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 شاپور ی آموزش جندیی توسعهمجله                     

 ی آموزش علوم پزشکی توسعهی مرکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                          

   99 بهار، 1شماره ، یلزدهمسال                                                                                                                                                            

 

یادگیری و  ی شناختی بر رویکردهایآورتابی اسنادی و بازآموز  یهااثربخشی روش بررسی

 زنجان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری و داروسازی دانشجویان تحصیلی در جاناتهی

 

  .، ایرانزنجان اسالمی ،دانشگاه آزاد دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ، : صغری کرمی   

 .اسالمی ،زنجان ،ایراندانشگاه آزاد عضو هیات علمی ،گروه روانشنلسی ، : *مسعود حجازی

 ،زنجان ،زنجان دانشگاه علوم پزشکی گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سالمت ،عضو هیات علمی ، : محمد مسعود وکیلی

 .یرانا

 .، زنجان ، ایران دانشگاه فرهنگیان عضو هیات علمی ،گروه روانشناسی ، :سعید احمدی محمد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.اسالمی ،زنجان ،ایراندانشگاه آزاد عضو هیات علمی ،گروه روانشنلسی ، ي مسؤول:سندهینو*

 

 

 

 

 

 

 ی شناختی بر رویکردهایآورتابی اسنادی و بازآموز  یهاهش حاضر مقایسه اثربخشی روشپژو هدف :چكيده

 نیمه بود. روش پژوهش زنجان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری و داروسازی دانشجویان تحصیلی در یادگیری و هیجانات

و  یداروساز انیدانشجو ل کلیهجامعه آماری تحقیق شام .بود کنترل گروه با آزمونپس -آزمونشیپ طرح با آزمایشی

 ینفر 93تصادفی در دو گروه  یریگبا استفاده از روش نمونه کهبودند  1991-99لیاول سال تحص مسالیدر ن یپرستار

جلسه  1در ی شناختی آورتابو   بازآموزی اسنادکنترل جایگزین شدند و برنامه آموزشی ی نفر 93یک گروه آزمایش و 

( و 1991پور ) دانشگاهی عبداهلل یهاجانیه پژوهش با استفاده از پرسشنامه یهاجرا شد. دادهآزمایش ای هاروی گروه

پیش از شروع مداخله آموزشی و پس از آن از افراد هر دو گروه  (1999) همکاران و میلر یادگیری پرسشنامه رویکردهای

 39نسخه  spssافزار در نرم انسیو تحلیل کووارتوصیفی  یهاها با استفاده از روششد. تجزیه و تحلیل داده یآورجمع

یادگیری و  ی شناختی بر رویکردهایآورتاب آموزشی ینشان داد که برنامه انسیتحلیل کووار یهاافتهیانجام گرفت. 

ی آورآموزش تاب نتیجه در .(>p 50/5) ی داشتاسنادتحصیلی اثربخشی بیشتری نسبت به برنامه بازآموزی  هیجانات

تحصیلی در  یادگیری و هیجانات کمک به رویکردهایمناسب برای  یاعنوان یک روش مداخلهبه تواندیم شناختی

 به کار رود.دانشجویان 

 

 .تحصیلی یادگیری، هیجانات ی شناختی، رویکردهایآورتابی اسنادی، بازآموز واژگان کليدی:

 

 

 

Email: masod1357@yahoo.com 
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 مقدمه

و تمام سطوح ممکنن اسنت    هاطبقهفراگیران در تمام      

ی تحصیلی موفنق عمنل نماینند و    هاچالشکه نتوانند در 

نننه در فقنندان توانمننندی، بلکننه در  تننوانیمنندلیننل آن را 

استفاده از رویکردهای نامناسنب ینادگیری جسنتجو کنرد     

. رویکردهننای (3510  اونویگبنناز و لننی پننارکر، )جننوردن،

ی اسنت کنه توسنا منارتون و     اهین نظرران یادگیری فراگی

( معرفی شده اسنت و دربرگیرننده مفناهیم    1913سالجو )

رویکردهای عمیق و سطحی فرایند ینادگیری اسنت. اینن    

( در سه 3551و  3551نظریه توسا بیگز، کیمبر و النگ )

، فرایند، پیامد( بسا داده شد که در آن  نهیزمشیپمدل )

فرایننند یننادگیری  ننرار  در نقطننه کننانونی آمننوزاندانننش

. رویکرد عمینق در راهبنرد ینادگیری بنه انگینزه      رندیگیم

  درونی بناال و ینادگیری معننادار اشناره دارد )لنوپز و لنوپز      

دهند رابطنه   هایی است که اجنازه منی  (  و استراتژی3519

، فرایننند و پیامنند در پروسننه نننهیزمشیپننبننین  داریمعننن

(. از 3519  و همکارانیادگیری بر رار شود )گانزلو گارسیا 

سوی دیگر، رویکردهای یادگیری ضعیف و سطحی ممکنن  

از طنرف  است موجب سرخوردگی عالمت شکسنت باشند.   

 فراگینران در  کنه  معتقدند تربیتی روانشناسان دیگر امروزه

 یهنا مهارت و دانش کسب بهتنها نهطی آموزش تحصیلی 

و  خوشننایند هیجانننات بلکننه ،شننوندیمنن نایننل شننناختی

؛ دهندیم رشد را پیشرفت و یادگیری با مرتبا وشایندناخ

 در هیجاننات جانبنه  همنه و  همیشنگی  حضنور  علیرغم اما

 آموزشننی بافتهننای در هیجانننات روی بننر تحقیننق کننال ،

 هیجاننات  ژهیوبه و است ظهور حال در جیتدربهو  یآرامبه

بررسنی الزم را   و تربیتی تعلیم محققان لهیوسبه خوشایند

 بر اخیر سال 10 در دلیل همین به. نداشته است به همراه

 تحقیق هیجانی نگاه با آموزشی بافت بر که تعداد محققانی

ی مثبتنی  هاجانیهفعال سازی . است شده اضافه ،کنندیم

از طرینق افنزایش انگینزه و     توانند یمن همانند امید و لذّت 

تنظیم هیجان و انتخاب راهبردهنای ینادگیری بنر فراینند     

تأثیر مثبتنی داشنته باشند )گنرولیه و همکنارن      یادگیری 

، ریننندل، تننولیز و دریسننل  3511؛ گننوتز و هننال  3511

ی منفننی تحصننیلی )چننون هنناجننانیه(؛ بننرعکس 3519

 یهنا سنم یمکان طرینق  از است اضطراب و ناامیدی( ممکن

نگرانی و  افزایش لهیوسبهبازداری از فعالیت  مانند رفتاری،

 کنه  زین آمتین موفق شرایااز  اجتناب به و گرایش اضطراب

کند، بر فرایند ینادگیری   ایجاد را منفی احساسات تواندمی

، پگننران و 3515تأثیرگننذار باشنند )رابنسننتن و تننانو     

هننای پیشننینه(.  3551؛ شننوتز و پکننران، 3515همکنناران 

ی آورتابپژوهشی حاکی از ارتباط بین هیجان تحصیلی با 

تحصنیلی و  (؛ موفقینت  3511  تحصیلی )وانگ، هنو و ینن  

(؛ 3519  فرسودگی تحصیلی )رینندل، تولیسنت و درسنل   

یننی تحصننیلی گراکمننال(؛ 3511مرکننز کنتننرل )مانتنسننر 

( خودکارآمننندی 1993)علنننوی، شنننکری و پورشنننهریار 

باشند.  ( نینز منی  1999تحصیلی )فاتحی پیکانی و شنکری  

 در ی تحصنیلی ینادگیری  هنا جانیه و رویکردهای مطالعه

 دارد، زینرا  زینادی  اهمینت  کیهای پیراپزشن رشته آموزش

پرسننتاران و  تربیننت ایننن افننراد آمننوزش اصننلی تیننمأمور

 و نگنرش  داننش،  کنه  اسنت  شایسنته  و ی توانمندداروساز

 جامعنه  آحناد  سنالمت  ارتقای و حفظ را برای الزم مهارت

(. مطالعنات  1995مینرزا بیگنی و همکناران    ) باشند داشته

ی هنا امنه برنتنوان بنا اسنتفاده از    دهند کنه منی   نشان منی 

ی اصالح اسننادهای ننامطلوب و   هاروشبازآموزی اسنادی 

را آمنوزش داد )شنریفی،    تنر مطلنوب جایگزینی اسنادهای 

(. بازآموزی اسنادی یک رویکنرد  1995کارسولی و بشلیده 

رفنع مشنکالت انگیزشنی فراگینران در      باهندف ی امداخله

یادگیری است که اسنادهای فراگیران را در مورد موفقینت  

در تکالیف تحصیلی را منورد تجزینه و    هاآنهای کستو ش

برنامننه آموزشننی  (.3513)واینننر  دهنندیمننتحلیننل  ننرار 

ی است که در چند امداخلهی شناختی، سازه دیگر آورتاب

دهه اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را بنه خنود جلنب    

ی بر تعامل بین فنرد و محنیا متکنی    آورتابنموده است. 

توانایی افنراد بنرای مقابلنه و سنازگاری     »است و به معنای 

( 3551جکسنن و همکناران   «)مثبت با رویندادهای نناگوار  

ی بهبنود خنود مرا بتنی    آورتناب است و هدف از آمنوزش  

افراد، خودکارآمدی و توازن بنین کنار و زنندگی بنا هندف      
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ی هایتئور( و اسا  3519کاهش فرسودگی است )تیلور 

بنر   افنراد ی عاطفی هاپاسخشناختی بر این فرض است که 

)کلنیم،   ردین گیمن اسا  تفسیرهایشان از مو عیت شنکل  

ی شننناختی آورتنناب( و در نهایننت 3511 ثننورن، اهلیننرت

مفهومی ترکیبی است که به معننای مقاومنت معننادار در    

مقابل رویداد ناگوار و ینا سنازگاری و دسنتیابی بنه نتنایج      

فنت  )هافنت، مینرز، ها   شودیممثبت از یک بحران اطالق 

( و هنندفش بننازنگری مثبننت و پننذیرش و ننایع و    3513

(. 3511رویدادهای زنندگی اسنت )هیلمنریه و همکناران     

ی شننناختی حنناکی از آورتننابادبیننات پژوهشننی مداخلننه 

 هنا جنان یهاثرگذاری این رویکنرد در ارزینابی شنناختی و    

( است. از طرفی دیگنر  1991)محبی، شکری و پورشهریار 

ی تحصیلی ناکنام کنننده و عندم    رویارویی با تجارب هیجان

ی یننادگیری مناسننب دارای تبعننات کردهننایرواسننتفاده از 

هیجانی و انگیزشی اسنت کنه در مواجنه بنا اینن شنرایا،       

ی امقابلهی هامهارتتبیین و ضرورت اهمیت تقویت خزانۀ 

و همچنین ایدۀ خطیر مصونیت روانی فراگیران بنه کمنک   

ماننند بنازآموزی   ی امداخلنه ی هنا برنامنه توسعه برخی بنر  

ی شنناختی و حتنی مقایسنه اثربخشنی     آورتاباسنادی و 

. از اینن رو  دین نمایمن  تنر برجستهبین این دو روش  مؤثرتر

پرسش اساسنی در اینن بررسنی اینن اسنت کنه آینا بنین         

ی آورتننابی اسنننادی و بننازآموز  یهننااثربخشننی روش

 تحصنیلی در  یادگیری و هیجاننات  شناختی بر رویکردهای

 پزشنکی  علنوم  دانشنگاه  پرستاری و داروسازی ندانشجویا

 زنجان تفاوت وجود دارد؟

 مواد و روش ها

 -آزمونشیروش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پ

آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری تحقیق شامل پس

اول  مسالیدر ن یو پرستار یداروساز انیدانشجو کلیه

تعداد  هاآن انیکه از مبودند  1991-99لیسال  تحص

ساده انتخاب شدند. روش  ینفر  به روش تصادف 113نمونه

 نیصورت سرشماری بود. بددر مرحله اول به یریگنمونه

به دانشگاه آن گروه از  هکه ابتدا با مراجع بیترت

 ریبه همکاری در طرح داشتند و سا لیکه تما انیدانشجو

در نفر  93نفر ) 113ورود به طرح را دارا بودند،  ارهاییمع

  .نفر در گروه گواه( انتخاب شد 93گروه آزمایش و هر 

 رضایتورود به پژوهش عبارت بودند از:  یهامالک

 تا 35دامنه سنی بین و  آگاهانه، فقدان هرگونه بیماری 

خروج از پژوهش عبارت  یهامالک .سال باشد 90

عدم حضور در جلسات آموزش؛ اخالل در  بودند از:

ها؛ شرکت در به پرسشنامه یدهخجریان آموزش؛ عدم پاس

 زمان.طور همسایر جلسات آموزشی به

 دانشگاهی: یهاجانيپرسشنامه ه :ابزار پژوهش

ی دانشگاهی )عبداهلل پور هاجانیهشده  دنظریتجدنسخه 

را  نامهپرسش( این 3550ز و پری )گونت(. پکران، 1991

ی چند بعدی با هدف خود گزارشیک ابزار  مثابهبه

ی دانشگاهی توسعه داده است. این هاجانیهی ریگهانداز

هشت نوع هیجان متفاوت در سه مو عیت  نامهپرسش

پیشرفت تحصیلی شامل کال  در ، مطالعه و امتحان را 

شامل سه مقیا   نامهپرسش. این کندیمی ریگاندازه

ی مربوط به هاجانیهی مربوط به کال ، هاجانیه

به امتحان است. در ی مربوط هاجانیهیادگیری و 

به هر  کنندگانمشارکتی دانشگاهی هاجانیه نامهپرسش

= کامالً مخالف  تا 1ی از ادرجهپنجگویه روی یک طیف 

ی مربوط هاجانیهدهند. مقیا  = کامالً موافق پاسخ می0

 15به کال  شامل هشتاد گویه و هشت زیرمقیا  لذت )

گویه(،  9خشم ) گویه(، 9گویه(، فخر ) 9گویه( امیدواری )

 (هیگو 15گویه(، ناامیدی ) 11گویه(، شرم ) 13اضطراب )

ی هاجانیهی هاا یمقگویه( است.   11و خستگی )

ی مربوط به امتحان هاجانیهمربوط به یادگیری و 

گویه مجموعه مشابه ای از  11و  10هرکدام به ترتیب با 

ه . در مطالعکنندیمی ریگاندازههشت نوع هیجان  بل از 

( ضرایب همسانی درونی 3551پکران و همکاران )

زیرمقیا  های لذت، امیدواری، فخر، آسودگی، خشم، 

 یهاجانیه ا یمقاضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی در 

 %93/5،  19/5،  90/5برابر با  بیمربوط به کال  به ترت

 یانمجس بیضرا 99/5و  95/5، 99/5،  93/5، 93/5
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، فخر، خشم، یدواری، املذت یها ا یرمقیز یدرون

 یهاجانیه ا یدر مق یو خستگ یدیاضطراب، شرم، ناام

، 93/5، 95/5، 19/5برابر با  بیمربوط به امتحان به ترت

به دست آمد. در  93/5و  91/5،  93/5، 93/5، 11/5

 هدف با که( 1999) یمطالعه عبداهلل پور، درتاج و احد

نامه سشنسخه جامع پر یسنجروان یهامشخصه لتحلی

و  دختر انیاز دانشجو یگروه نیدر ب شرفتیپ جاناتیه

همسو با  یدییتأ یعامل لیتحل جنتایانجام شد  یرانیپسر ا

بر ساختار  دی( با تأک3511پکران و همکاران ) العهمط

 جاناتینامه هپرسش یمرتبه باالتر نسخه فارس یعامل

 د،یلذت، ام یریگاندازه یبرا ا یمق 31شامل  دانشگاهی

 یو خستگ یدیخشم، اضطراب، شرم، ناام ن،یغرور، تسک

و  یریادگیمختلف کال  در ،  یلیتحص یهاتیدر مو ع

کرد.  تیحما AEQ یدرون ییاز روا یجربطور تامتحان به

چندگانه  یهاا یمق یدرون یهمسان بیضرا نیعالوه بر ا

به  91/5تا  11/5 نیمختلف ب یلیتحص یهاتیدر مو ع

العه حاضر، با هدف توسعه نسخه دست آمد. در مط

هر  یبرا دانشگاهی جاناتینامه هشده پرسش دنظریتجد

در سه  لمرو  یجانیگانه تجارب هاز ابعاد هشت کی

 نیباالتر یکه دارا هی، مطالعه و امتحان سه گویریادگی

ها بودند، آن ییربنایبا عامل مکنون ز یهمبستگ زانیم

 یاهیگو 31ه بسته س عیاز تجم نیانتخاب شدند؛ بنابرا

و امتحان،  یریادگیاز سه  لمرو مطالعه،  کیهر  یبرا

 شرفتیپ جاناتینامه هپرسش یاماده 13نسخه کوتاه 

 بی( ضرا1991. در مطالعه عبداهلل پور )تافیتوسعه 

از سه  لمرو  کیهر  یها برا ا یرمقیز یدرون یهمسان

 و آموزش  ابل  بول به دست آمد. یریادگیکال  در ، 

ن و همکارا لریم یریادگی یکردهایپرسشنامه استاندارد رو

سؤال بوده و هدف آن  93 یداراپرسشنامه  نیا (:1999)

اهداف  ،یریادگی)اهداف  یریادگی یکردهایرو یابیارز

 ،ییادرا  از توانا نده،ی/آ یعملکرد، اهداف ابزار

 ییایو پا یی. رواباشدی( میرونیو ب یدرون یگذارارزش

 یکرونباخ( برا ی)آلفا یدرون یهمسان بیضر پرسشنامه

 ی، اهداف عملکرد91/5 یریادگی دافاه یهاا یخرده مق

، 95/5 یی، ادرا  از توانا91/5 ندهی/آ ی، اهداف ابزار95/5

 99/5 یرونیب  یگذارو ارزش 91/5 یدرون یگذارارزش

این پرسشنامه بر اسا  . (1999و همکاران  لریاست )م

 ؛9؛ نظری ندارم،3؛ مخالفم1الً مخالفم،مقیا  لیکرت )کام

 یدرون یهمسان بیضرباشد ( می0؛ کامالً موافقم؛1،موافقم

شده پس از اصالح یهاا یخرده مق یکرونباخ( برا ی)آلفا

 خرده – هیگو یهایعامل و برآورده همبستگ لیتحل

 ییاز اعتبار باال هاا یمحاسبه شد. همه خرده مق ا مقی

 یگذاررخوردارند که مشابه نمرهب 99/5تا  93/5از 

است  1999و همکاران  لریشده در مطالعه مگزارش

 یدییعامل تأ لیتحل جینتا(.. 1999)صدا ت و همکاران 

 یرهایمتغ ینشانگرها بر رو یعامل ینشان داد که بارها

 نیب یهمبستگ بیضر .بود 99/5تا  09/5 نیمکنون ب

ادرا  از  ،31/5 ییاز توانا دار و ا یاهداف عملکرد

و اهداف  ندهی، اهداف آ31/5 یریادگیو اهداف  ییتوانا

و اهداف عملکرد  91/5 یریادگی ندهی، اهداف آ19عملکرد 

به دست  35/5 ندهیو اهداف آ ییو ادرا  از توانا 5/ 99

 (.1999 آمد )صدا ت و همکاران 

هیجانات بر  بازآموزی اسنادیآموزش: برنامۀ آموزش  

 35جلسه  1به مدت ی یادگیری و رویکردها تحصیلی

جلسه( به گروه آزمایش ارائه شد و یک  یا)هفته یاقهید 

گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش  رار گرفت. 

و  هیجانات تحصیلیبر  بازآموزی اسنادی برنامه آموزشی

 (1990) گمنیسلنظریه  بر اسا رویکردهای یادگیری 

مایی استاد راهنما پژوهشگر با نظارت و راهن لهیوسبه

صورت مختصر در ذیل ارائه ساخته شد. جلسات آموزش به

 شده است.

 ییآشنا :جلسه اول :بازآموزی اسنادی ۀبرنام ییمحتوا

  یبرنامه آموزش حیو مدر  و تشر گریکدیاعضا با 

 نیب ۀآموزش الگوی رابط  ، جلسه دوم:(ی)آموزش روان

با  یای منفبا رخداده ییارویمتعا ب رو یجانیحاالت ه

، جلسه سیال شنهادیینظام باورهای فرد بر اسا  مدل پ

الگوی اسنادی افراد در مواجهه با  یابیارز   سوم:

مجادله و مقابله با  ، جلسه چهارم:ندیناخوشا دادهاییرو
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 صیتشخ، جلسه پنجم: ها و باورهای فاجعه پندارانهنگرش

آموزش مراحل ، جلسه ششم: رفتاری افراد یهاسبک

آموزش  ، جلسه هفتم:حل مسئله یهامهارت ۀگانجپن

ت ورزی( و مذاکره أابراز وجود )جر یاجتماع یهامهارت

      .(1990  گمنی)سل

 1شده و در مدت خالصه یآورایجاد تاب یهاآشنایی با راه

(، هر جلسه به مدت یک )هر هفته یک جلسه جلسه

  ساعت به گروه آزمایش، آموزش داده شد.

 ییارائه رهنمودها اول: جلسه ی شناختی:آورابت ۀبرنام

، جلسه انجام کار یچگونگ حیمشارکت اعضاء و تشر یبرا

   یآورتاب فیتعر -بحث     یبا چهارچوب  کل ییآشنا دوم:

 -3 یشاد - 1 :آور افراد تاب اتیخصوص یمعرف -

 -0 یهمدل -1 یطبعشوخ -9 نشیو ب یخردمند

ثبات   -1 یدر زندگ یهدفمند -3 یعقالن یهاتیکفا

ی، جلسه داخل یتیبا عوامل حما ییآشنا، جلسه سوم:  دم

 جادیا یهاو  راه یخارج یتیبا عوامل حما ییآشناچهارم: 

 ی:آورتاب جادیا یهاادامه راهی، جلسه پنجم: آورتاب

چهارچوب دادن به  - گرانیو حفظ ارتباط با د یبر رار

داشتن  دیو ام یهدفمند، رییتغ رفتنیها و پذاستر 

و پرورش  یخودآگاه ،و عمل کردن ندهینسبت به آ

ی، آورتاب جادیا یهاادامه راه  ، جلسه ششم:نفساعتمادبه

 ی.ریگجهیو نت یبندجمع :جلسه هفتم

 هاافتهی

 و توصیفی بخش دو در آمدهدستبه یهاافتهی

 توصیفی یهاافتهی ابتداند. شد تحلیل و ارائه استنباطی

 به توجه با پژوهش فرضیه کردن بررسی برای بعد و ارائه

 با آزمونپس آزمونشیبا طرح پ آزمایشی پژوهش طرح

 .شد استفاده راههکی کوواریانس تحلیل از کنترل گروه

 شامل کوواریانس تحلیل اساسی فرضشیپ بنابراین

 مورد ی بن فرونیبیتعقآزمون توسا  هاانسیوار همسانی

 . رار گرفت بررسی

 یآورتابی رویکردهای یادگیری گروه کنترل، بازآموزی اسنادی و هامؤلفه مقایسه )مانکوا( جهت یانسکووار تحلیل . نتایج1شماره   جدول

 اندازه اثر سطح معناداری  Fمقدار  میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  متغیر وابسته منبع تغییرات

 0.074 0.030 3.642 27.810 2 55.619 اهداف یادگیری گروه

 0.053 0.086 2.521 26.010 2 52.020 اهداف عملکرد 

 0.130 0.002 6.769 58.478 2 116.957 اهداف ابزاری 

 0.148 0.001 7.887 76.707 2 153.415 ادراک توانایی 

 0.040 0.154 1.911 50.143 2 100.287 ی درونیگذارارزش 

 0.020 0.406 0.909 25.628 2 51.257 ی بیرونیگذارارزش 

    7.635 91 694.822 اهداف یادگیری خطا

( نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره 1در جدول شماره )

برای اهداف یادگیری آورده شده است. میانگین سه گروه 

 (، اهداف ابزاری F ،50/5>P=31/9برای اهداف یادگیری )

(19/3=F ،50/5>P(  و ادرا  از توانایی )99/9=F ،

50/5>P تفاوت معناداری را در پی دارد. اندازه اثر )

 ، اهداف ابزاری 511/5مشاهده شده برای اهداف یادگیری 

است. با توجه به نتایج  119/5و ادرا  از توانایی  19/5

ی درونی و گذارارزشمیانگین اهداف عملکردی، 

ی بیرونی در سه گروه تفاوت معناداری ندارد گذارارزش

(50/5<P در ادامه .)آزمون تعقیبی بن فرونی برای  جینتا

در سه متغیری که نتیجه  هانیانگیمبررسی تفاوت جفتی 

 معنادار است آورده شده است. هاآن
 

 ی بن فرونیبیتعق.  نتایج آزمون 2جدول شماره 

 سطح معناداری خطای استاندارد تفاوت میانگین 2گروه  1گروه  متغیر

 044/4 11/4 40/1 بازآموزی یورآتاب اهداف یادگیری

 421/4 12/4 34/1 کنترل یآورتاب 

 154/4 11/4 93/4 کنترل بازآموزی 

 441/4 15/4 15/2 بازآموزی یآورتاب اهداف ابزاری
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 130/4 11/4 00/1 کنترل یآورتاب 

 404/4 92/4 -41/1 کنترل بازآموزی 

 441/4 94/4 11/4 بازآموزی یآورتاب ادراک توانایی

 439/4 92/4 20/1 کنترل یآورتاب 

 499/4 91/4 -32/1 کنترل بازآموزی 

 

نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که در متغیر 

معناداری  طوربهی آورتاباهداف یادگیری میانگین گروه 

نمره بیشتر از گروه کنترل است که به معنای  99/1

اف یادگیری ی شناختی بر اهدآورتاباثربخشی آموزش 

ی آورتاباست. در متغیر اهداف ابزاری میانگین گروه 

نمره بیشتر از گروه بازآموزی  10/3معناداری  طوربه

اسنادی است که به معنای اثربخشی بیشتر آموزش 

ی شناختی بر اهداف ابزاری در مقایسه با بازآموزی آورتاب

 اسنادی است. در متغیر ادرا  از توانایی میانگین گروه

نمره بیشتر از گروه  13/9معناداری  طوربهی آورتاب

بازآموزی اسنادی است که به معنای اثربخشی بیشتر 

ی شناختی بر ادرا  از توانایی در مقایسه آورتابآموزش 

 با بازآموزی اسنادی است.

 یآورتاباسنادی و هیجانات تحصیلی گروه کنترل، بازآموزی  مقایسه جهت یانسکووار تحلیل . نتایج4جدول شماره 

 منبع تغییرات
متغیر 

 وابسته
 اندازه اثر سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

 0.002 0.916 0.087 1.069 2 2.138 لذت گروه

 0.030 0.259 1.372 11.500 2 22.999 اضطراب 

 0.031 0.243 1.438 5.944 2 11.887 خشم 

 0.017 0.469 0.763 6.420 2 12.840 غرور 

 0.198 0.000 11.101 479.787 2 959.574 خستگی 

 0.165 0.000 8.889 162.657 2 325.314 شرم 

 0.053 0.088 2.500 17.274 2 34.549 ناامیدی 

    12.236 90 1101.264 لذت خطا

    8.382 90 754.366 اضطراب 

    4.134 90 372.097 خشم 

    8.410 90 756.876 غرور 

    43.221 90 3889.928 خستگی 

    18.298 90 1646.853 شرم 

    6.910 90 621.872 ناامیدی 

  

( نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره 9در جدول شماره )

برای هیجانات تحصیلی آورده شده است. میانگین سه 

( و شرم F ،50/5>P=15/11گروه برای خستگی )

(99/9=F ،50/5>P تفاوت معناداری دارد. اندازه اثر )

است. با  130/5و شرم  199/5مشاهده شده برای خستگی 

توجه به نتایج میانگین لذت، اضطراب، خشم، غرور و 

(. در P>50/5ناامیدی در سه گروه تفاوت معناداری ندارد )

 آزمون تعقیبی بن فرونی برای بررسی تفاوت  جینتاادامه 

 

معنادار  هاآنمتغیری که نتیجه  در دو هانیانگیمجفتی 

 است آورده شده است.

 ی بن فرونیبیتعق. نتایج آزمون 0جدول شماره 

 سطح معناداری خطای استاندارد تفاوت میانگین 2گروه  1گروه  متغیر

 441/4 94/1 -49/9 بازآموزی یآورتاب خستگی

 191/4 15/1 -12/2 کنترل یآورتاب 
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 442/4 14/1 31/5 کنترل بازآموزی 

 445/4 11/1 -92/4 بازآموزی یآورتاب شرم

 44/1 10/1 55/4 کنترل یآورتاب 

 441/4 14/1 41/0 کنترل بازآموزی 

( نشان 1نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی در جدول شماره )

ی آورتابکه در متغیر خستگی میانگین گروه  دهدیم

ل است که نمره کمتر از گروه کنتر 59/9معناداری  طوربه

ی شناختی بر خستگی آورتاببه معنای اثربخشی آموزش 

است. همچنین میانگین خستگی گروه بازآموزی اسنادی 

نمره بیشتر از گروه کنترل است. در متغیر شرم  93/0

نمره کمتر  93/9معناداری  طوربهی آورتابمیانگین گروه 

از گروه بازآموزی اسنادی است که به معنای اثربخشی 

ی شناختی بر شرم در مقایسه با آورتابتر آموزش بیش

بازآموزی اسنادی است. میانگین شرم گروه بازآموزی 

 نمره بیشتر از گروه کنترل است. 93/1

 بحث  

 یهااثربخشی روش آزمون هدف با حاضر مطالعۀ

 ی شناختی بر رویکردهایآورتابی اسنادی و بازآموز

 و داروسازی ندانشجویا تحصیلی در یادگیری و هیجانات

زنجان انجام پذیرفت.  پزشکی علوم دانشگاه پرستاری

ی آورتابنتایج نشان از این دارد که اثربخشی برنامه 

این  شناختی بر رویکرد یادگیری بیشتر از بازآموزی است.

(، تیلور 3513ی توما  و ریول )هاپژوهشنتیجه با نتایج 

. باشدیم(  همسو 3511(، کلیتزر و کالت )3519)

( هدف 3551همچنین طبق نظر جکسون و همکاران )

ی توانمند ساختن آورتابی با محوریت امداخلهی هابرنامه

بخش  عنوانبهی ناگوار دادهایروافراد برای پذیرش 

و افراد در  پروسه زندگی حرفه ایشان است ریناپذاجتناب

مقابل آن باید با سه فاکتور پاسخگویی، حمایت و 

( واکنش نشان دهند. 3551رامیرز  -یولینوی )اتوانمندساز

 کارکناناین موضوع داللت گر همان چالشی است که 

بهداشتی و درمانی درگیر آن هستند. از طرفی ماهیت 

ی شناختی پاشنه آشیل این مشاغل آورتاببنیادین برنامه 

سازگاری  با آن را هدف  رار  و زندگی یهاچالشیعنی  

ل اصلی برتری این برنامه نسبت عام تواندیمداده و همین 

به برنامه بازآموزی اسناد باشد. مجموع این عوامل استفاده 

را توسعه  شانیریادگاز رویکردهای عمیق یادگیری در ی

داده و دانشجویان با انگیزه بیشتری نسبت به یادگیری 

و هدفمندی و کاربردی بودن محتوی  کنندیما دام 

. نتایج این مطالعه دابییموضوح بیشتری  شانیدرس

ی شناختی بر آورتابحکایت از آن نیز دارد که اثربخشی 

هیجانات تحصیلی از بازآموزی اسناد بیشتر بود. این نتیجه 

(، سلیگمن و 1991همکاران )ی محبی و هاافتهبا ی

(، پنگ و 3513) گمنیسل(، فورگارد و 3559همکاران )

همسو بود. در ( 3553( و کاتالی و دیگران )3511دیگران )

 هاجانیهاز نظریه ارزیابی  توانیمتبیین این یافته 

کلی در نظریه  طوربه( الهام گرفت. 1999)الزارو  

ی ریگشکلکه نقطه آغاز  شودیمتأکید  هاجانیهارزیابی 

با تمرکز بر نقش تفسیری  توانیمتجارب هیجانی را 

ی فرایندهای ارزیابی شناختی مشخص کرد. برنامه آموزش

ی شناختی با هدف  رار دادن باورهای شناختی و آورتاب

 شودیمپذیریش و تفسیر مثبت از رویدادهای منفی سبب 

ی منفی تحصیلی را به میزان هاجانیهفراگیران تجربه 

اذعان کرد  توانیمکمتری دریافت کنند. در تبیین دیگر 

افراد مورد بررسی افرادی تالشگر و فعال  کهییازآنجا

که بر چالشی چون کنکور فائق آمده و سختی  هستند

و این بدان معناست که این  اندرفتهیپذدرو  تجربی را 

افراد خود اسنادهای درونی و  ابل کنترل دارند و این امر 

محتوی  هایآزمودنزیرا  دهدیم اثربخشی را کاهش  درت

 تجانس اما عدماند؛ کردهرا در عمل تجربه  بازآموزی اسناد

هنگام  کفایت عدم احسا  یا وا عیات و هالآهدیا میان

(؛ از جمله تعارضاتی 1995میرزا بیگی ) مارانیبمواجهه با 

ی منفی بسیاری را با خود به همراه هاجانیهاست که 

ی نیز  نقطه آورتاب. محتوی پروتکل آموزشی آوردیم

کانونی فشارها و تعارضات کاری آنان را هدف  رار داده و 
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 هیجانی در یهایختگیانگ بهینۀ در مدیریتبه آنان 

 مختلف ی تحصیلیهاجانیه به رفتارهای یدهشکل

(. این امر 3511)یو و کانگ  رساندیمفراگیران یاری 

ی به حرفه خود ترقیعمکه با دید وسیع و  شودیمسبب 

و انگیزش تحصیلی بیشتری تجربه کنند که  بنگرند

نان نیز کاهش ی منفی تحصیلی آهاجانیهمتعا باً 

 یریپذکنترلگفت،  توانیمخالصه  طوربه. ابدییم

 با در رویارویی جسمانی و هیجانیچندگانه  یهاواکنش

آموزش  کمک به تحصیلی زیانگچالش یهاتیمو ع

 باعث فردی، همقابل منابع تقویت و ی شناختیآورتاب

 مختلف اشکالورطه  در غلتیدن فرو از فراگیران شودیم

 یهاتیفعالبه  سطحی رویکردهای نگیزش، شاملا نقصان

 از تحصیلی، اجتناب خودناتوانسازی ی،کاراهمال تحصیلی،

و  گوئتز) بمانند مصون تالش از یریگکناره و شکست

 (. 3515  دیگران

بودن  شاید بتوان به محدود پژوهش این یهاتیمحدود از

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان  به تحقیق نمونه

یکی . کندیم را تهدید تحقیق بیرونی روایی اشاره نمود که

دیگر از محدویت های پژوهش این بود که به دلیل  

ۀ لیوسبهمربوط به گروه جنسی  سؤالگذاردن  پاسخیب

واحدهای آزمایشی، محققان نتوانستند سهم عامل جنس 

منتسب به متغیر  یهااندازهرا در تبیین تغییرپذیری 

بنابراین، ضرورت ؛ وابسته از اثرات خطا را متمایز کنند

 نیترمهمی نمونه از دو گروه جنسی، هاگروهاستفاده از 

 اسا  . بردهدیمی پژوهشی بعدی را تشکیل هاتیاولو

 بین در مداخله که شودیمپیشنهاد  ،هاتیمحدود این

 مناطق در و باالتر یهانمونه با حجم مختلف یهاتیجمع

 ابل  نتایج یریپذمیتعم تا شود آزموده ترعیوس جغرافیایی

ی شناختی منجر آورتاببرنامه  کهییازآنجا .گردد تر بول

به اثرگذاری بیشتری بر رویکرد یادگیری و هیجانات 

ی پژوهش هاافته، کاربرد یشودیمتحصیلی دانشجویان 

ی آورتابی مبتنی بر هابرنامهحاضر در کمک به تدار  

در  تواندیمی است که  آموزشی هاایمحشناختی در 

استفاده از رویکرد عمیق یادگیری و کاهش هیجانات 

 منفی تحصیلی آنان مفید باشد.

 یريگجهينت

ی آورآموزش تابنتایج پژوهش حاضر  بر اسا 

 یاعنوان یک روش مداخلهبه تواندیمشناختی 

ی و یادگیر کمک به رویکردهایمناسب برای 

 به کار رود.تحصیلی در دانشجویان  هیجانات
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Abstract: The aim of this study was to compare the effectiveness of documentary training and 

cognitive resilience methods on learning approaches and academic emotions in pharmacy and 

nursing students of Zanjan University of Medical Sciences. Method was executed semi-

experimental with pretest-posttest design with a control group. Moreover, the statistical 

population of the study consisted of all pharmacy and nursing students in the first semester of 

the academic year in 2019 those were randomly divided into two experimental and control 

groups with 36 members in each group. Then, attributional retraining program and Cognitive 

Resilience were conducted on the experimental group within 7 sessions. Before and after 

starting educational intervention, the research data were collected using Abdollahpour 

University Academic emotions Questionnaire (1394) and Miller's Learning Approach 

Questionnaire (1999). Afterward, data analysis was performed using descriptive methods and 

covariance analysis in SPSS software Version 23.  Accordingly, the findings of the covariance 

analysis indicated that the cognitive resilience program showed more effectiveness on learning 

approaches and academic emotions than the attribution retraining program (p <0.05).  In 

conclusion, cognitive re-training can be useful as an academic approach to help students 

regard learning approaches. Cognitive resilience also can be used as a re-training intervention 

method to help students in improving their learning approaches and academic emotions. 
 

Key words: Attributional Retraining, Cognitive Resilience, Learning Approaches, Academic 

Emotions. 
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