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Abstract
Introduction: When learned helplessness formed in the person, the
path to any motivation and effort ends, and in that person's mind any
movement results in failures. The present research was aimed at the
effectiveness of the attributional retraining program on the learned
helplessness and achievement motivation of students with low academic
achievement.
Methods: In this quasi-experimental study, a post-test design with a
control group was used. Thirty-two boy middle school students with low
academic achievement from Karaj were selected by multi-stage cluster
sampling method and randomly assigned in two treatment and control
groups for each sixteen people. The treatment group participated in nine
sessions of sixty minutes for five weeks and two times a week in the
attributional retraining program. After the intervention, the two groups
completed the learned helplessness and achievement motivation questionnaires and their data were compared through multivariate analysis of
variance(MANOVA).
Results: The results of multivariate analysis of covariance showed that
compared to the control group, the treatment group showed a significant decrease in learned helplessness and a significant improvement in
achievement motivation.
Conclusions: The results of this study suggest that training an attributional retraining program can reduce the learned helplessness of students
with low academic achievement and improve their achievement motivation.
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چکیده
مقدمه :وقتی در شخصی استیصال اکتسابی شکل میگیرد ،راه هرگونه انگیزش و تالش
را سد کرده و نتیجه حرکت را در ذهن به شکستهای مجدد ختم میکند .این مطالعه با
هدف تاثیر برنامه بازآموزی اسنادی بر استیصال اکتسابی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان با
پیشرفت تحصیلی پایین انجام شد.
روش :در این مطالعه شبهآزمایشی از طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه گواه استفاده
شد .سی و دو دانشآموز دارای پیشرفت تحصیلی پایین پسر دوره متوسطه اول شهر کرج
با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخابشده و بهصورت تصادفی در دو گروه
آزمایش و گواه در هر گروه شانزده نفر گمارده شدند .گروه آزمایش نه جلسه شصت
دقیقهای به مدت پنج هفته و هفتهای دو بار برنامه بازآموزی اسنادی دریافت کردند .بعد از
مداخله ،دو گروه پرسشنامههای استیصال اکتسابی و انگیزش پیشرفت را تکمیل نمودند و
دادهها از طریق تحلیل واریانس چندمتغیری مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج :یافتههای تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که در مقایسه با گروه گواه،
گروه آزمایش کاهش چشمگیری در استیصال اکتسابی و نیز بهبود قابلتوجهی در انگیزش
پیشرفت مشاهده شد.
بحث و نتیجهگیری :نتایج حاکی از آن است که آموزش برنامه بازآموزی اسنادی
میتواند استیصال اکتسابی دانشآموزان با پیشرفت تحصیلی پایین را کاهش داده و انگیزش
پیشرفت آنها را بهبود بخشد.

واژگان کلیدی
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مقدمه
مهمترین نشــانگر بازده آموزش ،ســواد تحصیلی و برجســتهترین هدف یک نظام آموزشــی ،افزایش پیشــرفت تحصیلی
یادگیرندگان است .بهطوری که موفقیت هر نظام آموزشی بستگی به این دارد که آن نظام تا چه حد توانسته به عملکرد مورد
انتظار دست یابد ]1[.پیشرفت تحصیلی بهعنوان تسلط تحصیلی در مهارتهای ضروری و دانش محتوایی تعریف میشود .با
این حال ،یکی از مشکالت شایع نظام آموزشی در بسیاری از کشورهای جهان ،پیشرفت تحصیلی پایین است که زیانهای
علمــی ،فرهنگی و اجتماعی چشــمگیری را متوجه دولت و خانوادهها میکند ]2[.ســاالنه تعداد زیــادی از دانشآموزان با
پیشــرفت تحصیلی پایین تمایل به کســب نمرات پایین در سراســر دوران تحصیل خود داشــته و نرخ ترک تحصیل بیشتری
را تجربه میکنند که این موضوع ســبب به هدر رفتن میزان قابلتوجهی از منابع انســانی و اقتصادی جامعه میشــود .اگرچه
تالشهایی از قبیل تشکیل کالسهای جبرانی ،تقویتی و تغییر در محتوای کتب درسی انجامگرفته است؛ اما این مساله یکی
از نگرانیهای غالب و اصلی جامعه آموزشی میباشد]3[.
در واقع ،مستقل از نوع یا ماهیت شکست تجربه شده در پیشرفت تحصیلی ،شکست یک رویداد منفی است که میتواند
بسته به اینکه چگونه این تجربه تفسیر و تبیین شود ،برانگیزاننده یا تضعیفکننده باشد ]4[.پیشرفت تحصیلی پایین دانشآموزان
ممکن اســت تحــت تحصیل عوامل مختلفی از قبیل افســردگی ،عزتنفس پایین ،عدم برنامهریــزی جهت مطالعه ،فقدان
مشــاوره تحصیلی و حضور نداشتن در کالس درس قرار گیرد ]5[.با وجود این ،دانشآموزان در نحوه برخورد با موفقیت یا
شکست تحصیلی متفاوت هستند؛ بدینصورت که باورهای آنها در مورد علت پیشرفتشان ،تشکیلدهنده انگیزش ،هیجان
و رفتار یادگیری بعدی آنها بهشمار میرود .برخی دانشآموزان به سختی تالش میکنند تا به نتیجه مطلوب برسند؛ در حالی
که بعضی دیگر زمانی که نمره پایینتری بهدســت میآورند ،احســاس ناامیدی میکنند ]6[.با توجه به این موضوع و مطابق با
نظریه اسناد ،اگر دانشآموزی نمره پایینی را کسب کند و پیشرفت تحصیلی پایین خود را به عدم توانایی نسبت دهد ،احتمال
دارد در معرض خطر ابتال به نقص عاطفی ،انگیزشی و شناختی به نام استیصال اکتسابی باشد7[.و]8
استیصال اکتسابی به ناتوانی تصور شده جهت غلبه بر شکست[ ]9یا به این باور که نتایج عملکرد فرد مستقل از فعالیتهای
او اســت و هیچ کنترلی بر پیشــرفت تحصیلی خود ندارد[ ]10اطالق میشــود .استیصال اکتســابی با افزایش عاطفه منفی،
کنارهگیــری از فعالیتها ،بیماریهای جســمی ،نارضایتی از زندگی ،احســاس نا امیدی ،افســردگی و خودکشــی ارتباط
معنیداری دارد و تاثیرات منفی آن بر ابعاد بهزیســتی ،جســمانی ،روانشــناختی و تحصیلــی دانشآموزان در پژوهشهای
متعددی مشخص شده اســت ]11[.بهطور خاص ،وقتی در دانشآموزی استیصال اکتسابی شکل میگیرد راه هرگونه تالش
و کوشش را سد کرده و نتیجه حرکت را در ذهن به شکستهای مجدد ختم میکند و هر وقت که چنین اسنادهایی تشدید
شوند ،منجر به پیشرفت تحصیلی پایین در دانشآموزان میشود ]12[.راچماواتی ،پوروانتو و آوالیا اظهار داشتند که استیصال
اکتسابی به تدریج از طریق رویدادهای گوناگون تجربه شده توسط افراد گسترش مییابد ]13[.در حقیقت ،فرضیه استیصال
اکتســابی در فرمولبندی تازهای بیان میکند که استیصال اکتسابی به یک علت تفسیر شده توسط افراد نسبت داده میشود
که این علت میتواند درونی یا بیرونی ،پایدار یا ناپایدار و کلی یا خاص باشد ]14[.بنابراین ،استیصال اکتسابی ممکن است
از راه نوع افکار منفی ،اســناد نادرســت ،نگرشهای ناسازگارانه و راهبردهای یادگیری ناکارآمدی که در ذهن دانشآموزان
میپروراند ،تاثیر منفی بر پیشرفت تحصیلی آنها در آینده داشته باشد ]15[.بهعنوان مثال ،دانشآموزان با استیصال اکتسابی،
احســاس انگیــزش و اعتمادبهنفس پایینتری دارند ،کمتر به رفتارهای یادگیری مثبت از قبیل صرف وقت بیشــتر و داشــتن
پشتکار در پاسخگویی به سواالت دشوار میپردازند و اغلب سعی خود را بر پرداختن به فعالیتهایی مانند اجتناب از انجام
تکالیف کالسی یا درسی متمرکز میکنند]16[.
افزون بر این ،در مدل انگیزش پیشــرفت وینر مشــخص شــده است پیشــرفت تحصیلی در دانشآموزان نوجوان سرانجام
با انگیزش پیشــرفت آنها تعیین میشــود؛ بهطوری که فقدان انگیزش پیشــرفت عامل موثری در کاهش پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان محســوب میشــود ]17[.دانشآموزان در طی دوران تحصیلی خود باید ساعات کاری زیادی را صرف مطالعه
برای امتحان ،نوشــتن تکالیف ،انجام آزمایشها و پروژههای علمیکنند .بهعالوه ،دانشآموزان باید پس از دریافت نمرات
پایین ،از موانع بالقوه تحصیلی مانند خستگی ،اضطراب در مورد عملکرد آینده یا ناامیدی عمیق عبور کنند .بدون احساس

تاثیر برنامه بازآموزی اسنادی بر استیصال اکتسابی و انگیزش پیشرفت در دانشآموزان...
نیرومند انگیزش پیشــرفت ،غلبه بر این شــرایط غیرممکن اســت]18[.
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بدینســان ،دانشآموزانی که کمبود انگیزش پیشرفت را تجربه میکنند،
کاهش چشمگیری در پیشرفت تحصیلی خود نشان میدهند .به سخنی
دیگر ،دانشآموزان بدون انگیزش پیشــرفت که موفقیت در مدرســه را
تجربه نمیکنند ،اغلب دلســرد میشــوند و ممکن است ضمن سرزنش
خود ،از مدرســه کنارهگیری کنند که این امر میتواند منجر به پیشرفت
تحصیلی پایین در آنها شــود19[.و ]20یک مطالعه پژوهشی انجام شده
توسط وورال ،نشان داد انگیزش پیشرفت و متعاقب آن پیشرفت تحصیلی
در طول ســالهای تحصیلی دوره راهنمایی کاهش مییابد .این موضوع
از اهمیــت بیشــماری برخوردار اســت؛ چراکه در ایــن دوره تحصیلی
دانشآموزان احساســات و برداشــتهای خود از آموزش و یادگیری را
شــکل میدهند ]21[.بــا توجه به این موضوع ،از آنجایی که پیشــرفت
تحصیلی دانشآموزان در خط مقدم اهداف آموزشی مدارس قرار دارد؛
برای معلمان ،روانشناســان و مشــاوران مدرسه مهم و ضروری است که
با بهکارگیری مداخالت انگیزشی مبتنی بر نظریه مناسب جهت اصالح
اســتیصال اکتسابی و بهبود انگیزش پیشرفت ،ســعی در بهبود پیشرفت
تحصیلی پایین دانشآموزان داشته باشند23،22[.و]24
یــک رویکرد مداخلهای موثر ،برنامه بازآموزی اســنادی اســت]25[.
بازآموزی اسنادی ،یک مداخله درمانی است که بر اساس اصول نظریه
اســناد انگیزش پیشــرفت وینر بهمنظور ترغیب افراد به استفاده از اسناد
بیرونی ،ناپایدار و خاص در خصوص پیشرفت تحصیلی پایین یا ادراک
ناســازگار آنها (مانند ،بهاند.زه کافی مطالعه نکردم) نســبت به اســناد
درونی ،پایدار و کلی (نظیر ،باهوش نیستم) طراحی شده است4[.و]23
هدف و منطق اصلی بازآموزی اسنادی ،فراهم کردن دانش واقعگرایانه
از تواناییهــای دانشآموزان برای آنها اســت؛ بهطــوری که بهصورت
هدفمند با اسنادهای ناسازگارانه مقابله کنند25[.و]26
مطالعات مداخلهای در حال رشدی مزایای بازآموزی اسنادی بر بهبود
نتایج شــناختی ،عاطفی و تحصیلی از قبیل اســتیصال اکتســابی[ ]27و
انگیزش پیشــرفت پایین[29،28و ]30را مشخص ســاختهاند .یافتههای
پژوهــش احمدی ،غباری بناب و آذرنییاد حاکی از آن اســت که برنامه
بازآموزی اســنادی موجــب افزایش انگیزش پیشــرفت و ســبکهای
اســنادی خوشبینانه و نیز ســبب کاهش معنیدار ســبکهای اسنادی
بدبینانــه در دانشآمــوزان با اختالل یادگیری خاص میشــود ]31[.در
همین راســتا ،نتایــج حاصل از مطالعه رمضانی ،شــهنی ییالق ،مکتبی
و بهروزی نشــان دادند ،بازآموزی اســنادی منجر بــه کاهش معنی دار
استیصال اکتسابی در دانشآموزان ابتدایی گردیدهاست ]32[.همچنین،
در مطالعه یحیایی ،پور محمدرضایی تجریشــی ،ســاجدی و بیگلریان،
یافتهها بیانگر آن بود که بازآموزی اســنادی موجب کاهش نشــانههای
افســردگی و افزایش انگیزش در دانشآموزان با ناتوانایی یادگیری شده

است ]33[.بهطور مشابه ،در پژوهش سوکاری
و اسد با هدف بررسی تاثیر بازآموزی اسنادی
بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی،
نتایج حاکی از تاثیر مثبت بازآموزی اســنادی
بر پیشــرفت تحصیلی در ریاضی و شیوههای
اســنادی دانشآموزان بود .افــزون بر این ،در
اتخاذ اســناد ســازگارانه ،دانشآموزان گروه
آزمایــش قادر بودنــد موفقیتشــان را بهعنوان
نتیجهای از تالش و تواناییشان ببینند و نه پیامد
شانس و دشواری تکلیف ]34[.بهعالوه ،هام،
پری ،کلیفــن ،چیپرفیلد و بــوزی فراتحلیلی
بــا هدف وارســی تاثیر بازآموزی اســنادی بر
انگیزش پیشرفت انجام دادند .آنها دریافتند
افرادی که برنامه بازآموزی اسنادی را دریافت
کرده بودند ،افزایش معنیدار و چشــمگیری
بعــد از مقطــع ابتدایی در انگیزش پیشــرفت
از خود نشــان دادنــد ]35[.همچنین ،هام و
همــکاران در یک کارآزمایی تصادفی کنترل
شده دریافتند شــرکتکنندگان گروه آزمایش
که برنامــه بازآموزی اســنادی دریافت کرده
بودند ،انگیزش پیشــرفت بهتری در مقایسه با
افــراد گروه گواه داشــتند ]36[.بهطور کلی،
برنامه بازآموزی اســنادی ضمن شناســایی و
تغییر اســناد علی مربوط به شکست تحصیلی
دانشآمــوزان ،میتواند راهبــرد موثری برای
بهبود استیصال اکتســابی و انگیزش پیشرفت
دانشآمــوزان با پیشــرفت تحصیلــی پایینی
باشد که تجارب و احساســات ناخوشایندی
نســبت به عملکرد تحصیلی خود دارند .اگر
این تجارب و احساســات ناخوشایند اصالح
نشــوند ،احتمــال دارد آثار مخــرب آنها به
دورههای بعــدی تحصیلــی و زندگی منتقل
شوند.
با رواداشــت به یافتههای مذکور و با در نظر
گرفتن شــواهد تحقیقاتی حاکــی از اهمیت
بازآمــوزی اســنادی و نیــز توجــه روزافزون
به پیشــرفت تحصیلــی ،واکاوی تاثیــر برنامه
بازآموزی اســنادی بر اســتیصال اکتســابی و
انگیــزش پیشــرفت دانشآمــوزان نوجوآنان

یمیظع رایماک و همکاران
ایرانی دارای پیشــرفت تحصیلی پایین تاکنون
ناشــناخته باقی مانده اســت .بهطور خاص،
با مــروری بر پژوهشهایی کــه در خصوص
بازآموزی اســنادی در ایران صــورت گرفته،
مشــخص شــده اســت که بیشــتر آنها در
زمینههایی چون افســردگی ،ســامت روان،
اختــال یادگیــری ،اضطــراب ،اختالالت
زناشــویی ،اعتیــاد و بــا جمعیت کــودکان
ابتدایــی ،دبیرســتانی و بزرگســال انجــام
شــدهاند37،33،16[.و ]38همچنین ،بسیاری

از مطالعات پیشــین بهخاطر اتکای آنها بر پژوهشهای آزمایشــی و به
دور از محیطهای واقعی یادگیری مورد انتقاد قرار گرفتهاند ]39[.بر این
اســاس ،محققان به دنبال پژوهشــی بهمنظور تمرکز بر درک چگونگی
تاثیرگذاری مداخالتی مانند بازآموزی اســنادی هســتند که میتواند در
محیطهای آموزشــی توسط متخصصان آموزشــی قابلاجرا باشد]24[.
بنابراین ،برای برطرف کردن شــکافهای پژوهشی یاد شده ،این مطالعه
با هدف بررســی تاثیر برنامه بازآموزی اســنادی بر استیصال اکتسابی و
انگیزش پیشرفت دانشآموزان پسر دوره متوسطه اول با پیشرفت تحصیلی
پایین شهرستان کرج انجام گرفت.
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باالتر از5
های اکتسابی دانشآموزان از مقیاس استیصال اکتسابی
استیصال
سنجش
منظور
پژوهش به
استیصال
مقیاس
سازگار مانند ،تالش کم و روش مطالعه نادرست.
بیست گویهای است که پاسخهای شرکتکنندگان در
کوینلس و مک درموت-نلســون استفاده شد .این مقیاس یک ابزار
 ///9ارزیابی مجدد اسنادها ///تکمیل مقیاس استیصال اکتسابی و پرسشنامه انگیزش پیشرفت.
طیف لیکرت چهار گزینهای از یک یا کامال مخالف تا چهار یا کامال موافق نمرهگذاری میشــوند .نمرهای نشــان دهنده
اســتیصال اکتسابی اســت که دو انحراف معیار باالتر از میانگین جامعه باشد ]40[.طراحان این مقیاس ،روایی آن را به روش

تاثیر برنامه بازآموزی اسنادی بر استیصال اکتسابی و انگیزش پیشرفت در دانشآموزان...

موزان بر حسب

تحلیل عامل اکتشافی و پایایی آن را با استفاده از آلفای کرونباخ ،هشتاد
و شش صدم گزارش کردهاند ]40[.در پژوهش عظیمی ،حسنآبادی و
عرب زاده ،روایی مقیاس به روش تحلیل عامل تاییدی مناســب و پایایی
آن به شیوه آلفای کرونباخ نود و دو صدم بود ]41[.بهمنظور احراز روایی
مقیاس در این پژوهش ،از روش تحلیل عامل تاییدی اســتفاده شــد که
نتایج حکایت از برازندگی مناســب مقیاس با دادهها داشت .همچنین،
پایایی مقیاس با روش آلفای کرونباخ محاســبه گردید که مقدار ضریب
آلفای کرونباخ آن برابر با هشتاد و نه صدم بهدست آمد.
پرسشــنامه انگیــزش پیشــرفت هرمنــس :برای ارزیابــی انگیزش
جدول( )1شرح جلسات برنامه بازآموزی اسنادی بر اساس هاینز و همکاران][40
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9/37
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 ///1ارزیابی تشخیصی و غربالگری برای تعیین دانشآموزان مورد هدف ///تکمیل پرسشنامه
جمعیت شناختی .بررسی کارنامه دانشآموزان.

 ///2آشنایی اعضا با یکدیگر و مدرس و تشریح برنامه آموزشی ///مرور کوتاه زیربنای نظری
برنامه بازآموزی اسنادی.

 ///3آشنا ساختن شرکتکنندگان با مدل اسناد و ارتباطش با عملکرد و نگرشها ///تعریف
مفهوم اسناد .ارائه چندین سناریو مشتمل بر یک رویداد ناراحتکننده ،نتایج رویارویی با این
رویدادها و باورهای زیربنایی این نتایج.

 ///4فعالسازی جستجوی علی و شناسایی خطاهای شناختی و باورهای معیوب ///آموزش
دانش آموزان به ارزیابی میزان موفقیت ادراک شده آنها در اولین امتحان کالسی از مقطع
ابتدایی تا دوره تحصیلی تحصیلی حال حاضرشان راهنمایی .ارایه و تعریف خطاهای شناختی
مانند ،تفکر همه یا هیچ ،تعمیم مبالغهآمیز ،بیتوجهی به جنبههای مثبت ،نتیجهگیری
شتابزده و فاجعه پنداری؛ پدیدآورنده افکار منفی و اسنادهای نادرست.
 ///5تغییر و اصالح خطاهای شناختی ،افکار ناکارآمد و اسنادهای نادرست ///درخواست از
دانشآموزان جهت پاسخگویی به چهار سوال .1 :چه شواهدی برای درست انگاشتن یا تکذیب
افکارتان دارید؟  .2آیا تفسیرهای جایگزینی برای آنها میتوان در نظر گرفت؟  .3آیا خود شما
سازنده این افکار و خطاهای شناختی هستید؟  .4چه کارهایی میتوان برای مقابله با آنها
انجام داد؟ آ موزش راهکارهای سالم اندیشی برای مجادله با افکار منفی و اسناد ناسازگار به
کمک گردآوری شواهد ،مطرح کردن تفسیرهای جایگزین ،تعریف کردن واژهها.

 ///6دستیابی به باورهای عمیقتر و اسنادهای درست از طریق تثبیت بازآموزی اسنادی ///به
نمایش درآوردن فیلمهای ویدیویی جهت القا اسنادهای سازگار و نیز تحلیل و ارزیابی
اسنادهای ناسازگار .آموزش و تاکید بر دو فرایند تثبیت .1 :بحث گروهی :سازماندهی
دانشآموزان در گروههای کوچک و ترغیب به گفتگو درباره اسنادهایشان در مورد تجارب
تحصیلی اخیر خود .2 .ارایه بروشور بازآموزی اسنادی :یادآوری داشتن اسنادهای سازگار در
خصوص پیشرفت تحصیلی به هنگام اوقات درس خواندن.

 ///7تمرکز بر یکپارچگی ،نگهداری و جلوگیری از بازگشت اسنادهای ناسازگار ///آموزش و
اجرای دو فرایند تحکیم تکالیف نوشتاری :تشویق به پردازش عمیقتر محتوای اسنادی از طریق
بسط دادن؛ و آزمون توانایی :تجربه یک شکست بالفاصله بعد از آموزش برنامه بازآموزی
اسنادی جهت تمرین استفاده از اسنادهای بیرونی ،ناپایدار و خاص در توضیح آن شکست.

 ///8یکپارچگی راهبردها ،برنامهریزی عملی و بازبینی اهداف و تغییرات شخصی ///مرور
تکینکهای سالم اندیشی .گفتگو در مورد نسبت دادن شکستهای تحصیلی به اسنادهای
سازگار مانند ،تالش کم و روش مطالعه نادرست.
 ///9ارزیابی مجدد اسنادها ///تکمیل مقیاس استیصال اکتسابی و پرسشنامه انگیزش پیشرفت.
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جلسه ///هدف ///محتوا ///زمان :هر جلسه شصت دقیقه

پیشــرفت از پرسشــنامه انگیــزش پیشــرفت
هرمنس اســتفاده شد که شــامل بیست و نه
عبارت ناتمام چهار گزینهای است ]42[.نحوه
نمرهگذاری این پرسشنامه به این صورت است
که به هر عبارت بر اســاس انگیزش پیشرفت
از زیــاد به کم و یا از کم بــه زیاد ،نمرههای
چهار تــا یک یا یک تا چهــار تعلق میگیرد؛
بهطوری که نمرههای باال نشــاندهنده وجود
انگیزش پیشرفت باال و نمرههای پایین حاکی
نمودار( )1نمودار  Consortدر پژوهش
دامنه
از انگیزش پیشرفت پایین در فرد است.
معیارهایازورود در
نمرات این بررسی
نمونهنه32تا=nیکصد
بیست و
پرسشــنامه
استدر که
ذکر
گروه الزم به
اســت.
گمارشمتغیر
و شانزده
گروه
تصادفی
گمارش
تصادفی در
هشت،
کنترلسه،
مادههای دو،
هفتn=16،
n=16پنج ،شش ،آزمایش
یازده ،دوازده ،سیزده ،هفده ،هجده ،نوزده،
بازآموزی
بیســت و دو،اجرای
نکردن برنامه
بیســتاجرای
برنامهو چهار،
بیست
ویک،
اسنادیn=16
بازآموزی اسنادیn=16
بیســت و پنــج و بیســت وشــش بهصورت
هرمنس[در]42
گروهیشوند.
گذاری م
معکوس
گروه
اجرای پسآزمون
نمرهآزمون در
اجرای پس
گزارش
پرسشــنامه را مطلوب
آزمایشn=16
پایاییn=16
روایی و کنترل
کرد .همچنین ،نتایج پژوهش نوحی ،حسینی،
حاکی
صبوری و
زاده،
رخســاری
گواه در
علیشیریآزمایش و
توصیفی گروههای
شاخصهای آمار
جدول()3
رواونانگیزش
اکتسابی
استیصال
متغیرهای
پیشرفتاین
ســنجی
های
ویژگی
از مطلوب بودن
کشیدگی
چولگی
انحراف
میانگین
گروه
متغیرهویژه روایی سازه آن با استفاده از
پرسشــنامه ب
معیار
تحلیل عامل تاییدی بــود ]43[.افزون بر این،
استیصال آزمایش -1/35 0/14 9/00 37/00
نوحی و همکاران[ ]43پایایی پرسشــنامه را با
اکتسابی گواه -1/25 0/17 4/00 61/00
ضریب
روش
بهکارگیری
-0/98
کرونباخ5/برابر0/02
آلفای00 86/00
آزمایش
انگیزش
آوردند .در
صدم ب
هشــتاد و
پیشرفت
-0/83
دســت-0/52 8
/00ه/00 66
چهاردگواه
مطالعــه حاضــر جهت بررســی روایــی این
پرسشنامه ،تحلیل عامل تاییدی به روش برآورد
بیشــینه احتمال اجرا شد .نتایج بیانگر آن بود
جدول( )4نتایج کلی تحلیل واریانس چندمتغیری اثر برنامه
کــه پرسشــنامه از روایی مطلوبــی برخوردار
بازآموزی اسنادی بر استیصال اکتسابی و انگیزش پیشرفت
اســت .افــزون بــر این ،بــرای تعییــن پایایی
df df
ارزش F
سطح
نوع آزمون
استفاده
کرونباخ
آلفای
ضریب
پرسشــنامه از
خطا
فرضیه
معنیداری
آلفــای
مقدار ضریب
برابر با>0/005
 66ماد2هها 29
/65 0/82
شــد کهاثر پیالیی
هشت
هفتاد و
بود>0/005 29 2 66/65 0/18 .
ویلکز
المبدای
آمــوزان 29:بــا>0/005
ش2 66
دان /65
تحصیلــی4/60
هاتلینگ
اثر
کارنامــه
آموزان>0/005،
ش 29
66دان 2
/
65
4
/
60
روی
ریشه
بزرگترین
مراجعه بــه کارنامه تحصیلــی
میانگیــن نمــره معــدل کلی در ســه درس
ریاضــی ،علــوم تجربــی و زبان انگلیســی
بهعنــوان معیــاری بــرای اندازهگیــری

یمیظع رایماک و همکاران
پیشــرفت تحصیلــی پاییــن اســتفاده شــد.
پس از جایگزینی تصادفی شــرکتکنندگان
در دو گــروه آزمایش و گــواه ،دانشآموزان
گروه آزمایش تحت آموزش برنامه بازآموزی
اســنادی قرار گرفتند .در حالــی که به گروه
گواه آموزشهای معمول کالســی داده شد.
در پایان مداخله ،دانشآمــوزان هر دو گروه
آزمایش و گواه ابزارهای پسآزمون را تکمیل
کردند .برنامه بازآموزی اســنادی برای گروه
آزمایش توســط دســتیاران پژوهشی آموزش
دیــده و طی نه جلســه هــر هفته دو جلســه
شــصت دقیقهای با دستور جلســات معین و
از پیش تعیین شــده اجرا شــد .پس از اتمام
جلســات آموزشی ،از هر دو گروه پسآزمون
گرفته شد .برنامه بازآموزی اسنادی بر اساس
پیشــرفتهای مهم نظری و یافتههای ادبیات
پژوهشی ،توســط هاینز ،پری ،استاپینسکی و
دنیلز طراحی و تدوین شده است ]44[.برنامه
بازآموزی اسنادی متشکل از سه مرحله است
که در جلسات شصت دقیقهای اجرا میشود.
در مرحله اول-فعالســازی جستجوی علی،

از دریافتکنندگان گروه آزمایش بازآموزی اســنادی خواسته میشود تا
میزان دالیل مشخص شده در عملکرد تحصیلی ضعیف را تعیین کنند.
مانند ،صرف نکــردن زمان کافی برای مطالعــه ،حواسپرتی اجتماعی
و فشــار شــغلی یا مالی .در مرحله دوم-القا اســناد ،به گــروه آزمایش
آموزشهایی داده میشود که آنها را ترغیب مینمایند عملکرد ضعیف
ل کنترل نظیر ،تالش کم و راهبردهای
را به اســناد درونی ،ناپایدار و قاب 
مطالعه ناکارآمد ،نسبت دهند که میتوانند تسهیل کننده موفقیت آینده
تحصیلی آنان باشــد .در طی مرحله سوم-تثبیت اسناد ،شرکتکنندگان
تشویق میشوند تا با درگیر شدن در انجام یک فعالیت نوشتاری شناختی،
اطالعات برنامه بازآموزی اســنادی را بهصورت عمیــق پردازش کنند.
ایــن فعالیت دانشآمــوزان را بر آن میدارد نکات اصلــی آموزشها را
خالصه کنند و توضیح دهند که چگونه این نکات را برای زندگی خود
بهکارگیرند .برنامه بازآموزی اســنادی به گونهای تدوین شــده است که
برای دانشآموزان دوره متوسطه اول جذاب بوده و ضمن آموزش مفاهیم
موردنظر ،برای آنها کسلکننده نباشد .شایان توجه است که جلسه اول
و آخر بهترتیب ،به اجرای ارزیابیهای غربالگری و پسآزمون اختصاص
داشت .شــرح کوتاهی از جلسات در جدول شــماره یک آمده است.
دادههای جمعآوری شده با استفاده از روشهای آمار توصیفی میانگین،
انحراف معیار ،چولگی و کشــیدگی و آمار اســتنباطی روایی ،پایایی و
تحلیل واریانــس چندمتغیریاز طریق نرمافزارهای  SPSS22و AMOS
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
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یافته ها
همانطور که در جدول شماره دو مشاهده میشود ،از مجموع سی و دو شرکتکننده در مطالعه حاضر ،چهل ممیز شصت
و دو صدم درصد معادل ســیزده نفر در پایه ســوم ،سی و چهار ممیز سی و هشت صدم معادل یازده نفر در پایه دوم و بیست
وپنج درصد یا هشــت نفر در پایه اول متوســطه دوره اول یا راهنمایی مشــغول به تحصیل بودند .همچنین ،باالترین فراوانی
وضعیت تحصیلی پدر و مادر را بهترتیب سطوح لیسانس نه نفر ،بیست و هشت ممیز دوازده صدم درصد و دیپلم یازده نفر،
سی و چهار ممیز سی و هفت صدم درصد به خود اختصاص دادند .افزون بر این ،برای شغل پدر و مادر ،شغل آزاد دوازده
نفر ،هفتاد و پنج ممیز پنج دهم درصد و خانهداری هفده نفر ،پنجاه و سه ممیز سیزده صدم درصد بهترتیب دارای بیشترین
فراوانی بودند .بهعالوه ،هفتاد و هشت ممیز سیزده صدم درصد یا بیست و پنج نفر از والدین زندگی مشترکی با هم داشتند،
نه ممیز سی و هفت صدم درصد یا سه نفر والدین از یکدیگر طالق گرفتند و دوازده ممیز پنج دهم درصد چهار نفر والدین
فوت شــده بودند .در نهایت ،باالترین فراوانی درآمد خانواده از ســه تا چهار میلیون شانزده نفر ،پنجاه درصد بود .میانگین،
انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی دو گروه آزمایش و گواه در جدول شماره سه گزارش شده است .برای آزمون فرضیهها
از تحلیل واریانس چند متغیری یکراهه استفاده شد .استفاده از این آزمون نیازمند بررسی مفروضههای است که در صورت
تایید آنها ،میتوان این آزمون را بهکار برد .از اینرو ،ابتدا به وارسی این مفروضهها پرداخته شده است .همانطور که جدول
شماره سه نشان میدهد ،افزون بر میانگین و انحراف معیار ،بهمنظور آزمون مفروضه نرمال بودن متغیرهای پژوهش ،آمارههای
چولگی و کشــیدگی محاسبه شــد .چنانچه مالحظه میشود ،مقادیر چولگی و کشــیدگی برای متغیرهای بررسی شده این
مطالعه در دامنه منفی دو تا دو قرار دارند؛ بنابراین ،نتیجه گرفته میشود که متغیرهای پژوهش نرمال بوده و توزیع دادهها در
هر دو گروه متقارن است .چون انحراف از نرمال بودن توزیع دادهها مشاهده نمیشود ،با اطمینان میتوان به ارزیابی ماتریس

القا اسنادهای سازگار و نیز تحلیل و ارزیابی
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آموزش و
اسنادهای ناسازگار.
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آموزان
دانش
بازآموزی
برنامه
اجرای
برنامه
نکردن
اجرای
اجرای برنامه بازآموزی
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اجرای پسآزمون در گروه
و نگرش8ها ///تعریف
25
n=16
 n=16بروشوراسنادی
بازآموزی
اسنادی :یادآوری داشتن اسنادهای سازگار در
بازآموزی
n=16ارایه
.2n=16
اسنادی.
اسنادیخود
اخیر
تحصیلی
باورهای معیوب ///آموزش
شناختی و
خطاهای
تعریف
n=16
اسنادیآزمایش
کنترل
n=16
بازآموزی
ین
ویارودریی با
ایج
امتحان کالسی از مقطع
ها
9
/
اولینا37
شده ارآن3
خصوص پیشرفت تحصیلی به هنگام اوقات درس خواندن.
ین
ی با
اجرای پسآزمون در گروه
شان راهنمایی .ارایه و تعریف خطاهای شناختیاجرای پسآزمون در گروه
جدول( )3شاخصهای آمار توصیفی گروههای آزمایش و گواه در
78
/
13
25
گروهبازگشت اسنادهای ناسازگار ///آموزش و
جلوگیری از
نگهداری و
تمرکز بر
اجرای/
 ،بیتوجهی به جنبههای مثبت ،نتیجه//7
پسآزمون در
یکپارچگی ،اجرای
آزمون در گروه
گیریپس

جدول( )4نتایج کلی تحلیل واریانس چندمتغیری اثر برنامه

بازآموزی اسنادی بر استیصال اکتسابی و انگیزش پیشرفت

df df
ارزش F
سطح
نوع آزمون
آموزان...
دانش
پیشرفت در
انگیزش
تاثیر برنامه بازآموزی اسنادی بر استیصال اکتسابی و
فرضیه خطا معنیداری

ی معیوب ///آموزش

کنترلn=16

آزمایشn=16

متغیرهای استیصال اکتسابی و انگیزش پیشرفت

اسنادهای نادرست.
قطع9/
37
فینآموکال3
پردازش عمیقتر محتوای اسنادی از طریق
تشویق به
آزمایش:
نوشتاری
کنترل فرایند
اجرای دو
کشیدگی
چولگی
انحراف
تکالیف میانگین
تحکیم گروه
 n=16متغیر
وزش
سی از م
n=16
ناکارآمد و اسنادهای نادرست ///درخواست از
معیار
/
50
ف .مچه 4
یک شکست بالفاصله بعد از آموزش برنامه بازآموزی
تکذیب دادن؛ و آزمون توانایی :تجربه
12انگاشتن یا بسط
شناختی
خطاهای
قطع
1ز
درست
شواهدی برای
در-
1/35
/14 9/00
37/00
آزمایش
آزمایش0و گواه
گروههای
توصیفی
استیصالآمار
ی آنها میتوان در نظر گرفت؟  .3آیا خود شما جدول( )3شاخصهای
گیری
جه
نتی
ناپایدار و خاص در توضیح آن شکست.
بیرونی،
اسنادهای
از
استفاده
تمرین
جهت
اسنادی
18
/
75
مثبت6،
شناختی
اکتسابی
پیشرفت-1/25 0
انگیزش/17 4
/00و/00 61
گواهاکتسابی
استیصال
متغیرهای

اثر پیالیی

المبدای ویلکز
اثر هاتلینگ

66/65 0/82

2

>0/005 29

66/65 4/60

2

>0/005 29

66/65 0/18

2

>0/005 29

جدول( )3شاخصهای آمار توصیفی گروههای آزمایش و گواه در
دانشآموزان بر حسب
توزیع
جدول()2
لحاظ آماری معنیدار
بزرگترین ریشه رویچهل
فراوانی مرور
شخصی///
تغییرات
بازبینی اهداف و
ریزی عملی
راهبردها،
///8
50
16
جهگیری
چولگی وکشیدگی
برنامهانحراف
میانگین
یکپارچگی گروه
متغیر
بــه>0/005
صدم29
یک 2
4/60و 66/65
متغیرهای استیصال اکتسابی و انگیزش پیشرفت
جدول( )1شرح جلسات برنامه بازآموزی اسنادی بر اساس هاینز و همکاران][40
ست ///درخواست از
های نمونه مورد مطالعه
شناختی در
هایهای
ویژگی
جمعیتبه اسناد
تحصیلی
معیار مورد نسبت دادن شکست
تکینکهای سالم اندیشی .گفتگو در
تکذیب31
انگاشتن یا /25
ت 10
کافی
همبستگی
بیانگر
اســت()P>0/05
کشیدگی
چولگی
میانگین37انحراف
متغیر گروه
شصت دقیقه
زمان :هر جلسه
هدف///ومحتوا///
جلسه///
نادرست-1/35 .
مطالعه 0/14
روش 9/00
کم و/00
آزمایش
متغیرهای جمعیت شناختی فراوانی درصد
استیصالتالش
سازگار مانند،
اس؟ت .3از
شما
خود
آیا
ت
معیار/25 0/17 4
اکتسابی گواه 61/00
تکمیل پرسشنامه
تحلیلهدف///
آموزان مورد
برای دانش
برای تعیین
غربالگری
بین تشخیصی و
 ///1ارزیابی
است.
ادامه
وابسته
متغیرهای
25
8
پرسشنامه انگیزش پاول
استیصال-1اکتسابی و پایه
یشرفت.
/00مقیاس
تکمیل
 ///9ارزیابی مجدد اسنادها///
تکذیب
مقابله با آنها
برای
-1-/035
14 59/00
/00 8637
آزمایش
استیصال
/98 00//02
آزمایش/00/00
انگیزش
جمعیت شناختی .بررسی کارنامه دانش
شماناسازگار به
ووداسناد
تحصیلی
34/38 11
دوم
آموزان .ویژگی دادهها نشان
ارزیابی
لذا ،از آنجا که
/83 -00//17
52 84/00
پیشرفتگواه گواه /00/00
اکتسابی
-1-/025
/00 6661
 ///2آشنایی اعضا با یکدیگر و مدرس و تشریح برنامه آموزشی ///مرور کوتاه زیربنای نظری
40/62
13
سوم
ژهباها.آنها
انگیزش آزمایش -0/98 0/02 5/00 86/00
آموزی اسنادی ///به
مفروضههای اصلی آماری برقرار است،
 12/50 4برنامه داد
کهاسنادی.
بازآموزی
ازگار به
بیسواد
سطح
ز تحلیل و ارزیابی
پیشرفت گواه -0/83 -0/52 8/00 66/00
نگرشها ///تعریف
و
عملکرد
با
ارتباطش
و
اسناد
مدل
با
کنندگان
شرکت
ساختن
آشنا
/
/
/
3
تحلیل واریانــس چندمتغیری انجام گرفت و
تحصیالت
9/38
3
زیر دیپلم
روهی :سازماندهی
مفهوم اسناد .ارائه چندین سناریو مشتمل بر یک رویداد ناراحتکننده ،نتایج رویارویی با این
جدول( )4نتایج کلی تحلیل واریانس چندمتغیری اثر برنامه
دی///
پدر
در بهمورد تجارب
ان
21/87
7
دیپلم
نتایج .جدول شماره چهار آمده
آزمون در
این
نتایج
رویدادها و باورهای زیربنایی این
بازآموزی اسنادی بر استیصال اکتسابی و انگیزش پیشرفت
رزیابی سازگار در
سنادهای
ا
12/50
4
فوقدیپلم
df df
ارزش F
سطح
نوع آزمون
معیوب ///آموزش
چهار،باورهای
شناختی و
جدولخطاهای
به شناسایی
توجهی و
جستجوی عل
 ///4فعالسازی
مقدار
شماره
اســت .با
دهی
ن
ما
28/12
9
لیسانس
اسازگار ///آموزش و جدول( )4نتایج کلی تحلیل واریانس فرضیه خطا
معنیداری
برنامه
چندمتغیری اثر
تفاضلشده آنها در اولین امتحان کالسی از مقطع
نمرهادراک
موفقیت
ارزیابی میزان
دانش آموزان
تجارب
مربوط به
واریانس بهیکراهه
تفکیکی تحلیل
نتایج
)
5
جدول(
15/63
فوقلیسانس و باالتر 5
تحصیلی به تحلیــل واریانــس چندمتغیری
مربــوط
F
ای اسنادی از طریق
>0/005 29 2 66/65 0/82
اثر
پیشرفت
پیالییبر استیصال اکتسابی و انگیزش
اسنادی
بازآموزی
تحصیلی حال حاضرشان راهنمایی .ارایه و تعریف خطاهای شناختی
پژوهشدوره
ابتدایی تا
زگار در
در پسآزمون
6/25متغیرهای
2
بیسواد
سطح
ش برنامه بازآموزی
>0/005 29 2 66/65 0/18
المبدای ویلکز
استیصال
در
ها
ه
گرو
تفاوت
بررسی
مثبت ،نتیجهگیری
متغیرهایجنبههای
بیتوجهی به
آمیز،
مبالغه
تعمیم
هیچ،
یا
همه
تفکر
مانند،
df
df
F
سطح
ارزش
آزمون
نوع
F
سطح اندازه
 21مجموع درجه میانگین
متغیرهای
یح آن شکست.
>0/005 29 2 66/65 4/60
اثر هاتلینگ
تحصیالت
/88
زیر دیپلمشاخصهای7
فرضیه خطا
در نادرست.
اسنادهای
اثر و
داریمنفی
انگیزشافکار
و؛ پدیدآورنده
پنداری
آزادیفاجعه
شتابزده و
وزش و
داری
معنی
شخصی ///مرور
ات
معنی
مجذورات
وابسته 34مجذورات
منبع
آماری
>
0
/
005
29
2
66
/
65
4
/
60
روی
ریشه
بزرگترین
سطح پنج
پیشــرفت
اکتســابی
مادر
/37 11
دیپلم
طریقبه اسنادهای
زصیلی
ناکارآمد و اسنادهای نادرست ///درخواست از
افکار
شناختی،
خطاهای
اصالح
و
تغییر
/
/
/
5
>
0
/
005
29
2
66
/
65
0
/
82
پیالیی
اثر
تیصال0/68 0/025 63/18 2775/13 1 2775/13 9
اس
گروه
/38
3
فوقدیپلم
هزارم معنیدار اســت .این موضوع بیانگر آن
زآموزی
دانشآموزان جهت پاسخگویی به چهار سوال .1 :چه شواهدی برای درست انگاشتن یا تکذیب
>0/005 29 2 66/65 0/18
المبدای ویلکز
اکتسابی
18/75
6
لیسانس
هت.انگیزش پیشرفت.
حداقل .3آیا خود شما
اهنظر گرفت؟
توانودر
می
ها
آن
برای
جایگزینی
تفسیرهای
آیا
.
2
دارید؟
افکارتان
>
0
/
005
29
2
66
/
65
4
/
60
هاتلینگ
اثر
آزمایــش و گ
 2775دو65/88گروه
اســت /که
0/69 0/025
انگیزش 13 1 3341/53
9/37
فوقلیسانس و باالتر 3
 //مرور
سازنده این افکار و خطاهای شناختی هستید؟  .4چه کارهایی میتوان برای مقابله با آنها
بزرگترین ریشه روی >0/005 29 2 66/65 4/60
پیشرفت
مرحله
در
مقایســه
مورد
متغیر
دو
از
یکــی
در
12
/
50
4
بیکار
شغل
سنادهای
انجام داد؟ آ موزش راهکارهای سالم اندیشی برای مجادله با افکار منفی و اسناد ناسازگار به
پدر
کارمند
هســتند.
داری
تفسیرهایمعنی
دارایکردنتفاوت
آزمون
 28/13 9کمک پس
تعریف کردن واژهها.
جایگزین،
شواهد ،مطرح
گردآوری
37/50 12
شغل آزاد
شرفت.
بازآموزی اسنادی ///به
وجــوداز طریق
اسنادهای درست
باورهای عمیقتر و
 ///6دستیابی
تثبیتمنظور
دارد ،به
چندمتغیری
چونبهاثــر
جدول( )6نتایج مقایسه زوجی گروهها در
21/87
7
بازنشسته و سایر
نمایش درآوردن فیلمهای ویدیویی جهت القا اسنادهای سازگار و نیز تحلیل و ارزیابی
متغیرهای پژوهش
بحثههای
تک.1نمر
فرایندک
لحاظ ت
آموزشهوهاتا از
مقایســه گرو
53/13 17
خانهدار
شغل
گروهی :سازماندهی
تثبیت:
کید بر دو
اسنادهای ناسازگار.
جدول( )5نتایج تفکیکی تحلیل واریانس یکراهه مربوط به نمره تفاضل
سطح
خطای
متغیرها گروه گروه تفاوت
مادر
12/50
4
کارمند
متغیریدر مورد تجارب
اسنادهایشان
واریانــس درباره
تحلیــلترغیب به گفتگو
های کوچک و
دانشآموزان در
تــک
گروهاز
تفاضــل
متغیرهای پژوهش در پسآزمون
داری
معنی
معیار
میانگین
25
8
شغل آزاد
تحصیلی اخیر خود .2 .ارایه بروشور بازآموزی اسنادی :یادآوری داشتن اسنادهای سازگار در
F
سطح اندازه
شاخصهای متغیرهای مجموع درجه میانگین
خواندن .جدول شماره
نتایجدرسآن در
اســتفاده شــد که
0/025
مجذورات2/00 -24
آزمایشآزادیگواه /00
9/37
3
بازنشسته و سایر
اثر
معنیداری
استیصالمجذورات
آماری منبع وابسته
خصوص پیشرفت تحصیلی به هنگام اوقات
اکتسابی0/68 0/025 63/18 2775/13 1 2775/13
استیصال
گروه
جدول
گونه که
همان
اســت.
شــده
پنجبرارائه
78/13 25
زندگی مشترک
وضعیت
ناسازگار ///آموزش و
اسنادهای
بازگشت
جلوگیری از
نگهداری و
یکپارچگی،
 ///7تمرکز
اکتسابی
انگیزش آزمایش گواه 0/025 2/00 20/00
زناشویی
9/37
3
طالق
تورماسنادی از طریق
کنترلمحتوای
پردازش عمیقتر
به
تشویق
:
نوشتاری
تکالیف
تحکیم
فرایند
دو
اجرای
شماره پنج نشــان میدهد ،برای
تفاضل0
نمره/69 0
مربوط65به /025
/88 2775
واریانس1یک/13
3341/53
انگیزش
پیشرفت
راهه
تحلیل
جدول( )5نتایج تفکیکی
والدین
12/50
4
فوت
بسط دادن؛ و آزمون توانایی :تجربه یک شکست بالفاصله بعد از آموزش برنامه بازآموزی
پیشرفت
انجام
آلفا
ســطح
برای
بونفرونی
تعدیل
آلفا،
آزمون
پس
در
پژوهش
متغیرهای
1
اسنادی جهت تمرین استفاده از اسنادهای بیرونی ،ناپایدار و خاص در توضیح آن شکست.
18/75
6
پایین تا 2
درآمد
پرداخــت .برای تعیین
کوواریانس
F
اندازه
سطح
میانگین
درجه
مجموع
متغیرهای
های
شاخص
خانواده
سطحشخصی ///مرور
مقابلتغییرات
دراهداف و
بازبینی
و
عملی
ریزی
برنامه
راهبردها،
یکپارچگی
/
/
/
8
50
16
4
تا
3
متوسط
گرفت .ارزیابی آزمونهای F
ماتریس
مجذوراتو برابری
همسانی
معنیداری اثر
مفروضه آزادی
آماری منبع وابسته مجذورات
میلیون
تکینکهای سالم اندیشی .گفتگو در مورد نسبت دادن شکستهای تحصیلی به اسنادهای
31/25 10
باالتر از5
نشان میدهد که هر دو
آلفای تصحیح شــده
ســطوح /68 0/025
های63/18 2775
س /13
کوواریان 1
استیصال 2775/13
گروه
سازگار مانند ،تالش کم و روش مطالعه نادرست.
استیصال1 0تومان
اکتسابی
شصت و
اکتســابی
اســتیصال
متغیرهای
سهیزش پیشرفت.
پرسشنامه انگ
اکتسابی و
مقیاس استیصال
اسنادها ///تکمیل
 ///9ارزیابی مجدد
گرو0هها از آزمون ام باکس استفاده شد.
اکتسابی و انگیزش پیشرفت در
انگیزش /69 0/025 65/88 2775/13 1 3341/53
ممیز هجده صدم و انگیزش پیشرفت شصت
پیشرفت یافتهها بیانگر آن بود که آزمون باکس برای برابری ماتریسهای واریانس
و پنج ممیز هشــتاد و هشــت صدم به لحاظ
کوواریانس بــه لحاظ آماری معنــیدار نیســت()F=3/02،P<0/05
آماری معنیدار هستند )P>0/025(.با توجه
و حاکی از آن اســت کــه ماتریسهای کوواریانس متغیر وابســته برای
به این یافتهها ،میتوان چنین بیان داشــت که
سطوح متغیر مستقل برابرند .بهعالوه ،بهمنظور وارسی مفروضه همگونی
بین گروههای پژوهش در این متغیرها تفاوت
واریانس دو گروه در مرحله پسآزمون ،از آزمون همگونی واریانسهای
جدول( )5نتای
معنیداری وجــود دارد .همچنیــن ،مجذور
لوین اســتفاده گردید .نشــان داد که آماره  Fآزمونهای جداگانه لوین
اکتسابی
استیصال
سبک
برای
تفکیکی
اتای
شاخصهای مت
جهت بررســی همگنی واریانــس متغیرها در گروههــای پژوهش برای
شــصت و هشــت صدم و انگیزش پیشرفت
آماری منبع و
متغیرهای اســتیصال اکتســابی پنج ممیز یک دهم و انگیزش پیشــرفت
اس
گروه
شصت و نه صدم است .این نشان میدهد که
دو ممیز شــانزده صدم در سطح  P<0/05معنیدار نیست .این امر تایید
اک
واریانس
از
درصد
دهم
هشــت
ممیز
شصت
ان
میکنــد که واریانــس این متغیرها در گروهها همگن اســت .همچنین،
پی
نمره استیصال اکتسابی و شصت ممیز نه دهم
جهت ارزیابی مفروضه کرویت (بررسی ماتریس ضرایب همبستگی بین
درصــد از واریانس نمره انگیزش پیشــرفت
متغیرها) از آزمون کرویت بارتلت اســتفاده شــد .نتایج نشان داد مقدار
تبیین شده است .در
مســتقل
متغیر
وســیله
به
جدول( )6نتایج مقایسه زوجی گروهها در
مجذور کای محاســبه شــده آزمون کرویت بارتلت بیســت و سه ممیز
پژوهش نتایج مقایسههای زوجی
شــماره شش
جدول متغیرهای

؟  .4چه کارهایی میتوان برای مقابله با آنها
رای مجادله با افکار منفی و اسناد ناسازگار به
ی جایگزین ،تعریف کردن واژهها.

درست از طریق تثبیت بازآموزی اسنادی ///به
قا اسنادهای سازگار و نیز تحلیل و ارزیابی
فرایند تثبیت .1 :بحث گروهی :سازماندهی
ه گفتگو درباره اسنادهایشان در مورد تجارب
اسنادی :یادآوری داشتن اسنادهای سازگار در
س خواندن.

ی از بازگشت اسنادهای ناسازگار ///آموزش و
ق به پردازش عمیقتر محتوای اسنادی از طریق
ست بالفاصله بعد از آموزش برنامه بازآموزی
ی ،ناپایدار و خاص در توضیح آن شکست.

و بازبینی اهداف و تغییرات شخصی ///مرور
سبت دادن شکستهای تحصیلی به اسنادهای
.

انگیزش آزمایش 0/02 5/00 86/00
پیشرفت گواه

-0/98

-0/83 -0/52 8/00 66/00

جدول( )4نتایج کلی تحلیل واریانس چندمتغیری اثر برنامه

بازآموزی اسنادی بر استیصال اکتسابی و انگیزش پیشرفت
نوع آزمون

ارزش

اثر پیالیی

F

66/65 0/82

2

>0/005 29

66/65 4/60

2

>0/005 29

المبدای ویلکز

66/65 0/18

بزرگترین ریشه روی

66/65 4/60

اثر هاتلینگ

df df
سطح
فرضیه خطا معنیداری
2
2

>0/005 29
>0/005 29

تیصال اکتسابی و پرسشنامه انگیزش پیشرفت.

جدول( )5نتایج تفکیکی تحلیل واریانس یکراهه مربوط به نمره تفاضل
متغیرهای پژوهش در پسآزمون

شاخصهای متغیرهای مجموع درجه میانگین
آماری منبع وابسته مجذورات آزادی مجذورات
گروه

استیصال 2775/13
اکتسابی
انگیزش 3341/53
پیشرفت

F

سطح اندازه
معنیداری اثر

1

63/18 2775/13

0/025

0/68

1

65/88 2775/13

0/025

0/69

ها در

سطح
معنیداری
0/025
0/025
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استیصال آزمایش گواه 2/00 -24/00
اکتسابی

0/025
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انگیزش آزمایش گواه 2/00 20/00
پیشرفت

0/025
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متغیرها

گروه

گروه تفاوت خطای سطح
میانگین معیار معنیداری

یمیظع رایماک و همکاران
میانگینهای گروهها گزارش شدهاند .با توجه
به جدول شــش ،نتایج حاکی از آن است که
برای استیصال اکتســابی و انگیزش پیشرفت
بین افراد گروه آزمایش و گروه گواه ،تفاوت

معنیداری وجود دارد .بدینصورت که در متغیر اســتیصال اکتســابی
میانگیــن افراد گروه آزمایش بهصورت معنــیداری کمتر از افراد گروه
گواه اســت و در متغیر انگیزش پیشــرفت ،افراد گروه آزمایش میانگین
معنیدار بیشتری از افراد گروه گواه دارند.
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بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هدف آزمون تاثیر برنامه بازآموزی اسنادی بر استیصال اکتسابی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان با پیشرفت
تحصیلی پایین انجام گرفت .تجزیه و تحلیلها حاکی از آن بود پس از اینکه دانشآموزان با پیشــرفت تحصیلی پایین مورد
آموزش برنامه بازآموزی اســنادی قرار گرفتند ،کاهش قابلتوجهی در اســتیصال اکتســابی و بهبود چشمگیری در انگیزش
پیشــرفت از خود نشان دادند .در ســطح نظری یافتههای حاضر سازگار با نظریههای استیصال اکتسابی[ ]14و اسناد انگیزش
پیشــرفت[17و ]23است .مطالعه حاضر نشان داد که آموزش برنامه بازآموزی اســنادی ،استیصال اکتسابی گروه آزمایش را
نسبت به گروه گواه بهبود بخشید؛ به نحوی که برنامه بازآموزی اسنادی منجر به تغییر مثبت و معنیدار اسناد درونی ،پایدار
و کلی(اســناد ناسازگار) به اسناد بیرونی ،ناپایدار و خاص(اسناد ســازگار) در دانشآموزان گروه آزمایش به هنگام مواجه با
شکست و دستیابی نداشتن به پیشرفت تحصیلی شده است .این یافته همسو با نظریه استیصال اکتسابی[ ]14و نتایج راچماواتی
و همکاران[ ]11و رمضانی و همکاران[ ]32است که افراد در محیطی که با هدف تقویت تفکر سازگار درباره اعمال و نتایج
طراحی شده به فراگیری میپردازند ،استیصال اکتسابی کمتر و تجربیات یادگیری مثبتتری را گزارشمیکنند.
در توضیح این یافته میتوان بیان داشــت دانشآموزانی که آموزش بازآموزی اســنادی را دریافت کرده بودند به این توانایی
دســت یافتند که افکار خودآیند خویش را مشخص سازند ،برای یافتن شواهد جستجو نمایند ،گزینههای جایگزین دیگری
را بیابند و از فاجعه پنداری رویدادها پیشــگیری کنند .به ســخن دیگر ،از آنجایی که محتوای برنامه بازآموزی اســنادی بر
اســنادهایی که افراد به شکســتهای خود نســبت میدهند تمرکز دارد ،ممکن است منطقی باشــد که دانشآموزان دارای
اســتیصال اکتســابی آ گاه شوند به این دلیل دچار شکست شده که تالش کافی نداشــته یا از راهبردهای مطالعه ناکارآمدی
استفاده کردهاند .بنابراین ،ادراک آنها از عدم تواناییشان کاهش مییابد (ادراک شکست کمتر) و با پیشآوردن تجربیات
موفقیتآمیز به رشــد اسناد سازگار بیشتر هدایت میشوند (ادراک موفقیت بیشتر)؛ بهطوری که پیشرفت تحصیلی خود را با
تمرکز بر اســناد درونی ،ناپایدار و خاص بهبود میبخشــند 35[.و ]36مطابق با راچماواتی و همکاران[ ]11یافته حاضر از این
مفهوم حمایت میکند که بازآموزی اسنادی با القای اسناد تالش به دانشآموزان در رابطه با اینکه پیشرفت و شکست آنها
به تالش خودشان بستگی دارد ،تفکرات آنها را گسترش میدهد .با بسط دادن اسناد تالش ،دانشآموزان ترغیب میشوند
تا اطمینان حاصل نمایند که تالش کلید موفقیت و پیشرفت تحصیلی آنها است.
برنامه بازآموزی اسنادی بهصورت معنیداری انگیزش پیشرفت دانشآموزان را تحت تاثیر قرار داد .بهطوری که در مقایسه با
گروه گواه ،دانشآموزان گروه آزمایش پس از دریافت بازآموزی اسنادی ،افزایش چشمگیری از انگیزش پیشرفت را گزارش
کردند .این یافته به وضوح نشان میدهد که آموزش بازآموزی اسنادی موفقیتآمیز بوده و با نتایج گزارش شده توسط احمدی
و همکاران ]31[،یحیایی و همکاران[ ]33و هام و همکاران[ ]35مطابقت دارد .این نتیجه ممکن است بیانگر این مفهوم باشد
که بازآموزی اســنادی جهت اصالح اســنادهای ناسازگار (مانند ،اسناد بیرونی) برای شکست طراحی شده است و این تغییر
در تفکر اســنادی باید به لحاظ نظری منجر به افزایش انگیزش پیشــرفت برای دانشآموزان با پیشرفت تحصیلی پایین شود.
بنابراین ،القای اسناد درست بیرونی ،ناپایدار و خاص با پیروی از فعالسازی جستجوی علی ،محتوای اسنادی را ارائه میدهد
که بر تفکر علی سازگار به جای اسناد علی ناسازگار در مورد انگیزش پیشرفت تاکید میکند17[.و ]23بدینسان ،بازآموزی
اســنادی با تشویق دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین به اتخاذ اسناد سازگار (بیرونی ،ناپایدار و خاص) بهعنوان علل
حقیقی عملکرد تحصیلی ،انگیزش پیشــرفت آنهــا را افزایش میدهد27[.و ]28همچنین ،این یافته با اســتفاده از تکنیک
رفتاری “هدفگزینی” که در برنامه بازآموزی اســنادی به دانشآموزان داده شد ،قابل توضیح است .تکنیک هدفگزینی،
انگیزش پیشــرفت دانشآموزان و متعاقب آن توجه به تکالیف ،تالش صرف شــده روی فعالیتها را با آموزش چهار اصل

تاثیر برنامه بازآموزی اسنادی بر استیصال اکتسابی و انگیزش پیشرفت در دانشآموزان...
مشــخص بودن اهــداف ،چالشبرانگیز بــودن اهداف ،دســتیافتنی
بــودن اهداف و تعهد داشــتن بــه اهــداف افزایش میدهــد4[.و]34
این یافته مهم اســت؛ زیرا با روشــن ســاختن تاثیر بازآموزی اسنادی بر
انگیزش پیشــرفت دانشآموزان نوجوان با پیشــرفت تحصیلی پایین ،به
ادبیات در حال رشد این حوزه میافزاید.
محدودیتهــا :چندین محدودیت برای مطالعه حاضر وجود دارد
کــه باید هنگام تفســیر یافتهها در نظر گرفته شــوند .اول ،بهدلیل اینکه
شــرکتکنندگان پژوهش حاضر دانشآموزان دوره متوسطه اول بودند،
مشخص نیست که چگونه این یافتهها میتواند به دانشآموزان بزرگتر در
دورههای دوم متوسطه عمومیت یابد .تحقیقات آینده برای کنکاش این
مساله با دانشآموزان دوره دوم متوسطه و تعیین قابلیت تعمیم نتایج مورد
نیاز اســت .دوم ،این مطالعه تنها با دانشآموزان پســر انجام گرفت که
میتواند یک خطر بالقوه در رابطه با روایی بیرونی باشد .لذا ،تحقیقات
آتی میتوانند به بررسی این موضوع با دانشآموزان دختر بپردازند .سوم،
یک محدودیت مهم این مطالعه ،فقدان اطالعات در طول دوره پیگیری
بعد از دریافت مداخله اســت .طراحی مطالعــات مداخلهای آینده باید
شــامل اطالعاتی در مورد اثربخشــی بازآموزی اسنادی ،بهویژه در سال
بعد از پایان مداخله و با مرحله پیگیری یکساله باشد.
پیشــنهادها :ایــن مطالعــه بینشهایــی در مورد چگونگــی تاثیر
بازآموزی اسنادی بر استیصال اکتسابی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان
با پیشــرفت تحصیلی پایین فراهم میکند .بهطور خاص ،از چشــمانداز
عملی ،این یافته از اهمیت ویژهای برای معلمان و متخصصان آموزشــی

برخوردار است؛ چراکه یافتهها طی یک دوره
آموزشی کوتاهمدت نشان داد امکان تغییر اسناد
ناسازگار وجود دارد؛ بهطوری که باعث کاهش
استیصال اکتسابی و افزایش انگیزش پیشرفت
دانشآمــوزان نوجــوان با پیشــرفت تحصیلی
پایین میشــود .بنابراین ،پیشــنهاد میشود که
سیاستگذاران آموزشی ،معلمان ،روانشناسان
و مشاوران مدرسه ضمن شناسایی دانشآموزان
دارای پیشــرفت تحصیلی پاییــن ،با گنجاندن
برنامه بازآموزی اســنادی بهعنوان یک درمان
مقرون به صرفه و قابلانعطاف در مداخلههای
آموزشی مناسب برای بهبود پیشرفت تحصیلی
ایــن دانشآمــوزان ،به آنها در پیشــگیری از
شکلگیری اســنادهای منفی نسبت به خود و
تواناییهایشــان و غلبه بر استیصال اکتسابی و
کمبود انگیزش پیشرفت کمک نمایند.
سپاسگزاری :نویســندگان الزم میدانند
مراتــب تشــکر و قدردانــی خــود را از کلیه
مســوولین ،مدیــران ،معلمــان و نیــز تمامی
دانشآموزان عزیزی که با رضایت شــخصی
در این پژوهش همکاری و مشارکت کردهاند
ابراز نمایند.
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