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Introduction: The attribution process is one of the most fundamental psychological 
phenomena that produce negative thoughts and emotions in situations of academic failure, 
whereby may exhibit maladaptive academic behaviors. The aim of this study was to 
evaluate the effectiveness of attributional retraining intervention (AR) on students who are 
on probation. 
Method In an additive pilot project, 110 students on probation at the Faculty of Engineering 
of the University of Tehran in the first semester of the 1397-98 academic year were called 
to study. After preliminary screening based on last term probation and low score on Perry's 
Perceived Academic Control Scale (2001), 30 participants were assigned to 3 groups 
including 2 attributional training groups (ABCDE AR and ABCDE + video AR) and a 
waiting list control group Two experimental groups participated in 9 sessions of AR 
intervention (each sessions120 minutes) for five weeks. The ABCDE group received AR 
intervention including group discussion and writing tasks and the second experimental 
group received AR intervention including watching 3 video-taped, group discussion and 
writing tasks. Participants completed the perceived control scale, life satisfaction scale 
(Cantril, 1965) and positive and negative affect scales (Mroczek and Kolarz ,1998) before 
and after the intervention and two months later. Student’s previous semester grade point 
average and current semester grade point average obtained from the office of educational 
services. 
Results: The results of mixed analysis of variance showed that the attributional retraining 
intervention for probationary students led to a significant increase in the sense of control, 
improved academic performance and improved their mental well-being compared to the 
control group. Also, adding the film to the induction of attributional retraining had some 
positive consequences; However, it did not reach the level of statistical significance. 
Discussion and conclusion: Correcting incompatible causal attributes seems to increase 
the sense of control and strategic effort of the failed individuals, and this in turn leads to 
positive academic outcomes. 
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ای شکست تحصیلی هشناختی است که افکار و هیجانات منفی را در موقعیتهای روانهترین پدیدفرایند اسناد یکی از بنیادی مقدمه:
کند و به موجب آن فرد ممکن است رفتارهای ناسازگار تحصیلی را از خود بروز دهد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تولید می

 کارآمدی مداخله بازآموزی اسنادی بر روی دانشجویان مشروطی انجام شد. 
دانشجوی مشروطی دانشکده فنی دانشگاه تهران در نیمسال اول سال  110یک طرح آزمایشی از نوع طرح افزودنی  در روش:

گری اولیه براساس مشروطی در نیمسال قبل و نمره پایین در مقیاس به مطالعه فراخوانده شدند. پس از غربال 1397-98تحصیلی 
ای بازآموزی اسنادی مببتنی بر روش های مداخلهر سه گروه شامل گروهنفر د 30(، تعداد 2001احساس کنترل تحصیلی پری )

شی گذاری شدند. مداخله بازآموزی اسنادی برای دو گروه آزمایشناختی و مبتنی بر روش شناختی به عالوه فیلم و گروه کنترل جای
شی آموزی اسنادی در سه جلسه برای گروه آزمایای به مدت پنج هفته برگزار شد؛ با این تفاوت که، القای بازدقیقه 120جلسه  9در 

ف گروه آزمایشی دوم از طریق نمایش فیلم، بحث گروهی و تکالیبرای و  و تکالیف نوشتاریبه روش بحث گروهی صرفا نخست 
ی، رضایت یلاحساس کنترل تحص هایکنندگان قبل و بعد از اجرا و در مرحله پیگیری دو ماه بعد به مقیاسنوشتاری اجرا شد. شرکت

( پاسخ دادند. نمرات و معدل نیمسال قبلی و نیمسال 1998( و عواطف مثبت و منفی مراچک و کوالرز )1965از زندگی کانتریل ) 
 جاری دانشجویان پس از اتمام مداخله از آموزش دانشکده دریافت شد.

ش دانشجویان مشروطی منجر به افزای ی بازآموزی اسنادی براینتایج تحلیل واریانس آمیخته نشان داد مداخله نتایج:
چنین، ها در مقایسه با گروه کنترل شد. همبهبود عملکرد تحصیلی و ارتقای بهزیستی ذهنی آن، دار احساس کنترلمعنی

اری آماری دداشت؛ اگرچه، به سطح معنی هاضافه کردن فیلم به القای بازآموزی اسنادی تاحدی پیامدهای مثبت به همرا
 نرسید. 
خورده را رسد اصالح اسنادهای علّی ناسازگار، احساس کنترل و تالش راهبردی افراد شکستبه نظر می :گیریو نتیجه بحث

 شود.ی خود به پیامدهای مثبت تحصیلی منجر میافزایش داده و این به نوبه

  هاکليدواژه
 بهزیستی ذهنی. تحصیلی،شکست تحصیلی، دانشجویان مشروطی، بازآموزی اسنادی، احساس کنترل  
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 مقدمه 

از  دانشجویان 1ی اسنادیطرحواره بر حسب ادبیات،
کاهش رفتارهای  افزایش یا موجبشان های تحصیلیشکست

برای  [؛4، 3، 2، 1]شود میها آن تحصیلی پیشرفت برموثر 
هایشان را به عوامل قابل کنترل مثال، اگر دانشجویان شکست

و نه تالش صرف زمان نسبت دهند،  2مانند تالش راهبردی
-برای دستیابی به موفقیت از خود پشتکار بیشتری نشان می

ای هتواند زمینهتفکرات اسنادی معیوب می که،دهند. درحالی
 [. 2شکست آتی را فراهم سازد ]

رسد دانشجویانی که نمودهای بر این اساس، به نظر می
افت  ر،مقر موعد از قبل تحصیل تركشکست تحصیلی نظیر 

 پایه تکرار یل،شدن مدت تحصیطوالن ،3یمعدل، مشروط
ند با کنرا تجربه می تحصیالت نازل کیفیت و یا تحصیلی

ها شان روبرو هستند. آنهای اسنادیمعضالتی در طرحواره
ممکن است شرایط تحصیلی فعلی و دستاوردهای تحصیلی 
خود را خارج از کنترل شخصی قلمداد کنند و سرنوشت خود 
را محکوم دانسته و برای بهبود شرایط تحصیلی خود تالش 

تواند ی معیوب میهای اسناد[. چنین طرحواره3نکنند ]
ای را برای دانشجویان مشروطی های جدید چندگانهچالش

فرسا باشد و عملکرد ایجاد کند که بسیار سخت و طاقت
-[. به4ها را با مخاطره مواجه سازد ]تحصیلی و بهزیستی آن

 های روانشناختی مانندتواند آسیبویژه، این شرایط می
[، 6] لینشجو به تحصدارغبت عدم[، 5] نفسکاهش اعتمادبه

های [، آسیب7ی ]خودکش یو حت یاضطراب، افسردگ
 [ به همراه داشته باشد.9، 8خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی ]

طبق آخرین گزارش ارائه شده توسط وزارت علوم، 
-درصد پرونده 33حدود  1394تحقیقات و فناوری در سال 

الت کننده به مراکز مشاوره مشکهای دانشجویان مراجعه
های دارای مشکل تحصیلی، تحصیلی بودند. از بین پرونده

ها درصد آن 4/13درصد دانشجویان دو ترم مشروط و  4/66
یک ترم مشروط بودند و بیشترین تعداد مشروطی به 

[. به واقع، 10های فنی و علوم پایه تعلق داشت ]دانشکده
شاهد روندی نابسامان در شکست تحصیلی دانشجویان زرنگ 

، 4یشوند. پرهای برتر میبااستعداد هستیم که وارد دانشگاهو 
( از این موقعیت با عنوان 2001) 7و پلیتر 6، پکران5هادکیج

                                                            
1 attributional schema 
2 strategic effort 
3 term probation  
4 Perry  
5 Hladkyj 
6 Pekrun 
7 Pelletier 
8 paradox of failure 
9 perceived academic control  
10 Seligman 

کنند؛ یعنی، دانشجویان با استعداد یاد می 8پارادوکس شکست
و زرنگی که در دانشگاه به طور غیرمنتظره با شکست تحصیلی 

کنند جهت تبیین ها پیشنهاد میشوند. آنروبرو می
پارادوکس شکست باید متغیرهایی فراتر از هوش، آمادگی 
تحصیلی و وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی را در نظر گرفت 

های اسنادی ناسازگار و ممکن است الگوی طرحواره [.11]
پیامدهای ناشی از آن بتواند بخشی از علل شکست تحصیلی 

 ن کند.این افراد را در نظام آموزش عالی بهتر تبیی
ها نشان دادند که در مواجهه با در همین راستا، پژوهش

ل کنترمتغیر های ناخوشایند شکست تحصیلی، موقعیت
ترین عوامل از مهم 9شده یا احساس کنترلتحصیلی ادارك

گیری برای ایستادگی در برابر شکست یا پذیرش جهت تصمیم
نمودهای شکست بین ترین پیشقوی[ و 4شکست است ]

است تاخیر در دریافت مدرك  لی دانشجویان مانندتحصی
-بسیاری از مطالعات فواید احساس کنترل را در محیط[. 12]

اند که داشتن اند و نشان دادههای دانشگاهی مستند کرده
احساس کنترل شخصی نقش مهمی در موفقیت تحصیلی ایفا 

 [. 14، 13کند ]می
 انشجواحساس کنترل تحصیلی، به معنای باور ذهنی د

یلی بینی پیامدهای تحصاش برای تاثیر یا پیشدربارۀ توانایی
تحصیلی  [. عواملی مانند شکست3، 16، 15مهم است ]

غیرمنتظره، استانداردهای آموزشی باالتر، محیط اجتماعی و 
ر برانگیز متعدد دفیزیکی و مواجهه با تکالیف جدید و چالش

د. را تهدید کننتوانند احساس کنترل تحصیلی دانشگاه می
چنین عواملی ممکن است به ادراك محیط دانشگاه به عنوان 

زعم به [.3پذیری پایین بیانجامند ]موقعیتی با کنترل
کنند کنترلی بر (، وقتی افراد احساس می2011) 10سلیگمن

-شوند و در موقعیتشرایط ندارند، دچار ناامیدی و تزلزل می

ان موفقیت را داشته که شاید امکهای بعدی با وجود این
باشند؛ اما، از قبل شکست را پذیرفته و برای بهبود شرایط 

د چون، براین باورن زنند.تحصیلی خود دست به اقدام الزم نمی
توانند در شرایط فعلی تغییراتی را ایجاد کنند و در چرخه نمی

[. در همین 17شوند ]معیوب باورهای ناسازگار گرفتار می
 طالعه حاضر این بود که با خلق و افزایشراستا، هدف کلی م

ای ها را به گونهاحساس کنترل در دانشجویان مشروطی آن
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 و همکاراناحمدیان نسب مریم                                                ی.......ی و احساس کنترل از خالل بازآموزطغیان علیه سرنوشت: افزایش تالش راهبرد

مجهز کند که بتوانند با تالش راهبردی علیه سرنوشت فعلی 
های پیشرفت تحصیلی ادارك شده خود طغیان کنند و زمینه
 و بهزیستی ذهنی خود را فراهم کنند.

یکی از مداخالت تحصیلی ـ روانشناختی به منظور 
افزایش احساس کنترل افراد دچار شکست تحصیلی، 

[.  بازآموزی اسنادی یک 2( است ]AR) 1بازآموزی اسنادی
بر تئوری اسناد مداخله انگیزشی/ شناختی مبتنی 

[. بنا بر تئوری اسناد، افراد برای 18، 1]( است 1985)2واینر
ی در باب پیامدهای مهم، منفی و هایجستجوی تبیین

وند. ششان شدیداً برانگیخته میغیرمنتظره در زندگی روزمره
توانند بر اساس سه بعد می 3ها یا اسنادهای علّیاین تبیین
 5)درونی/ بیرونی(، ثبات 4بندی شوند: منبع کنترلعلّی طبقه

)قابل کنترل / غیرقابل  6پذیریناپایدار( و کنترل/ )پایدار
ترل(. از منظر اسنادی ادراکات کنترل محصول باور افراد کن

در رابطه بین اعمال و پیامدها هستند که در این رابطه باورها 
 [.4، 2گیرند ]از طریق اسنادهای علّی شخص شکل می

های معتقد است ویژگی (2014، 2012،1985)واینر 
ی اپذیری( فرایندهبُعدی اسنادهای علّی )منبع، ثبات و کنترل

ویژه )مانند انتظارات موفقیت/ شکست و ارزیابی  7شناختی
خاصی )مانند امید،  8مسئولیت عملکرد( و فرایندهای عاطفی

اندازند و احساس غرور، افتخار و احساس گناه( را به کار می
های مربوط به موفقیت و شکست آتی ها و هیجانبر شناخت

دانشجویی که  برای مثال، .[19، 2، 1گذارند ]فرد تاثیر می
دان کنترل مانند فقشکست تحصیلی خود را به علل غیرقابل

دهد، اضطراب و ناامیدی بیشتری را تجربه توانایی نسبت می
، 4یابد ] کند و انتظار موفقیت در آینده در او کاهش میمی
تواند از فقدان کنترل رنج ببرد و برای [. این دانشجو می20

مقابل،  شود. دراش برانگیخته نمیدستیابی به اهداف تحصیلی
نترل کاش را به علّتی قابلدانشجویی که شکست تحصیلی

دهد انگیزش بیشتری دارد و مانند فقدان تالش نسبت می
 [. 19ماند ]انتظارات موفقیت در وی پایدار می

بنابراین، اگر احساس کنترل دانشجویان دچار شکست 
ای حل مشکل خود تحصیلی را افزایش دهیم، ممکن است بر

انگیزش بیشتری پیدا کنند و متعهد شوند تا برای پیشگیری 
[. این نوع مداخله 21،3از شکست تحصیلی آتی تالش کنند ]

های اسنادی سازگار را شود دانشجویان طرحوارهموجب می
                                                            
1 attributional retraining (AR) 
2 Wiener  
3 causal attributions  
4 locus of control 
5 stability 
6 controllability 
7 cognitive process 
8 affective process 

های اسنادی ناسازگار کنند که موفقیت در جایگزین طرحواره
د. این منطق تئوریکی از کنها تضمین میآینده را برای آن

طریق مطالعات نیز تایید شده است که سطوح باالتر احساس 
کنترل جهت پیشرفت تحصیلی دانشجویان سودمند است 

[11 ،22.] 
ها نشان دادند که اشخاص با سطوح مختلف پژوهش

احساس کنترل تحصیلی در شناخت و عملکردشان نیز 
ایشگاهی های آزم[. هم پژوهش23، 16متفاوت هستند ]

-[ پیشنهاد می20، 14، 11های میدانی ][ و هم پژوهش24]

کنند دانشجویان با احساس کنترل باال از دانشجویانی که 
احساس کنترل پایینی دارند در بسط شناختی، انگیزش، 

های اسنادی، خالقیت، پیشرفت و عملکرد تحصیلی از سبک
ذیری پیکدیگر متمایز هستند. دانشجویان با احساس کنترل

ی گیری تبحرهای موفقیت تحصیلی و جهتگرایشباال دارای 
که، دانشجویان با احساس کنترل پایین هستند؛ درحالی

تمایل دارند تا خود را درمعرض شکست و درمانده بدانند و 
د کننشان متفاوت از گروه قبل عمل میدر مسیر تحصیلی

که ها نشان دادند [. از سوی دیگر بعضی پژوهش25، 14]
های دانشجویی نظیر افراد در برخی از گروهاحساس کنترل 

، 26دچار اختالل یادگیری با پیشرفت تحصیلی رابطه ندارد ]
27]. 

هدف اصلی بازآموزی اسنادی، کاهش استفاده از 
-کنترل و افزایش استفاده از اسنادهای قابلاسنادهای غیرقابل

اسنادی [. بازآموزی 14کنترل و ادراك کلی کنترل است ]
-های علّی افراد از عملکرد ضعیفقصد دارد با بازسازی تبیین

شان و از طریق تغییراتی در تفکر اسنادی، الگوهای 
سازگارتری از رفتار، شناخت، هیجان و انگیزش پسایند ایجاد 

[. فرضیه زیربنایی این است که با شناسایی 30، 29، 28کند ]
لی وان عملکرد تحصیتکنترل و تغییرپذیر میاسنادهای قابل

را توضیح داد. زیرا، این اسنادها منجر به افزایش انگیزش و 
شوند. داللت ضمنی این تالش راهبردی جهت پیشرفت می
 شکست شکستنی است "اسنادها بر این اصل استوار است که 

اسناد شکست تحصیلی به فقدان  ."و موفقیت تکرارشدنی
وند؛ شسازگار قلمداد میهایی تالش یا راهبرد نادرست، تبیین

ها را توان آنزیرا، تحت کنترل ارادی دانشجو هستند و می
شد [ نشان داده 14هال و همکاران ]تغییر داد. در مطالعه 
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 شرکت داشتند بازآموزی اسنادیدانشجویانی که در جلسات 

رل کنتعملکرد تحصیلی خود را کمتر به اسنادهای غیرقابل
رل تحصیلی باالتری را گزارش کنتنسبت دادند و احساس 

دانشجویانی که در جلسات مداخله  که،دادند؛ درحالی
بازآموزی اسنادی شرکت نداشتند، افزایشی در احساس 

ها مشاهده نشد. پس، با تغییر در ادراکات کنترل نکنترل آ
توان عملکرد تحصیلی آنان را بهبود دانشجویان مشروطی می

 بخشید. 
بر پیامدهای تحصیلی  بازآموزی اسنادیها اثرات پژوهش

[. برای مثال، مطالعات 31، 25اند ]را مورد تایید قرار داده
 هاینشان دادند که مداخالت بازآموزی اسنادی به کسب نمره

[ و معدل 36، 35، 34، 33، 32باالتر در دانشجویان سال اول ]
-حال، مطالعاتی که به شود. با این[ منجر می30درجه اول ]

طور اختصاصی دانشجویان مشروطی را هدف قرار داده باشند، 
 هاینسبتا محدود هستند. بیشتر مطالعات، بر روی نمونه

[ در معرض 37آموزان دبیرستانی ][ یا دانش14دانشجویی ]
خطر شکست تحصیلی انجام شده است. افراد در معرض خطر 

ی نادهای اسشکست تحصیلی و افراد مشروطی از منظر تبیین
رسند. و پیامدهای ناشی از عملکرد خود متفاوت به نظر می

برای مثال، ممکن است شدّت تجربه هیجانی منفی این دو 
گروه با توجه به اسنادهای یکسان متفاوت باشد. در همین 

رسد دانشجویانی که شکست تحصیلی و راستا، به نظر می
ار کمتری  برخورد 1کنند، از بهزیستیمشروطی را تجربه می

  باشند.
بهزیستی یک سازه انتزاعی است که هم احساسات خوب 

 2[. از دیدگاه دینر38گیرد ]می بر و هم کارایی باال را در
شامل دو مولفه مستقل است: مولفه  3( بهزیستی ذهنی8519)

مولفه شناختی و عاطفی. مولفه شناختی بهزیستی ذهنی 
یا ارزیابی شناختی ذهنی از کیفیت  4شامل رضایت از زندگی

[ و مولفه عاطفی به فزونی عاطفه 39کلی زندگی است ]
شود و بر تجربه تعریف می 6نسبت به عاطفه منفی 5مثبت

[. بهزیستی ذهنی برای 40، 17هیجانی خوشایند تاکید دارد ]
موفقیت تحصیلی دانشجویان اهمیّت حیاتی دارد. زیرا، 

مثبت عاطفی، استرس کم و سالمتی دانشجویانی که الگوهای 
                                                            
1 wellbeing 
2 Diener 
3 subjective wellbeing 
4 life satisfaction 
5 positive affect  
6 negative affect 
7 adversity belief, consequent mood changes, disputation, energization (ABCDE) 
8 Ellies 
9 Abramson 
10 Teasdale 
11 induction  
12 consolidation 

 کنند و احتمال تركبیشتری دارند نمرات باالتری کسب می
( بیان 2006[. واینر )42، 41ها کمتر است ]تحصیل در آن

کند که اسناد شکست به علل درونی مانند فقدان توانایی می
ه، کممکن است باعث شود عاطفه منفی افزایش یابد؛ درحالی

باعث افزایش عاطفه مثبت  عوامل درونی اسناد موفقیت به
[. در واقع، اسنادهای دانشجویان به علل 19] شودمی

[ و پیشرفت 43کنترل با سالمتی و بهزیستی ]غیرقابل
-ر میکند. بنابراین، به نظتحصیلی دانشجویان ارتباط پیدا می

تواند به ارتقا بهزیستی رسد مداخله بازآموزی اسنادی می
 کمک کند. 

ور کلی، اگرچه مداخالت فعلی بازآموزی اسنادی طبه
منجر به بهبود عملکرد تحصیلی و پیامدهای مثبت 

 ها برایشود؛ امّا، تالشروانشناختی دانشجویان مشروطی می
های مورد استفاده در این مداخالت توسعه و بهبود تکنیک

های بازآموزی اسنادی اجرا کماکان ادامه دارد. اکثر برنامه
 7ABCDEی مبتنی بر روش شناختی لی از مداخلهشده قب
کننده، باور، تغییرات خلقی متعاقب، زیر سوال فعال )رویداد

اند که در این پژوهش تحت سود بردهبردن و توانمندسازی( 
عنوان مداخله شناختی مطرح شده است. این مداخله 
شناختی شامل مشخص ساختن باورها و تفکراتی است که به 

ها شوند و آنهه با رویدادهای ناخوشایند فعال میهنگام مواج
( و 1962) 8کشند که برگرفته از نظریه الیسرا به چالش می

( 1978) 10، سلیگمن و تیزدال9نظریه زیربنایی آبرامسون
[. در این روش، برای تغییر اسنادها صرفا بر 45، 44است ]

 12و تثبیت 11شود و جهت القامولفه شناختی تاکید می
بازآموزی اسنادی از تکالیف نوشتاری، آموزشی و بحث گروهی 

نتایج پژوهش عظیمی، برای مثال، شود. بهره گرفته می
بازآموزی [ بیانگر تاثیر مداخله 46زاده ]آبادی و عربحسن

های اسنادی و به روش شناختی بر تغییر سبک اسنادی
د. وآموزان با پیشرفت پایین بکاری تحصیلی با دانشاهمال

[ نیز با استفاده 47آبادی ]گشتاسبی، شکری، شریفی و فتح
به منظور مداخله در  آوری پنسیلوانیا سلیگمناز پروتکل تاب

بازآموزی اسنادی نشان دادند که این مداخله در افزایش 
هیجانات مربوط به کالس درس و تعهد تحصیلی و کاهش 
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 هیجانات پیشرفت منفی موثر است. 
ر رویکردهای جدید )برای مثال، پری و از سوی دیگر، د

به بعد( بر اثرات مثبت القای بازآموزی  1994همکاران از 
[. 28، 25شود ]اسنادی از طریق نمایش فیلم تاکید می

دهی است نمایش فیلم و بحث در مورد آن یک تکنیک مدل
( 1977) 1ای بندوراکه مبتنی بر نظریه یادگیری مشاهده

-ارگیری فیلم این است که تصاویر می[. منطق به ک48است ]

بر درگیر کردن توجه افراد به عملکرد مدل، تواند عالوه
بازنمایی نمادی و تجسمی آن عملکرد را در حافظه بلندمدت 
به همراه داشته باشد و در شرایط مناسب انگیزشی رفتار مورد 

چنین، مشاهده تجارب مشاهده را تولید و اصالح کند. هم
ر گتواند در مشاهدهارائه شده از طریق فیلم، می آمیزموفقیت
های هیجانی مثبت خلق کند و او را برای انجام واکنش
های تازه ترغیب کند. درنتیجه، جهت بهبود کیفیت مهارت

روش القای بازآموزی اسنادی، این سوال مطرح بود که آیا 
اثیر تواند منجر به تترکیب برنامه شناختی و فیلم آموزشی می

 بیشتر و ماندگاری اثر مداخله بازآموزی اسنادی شود.
چه گفته شد، مداخله بازآموزی اسنادی یک بنا بر آن

های ای از روشمداخله انگیزشی/ شناختی شامل مجموعه
[ است. این مداخله شناختی/ انگیزشی ممکن 1] 2درمانیروان

است برای دانشجویانی که احساس کنترل تحصیلی پایینی 
تدریج دارند، سودمندتر باشد. زیرا، در خالل آموزش به

احساس کنترل بر تکالیف درسی و باورهای مرتبط به 
ه، شود. در نتیجها القا میدستیابی به اهداف تحصیلی به آن

 . یابدش راهبردی برای پیشرفت افزایش میانگیزش و تال
از این رو، با توجه به تجهیز خزانه اسنادهای قابل کنترل 
دانشجویان در رویارویی با مطالبات رو به رشد زندگی 
تحصیلی، در این پژوهش درصدد بودیم با تاکید بر مداخله 

(، پیامد 2012، 1985بازآموزی اسنادی بر پایه تئوری واینر )
نظام آموزشی یعنی پیشرفت تحصیلی دانشجویان  تحصیلی

و  بهنجار هایپرورش اسنادمشروطی را از طریق اصالح و 
ها )احساس کنترل( بهبود بخشیم و پیامد تغییر در شناخت

شناختی نظام آموزشی یعنی بهزیستی ذهنی دانشجویان روان
را نیز مورد مداقه قرار دهیم. جهت نیل به این هدف، با توجه 

های القای مداخله بازآموزی اسنادی ارزیابی تکنیکبه 
ی مورد آموزش لمیو فهای القای شناختی ترکیبی از روش

وق های فاستفاده قرار گرفت. با توجه به منطق نظری، پژوهش
                                                            
1 Bandura  
2 psychotherapy 
 
 
 
 

 

الذکر و در گستره مطالعات انجام شده برای این پژوهش )در 
 ای در باب تاثیر مداخالتحد اطالع در ایران(، مطالعه

های جدید طراحی و ای که مبتنی بر نظریهبازآموزی اسنادی
 اجرا شده باشد، وجود نداشت. 

( 2014پری و همکاران )عالوه بر این، همسو با پیشنهاد 
یافتگی گستره معنایی مفهوم کلیدی وسعتبا توجه به 

-اسنادها در بین پژوهشگران تربیتی، ضرورت توسعه تالش

ن دامنه مفهومی بازآموزی های پژوهشی که به گستراند
یابد. ، اهمیتی مضاعف می[29]کند اسنادی کمک می

بنابراین نتایج مطالعه حاضر، که هدف آن ارزیابی یک برنامه 
سازی روانشناختی دانشجویان جامع برای کمک به ایمن

مشروطی و جلوگیری از پیامدهای نامطلوبی چون شکست 
ی برای مطالعات و تواند سرآغاز و مبنایتحصیلی بود، می

های عاطفی و هیجانی تر باشد که هدفهای گستردهپژوهش
 این هایدهند. افزون براین، یافتهرا مورد مداقه قرار می

 هب تا کند کمک مشاوران و شناسانروان تواند بهمی پژوهش
 انتقال از مذکور بسته جمله آموزشی از هایبسته کمک

 ایینپ تحصیلی پیشرفت سازکه زمینه تحصیلی هایشکست
ا، هکند. در راستای دستیابی به این هدف جلوگیری هستند،
 های زیر را مورد آزمون قرار دادیم:فرضیه
 
 دانشجویان مشروطی پذیری شرایطفرضیه کنترل :

کنند ی بازآموزی اسنادی را دریافت میکه مداخله
های اسنادی و ارتقای تبع اصالح طرحوارهبه

تحصیلی، پیامدهای تحصیلی و احساس کنترل 
 روانشناختی بهتری کسب خواهند کرد.

  اضافه کردن تکنیک مدلفرضیه ماندگاری اثر :-

دهی به بازآموزی اسنادی کالسیک موجب 
ماندگاری اثر تصاویر اصالح اسنادهای ناسازگار در 

شود که به تبع آن ذهن دانشجویان مشروطی می
ی های تحصیلاحساس کنترل افزایش یافته و پیامد

 شود.تر خلق میو روانشناختی مناسب

 روش
 نوع پژوهش

مطالعه حاضر از طرح پژوهش آزمایشی افزودنی سود برد. 
های ساختاری( این است تا یک های افزودنی )طرحهدف طرح
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های طریق افزودن تکنیک ای موجود را ازبسته مداخله

ند و ها و رویکردهای جدید توسعه دهشده از نظریهمشتق
ها را در برابر تکنیک اولیه اصلی اثرات ترکیبی آن تکنیک

ای افزودنی بدین صورت مورد آزمون قرار دهند. طرح مداخله
-است که دو گروه آزمایشی مداخالت یکسانی را دریافت می

کنند با این تفاوت که یک گروه یک عنصر اضافی را در مداخله 
آمده  1در جدول  طرح پژوهش راهبرد .[49کند ]دریافت می

 3O و آزمونپس 2O، آزمونپیش 1O، این راهبرددر  .است
یعنی X بود. گروه آزمایشی اول  دو ماه پس از اجرا پیگیری

و گروه آزمایشی  مداخله بازآموزی اسنادی به روش شناختی
 شناختی + فیلمدوم مداخله بازآموزی اسنادی را به روش 

(X+دریافت کردند؛ درحالی )ه کنترل لیست انتظار که گرو
-های مداخلهرا  پس از پایان برنامه برنامه گروه آزمایشی دوم 

 ای دریافت کرد.

 . شمای طرح پژوهشی مطالعه حاضر1جدول

 آزمونسپ یگیریپ
متغیر 
 مستقل

 آزمونیشپ
انتساب 
 تصادفی

های گروه
 مداخله

3O 2O (X) 1O R  1آزمایشی 

3O 2O (X+) 1O R  2آزمایشی 

3O 2O - 1O R 

کنترل 
لیست 
 انتظار

 آزمودنی 

جامعه آماری پژوهش حاضر  الف( جامعه آماری:
دربرگیرنده تمام دانشجویان مشروطی نیمسال دوم تحصیلی 

مقطع کارشناسی دانشکده فنی دانشگاه تهران بودند  96-97
 شد.نفر را شامل می 300که در مجموع حدود 

پژوهش شامل کنندگان این شرکت ب( نمونه پژوهش:
های تحصیلی معدن، پسر در رشته دانشجوی مشروطی 30

برداری و کامپیوتر مقطع کارشناسی مکانیک، برق، نقشه
-96دانشکده فنی دانشگاه تهران در نیمسال دوم تحصیلی 

ای هبودند که بیشترین تعداد مشروطی را در بین رشته 97
انشکده د با مراجعه به دفتر ارتقای تحصیلی تحصیلی داشتند.

فنی و با کمک سیستم آموزشی دانشکده فهرست دانشجویان 
( 12های متوالی گذشته )معدل زیر مشروطی در ترم یا ترم

های ورود )دانشجویان با احساس تهیه شد و بر اساس مالك
 18داشتن سن حداقل کنترل پایین براساس میانگین نظری، 

یماری های خروج )نداشتن ب( و مالكسال 30و حداکثر 
 شرکتخورده و عدمجسمانی یا اختالل روانشناختی برچسب

در جلسات خدمات روانشناختی( به پژوهش فراخوانده شدند. 
تمام افرادی که تمایل و رغبت برای شرکت در پژوهش 

ال طور کامنامه را کامل کردند و سپس، بهداشتند فرم رضایت
هت ج د.تصادفی در سه گروه آزمایشی و کنترل جایدهی شدن

افزار های الزم وارد نرمتعیین اندازه نمونه مناسب، شاخص
G*power نفر برآورد شد. یعنی،  33اندازه نمونه کلی  شد و

نفر باشد. امّا، به علّت دارا نبودن  11هر گروه باید شامل 
نفر  10کنندگان در هر گروه های ورود و خروج شرکتمالك

تصادفی منتسب شدند. قابل طور به هر موقعیت کاربندی به
ها اندازه نمونه در هر گروه با ذکر است که با توجه به شاخص

 د. دانفر به باال اندازه اثر مناسب و توان الزم را پوشش می 9

 ابزارهای پژوهش
جهت سنجش  مقیاس احساس کنترل تحصیلی: (1

ادارك کنترل از مقیاس احساس کنترل تحصیلی پری 
آیتم است و براساس  8ین مقیاس شامل [. ا11استفاده شد ]

تا کامالً  1ای )از کامالً مخالفم=درجهطیف لیکرت پنج
سوال به  4شود. در این مقیاس گذاری مینمره (5موافقم= 

شوند. این مقیاس بارها مورد گذاری میشیوه معکوس نمره
استفاده قرار گرفته است و روایی سازه آن تایید شده است. 

 80/0درونی این مقیاس از طریق آلفای کرونباخ بین همسانی 
[. 11گزارش شده است ] 59/0و پایایی آن به شیوه بازآزمایی 

نفری  48در پژوهش حاضر، در یک مطالعه مقدماتی با نمونه 
و ضریب بازآزمایی  76/0همسانی درونی این مقیاس برابر با 

ا بر بآزمون براآزمون با پساز طریق همبستگی نمرات پیش
 به دست آمد. 32/0

بهزیستی ذهنی با استفاده  مقیاس بهزیستی ذهنی:( 2  
های عواطف [ و مقیاس50از دو مقیاس رضایت از زندگی ]

[ سنجیده شد. رضایت از زندگی برگرفته 51مثبت و منفی ]
-( است که از پاسخ1965از مقیاس مرجع خود کانتریل )

خود را در این روزها به طور کلی زندگی »خواهد دهندگان می
این مقیاس به صورت پیوستاری از بدترین «. بندی کنندرتبه

( است. این 10( تا بهترین شرایط ممکن )0شرایط ممکن )
ای در سراسر دنیا بارها مورد استفاده قرار گویهمقیاس تک

های دهنده ویژگیدست آمده نشانگرفته است و شواهد به
 [. مقیاس53، 52ن هستند ]بخش برای آسنجی رضایتروان

خواهد میزان کنندگان میعواطف مثبت و منفی از شرکت
روز گذشته  30های مثبت و منفی را در طول تجربه هیجان

مورد  6گزارش کنند. عواطف مثبت و منفی هر کدام شامل 
آن قدر »، «دارای روحیه خوب»، «بَشّاش»است )برای مثال، 

و « مرا سرحال بیاورد تواندغمگینم که هیچ چیزی نمی
گذاری بر اساس طیف در مقیاس اصلی شیوه نمره«(. عصبی»

گیرد. از انجام می (5تا همیشه= 1ای )از اصال=پنج درجه
سنجد و آنجایی که این مقیاس شدت تجربه هیجانی را می

ها استفاده شده واژه اصال برای عدم تجربه این نوع هیجان
تغییر  4تا همیشه= 0به اصال=گذاری آن است، روش نمره
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تر انجام گیرد. نمرات باال در یافت تا معنادهی و تفسیر راحت
دهنده تجربه بیشتر عاطفه مثبت یا عاطفه هر مقیاس نشان

منفی است.  در ایران نیز حجازی، صادقی و شیرزادی فرد از 
طریق تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی به 

د و انروایی سازه این مقیاس اشاره کردههای مطلوبیت ویژگی
( و عاطفه 83/0ضریب آلفای کرونباخ برای عاطفه مثبت )

 [.53( را گزارش کردند ]81/0منفی )
جهت ارزیابی پیشرفت تحصیلی،  پیشرفت تحصیلی:( 3

معدل پایانی نیمسال جاری دانشجویان از آموزش دانشکده 
ه تناسب با رشتدریافت شد. برای کنترل خطاهای گوناگون، م

عنوان عملکرد های اصلی بهتحصیلی هر دانشجو معدل درس
نهایی وی محاسبه شد و به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی 

 های آماری وارد شد. در تحلیل

 برنامه مداخله
در مطالعه حاضر از مداخله آموزشی بازآموزی اسنادی 

[ 28طراحی شده هاینس، پری، استاپینسکی و دنیلز ]
استفاده شد؛ اگرچه در بخش القا و تثبیت بازآموزی اسنادی 
با توجه به مطالعات جدید تغییراتی داده شد. این پروتکل 

های مهم و تئوریکی و نیز پیشینه آموزشی بر اساس پیشرفت
ه رود کتجربی است. این مداخله برای دانشجویانی به کار می

 طلوببخش نیست. تعداد مشان رضایتعملکرد تحصیلی
[. 54نفر است ] 12تا  10کنندگان در هر برنامه بین شرکت

شود که سازی جستجوی علّی آغاز میاین برنامه با فعال
رای هایی بفرآیندی شناختی شامل جستجو و انتخاب تبیین

پیامدها و رویدادهاست و با القای اسنادهای سازگار به جای 
ور، محتوای یابد. بدین منظاسنادهای ناسازگار ادامه می

بازآموزی اسنادی با استفاده از یک نوار ویدئویی بازآموزی 
شود. در این پژوهش ئه میارااسنادی و به روش شناختی 

القای بازآموزی اسنادی، در یک گروه صرفا براساس روش 
ای و در گروه دیگر دقیقه 90شناختی به مدت سه جلسه 

جلسه  براساس روش شناختی و فیلم آموزشی به مدت سه
جلسه  9ای صورت گرفت. این برنامه شامل دقیقه 120

 ای دو جلسه و به صورت گروهی اجرا شد.آموزشی، هفته

 انجام پژوهششیوه 
های مربوطه نامه از سازمانابتدا با اخذ مجوز و معرفی

)مرکز مشاوره دانشگاه تهران، امور دانشجویی دانشکده فنی و 
 ی( به دانشکده مورد نظردفتر ارتقای تحصیلی دانشکده فن

مراجعه شد. پس از توضیح هدف پژوهش و ترغیب مسئولین 
جهت همکاری، با کمک دفتر ارتقا تحصیلی دانشکده از طریق 
سیستم گلستان دانشجویان مشروطی شناسایی شدند. پس 

ها دختر( از آن 16پسر و  94دانشجو )  110از تماس با 

ه توجیهی اهداف خواسته شد تا در صورت تمایل در جلس
پژوهش مشارکت کنند. به اذعان خود دانشجویان مشروطی 

عنوان دانشجوی مشروط شناخته خواستند بهها نمیدختر، آن
بین نقد دیگران قرار گیرند؛ لذا، تمایلی به شوند و زیر ذره

شرکت در جلسات گروهی نداشتند و درخواست داشتند در 
میان دانشجویان پسر جلسات مشاوره فردی حضور یابند. از 

نفر اعالم مشارکت کردند.  48فراخوانده شده به مطالعه، تعداد 
گری و سرند مقیاس احساس نفر به منظور غربال 48این 

ن ها در ایکنترل را تکمیل کردند. دانشجویانی که نمرات آن
-تر یا مساوی با میانگین نظری بود و سایر مالكمقیاس پایین

نفر بودند که به  30داشتند به تعداد های ورود و خروج را 
نفر به صورت تصادفی در  30عنوان نمونه انتخاب شدند. این 

نفر( جایگذاری  10های آزمایشی و کنترل )هر گروه گروه
( برای همه اجرا شد. سپس برای o1) آزمونشدند و پیش

های آزمایشی جلسات مداخله کنندگان گروهمشارکت
ساعته اجرا شد. خالصه  2ی دو جلسه ابازآموزی اسنادی هفته

 آمده است. بالفاصله 2محتوای جلسات درمانی در جدول 

 گروه سه برای (O2) آزمونپس آموزشی، برنامه اتمام از بعد

 هر کنندگانشرکت بعد دو ماه .شد اجرا کنترل و آزمایشی

 جهت گیری راابزارهای اندازه مجدداً  زمانهم طوربه سه گروه

 وسیله به مداخله کردند. کارآمدی ( تکمیلO3) پیگیری

 کنترل گروه باهم و با آزمایشی گروه در دو تغییرات مقایسه

ارزیابی شد. شایان ذکر است با هدف تامین اخالق پژوهش 
جلسه فشرده  3بعد از اتمام پیگیری، محتوای آموزشی در
 برای گروه کنترل لیست انتظار برگزار شد. 

 شیوه تحلیل داده ها
تاثیر  و هاآزمون فرضیه منظورها بهآوری دادهپس از جمع

مداخله بازآموزی اسنادی بر روی پیامد اولیه یعنی احساس 
کنترل و پیامدهای ثانویه شامل پیشرفت تحصیلی و بهزیستی 

گیری مکرر ذهنی از آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه
ی و گروه های آزمایشگروهی )گروهبر یک عامل بینمبتنی 

گروهی سه سطحی )سه بار کنترل( و یک عامل درون
عالوه گیری( یا تحلیل واریانس آمیخته استفاده شد. بهاندازه

ها داری آماری برای آزمون مفروضهدر همه موارد سطح معنی
10/ 0P>  01/0ها برابر و برای آزمون فرضیه> P  در نظر

ر امل اثر گروه، اثگرفته شد. در این نوع تحلیل سه نوع اثر ش
زمان قابل تفسیر است. در مطالعه  ×زمان و اثر متقابل گروه 

که یک گروه کنترل در لیست انتظار حاضر به دلیل این
داشتیم که مداخله بازآموزی اسنادی را دریافت نکرد؛ 
درنتیجه، تفسیر اثر زمان معنایی نخواهد داشت و بیشتر 

 گیری مدنظر است.زهزمان اندا ×تفسیر اثر متقابل گروه 
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ن زما ×رو، فقط اثر اصلی گروه و اثر متقابل گروه از این 

 های اصلی تحلیل تفسیر خواهند شد. در جدول
دار باشد، به منظور پیگیری در صورتی که اثر گروه معنی

 هایشود از مقابلهها از کجا ناشی میکه تفاوت گروهاین
استفاده شد. در مقابله اول، میانگین دو  differenceمتعامد 

نترل قرار گرفت. بدین منظور گروه آزمایشی در برابر گروه ک
که نشان دهیم آیا مداخله موثر است. سپس در مقابله دوم 
قصد داشتیم بدانیم کدام روش آزمایشی موثرتر است؛ لذا، 

 یکدیگر قرار گرفتند. درمیانگین دو گروه آزمایشی در برابر 
دار بود، به منظور زمان معنی ×صورتی که اثر متقابل گروه 

استفاده شد. در این نوع  simpleر از مقابله پیگیری این اث

یرد گآزمون قرار میآزمون در برابر پیشمقابله، ابتدا اثر پس
دار حاکی از اثر آنی مداخله است. سپس اثر که تفاوت معنی

-گیرد که معنیآزمون قرار میآزمون پیگیری در برابر پیش

نتخاب داری اثر نشان از اثر بلندمدت مداخله دارد. دلیل ا
آزمون این بود که پس از اتمام مداخله و پس simpleمقابله 

ی زمانی بود. در این مدت، تا مرحله پیگیری دو ماه فاصله
-نیمسال تحصیلی خود را دریافت می کنندگان معدلشرکت

کردند. نتیجه عملکرد تحصیلی ممکن است تغییراتی را در 
نندگان ایجاد کشرکت باورها و ادراکات کنترل و بهزیستی

آزمون مبنای توان پیگیری را در برابر پسکند. لذا، نمی
پایداری مداخله فرض کرد.   

 . خالصه جلسات مداخله بازآموزی اسنادی2جدول 

 شناختیای محتوای جلسه:  گروه مداخله جلسه
-مدخله محتوای جلسه : گروه

 و فیلم آموزشی شناختیای 

 اول
 شناختیمشابه با برنامه  گری.آموزشی و جلسه توجیهی برای شرکت در دوره، ارزیابی تشخیصی، اجرای آزمون غربال رابطه برقراری

 دوم
ها نهای اسنادی و ارتباط آدانشجویان، توضیح سبکتحصیلی  آزمون، بررسی پیشینهاول، اجرای پیش جلسه هایصحبت بر مروری

 ها و احساسات.با عملکرد و نگرش
 شناختیمشابه با برنامه 

 سوم
 و دادن فاصله پرتی،حواس) مهارت مجموعه سه ، تمرین(آن از ناشی خلقی تغییرات باورها، کردن مشخص)،  ABC مدل تشریح
 .(دودلی

 شناختیمشابه با برنامه 

 چهارم
فیلم آموزشی اوّل و نمایش  .ABCDEآموزش خطاهای شناختی و شناسایی افکار اتوماتیک و مدل  

 بحث گروهی درباره فیلم

 پنجم
ویی های سالم اندیشی، اهمیت خودگجایگزینی اسنادهای سازگار به جای اسنادهای ناسازگار )تاکید بر تالش و تغییر راهبرد(، تکنیک

 مثبت.

نمایش فیلم آموزشی دوّم و 
 بحث گروهی درباره فیلم

 ششم
نمایش فیلم آموزشی سوّم و  ها و توضیح تکنیک کمک طلبی.راهبردها و اصالح آنتشریح راهبردهای کالن، شناسایی 

 بحث گروهی درباره فیلم
 شناختیمشابه با برنامه  تر و اسنادهای درست از طریق فرایند تثبیت، فرایند بحث گروهی. دستیابی به باورهای عمیق هفتم

 هشتم
آموزی بسط و فرایند تثبیت ساخت بروشور باز-رایند تثبیت تکالیف نوشتاری هیجانها، فابعاد تفکرات اسناد، کاربرد و تثبیت آن

 اسنادی.

 شناختیمشابه با برنامه 

 شناختیمشابه با برنامه  ریزی عملی و بازبینی اهداف.گی راهبردها و برنامهارزیابی مجدد اسنادها و یکپارچه نهم

فرایند 
 آموزشی

 شناختیمشابه با برنامه  های گروهی و شخصی، تکالیف.خود ـ نظارتی، کاربرگ، فعالیتوگوی سقراطی، بحث گروهی، گفت

فرمت 
 جلسات

ای همرور جلسات قبلی، بررسی تکالیف داده شده و استفاده از رویکرد شناختی و حل مسئله، ارائه موضوع جلسه جدید، ایجاد فرصت
ننده در کتکالیف، خالصه کردن مباحث جلسه، نظرخواهی کردن از مشارکت چندگانه برای تمرین، بازخورد و انعکاس، گفتگو درباره

 مورد جلسه.

 شناختیمشابه با برنامه 

 نتایج
دانشجوی مشروطی پسر در  30در مطالعه حاضر تعداد 

سه گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی 
شناختی نشان داد میانگین و انحراف جمعیتهای ویژگی

(، 34/1، 6/20ای شناختی )مداخله استاندارد سنی برای گروه
( و گروه کنترل 07/1، 4/20ای شناختی + فیلم )گروه مداخله

( است. در ادامه، میانگین و انحراف استاندارد 48/0، 3/20)
متغیرهای احساس کنترل، پیشرفت تحصیلی و  بهزیستی 

)عواطف مثبت و منفی و رضایت از زندگی( به تفکیک  ذهنی
 آمده است.  3گیری و گروه در جدول زمان اندازه

های این نوع تحلیل، از آزمون در راستای وارسی مفروضه 
لوین برای یکسانی واریانس خطا و از آزمون موخلی جهت 

بررسی همگنی ماتریس واریانس ـ کواریانس استفاده شد. 
ها از لحاظ آماری کدام از مقیاسلوین در هیچنتایج آزمون 

 /10نتایج آزمون کرویت موخلی )(. <0P /10دار نبود )معنی
0P> )نشان داد که مفروضه همگنی ماتریس واریانس-

کواریانس برای متغیرهای احساس کنترل تحصیلی، عاطفه 
دار بود. برای دو متغیر نخست مثبت و رضایت از زندگی معنی

بود، نتایج آماره گرین  70/0اپسیلون بیشتر از چون مقدار 
گیسر گزارش شد و برای متغیر رضایت از زندگی به -هاوس

نتایج آماره  70/0بودن مقدار اپسیلون کمتر از دلیل پایین
 فلت گزارش شد. هیون
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 گیری و گروهتفکیک زمان اندازه . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به3جدول 

 گروه متغیر
 پیگیری پس آزمون پیش آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 احساس کنترل تحصیلی
 75/2 70/32 19/3 00/32 01/2 60/20 شناختی ایمداخله
 54/2 40/33 54/2 70/32 07/2 10/20 فیلم ای شناختی +مداخله
 06/3 5/18 94/2 30/19 54/2 50/19 کنترل

 پیشرفت تحصیلی

 - - 36/1 51/13 65/0 84/10 شناختیای مداخله

 - - 72/1 64/14 13/1 39/10 + فیلم شناختیای مداخله

 - - 32/1 58/11 69/0 59/10 کنترل

 عاطفه مثبت 
 15/3 80/12 98/2 00/12 05/4 00/10 شناختیای مداخله
 63/2 40/13 45/3 80/11 27/3 60/8 + فیلم شناختیای مداخله
 38/3 10/9 24/3 50/9 71/3 70/9 کنترل

 عاطفه منفی
 13/4 20/8 58/4 10/9 77/4 80/11 شناختیای مداخله
 04/3 80/8 31/3 90/9 66/3 90/11 + فیلم شناختیای مداخله
 19/4 40/12 13/4 70/11 86/3 30/11 کنترل

 رضایت از زندگی
 19/1 90/5 17/1 40/5 22/1 20/4 شناختیای مداخله
 22/1 80/6 39/1 80/5 79/1 10/4 + فیلم شناختیای مداخله
 97/0 50/3 87/0 90/5 25/1 30/4 کنترل

نتایج تحلیل واریانس : الف( احساس کنترل تحصیلی     
آمیخته نشان داد برای متغیر احساس کنترل تحصیلی اثر 

 ( 2η،001/0>P ،337/58= (2،27)F=812/0)دار گروه معنی
های نشان داد میانگین گروه differenceاست. مقابله متعامد 

ر دار باالتی معنیآزمایشی نسبت به گروه کنترل به گونه
بود. نتایج مقابله دوم یعنی دو گروه است؛ یعنی، مداخله موثر 

 ی شناختی در مقابلاآزمایشی در برابر یکدیگر )گروه مداخله
(؛ 4دار نبود )جدول ای شناختی + فیلم( معنیگروه مداخله

+ فیلم اندکی بیشتر از شناختی گرچه، میانگین گروه مداخله
زمان نیز  ×بود. اثر متقابل گروه  شناختیگروه مداخله 

 2η،001/0>P ،678/65=  (546/41 ،088/3)=829/0)دار معنی

F) که، هر سه گروه میانگین نمرات تقریبا بود؛ بدین معنی
های آزمایشی پس از آزمون داشتند؛ اما، گروهیکسان در پیش

دریافت مداخله عملکرد بهتری را در احساس کنترل تحصیلی 
دکی ز اننشان دادند و این عملکرد بهتر در مرحله پیگیری نی

که، برای گروه کنترل در مرحله پیشرفت نشان داد. درحالی
نمره کاهش مشاهده شد. به عبارت دیگر، یک اثر  1پیگیری 

گیری در متغیر احساس متقابل منظم بین گروه و زمان اندازه
 کنترل مشاهده شد. 

زمان  ×داری اثر متقابل گروه به منظور بررسی دقیق معنی
استفاده شد تا تغییرات آنی و بلندمدت  simpleهای از مقابله

ی نخست یعنی ها نشان دهد. مقابلهرا برحسب گروه
، 2η=841/0) دار بودآزمون معنیآزمون در مقابل پیشپس

001/0>P ،618/71=(2،27)F )ها در . بر اساس میانگین گروه
( مشخص است که گروه 3آزمون )جدول آزمون و پسپیش

ای هتا ثابتی را طی کرده است؛ اما، گروهکنترل یک روند نسب

-آزمون روند رو به رشد معنیآزمون به پسآزمایشی از پیش

-اند. مقابله دوم یعنی پیگیری در برابر پیشداری را طی کرده

 2η ،001/0>P ،074/82=958/0) بودر داآزمون نیز معنی
=(2،27)F )ها مشخص است که . با توجه به جدول میانگین

کنترل در مرحله پیگیری با کاهش اندك نمرات در گروه 
های آزمایشی روند رو به رو بود؛ اما، گروهاحساس کنترل روبه

مدت مداخله دارد. نکته رشد را ادامه دادند که نشان از اثر بلند
قابل ذکر این است که در این تحلیل مقدار قدرت رابطه بسیار 

 138/0دار ایتای ( مق1992باال بود. براساس قواعد کوهن )
[. در این 55دهد ]انداره بسیار باال از قدرت رابطه را نشان می

های قدرت رابطه برای تمام اثرها مقداری تحلیل همه اندازه
بسیار باال و نزدیک به یک بود. این امر بدین علّت است که 
متغیر احساس کنترل به عنوان پیامد اولیه مداخله محسوب 

لسات مداخله اساسا تاکید بر تالش و شود که محتوای جمی
 ها داشت.استفاده از راهبردهای مناسب جهت کنترل موقعیت

برای متغیر پیشرفت تحصیلی، : ب( پیشرفت تحصیلی
های آزمایشی و کنترل نشان داد که اثر مقایسه میانگین گروه

 367/0η2=  ،001/0>P ،835/7دار است )مداخله معنی
(=27 ،2) Fدر مقابله متعامد نخست، نتایج نشان داد گروه .)-

های آزمایشی نسبت به گروه کنترل در پایان نیمسال 
تحصیلی پس از مداخله نمرات باالتری را کسب کردند )جدول 

یک از که پس از مداخله هیچ(. نکته قابل توجه این3
ال پایان نیمس ای شناختی + فیلم دردانشجویان گروه مداخله

ای مداخله نفر از گروه 1تحصیلی مشروط نشدند و فقط 
نفر در  6که، در گروه کنترل شناختی مشروط شد؛ در حالی

نفر با اندکی پیشرفت  4وضعیت مشروطی باقی ماندند و فقط 
از وضعیت مشروطی خارج شدند. مقابله دو گروه آزمایشی در 
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شی یانگین گروه آزمایدار نبود. گرچه مبرابر یکدیگر معنی

ای نمره بیشتر از گروه مداخله 1که فیلم را دریافت کردند 
 دارزمان نیز معنی ×شناختی بود. همچنین، اثر متقابل گروه 

-(. به عبارت395/0η2= ،001/0>P ،814/8(27 ،2) Fبود )

در  گیریدیگر، یک اثر متقابل منظم بین گروه و زمان اندازه
مشاهده شد. دو گروه آزمایشی  متغیر پیشرفت تحصیلی

ای را نشان دادند که به تغییرات رو به رشد قابل مالحظه
معنای تغییر در نمرات معدل پایان نیمسال تحصیلی پس از 

که، گروه کنترل تغییر رو به رشد بسیار مداخله بود؛ در حالی
 اندکی را نشان داد.

 در مورد متغیر عاطفه مثبت،: ج( عواطف مثبت و منفی
دار نبود با توجه به نتایج تحلیل اثر عامل گروه معنی

(090/0=2η ،001/0>P ،331/1 =(27 ،2)F  ؛ اگرچه، مقایسه)
های آزمایشی در کل میانگین سه گروه نشان داد که گروه

 ×بررسی اثر متقابل گروه  (.3)جدول عملکرد بهتری داشتند
، 2η=497/0دار است )زمان نشان داد این اثر معنی

001/0>P ،360/13 =(27 ،2)F ) .ها در طی زمان به واقع، گروه
 در بحث نشان دادن عاطفه مثبت متفاوت عمل کردند. با نگاه
به میانگین گروه کنترل مشخص است که عاطفه مثبت در 

آزمون و پیگیری کاهش یافته است؛ اما، این مرحله پس
ن، چنیهم های آزمایشی با افزایش همراه بود.میانگین در گروه

آزمون در نخست یعنی پس ، مقابلهsimpleهای در مقابله
 2η ،001/0>P ،035/14 =(27 ،2)=510/0آزمون )برابر پیش

F) مقابله دوم یعنی  دار بود.معنی آنی برای وارسی اثرات
، 2η ،001/0>P=551/0آزمون )در برابر پیش پیگیری

549/16 =(27 ،2)F ) دهنده اثرات نشانکه دار بود نیز معنی
 .مدت مداخله استبلند

 هابرای مقایسه گروه differenceها از نوع . مقابله4جدول
 Sig خطای استاندارد تفاوت برآورد مقابله هاگروه متغیرها

 احساس کنترل  تحصیلی 
 های آزمایشکنترل در مقابل گروه

 ای شناختی+ فیلممداخله در مقابل گروه شناختیگروه مداخله ای 
483/9- 
300/0 

483/9- 
300/0 

879/0 
015/1 

001/0> 

770/0 

 پیشرفت تحصیلی
 های آزمایشکنترل در مقابل گروه

 ای شناختی+ فیلممداخله در مقابل گروه شناختیگروه مداخله ای 
258/1- 
345/0 

258/1- 
345/0 

327/0 
377/0 

001/0> 

368/0 

 عاطفه مثبت 
 های آزمایشکنترل در مقابل گروه

 ای شناختی+ فیلممداخله در مقابل گروه شناختیگروه مداخله ای 
000/2- 
333/0- 

000/2- 
333/0- 

239/1 
430/1 

118/0 
817/0 

 عاطفه منفی
 های آزمایشکنترل در مقابل گروه

 ای شناختی+ فیلممداخله در مقابل گروه شناختیگروه مداخله ای 
850/1 
500/0 

850/1 
500/0 

536/1 
773/1 

239/0 
780/0 

 رضایت از زندگی
 های آزمایشکنترل در مقابل گروه

 ای شناختی+ فیلممداخله در مقابل گروه شناختیگروه مداخله ای 
467/1- 

400/0 

467/1- 

400/0 

450/0 

520/0 

003/0 

449/0 

همچنین، برای متغیر عاطفه منفی نتایج نشان داد اثر گروه 
 (؛ 2η ،001/0>P ،766/0 =(27 ،2)F=054/0) دار نیستمعنی

های اگرچه مقایسه میانگین سه گروه نشان داد که گروه
(. 3)جدول آزمایشی در کل عاطفه منفی کمتری را بروز دادند

 بود دارزمان معنی ×برای این متغیر، اثر متقابل گروه 
(734/0=2η ،001/0>P ،206/37=(54 ،4)F ) با توجه به .

گیری ها، یک اثر متقابل منظم بین گروه و زمان اندازهمیانگین
ی نخست در میزان عاطفه منفی مشاهده شد. نتایج مقابله

simple آزمون برای متغیر آزمون در مقابل پیشیعنی پس
، 2η ،001/0>P=762/0)دار بود عاطفه منفی معنی

255/43=(2،27)F )آزمون و ها در پیش. براساس میانگین گروه
آزمون مشخص است که گروه کنترل یک روند نسبتا پس

های آزمایشی از ثابتی در بروز عاطفه منفی داشت؛ اما، گروه
ی را نشان دادند. آزمون عاطفه منفی کمترآزمون به پسپیش

آزمون نیز یعنی پیگیری در برابر پیشsimple مقابله دوم 

که  ( 2η ،001/0>P ،699/49 =(2،27)F=786/0)بود ر دامعنی
 نشان از اثرات بلندمدت مداخله در کاهش عاطفه منفی دارد.

برای متغیر رضایت از زندگی، نتایج : رضایت از زندگی د(     
 2η=293/0دار است )گروه معنیتحلیل نشان داد اثر 

،001/0>P ،597/5 =(27 ،2)F   .؛ یعنی مداخله موثر است)
-کنترل در برابر گروه نخست یعنی گروه  differenceمقابله 

که، مقابله دو گروه دار بود؛ درحالیهای آزمایشی معنی
اثر متقابل  (.4دار نبود )جدول معنی آزمایشی در برابر یکدیگر

، 2η ،001/0>P=486/0دار بود )زمان نیز معنی ×گروه 
770/12 =(015/42 ،112/3)F که، هر سه گروه (؛ بدین معنی

آزمون داشتند؛ اما، میانگین نمرات تقریبا یکسان در پیش
های آزمایشی پس از دریافت مداخله میزان رضایت از گروه

 شان ارتقا یافته و این میزان رضایت در مرحله پیگیریزندگی
که، میزان رضایت از نیز با افزایش همراه بوده است؛ درحالی

زندگی گروه کنترل در مرحله پیگیری با کاهش همراه بود. 



 

47 

 و همکاراناحمدیان نسب مریم                                                ی.......ی و احساس کنترل از خالل بازآموزطغیان علیه سرنوشت: افزایش تالش راهبرد

-پس این اثر نشان داد که مقابله simple هایوارسی مقابله

، 2η=599/0دار است )آزمون معنیآزمون در برابر پیش
001/0>P  ،180/20=(27 ،2)F ی بیانگر دار( که این معنی

ر در براب مقابله دوم یعنی پیگیری .اثرات آنی مداخله است
( نیز  2η ،001/0>P ،726/15=(27 ،2)F=538/0آزمون )پیش
دهنده اثرات بلندمدت بعد از دریافت دار بود که نشانمعنی

 مداخله است.

 یریگبحث و نتیجه
این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر مداخله بازآموزی 

احساس کنترل تحصیلی، پیامدهای آموزشی و اسنادی بر 
سازی روانشناختی دانشجویان مشروطی پسر دانشکده ایمن

فنی صورت گرفت. قصد مطالعه این بود که از طریق تکنیک 
های نادرست، شناختی تغییر و اصالح ادراکات و شناخت

احساس کنترل تحصیلی دانشجویان مشروطی را ارتقا دهد و 
دهی و تقویت تکنیک رفتاری لاهبرد مدهمچنین با ارائه ر

تالش راهبردی، پیامدهای مثبت تحصیلی را خلق کند. نتایج 
نشان داد که بازآموزی اسنادی به افزایش احساس کنترل 
تحصیلی و بهبود عملکرد تحصیلی و ارتقای بهزیستی ذهنی 

 منجر شد. 
از طریق بازآموزی اسنادی  فرضیه افزایش احساس کنترل

آن است که مداخله بازآموزی اسنادی به دانشجویان  بیانگر
کند تا بتوانند با تغییر باورهای ناسازگار، مشروطی کمک می

به سازگارترین اسنادهای علّی ممکن )اسنادهای ناپایدار و 
کنترل( دست یابند. در مطالعه حاضر، نتایج نشان داد که قابل

آموزی اسنادی دانشجویان هر دو گروه آزمایشی که مداخله باز
را دریافت کردند، عملکردشان در اصالح اسنادهای ناسازگار 
و افزایش احساس کنترل شخصی در مقایسه با گروه کنترل 

ی هاکننده مکانیزمبرتر بود. در کنار شواهد تجربی حمایت
[، نتایج ما تایید 44، 3شناختی زیربنایی بازآموزی اسنادی ]

خطر هستند. زیرا،  کند که دانشجویان مشروطی درمی
که بازآموزی اسنادی را دریافت نکردند،  دانشجویان مشروطی

شان را به عللی خارج از کنترل شخصی عملکرد تحصیلی
ها در معرض انگیزش کمتر، نسبت دادند و باعث شد آن

 د. های تحصیلی قرار گیرنتر و آسیبعملکرد تحصیلی ضعیف
-های انجامی پژوهشکه در راستااین نتایج افزون بر این

های حمایت[ است و 14، 3شده در زمینه بازآموزی اسنادی ]
سازی گروه در خطر یعنی تجربی بیشتری را برای برجسته

، از دیدگاه تئوریکی نیز با کندمی دانشجویان مشروطی فراهم
( بیان 2012[ هماهنگ است. واینر )2، 1الگوی اسناد واینر ]

ای هها و موفقیتم مواجهه با شکستکند که افراد به هنگامی

-خود به دنبال علّت هستند و این جستجوی علّی مبنای شکل

[. اسنادهای 2گیری افکار، احساسات و اعمال آتی آنها است ]
طور مستقیم بر احساس کنترل تاثیر ها بهعلّی برای شکست

-گذارند زیرا براین داللت دارند که عملکرد تحصیلی پدیدهمی

[. درنتیجه، در بافت اسنادی، 3کنترل است یا نه؟ ] ای قابل
نوان تواند به عکنترل تحصیلی برای دانشجویان مشروطی می

کارکرد جستجوی علّی و نوع اسنادهای تولیدشده تبیین شود 
[. دانشجویان مشروطی که شکست را تجربه کردند، در 11]

کنترل )مانند جستجوی علّی احتماال اسنادهای غیرقابل
-گیری استاد، دشواری امتحان یا شانس( را تولید میتسخ

رسند که کنترلی بر شرایط تحصیلی کنند و به این باور می
 خود ندارند.
توان تغییر در سبک تبیینی ( معتقد است می2012واینر )

را به افراد آموخت. از این رو، تغییرات در تفکر اسنادی و 
به نوبه خود  هایشاناصالح تفسیر دانشجویان از شکست

د دهاحساس کنترل کلی دانشجویان را تحت تاثیر قرار می
[. برحسب تعریف، احساس کنترل تحصیلی شامل باور 2]

اش برای اثرگذاری بر پیامدهای ذهنی دانشجو درباره توانایی
شده به شدت توسط تحصیلی مهم است و این کنترل ادراك

اثیر لی تحت تاسنادهای علّی درباره موفقیت یا شکست تحصی
کنترل، [. با افزایش اسنادهای قابل14گیرد ]قرار می

هایشان را به عنوان فرایندی قابل تغییر و دانشجویان شکست
اسنادهای قابل کنترل به  [.3کنند ]قابل مدیریت تفسیر می

دانشجویان احساس کنترل شخصی بیشتری بر پیامدهای 
تالش بیشتر و نوبه خود، باعث دهد و بهشان میتحصیلی

 [. 11شود ]انگیزش بیشتر برای پیشرفت می
فارغ از اثر مثبت بازآموزی اسنادی در افزایش احساس 

-کنترل بر شرایط تحصیلی دانشجویان مشروطی، به نظر می

رسد که احساس کنترل تحصیلی یک اثر انتقالی نیز به همراه 
یجاد های سازگار را ادارد. بازآموزی اسنادی نه تنها شناخت

. در بخشدکند؛ بلکه، عملکرد تحصیلی را نیز بهبود میمی
های آزمایشی که بازآموزی اسنادی را مطالعه حاضر، گروه

ا داری بشان به طور معنیدریافت کردند، در پایان ترم معدل
که دانشجویان عملکرد تحصیلی را بهبود همراه بود. هنگامی

ری و پذیسئولیتدهند، حس مکنترل نسبت میبه علل قابل
-شان بیشتر میها بر پیامدهای تحصیلیاحساس کنترل آن

-تبع، در رفتار دانشجویان تغییراتی رخ می[؛ به13، 1شود ]

[، 12یابد ]دهد؛ میزان تالش و پشتکار آنان افزایش می
ای شود و تمایل بیشتری برشان بیشتر میدرگیری تحصیلی

رای امتحانات ایجاد برداری و مطالعه بشرکت در کالس، نت
شود. دانشجویانی که این رفتارهای پویشگری تحصیلی را می

شان در پیامدهای تحصیلی دهند، احتمال موفقیتادامه می
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عبارت دیگر، شرکت دانشجویان [. به3شود ]نیز بیشتر می

شده که مشروطی در جلسات بازآموزی اسنادی احتماال سبب
های خود عوامل درونی و شکستهای خود را به ها موفقیتآن

کنترل مانند تالش و راهبرد را به اسنادهای سازگار و قابل
مناسب برای هر درس نسبت دهند و به هنگام مواجه شدن 

هایی برای رهایی و حلبا موانع تحصیلی، در جستجوی راه
 های آتی باشند. پیشگیری از شکست

ادی را در مقابل دانشجویان مشروطی که بازآموزی اسن
-شان بهبود نیافت. هنگامیدریافت نکردند، عملکرد تحصیلی

ان شبرسند که عملکرد تحصیلیکه دانشجویان به این باور 
شان هاست، احساس مسئولیت شخصیخارج از کنترل آن

ها با مخاطره روبرو یابد، انگیزش آنبرای شکست کاهش می
شده و ممکن است احساساسات منفی چون ناامیدی و 

[. به واقع، فقدان 57، 56ور شود ]ها شعلهدرماندگی در آن
درگیری فعال در محیط تحصیلی معموال به عملکرد تحصیلی 

 شود.ضعیف و به پایان نرساندن تحصیالت منجر می
تبیین دیگر این است که بازآموزی اسنادی با تغییر نگرش 
و دیدگاه دانشجویان مشروطی نسبت به خود و شرایط 

-دیها بر توانمنشان، موجب توجه و تمرکز بیشتر آنتحصیلی

شود. زیرا، این دانشجویان در یکی از بهترین هایشان می
های کشور مشغول به تحصیل بودند و این نشان از دانشگاه

ها و استعدادهای آنان دارد. تجربه خوشایند و توانمندی
 های آنان دوباره بهبنابراین، با تغییر در نگرش و شناخت

 شرایط موفقیت خود بازگشتند.
های مفهومی مدل نظری آموزه از سوی دیگر، منطبق با

و عملی داری آماری یآموزشی منتخب معن زیربنایی برنامۀ
 بهزیستیبر  مداخله بازآموزی اسنادی بلندمدت و آنیاثرات 
بیانگر این است که هر گونه تالش هدفمند و نظامدار ذهنی 

 دانشجویان مشروطیارجح  یتفسیر یهاتغییر در الگو برای
-تحصیلی و همچنین غنیشکست های موقعیت در مواجهه با

 رضایت نه تنها در میزان کنترلاسنادهای قابلسازی خزانۀ 
 عواطف مثبت ،بلکه؛ شودموثر واقع می از زندگی دانشجویان

این دهد. ها را افزایش و عواطف منفی را نیز کاهش میآن
و هال و  [43] 2و شیلدون 1تیتوانتایج  ها همسو بایافته

 [ است.14همکاران]
سازی روانشناختی دانشجویان مشروطی از فرضیه ایمن

-( این2012طریق بازآموزی اسنادی براساس تئوری واینر )

های بُعدی اسنادها )مکان، شود که ویژگیگونه تبیین می
ی اثبات و قابلیت کنترل( فرایندهای شناختی ویژه و فراینده

که  اندازد. دانشجویان مشروطیعاطفی خاصی را به کار می
                                                            
1 Titova  
2 Sheldon 

شکست تحصیلی خود را به اسنادهای ناسازگار مانند فقدان 
دهند، بر این باورند که برای بهبود عملکرد توانایی نسبت می
توان انجام داد. این باور معیوب به کاهش هیچ کاری نمی

س شرم و چون احسا نفس و افزایش هیجانات منفیعزت
هیجانات منفی همراه با  [. افزایش2شود ]ناامیدی منجر می

های بیشتر، انگیزش را تضعیف کرده، عملکرد انتظار شکست
سازد، از جذابیت ادامه تحصیل آینده فرد را با خطر روبرو می
 کاهد. و میزان رضایت از زندگی می

رو، دانشجویان مشروطی پس از دریافت مداخله از این
هایشان، شوند که علّت شکستبازآموزی اسنادی متوجه می

عدم تالش و استفاده از راهبرد نادرست یعنی عوامل قابل 
اده میل به استف پذیری وکنترل بوده که این احساس کنترل

یافته، پذیرش مسئولیت، احساسات اسنادی سازش از الگوهای
ها تقویت به نفس و خودکارآمدی را در آنمثبت مانند اعتماد

[. 58]کند مستعد تجربۀ هیجانات مثبت می [ و افراد را45]
عبارت دیگر، این آموزش نوعی پذیرش شرایط فعلی، به

آمادگی به تغییر وضعیت فعلی و تعهد به تغییر را در فرد 
ی تبیینی در مطالعات مورد تایید قرار کند. این ایدهایجاد می

پذیرش و تعهد نشان  گرفته است. در یک مطالعه با رویکرد
داده شد که آموزش این رویکرد منجر به بهبود باورهای 
کنترل و ارتقای باورهای خودکارآمدی در دانشجویان دارای 

 [.   59شود ]تخریبی می-رفتارهای خود
( و مدل  شناختی ـ 1985براساس مدل شناختی واینر )

ده کننها تعیینکه شناخت( مبنی بر این1962عاطفی الیس )
[ و از سویی نیز اثر درمان 44، 1احساس و رفتار افراد هستند ]

های افسردگی به عنوان شناختی ـ رفتاری بر کاهش نشانه
یک احساس و خلق منفی در مطالعات فراتحلیلی مورد تایید 

توان تبیین دیگری را در [، از این رو می60قرار گرفته است ]
 ذهنی ارائه داد. اگر خصوص اثر بازآموزی اسنادی بر بهزیستی

دانشجویان بخواهند عواطف مثبت و رفتاهای مثبت را پرورش 
دهند، باید سعی کنند ابتدا تغییراتی را در باورها و طرز 

فرد نیز (  2011سلیگمن )تفکرشان  به وجود آورند. به باور 
باورها و افکار مخرب خود  که بتواند به طور مؤثر بابرای این

 و اشتباه و خطا بودن باورها د شواهدی دال برکلنجار برود بای
ی نحوهیادگیری . اصوال [17] خود پیدا کند هایشناخت

 و منفی جایگزین برای وقایع و اسنادهای هاتوجه به تبیین
-ابلق ترین وهای جایگزین که موقتیانتخاب یکی از تبیین

مانند  عواطف مثبتکلید افزایش ؛ ها باشدتبیینترین کنترل
 عواطف منفی مانند ناامیدی، شرم و بینی و کاهشوشخ

 .است احساس تهدید
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مسیرهای مفهومی قابل انتخاب برای  ، یکی ازبنابراین
 افزایش رضایت ازبر  مداخله بازآموزی اسنادی تاثیرتبیین 
از طریق جایگزینی تفاسیر عواطف مثبت و بروز  زندگی

و  سازخودناتوان به جای تفاسیر و سازگار خودتوانمندساز
انتخاب اسنادهای علّی  شود. میل بهمشخص می ناسازگار
 نایافته، درعلّی سازش یافته در مقایسه با اسنادهایسازش
رضایت از زندگی و تجربه عواطف  ی ارزیابیهاالگو تغییر

رو، از این .کندای ایفای نقش میبه طور ویژه مثبت و منفی
-کمک به تحقق ایده ایمن مداخله بازآموزی اسنادی برای

سازی روانشناختی دانشجویان از نقش با اهمیتی برخوردار 
 .است

در راستای فرضیه ماندگاری اثر فیلم و نمایش، نتایج 
نشان داد گروه آزمایشی که فیلم را دریافت کردند، تاحدی 

-ای شناختی میزان احساس کنترل نسبت به گروه مداخله

ری را نشان دادند. اگرچه، این بیشتر و عملکرد تحصیلی بهت
داری عملی دار نبود؛ اما، از معنیتفاوت به لحاظ آماری معنی

داری ناشی از تعداد این تناقض دو معنی باالیی برخوردار بود.
اندك نمونه در هر گروه است که اگر اندازه نمونه اندکی بیشتر 

 ددیداد. دالیل متعداری آماری نیز خود را نشان میبود معنی
دهی به عنوان یک ابزار قدرتمند جهت انتخاب تکنیک مدل

-تغییرات اسنادهای ناسازگار وجود دارد. چنین بهبودی می

( 1977ای بندورا )تواند از طریق تئوری یادگیری مشاهده
 ها، باورها وتبیین شود که به اهمیت مشاهده رفتارها، نگرش
و انگیزش  هیجانات مدل تاکید دارد؛ زیرا، توجه، حافظه

[. تماشای فیلم اطالعات 48کند ]گر را درگیر میمشاهده
جدیدی را به صورت ملموس و واقعی در اختیار افراد قرار 

[. این تصاویر تحریکات حسی حواس را فعال 25دهد ]می
ها و شرایط تحصیلی سازد و ادراکات مربوط به موقعیتمی

ها را در تناخوشایند و نحوه سازگاری و حل و فصل موقعی
ی خود، محرکات مدل تصویرهای کند که به نوبهفرد ایجاد می

ر گذهنی پایدار و قابل بازیابی از جزیئات فیلم در مشاهده
کند. این بازنمایی و ماندگاری تجسمی دانشجویان تولید می

رای ها را بانگیزاند و آنرا به چالش با باورها و ادراکاتشان برمی
تحصیلی خود به صورت رفتاری مثبت  تفسیر دوباره شکست

 [. 61کند ]ترغیب می
در واقع، با القای باورها و اسنادهای سازگار از طریق فیلم 

ها خودشان را با مدل مقایسه کرده و گران، آنهبه مشاهد
انتظاراتی را برای موفقیت خودشان بر اساس میزان موفقیت 

شود تا می [ و فرد تشویق25دهند ]شده مدل شکل میکسب
چنین، رفتار کسب شده از طریق مشاهده را انجام دهد. هم

-این نکته مورد تایید پژوهشگران است که استفاده از تکنیک

های متعدد جهت القا و تثبیت منجر به تاثیر بیشتر بازآموزی 

شود؛ زیرا، پژوهشگران معتقدند اسنادی بر پیامدهای ویژه می
ات و رفتارها از طریق به ها، هیجانکه تغییر در شناخت

 تریهای متعدد معموال در مدت زمان کوتاهکارگیری تکنیک
 [.  62، 25دهد ]رخ می

های چندگانه منتخب برای به طور کلی، مجموعه مهارت
آموزش مداخله بازآموزی اسنادی از طریق شناسایی خطاهای 
شناختی، جایگزینی اسنادهای سازگار با اسنادهای ناسازگار، 

های تفکر مثبت، منعطف و منطقی، افزایش ویت مهارتتق
احساس کنترل شخصی، تقویت خودگویی مثبت، افزایش 
سطح تالش، استفاده از راهبرد مناسب در موفقیت و پیشرفت 
تحصیلی دانشجویان حائز اهمیت فراوان است. زیرا، از طریق 
تجهیز و توانمندسازی باورهای سازگار دانشجویان تغییراتی 

شود و این تغییرات های دانشجویان ایجاد میشناختدر 
شده را افزایش داده، تالش راهبردی را احساس کنترل ادراك

به کار انداخته و به محصول نهایی یعنی عملکرد تحصیلی 
ود. شبهتر و کیفیت تجارب هیجانی و عاطفی باالتر منجر می

ن یک توان از مداخله بازآموزی اسنادی به عنوابه واقع، می
ای موثر و کارآمد برای تغییر در احساس کوشش مداخله

کنترل تحصیلی دانشجویان مشروطی استفاده کرد و سطح 
ش ای افزایها را به مقدار قابل مالحظهکیفیت روانشناختی آن

 داد. 
مطالعه حاضر در ادبیات بازآموزی اسنادی به منظور 

انی داخله درمهای زیربنایی به عنوان یک ماعتباریابی مفروضه
ویژه، بازآموزی اسنادی با افزایش آموزشی سهیم است. به

 تالش راهبردی و احساس کنترل تحصیلی درمیان
دهد که بر رفتارها و عواطف دانشجویان مشروطی نشان می

گذارد. بنابراین، این مطالعه با فراهم آوردن آتی تاثیر می
های یزمشواهد تجربی، پژوهش روی شالوده مفهومی و مکان

شناختی زیربنایی مرتبط با مداخالت بازآموزی اسنادی را 
 دهد.توسعه می
ها، بر سهم مفهومی، مطالعه حاضر فواید شناختعالوه

 دهدرفتارها و عواطف مرتبط با بازآموزی اسنادی را نشان می
که تلویحات روشن و واضحی را برای دانشجویان مشروطی، 

شاوره دانشجویی به همراه دارد. اساتید و روانشناسان مراکز م
با توجه به شیوع این مشکل تحصیلی در دانشجویان و تبعات 

شناختی، اجتماعی و اقتصادی آن منفی تحصیلی، روان
تواند از شدت این تبعات منفی مداخله بازآموزی اسنادی می

بکاهد و انجام این مداخله با هدف افزایش احساس کنترل، 
ه، دهد؛ بلکنزدیک و عملکردی را پوشش میتنها پیامدهای نه

رفتارهای مثبت را درخصوص بهبود کیفیت زندگی تحت 
 دهد.تاثیر قرار می
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صورت گروهی برای دانشجویان پسر این مداخله به

دانشکده فنی دانشگاه تهران اجرا شد. دانشجویان توانمندی 
های ممتاز و پیشینه تحصیلی درخور در مقطع که با رتبه

ی در دام مشروطی گرفتار شده بودند. بنابراین، استفاده از قبل
به هایی که رتمانند دانشجویان دانشگاه -های نمونه دیگرگروه
دانشجویان دختر که  -تری از دانشگاه تهران دارندپایین

ممکن است اسنادهای متفاوتی نسبت به پسران داشته باشند 
های ی گروهتواند کارآمدی بازآموزی اسنادی را برامی

آموزان ضروری به نظر مشروطی تحت تاثیر قرار دهد و دانش
ای های آموزشی/ مداخلهچنین، توسعه تالشرسد. هممی

ها جهت دستیابی دیگر با هدف مقایسه کارآمدی این مداخله
 تواند ازبه مصونیت روانشناختی دانشجویان مشروطی، می

در آخر، پیشنهاد  پژوهشی بعدی باشد. هایترین اولویتمهم
کننده مانند شود در مطالعات بعدی از متغیرهای تعدیلمی

سطح احساس کنترل تحصیلی فعلی افراد برای ارزیابی بهتر 
 کارآمدی مداخله استفاده شود.
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