مشاوره 922/9

 650/0 5/95±0/9 9/96±8/13 پایان ترم بعدپیگیری 

2P 0001/0 > 412/0    

 میانگین و انحراف معیار گزارش شده اند. صورتبه هاداده -

P1توسط ، : مقایسات بین گروهی در هر مقطع زمانیIndependent Sample T-test 

P2توسط ، : مقایسات درون گروهی )روند( به تفکیک در هر گروهRepeated measures of ANOVA 

P3 با کنترل زمان پایه )قبل از شروع مداخله( در زمان بعد از اتمام جلسات مشاوره توسط  هاگروه: مقایسه بینANCOVA 

P4 با کنترل زمان پایه )قبل از شروع مداخله( در پیگیری پایان ترم بعد توسط  هاگروه: مقایسه بینANCOVA 

 

ساس نتایج   ست  بر ا میانگین ادراک  ، 1آمده از جدول به د

کارآمدی تحصییییلی دربین دو گروه آزمایش و کنترل در     

ته اسیییت     معنادار اختالف  زمان قبل از مداخله      نداشییی ی 

بل      3/14±5/92) قا مایش در م در   7/94±9/8در گروه آز

،  انجیام مشییییاوره  ولی پس از، (=471/0p)گروه کنترل 

ی بین افزایش ادراک خودکارآمدی در دو    معنادار اختالف 

شت.  سات و    (=002/0p) گروه وجود دا در زمان اتمام جل

(003/0p=) در زمان پیگیری پایان ترم بعد)  

به     جه  ناختی    تأثیر ، 2جدول   با تو روش مشیییاوره شییی

نت و   ماعی ل فه ادراک  اجت مدی     براون بر دو مؤل کارآ خود

تحصییییلی و مهارت تحصییییلی نسیییبت به قبل از  عملکرد 

( و نسیییبت به روش مشیییاوره جاری >0001/0pمداخله )

(011/0p=  مد   در مورد کارآ ی عملکرد تحصییییلی و  خود

014/0p=  مد  در مورد هارت تحصییییلی خودکارآ به    (ی م

و این افزایش تا زمان پیگیری     افزایش یافته   معنادار طور 

نادار  تأثیر سییییت ولی اهم حفظ شییییده  فه   مع روی مؤل

 (.  =785/0pخودکارآمدی آینده تحصیلی نداشته است )

 

 تحصیلی دانشجویان گا نه ادراک خودکارآمدی 3ی هامشاوره شناختی اجتماعی لنت و براون بر حیطه تأثیرتعیین  :2جدول
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 ی پیگیریهازمان متغیر

 نمره

1P P3 P4  گروه کنترل شناختی اجتماعیگروه درمان 

30  =n 29  =n 

مد
رآ

کا
ود

خ
یآی 

ده
ن

 

ص
تح

 یلی

 998/0 785/0 333/0 6/15±4/2 9/14±2/3 قبل از شروع مشاوره

 571/0 2/15±6/2 8/14±3/3 بعد از اتمام جلسات مشاوره

 474/0 5/15±6/2 9/14±2/3 پایان ترم بعدپیگیری 

2P 840/0 484/0  

مد
رآ

کا
ود

خ
رد

لک
عم

ی 
 

ص
تح

 یلی

 011/0 308/0 0/41±3/5 4/39±6/6 قبل از شروع مشاوره

847/6 

029/0 

 853/0 6/41±3/5 3/41±5/6 بعد از اتمام جلسات مشاوره 044/5

 743/0 5/41±2/5 0/41±7/6 پایان ترم بعد پیگیری

2P 0001/0> 

232/19 

123/0  

مد
رآ

کا
ود

خ
ی 

ت
ار

مه
ها

 ی

ص
تح

 یلی

 014/0 970/0 1/38±1/6 2/38±4/6 از شروع مشاورهقبل 

461/6 

004/0 

 235/0 4/38±4/5 3/40±4/6 بعد از اتمام جلسات مشاوره 125/9

 148/0 5/38±8/5 0/41±0/7 پایان ترم بعد پیگیری

2P 0001/0> 

343/14 

619/0  

 انحراف معیار گزارش شده اند.±میانگین صورتبه هاداده -

P1: توسط ، مقایسات بین گروهی در هر مقطع زمانیIndependent Sample T-test 

P2: توسط ، مقایسات درون گروهی )روند( به تفکیک در هر گروهRepeated measures of ANOVA 

P3:  با کنترل زمان پایه )قبل از شروع مداخله( در زمان بعد از اتمام جلسات مشاوره توسط  هاگروهمقایسه بینANCOVA 

P4:  پایان ترم بعد توسط  با کنترل زمان پایه )قبل از شروع مداخله( در پیگیری هاگروهمقایسه بینANCOVA 

 

 بحث

ضر  شی روش درمان     هدف از پژوهش حا سی اثربخ برر

بر ادراک خودکارآمدی     و براونشیییناختی اجتماعی لنت     

تحصیییلی دانشییجویان علوم پزشییکی اصییفهان بود. طبق   

اسیییتفاده از این روش درمانی بر دو     ، ی پژوهشها یافته  

ی تحصیلی و عملکرد  هامهارتادراک خود کارآمدی  مؤلفه

صیلی   شته و به این   دارمعنا تأثیرتح ست که باور    معنادا ا

  دورهای طی مهارت کافی بر  این که  دانشیییجویان مبنی بر  

سب     شجویی را ک صیلی   چنهمو  اندکردهدان ین عملکرد تح

  بهبود، باالتری خواهند داشت میانگین نمرات  و کسب بهتر 

 یافته است. 

سه عامل بر   ، بندورا یاجتماع یشناخت  یعموم هینظر طبق

 است  مؤثربهبود عملکرد تحصیلی و کاهش افت تحصیلی   

مل       عا ند  که این سیییه  بارت مد   یباورها   از ع کارآ ،  یخود

ص    جهیانتظارات نت شخ شجویان  (17ی)و اهداف  . وقتی دان

صیلی   شتن  برتری یقو باور، خودبتوانند در فرایند تح  دا

عملکرد  ، توان کافی برای اتمام تحصییییل داشیییته باشیییند 

  ی خواهند داشت.ترقبول قابلتحصیلی 

به   که تفاوت    نشیییان داد انسی کووار لی تحلنتایج آزمون  

ست   شگری احتمالی زمان پایه    آمده پسد از کنترل مخدو

انجام  که  سیییت ا معنا  همچنان برقرار اسیییت و این بدین   

 میزان مشییاوره با شیییوه طراحی شییده توانسییته اسییت  

 انیدانشجودانشجویان مورد مطالعه )  در را خودکارآمدی

شروط  شک    یم شگاه علوم پز صفهان  یدان مدت چند در  (ا

شاوره  ضوع    افزایش زین هاماه پس از انجام م دهد. این مو

شاوره  ییوهش  با نتایج مطالعه دیگری که تأثیر  مبتنی یم

  تحصیییلی خودکارآمدی بر اجتماعی-شییناختی ییهنظر بر

دختر را در مقایسییه با گروه کنترل   پسییر و انآموزدانش
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یای این   و بررسیییی کرده بود جام     بودگو که پس از ان

مدی    ، مشییییاوره کارآ نا  طوربه ان آموزدانشخود  دارمع

بد.   می یشافزا به         خوانهمیا عه  ته در این مطال اسیییت. الب

نشیییده  ای چهار مؤلفه زیر مجموعه خودکارآمدی اشیییاره

 .(15ی بررسی شده است)خودکارآمداست و نمره کلی 

  18در یک مطالعه مروری به بررسیییی    (Bryantبرایانت )

مقاله کیفی پرداخته اسیییت که در آن رابطه خودکارآمدی          

یابی شییییده        تحصییییلی بت ارز یت تحصییییلی مث و موفق

ست)  ستماتیک   18ا سی   2016 آوریل در که (. در یک مرور 

  خودکارآمدی   که به بررسیییی    مقاله   نه  و بر روی پنجاه 

پرداخته   دانشیییگاهی هایجمعیت در عملکرد و تحصییییلی

شد ، بودند شان داد ، انجام    تحصیلی  خودکارآمدی، نتایج ن

 عامل چندین. دارد متوسطی  همبستگی  تحصیلی  عملکرد با

،  تالش سیییطح جملیه  از کننییده مؤثر تعییدییل  و میییانجی

نیز در  ، اهداف گیری جهت و عمیق پردازش یهااستراتژی

 (. 19شدند) این مطالعه شناسایی

خودکارآمدی یک متغیر واسطه در   این که البته با توجه به 

  تأثیردر مطالعاتی ، رسییییدن به موفقیت تحصییییلی اسیییت

سی کرده اند. از جمله    ی دیگر برهاروش این متغیر را برر

ش "که تحت عنوان  در تحقیقی ش  یاثربخ   یهاوهیآموزش 

  یو خودکارآمد یلیبر اخالق تحصییی یحل مسیییأله گروه

  هیان دختر پاآموزدانشبر روی  "انآموزدانش یلیتحصییی

نمره   نیانگیممقایسه  در  یمعنادارنتایج ، انجام گرفتدهم 

به دست   دو گروه آزمون و کنترل  یلیتحص  یخودکارآمد

  و وند وسیییفیا در مطالعه دیگری که توسیییط ی      (20آمد) 

س   یعلو ش  یبا هیییییدف برر   یآموزش راهبردها یاثربخ

و   یلیتحصییی اقیییبر اشیییت فراشییینییاختی – یشییینییاخت

آموزان پسر دوره متوسطه دوم  خالق دانش یخودکارآمد

آموزش   مشیییخص گردییید  ، گرفییت  انجییام  المی شیییهر ا 

ن     های شییی ناختی   –اختی راهبرد عث    فراشییی   افزایش با

یه  نسبت آزمایش گروه خودکارآمدی یروه  ب   شده کنترل گ

رسد با توجه به اهمیت خودکارآمدی  می (. به نظر21است) 

ات مثبت روش شییناختی اجتماعی بر آن تأثیرتحصیییلی و 

ی ها انجام این مطالعات در محیط    در مطالعات گذشیییته و     

ی در  تربیشکه تحقیقات  هسییتیم نیازمند آن، یآموزدانش

 صورت گیرد. هااین خصوص در دانشگاه

بیانگر این بود که روش مشیییاوره     ی این پژوهش ها یافته  

ماع  ناخت   یاجت نت و براون  یشییی مدی     ، ل کارآ ادراک خود

خودکارآمدی مهارت تحصیلی و    مؤلفهدر دو  تحصیلی را 

بهبود  طور معناداری  به خودکارآمدی عملکرد تحصییییلی    

این بهبود خودکارآمدی در دراز مدت )پایان و  بخشیییدمی

هم چنین نتایج گویای این اسیییت    ترم بعد( نیز پایدار بود.   

مشییاوره شییناختی اجتماعی  که انجام مداخالت بر اسییاس

نت   فه  و براونل مدی    ها بر یکی از مؤل کارآ ی ادراک خود

توان  یمنداشییته اسییت که  دارمعنا تأثیر)آینده تحصیییلی( 

،  ی از تعداد جلسییات دانسییت که بر باور این نکته را ناشیی

تایج     تار و ن تاه رف ته   تأثیر  مدت کو باور   ، داشییی ولی بر 

 نداشته است.  دارمعنا تأثیر)باور آینده تحصیلی(  بلندمدت

ست که علت اکتفا به     ضیح ا شاوره    8الزم به تو سه م   جل

محدودیت دسیییترسیییی به دانشیییجویان در طی نیمسیییال 

ی با تربیشمطالعات شییود می تحصیییلی بود و پیشیینهاد 

 جلسات مشاوره در این زمینه انجام گردد.   تربیشتعداد 

ست که       ست که از نقاط قوت این مطالعه این ا شایان ذکر ا

بر خالف سییایر مطالعات که تنها به بررسییی مداخالت بر   

در این پژوهش بییه  ، انییدادراک خودکییارآمییدی پرداختییه

فه  م    ها مؤل کارآ عه ادراک خود جه   ی زیر مجمو دی نیز تو

 اند. شده و مورد بررسی قرار گرفته 

 

 گيرينتيجه

تایج   مده دسییییتبه بر اسییییاس ن مدی     ، آ کارآ ادراک خود

خصوص در حیطه مهارتی و   به  دانشجویان علوم پزشکی  

شناختی اجتماعی       شاوره  ستفاده از روش م عملکردی با ا

ستفاده از این روش در      ست. ا لنت و براون افزایش یافته ا

مشییاوره دانشییجویان در کسییب موفقیت تحصیییلی  مراکز 

مرکز مشییاوره شییود می کمک کننده اسییت لذا پیشیینهاد 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وسایر دانشگاه های علوم        
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ی پیشیییگیری از افت  ها از این روش در برنامه  پزشیییکی 

 د.  شوتحصیلی دانشجویان ورودی علوم پزشکی استفاده 

 

 قدرداني

شورای     ضای محترم  شی از اع ش ، آموز ،  ویان گرامیجدان

کارشییناسییان محترم معاونت آموزشییی و مرکز مشییاوره  

که در انجام مطالعه      اصیییفهان   دانشیییگاه علوم پزشیییکی  

بر  مطالعه  نیا صییمیمانه سییپاسییگزاریم.، همکاری داشییتند

 پژوهشگر اول است که از قبل انجام   یدکتراساس رساله   

  را از162284039ق شماره الو کد اخ یقاتیکد تحق، مطالعه

  افتیدر (واحد اصفهان )خوراسگان   یمالآزاد اس  دانشگاه 

 است. کرده

 

 عبمنا
1. Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review. 1977; 

84(2):191-215.  

2. Alnoaim JA. Sociocultural and Social Cognitive Theories: Historical and Current Practices for Students 

with Emotional and Behavioural Disorder (EBD). Information Sciences Letters. 2022; 11(6): 1. 

3. Obirikorang Y, Acheampong E, Anto EO, Afrifa-Yamoah E, Adua E, Taylor J, et al. Nexus between 

constructs of social cognitive theory model and diabetes self-management among Ghanaian diabetic 

patients: A mediation modelling approach. PLOS Global Public Health. 2022; 2(7): e0000736. 

4. Kinnett-Hopkins D, Motl R. Social cognitive correlates of device-measured and self-reported physical 

activity in Black and White individuals with multiple sclerosis. Disability and Health Journal. 2022; 

15(4): 101344. 

5. Schaub M. Social cognitive career theory: Examining the mediating role of sociocognitive variables in 

the relation of personality to vocational interests. Dissertation Abstracts International Section A: 

Humanities and Social Sciences. 2004; 64(7-A): 2463. 

6. Rahimi F, SeyedMirnasab HS, Alamdar E, Kamali K, Khoushemehr G. [Relationship Between Self-

efficacy and Academic Achievements in the Students of Tehran University of Medical Sciences]. Iranian 

Journal of Nursing Research. 2018; 13(2):59-66. [Persian] 

7. Motaghi SH, Fallah M. [The Relationship Between Self-Efficacy And Learning Experiences With 

Contextual Factors And Academic Success]. Community Health Journal. 2017; 4(4): 349-357.[Persian]  

8. Vuong M, Brown-Welty S, Tracz S. The effects of self-efficacy on academic success of first-generation 

college sophomore students. Journal of college student development. 2010; 51(1): 50-64. 

9. van Zyl LE, Klibert J, Shankland R, See-To EW, Rothmann S. The General Academic Self-Efficacy 

Scale: Psychometric Properties, Longitudinal Invariance, and Criterion Validity. Journal of 

Psychoeducational Assessment. 2022; 40(6): 777-789. 

10. Ajzen I. Perceived behavioral control, self‐efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. 

Journal of applied social psychology. 2002; 32(4): 665-683.  

11. Martin AJ, Marsh HW. Academic resilience and its psychological and educational correlates: A construct 

validity approach. Psychology in the Schools. 2006; 43(3): 267-81.  

12. Zenalipur H, Aghbal Zarei Z, Zandiniya Z. [Khodkaramadiye Omoomi Va Tahsile daneshamoozan Va 

Ertebate An Ba Amalkarde Tahsili]. Journal of Educational Psychology Studies. 2009; 6(9): 13-28. 

[Persian] 

13. Sohrabi A, Mahdad A, Sadeghi A, Aghaei A. The lived experience of conditional medical students from 

academic failure: A phenomenological study. Iranian Journal of Medical Education. 2021; 21:247-255. 

[Persiam] 

14. Marzban A, Abedi MR, Nilforooshan P. [Comparison of the effect of career counseling methods based 

on social cognitive theory and mission-oriented on students' academic enthusiasm]. Career And 

Organizational Counseling. 2018; 10(35): 61-80. [Persian]  

15. Marzban A, Abedi MR, Parisa N. [The effectiveness of social cognitive career counseling on academic 

self – efficacy]. Journal of Psychological Sciences. 2018; 17(70): 707-714. [Persian] 

16. Mazaheri Z, Sadeghi A. [Development and Evaluating the Reliability and Validity of the Student's 

Academic Self-Efficacy Questionnaire]. New Educational Approaches. 2016; 10(2): 61-80. [Persian]  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 11

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5517-en.html


 علی مهداد و همکاران یعلوم پزشک انیدانشجو یبر ادراک خودکارآمد یاجتماع یشناخت مشاوره تأثیر
 

 http://ijme.mui.ac.ir (45)22: 1401/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / دی  314

17. Bandura A. Self-Efficacy: The exercise of control. 1st ed. New York, NY: Worth Publishers; 1997. 

18. Bryant SK. Self-Efficacy Sources and Academic Motivation: A Qualitative Study of 10th Graders. 

[dissertation]. Johnson City, Tennessee: East Tennessee State University; 2017 
19. Honicke T, Broadbent J. The influence of academic self-efficacy on academic performance: A systematic 

review. Educational research review. 2016; 17: 63-84.  

20. Hayatbakhsh S, Entesar Foumany GH, Hejazi M. [Effectiveness of Problem Solving Methods Training in 

Educational Ethic and Educational Self-Efficacy Students]. Journal of Nursing Education. 2020; 9 

(4):31-40. [Persian] 

21. Yusufvand M, Alavi Z. [The effectiveness of cognitive and metacognitive strategies training (CMST) on 

creative self-efficacy and academic enthusiasm in second year high school male students]. Journal of 

Instruction and Evaluation. 2018; 11(42): 143-159. [Persian]

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 11

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5517-en.html


 

313/ )45(22: 2023  Iranian Journal of Medical Education http://ijme.mui.ac.ir  

Investigating the impact of Lent and Brown social cognitive therapy 

on the components of academic self-efficacy perception of students at 

Isfahan University of Medical Sciences  
 

Ayat Sohrabi1, Ali Mehdad2, Ahmad Sadeghi3, Asghar Aghaei4 
 

Abstract 

 
Introduction: One of the indicators influencing the academic success of students is their perception of 

academic self-efficacy. This study endeavored to investigate the effectiveness of Lent and Brown's social-

cognitive therapy on the perception of academic self-efficacy and its sub-components among students at 

Isfahan University of Medical Sciences. 

Methods: The population for this semi-experimental study was all conditional students of Isfahan University 

of Medical Sciences, of which 60 students were selected by easy sampling method and were assigned to two 

experimental and control groups. The experimental group received Lent and Brown social cognitive 

counseling and the control group received current counseling from the University Counseling Center. The 

instrument was the students' academic self-efficacy questionnaire. Inferential tests used in this research 

included one-way analysis of variance, independent t test and analysis of covariance (ANCOVA)  

Results: In the experimental group after the intervention, the average score of self-efficacy changed from 

92.5±14.3 to 96.9±13.8 and from 94.7±8.9 to 95.5±0.9 in the control group. The change in self-efficacy score 

in the social intelligence group was 4.4 vs. 0.7 in the control group. The findings revealed that there was a 

significant difference between the experimental and control groups in the perception of academic self-efficacy 

as well as the two components of academic skill self-efficacy and academic performance self-efficacy. (p<0.05) 

Conclusion: According to the results of this study, it is suggested that counseling centers of medical sciences 

university’s use the effectiveness of Lent and Brown's social cognitive counseling method to counsel students 

with academic failure. 

 

Keywords: Lent &brown social cognitive therapy, Self-efficacy, medical sciences students, Academic failure 
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