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Abstract 
A sense of school belonging is an important psychological trait that affects 

on other components of schooling. The aim of this study was to investigate 

the effectiveness of group gestalt therapy on the sense of school belonging in 

tenth grade students in District 4 of Tehran. The present study was a quasi-

experimental study with pre-test and post-test design with control group and 

follow-up test. The statistical population included 10th grade male students 

in Tehran's 4th district in 2018-19, from which 1 school was selected by one-

stage cluster sampling method and then out of 120 10th grade students, 17 

were targeted according to the point. Screening test scans and inclusion 

criteria were selected as the final sample. The final subjects were randomly 

assigned to experimental (n = 9) and control (n = 8) groups. The 

experimental group underwent 8 sessins of group gestalt therapy and the 

control group did not receive any intervention. Then, after the test and also 

after 3 months, follow-up test was received from both groups and the results 

were compared with each other. The Berry, Betty and Watt (2004) School 

Feeling Questionnaire was used to collect data. The results of analysis of 

covariance showed that in general, the sense of scjool belonging in the 
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experimental group is more than the control group (P = 0.001 and F = 

19.08). Also, the effectiveness of the intervention was stable after 3 months 

(P = 0.001 and F = 46.72). Based on the findings of the present study, it can 

be concluded that group gestalt therapy is effective in increasing the sense of 

school belonging of tenth grade male students and this effect has a 

significant stability; Therefore, this intervention method can be used to 

improve the sense of school belonging in tenth grade students. 

Keywords: Sense of belonging to school, Gestalt group therapy, group 

therapy, tenth grade, high school. 
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بر احساس تعلق به مدرسه در  یگروه یدرمان گشتالت یاثربخش

 دهم شهر تهران هیآموزان پسر پا دانش

 

کلخوران  یمحمد کهربائ

   ایعل
 .رانیتهران، ا ،یبهشت دیارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه شه کارشناس

  

 .رانیتهران، ا ،یبهشت دیاه شهدانشگ ،یتیترب یشناس روانگروه  اریاستاد   یفیمسعود شر

 

 .رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یتیترب یشناس روانگروه  اریاستاد   یشکر دیام

 چکیده
 مؤثرهای مربوط به تحصیل  شناختی مهمی است که بر سایر مؤلفه احساس تعلق به مدرسه ویژگی روان

درمانی گروهی بر احساس تعلق به مدرسه در  سی اثربخشی گشتالتاست. هدف از انجام این پژوهش برر

آزمون و  آزمایشی با طرح پیش شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه 4آموزان پایه دهم منطقه  دانش

 4آموزان پسر پایه دهم منطقه  آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری بود. جامعه آماری شامل دانش پس

ای  ای تک مرحله گیری خوشه مدرسه با روش نمونه 7ها  بودند که از بین آن 7981-89سال  شهر تهران در

صورت هدفمند با توجه به نقطه  نفر به 71آموز پایه دهمی مدرسه،  دانش 721انتخاب شد و سپس از بین 

د نهایی عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. افرا های ورود به پژوهش به برش آزمون غربالگری و معیار

جلسه  9ی شدند. گروه آزمایش گذارینفر( جا 9کنترل )( و نفر 8) شیآزماصورت تصادفی به دو گروه  به

نکرد.  ای دریافت گروهی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله درمانی ای، تحت مداخله گشتالت دقیقه 81

ریافت شد و نتایج با یگدیگر ماه از هر دو گروه آزمون پیگیری د 9آزمون و همچنین بعد از  سپس پس

( 2114وات )ها از پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بری، بتی و  آوری داده مقایسه گردید. برای جمع

طورکلی احساس تعلق به مدرسه در گروه آزمایش بیشتر از  استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد به
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ماه پایدار بوده  9اثربخشی مداخله بعد از گذشت  (. همچنینF=19/78و  P=117/1است )گروه کنترل 

توان چنین نتیجه گرفت که  های مطالعه حاضر می (. براساس یافتهF=12/47و  P=117/1است )

است و این اثرگذاری از  مؤثرآموزان پسر پایه دهم  درمانی گروهی بر افزایش احساس تعلق دانش گشتالت

توان برای بهبود وضعیت احساس  روش مداخله می ین جهت ازاینپایداری معناداری برخوردار است؛ به هم

 آموزان پایه دهم استفاده نمود. تعلق به مدرسه در دانش

دهم،  هیپا ،یدرمان گروه ،یگروه یدرمان احساس تعلق به مدرسه، گشتالت :ها واژهکلید

  .رستانیدب
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 مقدمه

 موردتوجههای اخیر  شناختی است که در سال یک ویژگی روان 7احساس تعلق به مدرسه

ای  قیدهاست. احساس تعلق به مدرسه، باور و ع متخصصان حوزه تعلیم و تربیت قرار گرفته

ساالن و همساالن حاضر در مدرسه به  آموز است، مبنی بر اینکه که بزرگ در دانش

(. مفهوم احساس تعلق به مدرسه در 2179و همکاران، 2لمکیندهند ) یادگیری او اهمیت می

ریشه دارد و با اصطالحات دیگری نظیر  9تحصیل های مربوط به ترک ادبیات پژوهش

 1و مشارکت تحصیلی 7در مدرسه، پیوند با مدرسه 7مایتگرانه، روابط ح4اتصال به مدرسه

عنوان یک عامل  (. احساس تعلق به مدرسه به2177و همکاران،  9پیتاست )مرتبط 

رود؛ و  شناختی و تحصیلی به شمار می کننده و تأثیرگذار بر سایر مفاهیم روان حمایت

آموران را ارتقا  آوری دانش ابدهد و ظرفیت ت بهزیستی و سالمت روانی افراد را بهبود می

 (.77،2121و کووشف 71، هاستینگز8گریگوریبخشد ) می

همچنین احساس تعلق به مدرسه برای توانایی سازگاری نوجوانان اهمیت دارد و از 

(. 2121، 74و اورکوسکی 79، بوگن72موالکند ) پیامدهای رفتارهای پرخطر جلوگیری می

آموزان منجر به انزوای اجتماعی،  رسه در دانشاحساس تعلق به مد کمبود عالوه بر این،

و  77کامایاشود ) میلی در دریافت روابط حمایتگرانه می شناختی و بی فرسودگی روان
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های  (. از سویی دیگر اما افزایش احساس تعلق به مدرسه با افزایش فعالیت7،2121یاماکاوا

ه مصرف سیگار، ماریجوانا و آموزان ب دانش شیگرا بدنی و فیزیکی ارتباط دارد و این امر،

( و برخورداری از این احساس باعث 2179و همکاران،  2واترسوندهد ) الکل را کاهش می

 (9،2119موریسونشود ) آموزان مـی دانش  تحصیلی  بهبود پیشرفت

شده در مورد احساس تعلق به مدرسه به نتایج بسیاری  های انجام در ایران نیز پژوهش

پور و  سلیمان) یلیتحصبا موفقیت  مؤلفهدهند که این  می ا نشان ه است. بررسی رسیده

 یلیتحصآوری  (، تاب7987امیدی و عصاره، ) یلیتحص(، خودپنداره 7989همکاران، 

( 7989پور و همکاران،  رمضان) یلیتحص( و خودتنظیمی 7989میرزایی و حاتمی، )

 همبستگی مثبت دارد.

شود.  آموزان می ق به مدرسه در دانشعوامل بسیاری باعث افزایش احساس تعل

آموزان در گروه همساالن و دوستان خود پذیرفته شوند و با آنان روابط  چنانچه دانش

آموزانی  اما دانش؛ یابد ها به مدرسه افزایش می ی برقرار کنند، احساس تعلق آنا مانهیصم

ج از مدرسه دارند، اند و دوستان بسیار کمی در داخل و خار که از نظر اجتماعی طرد شده

 و 4نقل از بلوم 7984مکیان و کالنترکوشه، کنند ) احساس تعلق کمی به مدرسه می

مل گسترش اعو( 2119) 1زامبرنو و 7هولکومپ ،7(. همچنین کارچر2112همکاران،

، یکم پذیرش به وسیله دیگران، دانند تعلق به مدرسه را شامل سه دسته میاحساس ی  دهنده

 ردی و سوم احساس تعلق تجربه شده.دوم حمایت بین ف

آموز و معلم رابطه مستقیم دارد. هرچه  احساس تعلق به مدرسه با ارتباط دانش

یابد و این  آموز رابطه بهتری با معلم داشته باشد، احساس تعلق او به مدرسه افزایش می دانش
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 ،7وونگشود ) آموز می نگری دانش امر، در ادامه باعث گسترش افق تحصیلی و آینده

-(. همچنین احساس تعلق به مدرسه از طریق یادگیری اجتماعی2178، 9و کونیشی 2پارنت

ها  آموزان در این زمینه که شرایط الزم برای رشد دانش یابد و درصورتی هیجانی بهبود می

بدری و همکاران، شود ) ها می فراهم باشد، باعث ارتقا احساس تعلق به مدرسه در آن

های  ای که در موردبررسی اثربخشی روش ( در مطالعه7981) یحسنگر، (. ازسوی دی7989

دهد دو روش  است، نشان می های سنتی انجام داده تدریس مشارکتی در مقایسه با روش

های  تدریس بارش مغزی و اعضای تیم، احساس تعلق به مدرسه را در مقایسه با روش

( 7989بوالقاسمی، میرالی و شیخی )ا  دهد. همچنین نتایج پژوهش تدریس سنتی افزایش می

آموزان  کند که روش تدریس جیکساو بر افزایش احساس تعلق به مدرسه در دانش تبیین می

 اثربخشی معناداری دارد.

شناختی، باعث  توانند از طریق مداخالت روان شناسان و مشاوران مدرسه نیز می روان

آموزان شده و احساس تعلق به  شناختی دانش بهبود عملکرد تحصیلی و بهزیستی روان

(. نامدار و 2172، 7و الزاروس 7، دمری4)سالکوسکی  ها افزایش دهند مدرسه را در آن

( در پژوهش خود نشان دادند، آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر 7988همکاران )

افزایش احساس تعلق به مدرسه تأثیرگذار است. از همین رو احساس تعلق به مدرسه یک 

توانند تأثیرات معناداری بر آن  ها و رویکردهای متفاوت می ابل تغییر است و روشویژگی ق

عنوان رویکردی که بر تجربه احساسات تأکید دارد نیز در این  به 1درمانی گشتالت بگذارند.

 مورد قابل بررسی است.

نگر و مبتنی بر پدیدارشناسی  گرایانه، یکپارچه درمانی یک رویکرد انسان گشتالت
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 کـه است تجربی و  وجودی  درمـانی روان یک درمانی (. گشتالت2178، 7رافاگینو) است

تأکید  افراد  اجتماعی بافت و محیط درمانی، روابط حال، زمان در فرد تجارب روی بـر

پذیری  لیتئوبه علت پافشاری بر مس  درمانی  گشتالت(. همچنین 2171 ،2ریتا آدامکند ) می

 یساز فنون آسان  از  گیری ها در رویـدادهای زندگی، بهره افراد، کنشگر بـودن آن

  بیرونی  پشتیبانی یجا جـستجوی پشـتیبانی درونی به  به  ، تشویق ها با گروه  کار  احساسات در

پژوهشگران قرار گرفته است.  موردتوجه، و تشویق برای رسیدن به خودمختاری شخصی

 (.9،2171)رونل

که به رشد افراد توجه دارد، به  گونه همانرهبر گروه  در شیوه گروهی این رویکرد،

ها و  کند و احساسات، نگرش عنوان یک محیط اجتماعی و روانی نیز توجه می رشد گروه به

درمانی  گشتالت (.7997نژاد،  دهد )نوابی رفتارهای افراد را در ارتباط با گروه مدنظر قرار می

ی تجربه مسائل جدید باشد. همچنین فرصت تواند یک شیوه درمانی مهیج برا گروهی می

آورد تا احساسات و عواطف خود را کشف و  مناسبی را برای اعضای گروه فراهم می

شان را تقویت  های خودابرازگری های جدید ارتباطی را تمرین و مهارت شیوه حال نیدرع

 (7987 همکاران، و حیدرنیا ی ترجمه ،2117سیلز، جویس و) کنند.

 شناختی مرتبط با تعلیم و تربیت درمانی بر بسیاری از مفاهیم روان التاثربخشی گشت

( در تحقیق خود نشان دادند 2171) 7و هِن خور 4بررسی شده است. مِن لیونگ

بوده است. در  مؤثرکنگی  هنگ آموزان دانشدرمانی بر کاهش اضطراب والدین  گشتالت

(، 7984محمدی و طالبی، ) یوزت تهاجم و کینه بر کاهشایران نیز این روش مداخله 

(، کاهش 7989اعتمادی و همکاران، خود )کاهش میزان اضطراب و افزایش میزان حرمت 

وجود ( و افزایش توانایی ابراز a 7987حسنی و همکاران، حاجیامتحان )اضطراب 

 که ییازآنجا. بوده است مؤثرآموزان،  ( دانشb7987حسنی، اعتمادی و آرین،  حاجی)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Raffagnino 

2. Adam Rita 

3. Brownell 

4. Man Leung 

5. Hean Khor 



 272 |  همکارانو  ایکلخوران عل یکهربائ...؛   بر احساس تعلق به یگروه یدرمان گشتالت یاثربخش

مانی بر چگونگی احساسات متمرکز است، بررسی تأثیر آن بر احساس تعلق به در گشتالت

 مدرسه قابل توجه است.

بر شناختی  های مداخله روان اهمیت احساس تعلق به مدرسه، اثربخشی روش رغم به

شود.  توجهی احساس می پژوهشی قابل خأل، مسبوق به سابقه نیست و در این امر، آن

درمانی گروهی بر میزان احساس تعلق به مدرسه در  خشی گشتالت، اثربنیازا شیپهمچنین 

پاسخ دهد که  سؤالاست تا به این  درصدداست. این پژوهش  آموزان بررسی نشده  دانش

 است؟ مؤثرهای آن  تعلق به مدرسه و مؤلفه درمانی گروهی بر احساس آیا گشتالت

 روش

 -آزمون آزمایشی با طرح پیش روش، نیمه ازنظراین پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و 

آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری است. جامعه آماری این پژوهش، همه  پس

بودند. از میان  81-89شهر تهران در سال تحصیلی  4آموزان پسر پایه دهم منطقه  دانش

گیری  آموزان یک مدرسه )مدرسه شهید مفتح( به روش نمونه جامعه آماری مذکور، دانش

 721ی و به شکل تصادفی انتخاب شد. سپس با استفاده از ابزار پژوهش، روی ا خوشه

آموز پایه دهم مدرسه، آزمون غربالگری انجام گرفت. هدف از انجام این غربالگری،  دانش

عنوان نمونه در پژوهش حاضر شوند که در چارک اول توزیع نمرات  این بود که افرادی به

ها از سطح بهنجار  مدرسه در آن  به تعلق  و میزان احساسعنوان نقطه برش قرار دارند  به

 تر است. پایین

، 2118و گالدینگ،  7987؛ 7982؛ 7989آبادی، شفیعپژوهش )بر اساس ادبیات 

درمانی  ( تعداد اعضا در گشتالت2178رافاگینو، پژوهش )( و پیشینه 7982ترجمه گنجی، 

آموزانی که در چارک اول  نفر از دانش 71بنابراین ؛ نفر باشد 10تا  7گروهی باید بین 

عنوان  بودند و با توجه به ترتیب کمترین نمره، به توزیع نمرات آزمون غربالگری قرارگرفته

نمونه نهایی انتخاب شدند. سپس با توجه به معیارهای ورود به پژوهش به شکل تصادفی در 

فراد گروه آزمایش، تحت ( جایگذاری شدند و انفر 9کنترل )( و نفر 8) شیآزمادو گروه 

آموزان منطقه  دانش -7بودند: بیترت نیا بههای ورود به پژوهش  مداخله قرار گرفتند. معیار
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 -2در مقطع دهم مشغول به تحصیل بودند. 81-89تحصیلی  در سالشهر تهران که  4

آموزانی که نمره احساس تعلق به مدرسه در چارک اول توزیع نمرات آزمون  دانش

-7. معیارهای خروج از پژوهش نیز شامل:گرفته بودمدرسه شهیدمفتح قرار  غربالگری

شرکت در یک مداخله دیگر -2درمانی و  از جلسات گروه دو جلسهاز  غیبت بیش

زمان بود. الزم به ذکر است که در طول اجرای مداخله یک نفر از اعضا گروه  صورت هم به

 آزمایش ریزش کرد.

این پرسشنامه در استفاده شد. « تعلق به مدرسهاحساس »پرسشنامه در این پژوهش از 

)از کامالً  کرتیبه صوت جمالت مثبت در مقیاس ل 9و وات 2ی، بت7توسط بری 2114سال 

نیز توسط بتی  2117رسشنامه مذکور در سال . پموافقم تا کامالً مخالفم( طراحی شده است

شامل  خرده مقیاس 7رای اطورکلی د قرار گرفته است که به دنظریو بری مورد تجد

احساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه،  حمایت معلم، همساالن، بهاحساس تعلق 

ضریب پایایی پرسشنامه  .است فرد با مدرسه و مشارکت علمی اجتماع، ارتباطدر مشارکت 

احساس تعلق به  یها و برای مؤلفه %17از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

%، 17%، احساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه 98%، حمایت معلم 19همساالن 

% گزارش 19 علمیشارکت م% و 78درسه مرد با ف%، ارتباط 94مشارکت کردن در جامعه 

( به بررسی 7982(. در ایران نیز مکیان و کالنتر کوشه )2117، بری)بتی و  .شده است

آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر  دانش نفر از 971روایی و پایایی این پرسشنامه بر روی 

پرداختند. در ابتدا پرسشنامه از  (دختر آموز دانش 771 و پسرآموز  دانش 211)تهران 

انگلیسی به فارسی ترجمه گردید. نسخه فارسی شده آن در اختیار چند تن از اساتید 

که پس از اعمال  شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی قرار گرفت دانشکده روان

نقطه نظرات ایشان برای ترجمه از فارسی به انگلیسی در اختیار یک مترجم قرار گرفت. 

به انگلیسی مقایسه و دوباره نیز موارد موردنیاز اصالح  شده ترجمهنسخه اصلی با نسخه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Brew 

2. Beaty 

3. watt 
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 به دست آمد. 99/1گردید. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این ابزار 

صورت  دا افراد نمونه بر اساس معیارهای ورود به پژوهش بهبرای اجرای پژوهش ابت

 81جلسه  9تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش در 

درمانی گروهی قرار گرفتند. طرح جلسات  بار، تحت مداخله گشتالت ای یک ای، هفته دقیقه

پژوهش با توجه به پیشینه  و محتوای جلسات( زمان مدتتعداد، ) یگروهدرمانی  گشتالت

؛ اعتمادی 7984؛ محمدی و طالبی، 7987؛ کشاورز و همکاران، 7987ایوبی و همکاران، )

های فارسی موجود  ( و همچنین کتاب7987حسنی و همکاران،  ؛ حاجی7989و همکاران،

 ؛ جویس،7997آبادی و ناصری، ؛ شفیع7997نژاد،  نوابی) یدرمان در زمینه گشتالت

( توسط پژوهشگر و تحت نظر استاد 7987 همکاران، و حیدرنیا ی ترجمه ،2117سیلز،

(. مداخله توسط پژوهشگر باسابقه در زمینه 7شد )جدول متخصص، مشخص و تدوین 

منظور بررسی تغییرات حاصل از مداخله، ابتدا  درمانی انجام شد. به درمانی و گشتالت گروه

پس گروه آزمایش در معرض مداخله قرار آزمون روی هر دو گروه اجرا شد. س یک پیش

ماه نیز از دو گروه،  9شد و بعد از گذشت  آزمون گرفته گرفت و از هر دو گروه، پس

های توصیفی مثل میانگین و انحراف  آزمون پیگیری اخذ شد. ضمن استفاده از آماره

 spssافزار  از نرمها، آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده  وتحلیل داده استاندارد، برای تجزیه

 است. شده انجام 27نسخه 

آموزان و  جهت رعایت مالحظات اخالقی، برای شرکت در پژوهش، از دانش

کتبی اخذ شد و اصول رازداری در مورد محتوای جلسات  نامه تیرضا نشانیوالد

درمانی و نتایج پژوهش رعایت گردید. همچنین جهت بهبود احساس تعلق به مدرسه  گروه

آموزان گروه کنترل، بعد از اخذ آزمون پیگیری، یک جلسه آموزشی راهنمایی  در دانش

 ها برگزار شد. گروهی برای آن
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 درمانی گروهی طرح جلسات گشتالت .0جدول 

 شرح جلسه اهداف جلسه

 یکم

 آشنایی اعضا با یکدیگر-

آشنایی با مفهوم احساس تعلق به -

 مدرسه

 عضا گروه.یی اعضا گروه با رهبر و سایر اآشنا .7

 درمانی. یی اعضا گروه با اصول و مقررات اولیه گروهآشنا .2

یی اعضا گروه با مفهوم احساس تعلق به مدرسه و تأثیر آن بر آشنا .9

 ی تحصیلی.ها مؤلفهسایر 

 کردن خوداظهارانه میزان احساس تعلق به مدرسه. مشخص .4

 دوم

 خودآگاهی-

 های ارتباطی بهبود مهارت-

 مدیریت خود-

 در مورد احساس تعلق به همساالن. وگو گفت .7

در رویکرد گشتالت « من و تو»کارگیری قاعده زبانی  به تجربه .2

 درمانی.

 درمانی. در رویکرد گشتالت« دور چرخیدن»فن  تجربه .9

 درمانی. در رویکرد گشتالت« من یک راز دارم»فن  تجربه .4

 سوم

 خودآگاهی-

 پذیری افزایش مسئولیت-

 در مورد مشارکت در اجتماع. وگو گفت .7

 درمانی. در رویکرد گشتالت« پذیرفتن مسئولیت»فن  تجربه .2

 های گروهی خالقانه. تمرین تجربه .9

 چهارم
 ها فرض تغییر باورها و پیش-

 محوری افزایش حال-

 ارتباط فرد و مدرسه. در مورد وگو گفت .7

 درمانی. در رویکرد گشتالت« توصیف پدیداری»فن  تجربه .2

 پنجم
 پذیری افزایش مسئولیت-

 مدیریت خود-

 مشارکت علمی در بین اعضا. در مورد وگو گفت .7

 درمانی. در رویکرد گشتالت« ی خود حمایتیوگو گفت»فن  تجربه .2

 ششم
 خودآگاهی-

 افزایش ابراز وجود-

 در مورد توانایی دریافت حمایت از معلم. وگو گفت .7

 درمانی. در رویکرد گشتالت« های ناتمام تالتکار با گش»فن  تجربه .2

 هفتم

 افزایش ابراز وجود-

 پذیری افزایش مسئولیت-

 در مورد رعایت عدالت و احترام. وگو گفت .7

در رویکرد « اساس و بدگویی ممنوعیت شایعات بی»فن  تجربه .2

 درمانی. گشتالت

گشتالت در رویکرد « قدرتمندانه»کارگیری قاعده زبانی  . تجربه به9

 درمانی.

 هشتم
 فرآیند خاتمه گروه انجام .7 خاتمه گروه-

 آزمون پس اخذ .2

 ها یافته

ها در  های آن به تفکیک گروه های توصیفی احساس تعلق به مدرسه و مؤلفه آماره
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 ارائه شده است. 2آزمون و آزمون پیگیری در جدول شماره  آزمون، پس پیش

 های آن احساس تعلق به مدرسه و مؤلفه معیار و ، انحرافنیانگیم .2جدول 

 متغیر
های  شاخص

 آماری
 گروه کنترل گروه آزمایش

 

 

 پیگیری آزمون پس آزمون پیش پیگیری آزمون پس آزمون پیش

تعلق به 

 مدرسه

احساس تعلق 

 به همساالن

 7/7 9 72/1 91/9 91/9 7 میانگین

 78/7 97/7 27/2 79/7 17/7 2 انحراف معیار

 لمحمایت مع
 72/79 27/78 7/77 91/27 91/27 72/79 میانگین

 72/9 48/2 71/2 2/4 22/4 74/4 انحراف معیار

رعایت 

عدالت و 

 احترام

 72/9 91/9 7/9 72/71 91/77 27/8 میانگین

 19/2 79/7 71/7 77/7 91/7 92/27 انحراف معیار

احساس 

مشارکت در 

 جامعه

 7/9 72/9 17/7 72/77 72/77 19/9 میانگین

 97/7 12/7 17/2 99/7 79/7 77/2 انحراف معیار

احساس 

ارتباط با 

 مدرسه

 72/9 91/7 72/7 27/77 72/72 7/9 میانگین

 97/7 77/7 77/7 99/7 29/2 11/2 انحراف معیار

مشارکت 

 علمی

 72/7 99/7 17/7 17/9 91/8 72/7 میانگین

 27/7 24/7 71/7 98/1 88/1 79/2 انحراف معیار

 نمره کل
 77 72/78 27/77 7/17 27/19 27/71 میانگین

 27/4 21/8 24/8 77/7 19/8 12/72 انحراف معیار

 یریگیپ( و آزمون 27/19آزمون ) دهد که میانگین نمرات پس نشان می 2مندرجات جدول 

های آن در گروه آزمایش از میانگین نمرات  ( متغیر احساس تعلق به مدرسه و مؤلفه7/17)

آزمون گروه آزمایش نسبت  نمرات پس گرید عبارت به( بیشتر است؛ 27/71آزمون ) پیش

 و پایداری آن در آزمون پیگیری تداوم داشته است. افتهی شیافزاآزمون،  به پیش

اسمیرنف نشان داد، نمرات متغیر احساس تعلق به مدرسه -نتایج آزمون کالمونگروف

و پیگیری:  74/1آزمون:  ، پس77/1آزمون:  پیش) هستنددارای توزیع نرمال  21/1در سطح 
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ها، از آزمون لوین استفاده شد که نتایج نشان  (. برای بررسی همگنی واریانس متغیر71/1

% فرض همگنی واریانس متغیر وابسته 87توان با اطمینان  یم ،117/1داد در سطح معناداری 

آزمون و پیگیری با متغیر  ر مرحله پسکرد. تعامل بین تمام متغیرهای همپراش نیز د دییتأرا 

فرض همگونی شیب  بنابراین پیش؛ بودند 17/1تر از  مستقل دارای سطح معناداری بزرگ

 شده است. دییتأرگرسیون نیز 

آزمون و پیگیری  آزمون احساس تعلق به همساالن با پس همچنین همبستگی بین پیش

و  r=77/1آموز به ترتیب  ز دانش، برای حمایت معلم اr=72/1و  r=97/1آن به ترتیب 

77/1=r 77/1، برای رعایت عدالت و احترام در مدرسه به ترتیب=r  21/1و=r،  برای

، برای احساس ارتباط با مدرسه به r=71/1و  r=44/1احساس مشارکت در جامعه به ترتیب 

توجه بود. با  r=24/1و  r=27/1و برای مشارکت علمی به ترتیب  r=29/1و  r=27/1ترتیب 

آمده، مفروضه خطی بودن روابط بین متغیرهای کمکی  دست های به همبستگی به

باکس نیز نشان داد، ماتریس  است. نتایج آزمون ام ها( وابسته محقق شده )کوواریت

و  F 0/99=21,720/89) های موردمطالعه همگن است کوواریانس در گروه-واریانس

P>0/47های آزمایش و کنترل ازلحاظ  نشان داد بین گروه (. همچنین نتایج آماره اثر پیالیی

آموز،  حداقل یکی از متغیرهای وابسته )احساس تعلق به همساالن، حمایت معلم از دانش

رعایت عدالت و احترام در مدرسه، احساس مشارکت در جامعه، احساس ارتباط با مدرسه 

 (.P>0/5و  F 3,6=9/45دارد )داری وجود  و مشارکت علمی( تفاوت معنی

های الزم برای تحلیل کوواریانس، در  فرض بنابراین با توجه به رعایت همه پیش

 اثربخشی بررسی جهت چندمتغیره و متغیره تک کوواریانس تحلیل نتایج ،9جدول 

 مدرسه ارائه شده است. به تعلق احساس های مؤلفه و کل نمره بر گروهی درمانی گشتالت
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تک متغیره و چندمتغیره جهت بررسی اثربخشی گشتالت درمانی نتایج تحلیل کوواریانس  .3جدول 

 های احساس تعلق به مدرسه گروهی بر نمره کل و مؤلفه

 متغیر وابسته اثر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داری معنی

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

 گروه

 آزمون( )پس

 77/1 11/1 47/1 77/1 14/7 7 14/7 احساس تعلق به همساالن

 7 97/1 117/1 82/49 21/771 7 21/771 حمایت معلم

 81/1 74/1 117/1 74 14/97 7 14/97 رعایت عدالت و احترام

احساس مشارکت در 

 جامعه
49/21 7 49/21 97/9 12/1 72/1 14/1 

 17/1 77/1 12/1 21/9 84/49 7 84/49 احساس ارتباط با مدرسه

 79/1 48/1 12/1 19/1 91/71 7 91/71 مشارکت علمی

 
کل احساس تعلق به 

 مدرسه
92/7919 7 92/7919 19/78 117/1 78/1  

     12/12 13 92/84 خطا 

گروه 

 )پیگیری(

 27/1 79/1 29/1 17/7 72/9 7 72/9 احساس تعلق به همساالن

 88/1 97/1 117/1 91/99 87/774 7 87/774 حمایت معلم

 27/1 27/1 79/1 71/2 77/1 7 77/1 رعایت عدالت و احترام

احساس مشارکت در 

 جامعه
74/79 7 74/79 97/1 12/1 48/1 78/1 

 77/1 72/1 92/1 77/7 42/4 7 42/4 احساس ارتباط با مدرسه

 87/1 74/1 117/1 41/74 17/1 7 17/1 مشارکت علمی

 
کل احساس تعلق به 

 مدرسه
89/7778 1 89/7778 12/47 117/1 19/1  

     79/92 13 87/422 خطا 

دهد که بین گروه کنترل و آزمایش با کنترل اثر  نشان می 9آمده در جدول  دست نتایج به

و  P=117/1دارد )آزمون متغیر احساس تعلق به مدرسه تفاوت معناداری وجود  پیش

19/78=F)  که در مرحله پیگیری معناداری نتایج حفظ شده( 117/1است=P  12/47و=F.) 

دهد که تفاوت  یکراهه در متن مانکوا نشان میهای  همچنین تحلیل کوواریانس

آموز آزمون برای حمایت معلم از دانش آزمون با کنترل پیش گروهی در مرحله پس بین
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(82/49=F  117/1و =p( رعایت عدالت و احترام در مدرسه ،)74 =F  117/1و  =p ،)

و  F= 21/9(، احساس ارتباط با مدرسه )p=  12/1و  F= 97/9احساس مشارکت در جامعه )

12/1  =pو مشارکت علمی ) (19/1 =F  112/1و  =p معنادار هستند، ولی برای احساس )

آمده  دست (. به عبارتی طبق نتایج بهp=  47/1و  F= 77/1) ستینتعلق به همساالن معنادار 

ی احساس تعلق استثنا بهه های احساس تعلق به مدرس درمانی گروهی بر تمامی مؤلفه گشتالت

 .داشته استبه همساالن اثربخشی معناداری 

آمده برای  دست دهد، پایداری نتایج بهنشان می 9که نتایج جدول  طور همانالبته  

 F= 97/1(، احساس مشارکت در جامعه )p=  117/1و  F= 91/99های حمایت معلم ) مؤلفه

( در مرحله پیگیری با کنترل p=  117/1و  F= 41/74و مشارکت علمی ) (p=  12/1و 

آزمون در مقایسه با گروه کنترل پایدار بوده است ولی برای رعایت عدالت و احترام پیش

( p=  92/1و  F= 77/7( و احساس ارتباط با مدرسه )p=  79/1و  F= 71/2در مدرسه )

 پایدار نبوده است.

 گیری بحث و نتیجه

درمانی گروهی بر احساس تعلق به  ربخش گشتالتهدف از انجام این مطالعه، بررسی اث

های این پژوهش نشان داد  شهر تهران بود. یافته 4آموزان پایه دهم منطقه  مدرسه در دانش

طورکلی بر احساس تعلق به مدرسه تأثیر معنادار مثبت دارد.  درمانی گروهی به گشتالت

لق به مدرسه در هیچ پژوهش درمانی گروهی بر احساس تع ازاین، تأثیر گشتالت اگرچه پیش

بود اما در ساحت تعلیم و تربیت، نتایج این پژوهش با  داخلی یا خارجی بررسی نشده 

همکاران حسنی و  (، حاجی7989همکاران )(، اعتمادی و 7984) یطالبهای محمدی و  یافته

 ( هماهنگ و همسو است.7987)

مداخله بر میزان آن  دهد روش تعلق به همساالن نتایج نشان می مورداحساسدر 

(. اگرچه زیستن در گروه و تجربه صمیمیت با p=  47/1و  F= 77/1است )تأثیرگذار نبوده 

شد، اما نتایج  سایر اعضای گروه بایستی منجر به افزایش احساس تعلق به همساالن می

رغم اینکه در جلسه مربوط به احساس  کند. همچنین علی می دییتأخالف این موضوع را 
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شد این زیرمؤلفه را در  بینی می هایی استفاده شد که پیش از تکنیک غالباًق به همساالن تعل

 انتظار به دست آمدند. برخالفآموزان بهبود ببخشد اما نتایج  دانش

باشد که اعضا اگرچه در گروه صمیمت و احساس تعلق  علت نیا بهتواند  این امر می 

عنوان عنصری منفک و جدا از سازمان  ربیات را بهاند اما ممکن است این تج را تجربه کرده

اند و احساس تعلق خود به اعضا گروه را به دیگر همساالن خود در  مدرسه در نظر گرفته

اند. از منظر دیگر اما ممکن است اعضا صمیمیت و احساس تعلق به  نداده  مدرسه تعمیم

د. از سویی دیگر خاتمه گروه نیز ان های ابتدایی آگاهی خود از سر گذرانده گروه را در الیه

خوش تغییر کند به  تواند احساسات و ادراکات افراد را دست یی عاملی است که میتنها به

بوده است اما باالخره پایان  مؤثربپندارد که اگرچه تجربه گروه  گونه نیاشکلی که فرد 

و سایر افراد به عضو  یافته است و این پایان نیز خود نوعی عدم تعلق و وابستگی را به گروه

 تزریق کند.

آموز نتایج بیانگر این است که روش مداخله بر میزان  معلم از دانش تیموردحمادر 

 تیموردحماآموزانی که از  (. اغلب دانشp= 117/1و  F=82/49است )گذار بوده  آن تأثیر

دریافت دچار این معضل هستند که توانایی و مهارت  علت نیا بهگیرند  معلم قرار نمی

کند که افراد در بستر آن  گروهی فضایی را ایجاد می ندارند. مشاوره  حمایت از معلم را

. همچنین رندیبگ ادهای برقراری ارتباط با دیگران را تجربه کنند و ی توانند روش می

 حسنی، برد. این مورد با پژوهش حاجی درمانی میزان ابراز وجود افراد را باال می گروه

آموزان در مدرسه به این دلیل  ( همسوست. بسیاری از دانش7987) نیآری و اعتماد

ی ابراز کنند و از مراجع درست بهخود را  توانند ینمشوند که  معلمان واقع نمی تیموردحما

کنندگان  قدرت درخواست کمک نمایند. از همین رو روش مداخله پژوهش در شرکت

های  توان به تجربه تکنیک کار با گشتالت را میتغییر  نیا است. این توانایی را ایجاد کرده

شود تا  درمانی مرتبط دانست. در این تمرین از فرد خواسته می ناتمام در گشتالت

تجربه دوباره آن در  لهیوس بههای متفاوت گذشته را  های ناتمام خود در موقعیت گشتالت

نشان از  مؤلفهدر این زمان حال به اتمام برساند. همچنین تحلیل نتایج آزمون پیگیری 
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 پایداری اثربخشی مداخله بر آن دارد.

دهد که در بعد رعایت عدالت و احترام در مدرسه،  همچنین نتایج تحقیق نشان می

درمانی  است. گروه 74برابر با  117/1درمانی گروهی در سطح معناداری  اثربخشی گشتالت

درمانی  انی با انجام تمرینات گشتالتدرم تمرین زیستن در دنیای بیرون است. افراد در گروه

با رعایت ادب و احترام،  توأمی مواجه شوند که ا گونه بهآموزند که چگونه با سایر افراد  می

 حال نیدرعهای خود را به گوش مخاطب برسانند و مانع تضییع حقوق خویش و  حرف

و  ( نیز که در مورد کاهش تهاجم7984) یطالبدیگری باشد. پژوهش محمدی و 

کند. به همین علت  درمانی گروهی است، این امر را تصدیق می گشتالت لهیوس بهتوزی  کینه

و « اساس و بدگویی ممنوعیت شایعات بی»های  در جلسه مربوط به این زیرمؤلفه تکنیک

 به کار گرفته شد.« قدرتمندانه» یزبانقاعده 

آموزان کمک  به دانش« اساس و بدگویی ممنوعیت شایعات بی» کیتکنتجربه 

ی اینکه از ارتباط مستقیم با افراد قلدر و زورگو اجتناب کنند و به جا بهاست تا بتوانند  کرده

مورد خطاب قرار دهند و از  ماًیمستقها را  را تضییع کنند، آن حقشانها اجازه ندهند تا  آن

کمک  به« قدرتمندانه» یزبانتضییع حقوق خود دفاع کنند. از سوی دیگر تجربه تکنیک 

آید تا فرد زبان خود را با کلمات و واژگانی که حامل شک و تردید و ابهام  تکنیک قبل می

است، تضعیف نکنند و به شکلی قدرتمندانه مکالمه کنند و از این طریق از حقوق خود 

نیز شاهد پایداری تغییرات حاصل از مداخله پس از  مؤلفهدفاع کنند. همچنین در این 

 ایم. گذشت سه ماه بوده

( p=  12/1و  F= 97/9پژوهش )در بحث احساس مشارکت در جامعه نیز، نتایج 

تأثیرات  مؤلفهدرمانی گروهی در بهبود این  بیانگر این است که شرکت در جلسات گشتالت

های گروه  تأثیر مشارکت خود در پویایی که یهنگاممعناداری برجای گذاشته است. افراد 

های زندگی نیز تجربه  شوند تا این مشارکت را در سایر جنبه میکنند، تشویق  را مشاهده می

کنند. گروه درواقع محل امن و مناسبی برای تمرین ابراز خویشتن و کسب بازخوردهای 

( نیز تصدیق شده 7988همکاران )مناسب از سایر اعضا است. این امر در پژوهش نامدار و 
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زنده و رشددهنده با دیگران نقش اساسی یابند که ارتباط سا است که اعضا در گروه درمی

را بپذیرند و در  جادشدهیاکوشند مسئولیت روابط  بنابراین می؛ زندگی اجتماعی است

راستای بهبود شرایط خود و دیگر اعضای جامعه گام بردارند. از همین رو در جلسه سوم 

موخت که تا تجربه شد. این تکنیک به اعضا آ« پذیرفتن مسئولیت» کیتکندرمانی،  گروه

ها به سایرین  مسئولیت احساسات و رفتار خود را بپذیرند و از فرافکنی و نسبت دادن آن

 پرهیز کنند.

دیگر احساس تعلق به مدرسه موردبررسی  مؤلفهعنوان  احساس ارتباط با مدرسه نیز به

نیز  همؤلفکنند که این  ( تبیین میp=  12/1و  F= 21/9پژوهش )و تحلیل قرار گرفت. نتایج 

درمانی گروهی دستخوش تغییرات معناداری قرار گرفته است.  تحت تأثیر مداخله گشتالت

جلسه چهارم مشاوره گروهی به زیرمقیاس احساس ارتباط با مدرسه اختصاص داشت. در 

استفاده شد. در این تکنینک از افراد خواسته « توصیف پدیداری»این جلسه از تکنیک 

داوری توصیف کنند  امون خود را فارغ از هرگونه قضاوت و پیشهای پیر شود تا پدیده می

. این سطح از ابندیدست تری نسبت به آن پدیده  تر و واقعی تا بتوانند به شناخت اصیل

شود. در جلسه  تر می شناخت منجر به پذیرش بیشتر آن پدیده و در ادامه احساسات مثبت

ها  داوری را فارغ از شناخت قبلی و پیش آموزان خواسته شد تا مدرسه خود مذکور از دانش

 آگاه گردند.  به احساسات واقعی و اصیل خود نسبت به مدرسه توصیف کنند و

درمانی گروهی در بعد مشارکت  دهد که اثربخشی گشتالت نتایج پژوهش نشان می

خود را جزوی  که یهنگامآموز  (. دانشp=  112/1و  F= 19/1است )علمی نیز معنادار بوده 

تواند برخی از نیازهای روانی خود را در گروه  از یک گروه یا دسته بداند و دریابد که می

کند میزان مشارکت خود را با مکان و محلی که احساس ارتباط  ارضا کند بنابراین سعی می

های  کند تا توانایی درمانی به افراد کمک می کند ارتقا دهد. از همین رو تجربه گروه می

های خود در محیط مشارکت کنند. همچنین پایداری  سند و مبتنی بر تواناییخود را بشنا

 روش مداخله است. اعتماد قابلحاکی از اثربخشی  مؤلفهنتایج در آزمون پیگیری در این 

درمانی گروهی بر میزان  توان گفت اثربخشی گشتالت در یک ارزیابی کلی می
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احساس  مؤلفه 7از  مؤلفه 7خله بر روی است. این مدا دییتأاحساس تعلق به مدرسه قابل 

آموز، رعایت عدالت و احترام در مدرسه، تعلق به مدرسه یعنی حمایت معلم از دانش

احساس مشارکت در جامعه، احساس ارتباط با مدرسه، مشارکت علمی تأثیر معناداری 

داری از های پای در طول زمان ویژگی مؤلفه 9فوق،  مؤلفه 7داشته است. همچنین از میان 

ای جهت  عنوان مداخله تواند به درمانی گروهی می رو گشتالت اند. ازاین خود نشان داده

 قرار گیرد. مورداستفادههای آموزشی  افزایش احساس تعلق به مدرسه در مدارس و محیط

پیشینه پژوهشی در  متأسفانههای پژوهش حاضر این است که  یکی از محدودیت

ی گروهی در خصوص احساس تعلق به مدرسه مسبوق به درمان جهت اثربخشی گشتالت

های قبلی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرد.  سابقه نیست تا نتایج این پژوهش با پژوهش

؛ است ماهه 7محدودیت دیگر پژوهش عدم انجام آزمون پیگیری در بازه زمانی 

در پژوهش تا  شده بکار گرفتهتوان گفت روش مداخله  در بهترین حالت می گرید عبارت به

چه  مدت یطوالندهد و معلوم نیست که این مداخله در  می ماه پایداری از خود نشان  9

 کند. اثراتی در فرد ایجاد می

های آتی روش مداخله بر هر دو جنس پسر و دختر انجام  شود در پژوهش پیشنهاد می

های آتی اثر  هششود تا پژوهش با کنترل بیشتری صورت گیرد. مضاف بر اینکه در پژو

درمانی بر احساس تعلق به مدرسه موردبررسی و ارزیابی قرار  های دیگر گروه مداخله روش

درمانی گروهی در مقاطع و  گشتالت در حوزه احساس تعلق به مدرسه و  طور نیهمگیرد. 

 های تحصیلی دیگر نیز انجام گیرد. پایه
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 منابع
 تأثیر (.7989اکبر. ) کلثوم؛ شیخی فینی، علی ی رستمی، امآبادی، مهدی؛ میرال ابوالقاسمی نجف

آموزان  روش تدریس یادگیری مشارکتی جیکساو بر احساس تعلق به مدرسه در بین دانش

 .97-29(، 7)4، ی درسی های برنامه مجله پژوهش. آباد دبیرستانی شهرستان نجف

(. اثربخشی 7989) میابراه پور، حسن؛ نظری، ی، مهرداد؛ نادعلیحسن یحاجاعتمادی، احمد؛ 

مجله آموزان طالق،  دانش نفس عزتدرمانی گروهی بر میزان اضطراب و  گشتالت
 .12، شماره شناسی روان

های هویت بر احساس تعلق  یابی تأثیر سبک (. مدل7987رضا. ) امیدی کرکانی، مهسا؛ عصاره، علی

مجله خانواده و دختر.  آموزان گری خودپنداره تحصیلی در دانش به مدرسه با میانجی
 ..پژوهش

(. اثربخشی مشاوره گروهی گشتالتی 7987سادات )ایوبی، فرحناز؛ قدرتی، سیما؛ رضوی، مرضیه 

 .9، شماره 9، دوره شناسی و علوم تربیتی مجله مطالعات روانبر هوش هیجانی دانشجویان، 

اثربخشی (. 7989عرفانی آداب، الهام. )بدری گرگری، رحیم؛ ادیب، یوسف؛ هاشمی، تورج؛ 

هیجانی کودکان قوی بر احساس تعلق به مدرسه  -آموزش برنامه یادگیری اجتماعی

فصلنامه سالمت روان . آموزان مقطع ابتدایی مناطق برخوردار و محروم شهر همدان دانش
 .789-718(، 4)7، کودک

 ان، نشر ارجمند.، تهردرمانی گشتالت بنیادهای روان(. 7987حسن )بلند، 

ی حیدرنیا، احمد؛ اصالنی، خالد؛  ، ترجمهدرمانی گشتالت(. 2117شارلوت )جویس، فیل؛ سیلز، 

 برآبادی، حسین احمد، تهران، نشر دانژه.

درمانی و درمان  (. اثربخشی گشتالت7987) جهیخدحسنی، مهرداد؛ اعتمادی، احمد؛ آرین،   حاجی

های  مجله پژوهشآموزان پسر دوره راهنمایی،  دانش رفتاری بر میزان ابراز وجود-شناختی
 .2شماره دوره دوم،  علوم شناختی و رفتاری،

 مهیفهنژاد، هادی؛ رستمی، کاوه؛ پیرساقی،  پور، اسماعیل؛ جعفری حاجی حسنی، مهرداد؛ سعدی

درمانی بر کاهش اضطراب امتحان،  درمانی فعال و گشتالت (. اثربخشی موسیقی7987)

 .29دوره ششم، شماره  ه و رفتار،مجله اندیش

تدریس بارش مغزی، تدریس اعضای تیم و  یها ی اثر بخشی روش مقایسه(. 7981حسنی، مهدی. )
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مجله دستاوردهای نوین در . آموزان روش سنتی بر احساس تعلق به مدرسه در دانش
 .91-78(، 2)7 مطالعات علوم انسانی،

(. رابطه 7989اله. ) هریار، امیرهوشنگ؛ جاویدی، حجتنیا، مریم؛ م رضا؛ کوروش پور، علی رمضان

آوری تحصیلی به  بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و احساس تعلق به مدرسه با تاب

 .247-227(، 9)71، شناختی های روان ها و مدل مجله روشواسطه خودتنظیمی تحصیلی. 

آبادی، مهدی.  کیاسری، فاطمه؛ علیپور عمران، محبوبه؛ اسماعیلی شاد، بهرنگ؛ مرتضوی  سلیمان

(. رابطه فرهنگ مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با نقش میانجی موفقیت تحصیلی 7989)

 .777-779(، 9)79، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشیآموزان.  در دانش

  نشر : تهران.  درمانی روان و مشاوره های نظریه(. 7997) غالمرضا ناصری، و عبداهلل آبادی، شفیع

 .دانشگاهی

 . تهران: انتشارات رشد.پویایی گروه و مشاوره گروهی(. 7982عبداهلل )آبادی،  شفیع

 . تهران، نشر فکرنو.ها و فنون مشاوره روش(. 7989عبداهلل )آبادی،  شفیع

. تهران، انتشارات مقدمات راهنمایی و مشاوره: مفاهیم و کاربردها(. 7987عبداهلل )آبادی،  شفیع

 رشد.

درمانی بر  (. اثر گشتالت7987) هیسمشاورز افشار، حسین؛ حاج حسینی، منصوره؛ قدیمی، ک

، درمانی فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواناضطراب فراگیر و اضطراب امتحان دانشجویان، 

 .29دوره هفتم، شماره 

 الن.، ترجمه گنجی، مهدی. تهران، نشر ساوااصول و مبانی مشاوره(. 2118) گالدینگ، ساموئل.

سنجی پرسشنامه  ی روانها ویژگی(. 7984) دمحمدیسمکیان، راضیه السادات؛ کالنترکوشه، 

احساس تعلق به مدرسه و ارتباط آن با فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت در میان 

 .799-778(، 2)7، مجله اندازه گیری تربیتیآموزان شهر تهران.  دانش

درمانی گروهی بر کاهش تهاجم و  اثربخشی گشتالت(. 7984) حانهیرمحمدی، محسن؛ طالبی، 

، سال درمانی فصلنامه فرهنگ مشاوره و روانآموزان پسر دبیرستانی،  توزی دانش کینه

 .24ششم، شماره 

آوری تحصیلی بر اساس احساس  بینی تاب (. پیش7989لر، زهرا؛ حاتمی، حمیدرضا. ) میرزایی قره

، شناسی مجله رویش روانآموزان دختر.  نشتعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی در دا
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9(8 ،)777-779. 

(. تأثیر آموزش مشاوره 7988زهرا. ) نامدار، امیر؛ کریمی، سارا؛ ضیائی، گیتی؛ عباسی، نازنین

مجله رویش آموزان.  تحصیلی گروهی بر احساس تعلق به مدرسه و اشتیاق تحصیلی دانش
 .94-11(، 1)8 شناسی، روان
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