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 مقدمه 
ای از احساسات دامنه دانشگاهدانشجویان در طول تحصیل در محیط     

های تحصیلی خود مانند لذت، امید، اضطراب، مثبت و منفی را در چالش

بسیاری از مطالعات تجربی  .(3-1)کنند شرم و استرس را تجربه می

های بنیادین هیجان عنوان پایهاحساساتی نظیر امید، لذت و اضطراب را به

 احساسات عنوانهای تحصیلی معموالً بههیجان .(5, 4)دانندتحصیلی می

 با (.6)شود می دست آوردهای یادگیری تعریف شرایط، نتایج و با مرتبط

و   موفقیت  معنای احساسات تجربه شدهبه    های تحصیلیتعریف هیجان  این

ها درنتیجه آموزش و که این هیجان باشدمدرسه یا دانشگاه می شکست در

های مثبتی همانند امید و فعال سازی هیجان .(7, 2)یا مطالعه بوده است 

تواند از طریق افزایش انگیزه و تنظیم هیجان و انتخاب راهبردهای لذت می

-، برعکس هیجان(10-8)  ری تأثیر مثبتی داشته باشدیادگیری بر فرایند یادگی

 طریق  از است ای منفی تحصیلی )چون اضطراب و ناامیدی( ممکنه

نگرانی و  بازداری از فعالیت به وسیله افزایش مانند رفتاری، هایمکانیسم

موفقیت آمیز بر فرایند یادگیری  از شرایط اجتناب به و گرایش اضطراب

-بین هیجان یرابطه بر . تحقیقات پیشین بسیاری(12, 11, 1) تأثیر بگذارد

, 15, 1) ، پیشرفت تحصیلی(14, 13) تحصیلی با عملکرد تحصیلی ایه

فرایندهای شناختی )از خود سئوال پرسیدن( و فرایندهای فراشناختی  (،16

تواند که می (17های یادگیری فراگیران ))نظارت، ارزیابی( انتخاب استراتژی

-18)تسهیل یا بازداری فرایند یادگیری داشته باشد، را نقش کلیدی را در 

 اند. تأکید کرده (21

 مؤثر مقابله احتمال برای افزایش فرد به کمک فرآیند توانمی را مسأله حل

 روشی  مسألهحل  مهارت  واقع  در  کرد؛  ها تعریفموقعیت  از  وسیعی  طیف  در

مؤثر  شناختی هایمهارت مجموعه از تا آموزدمی فرد بدان طریق  که است

. کند آفرین استفادهمشکل فردی بین هایموقعیت با آمدن کنار برای خود

 از بسیاری با برای مواجهه حکم ابزاری در تواندمی مسألهحل روش

فرایند  یک به اشاره مسأله . حل(22) باشد هاآن حل و موقعیتی مشکالت

 مقابله  برای  را  و بالقوه  بدیل  هایپاسخ  از  ایدامنه  که  دارد  رفتاریو    شناختی

 مؤثرترین و بهترین انتخاب و امکان کندمی فراهم سازمشکل شرایط با

 دست  به  یادگیری  که  است  سبب  همین  به  دهد؛افزایش می  را  بدیل  هایپاسخ

 انتقال قابلیت و بوده، بهتر و بیشتر هایادگیری سایر از ،مسألهاز حل آمده

 حفظ که اندداده نشان هاپژوهش .(23)دارد  جدید هایموقعیت به بیشتری

 اند،دیده را آموزش  مسألهحل  یشیوه  که  دانشجویانی  در  شده  گرفته فرا  دانش

 ,Di Leo, Muis ) دیلئو، مایز، سینگ باشد. می هاروش سایر از ترطوالنی

 دسترسی آزاد                                                             مقاله پژوهشی اصیل

  پرستاری و داروسازی  دانشجویان در مسأله حل  و تحصیلی هیجانات  بر اسنادی بازآموزی ایمداخله  یبرنامه  تأثیر بررسی حاضر پژوهش زمینه و هدف:  

 . بود زنجان   پزشکی علوم   دانشگاه

 و  داروسازی  دانشجویان  ی کلیه شامل  تحقیق آماری  ی جامعه. بود کنترل  گروه با آزمون پس  - آزمون پیش  طرح  با آزمایشی مطالعه  نوع روش بررسی: 

  جایگزین  کنترل   نفری  36  و   آزمایش  نفری   36  گروه  دو   در   تصادفی  گیری  نمونه  روش  از   استفاده   با  که  بود  1397- 98تحصیل    سال  اول   سال نیم  در   پرستاری 

 و دانشگاهی  هایهیجان  پرسشنامه از استفاده با  پژوهش هایداده. شد اجرا  آزمایش گروه  روی جلسه 7 در اسناد بازآموزی آموزشی ی برنامه و شدند 

  از  استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه. شد آوریجمع  گروه دو هر افراد از آن از ماه یک فاصله به و آموزشی مداخله شروع از قبل مسأله حل پرسشنامه

 . شد انجام  23 نسخه  SPSS افزار  نرم  در  کواریانس تحلیل  و توصیفی هایروش 

  هایهیجان بر اما داشت تأثیر( >p 0/ 05) داری معنی سطح  در مسأله  حل فرایند بر اسناد بازآموزی آموزشی یبرنامه  داد نشان کواریانس تحلیل ها: یافته

 . نداشت همراه به  معنادار  اثر تحصیلی

 . رود کار به دانشجویان در مسأله حل  فرایند به کمک برای مناسب  ایمداخله  روش یک  عنوانبه  تواندمی  اسناد  بازآموزی آموزش  گیری: نتیجه

 . تحصیلی هیجانات   مسأله، حل  اسنادی،  آموزیباز  :واژگان کلیدی

 46 تا 36 صفحات ،98پاییز ،35شماره ،12 یدوره حجازی و همکاران. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی 
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Singh) فرایند حل مسأله را در  مثبت تحصیلیهای دریافتند که هیجان

 محققین نیز در پژوهش خود دریافتند که. (24)کنندفراگیران تسهیل می

تحلیلی در فرایند   هایحل  راه  احتمال  کاهش  باعث  های منفی،داشتن هیجان

 گرفتن نظر در بدون مثبت، هایهیجان مقابل، در. شودمی حل مسأله

مارتینسن و  .شودمی مسأله حل در تسهیل باعث خاص، حل راه استراتژی

فارنهام در پژوهش خود بر رابطه بین اسناد درونی و قابل کنترل و تسهیل 

 .(29-28-25)مسأله تأکید داشتند در فرایند حل

 در حضور دهد کهمی نشان مختلف مطالعات نتایج مرور فعلی شرایط در

 هیجانات از متفاوتی با سطوح را مختلف فراگیران تحصیلی، هایمحیط

رغم علی ا. ام(32-30)کند می روروبه و تکالیف پیچیده تحصیلی و مسائل

، مسألهبرای یادگیری و موفقیت درفرایند حل هااهمیت روزافزون هیجان

  .(33)باشد های جامع در این حیطه ملموس میفقدان پژوهش

های آموزشی برنامه  یهتوسع  لذا همسو با نتایج مطالعاتی مانند تایی، پان ولی

ای با هدف تأمین مصونیت روانشناختی الزم فراگیران در مواجهه مداخله /

رسد. یکی از با مطالبات فزاینده زندگی تحصیلی، یک ضرورت به نظر می

 ایمداخلهآموزشی  یهای مداخالتی در این زمینه برنامهترین برنامهمفید

ای مبتنی بر شناخت بازآموزی اسناد برنامه .(34)است اسنادی آموزیباز

اسناد   براست که برای رفع مشکالت انگیرشی است و بر تشویق دانشجویان  

ثبات درونی و قابل کنترل همانند فقدان تالش، هایشان به عوامل بیشکست

ضعف در راهبردهای یادگیری و یا مطالعه ناکافی تأکید دارد بر اساس 

یات واینر اسناد شکست به عوامل غیر قابل کنترل بازآموزی مبتنی بر نظر

 باشد.مانعی در دستیابی به انگیزه و عملکرد تحصیلی می

نیز به منظور تغییر سبک تبیینی فرد از بدبینی به  (.Seligman, M)سلیگمن

هایی را تدوین کرده خوش بینی از طریق بازآموزی سبک اسنادی برنامه

پایه الگوهای شناخت درمانگری »بک« و »الیس« ها بر است. این برنامه

اند. بازآموزی سبک اسنادی، آموختن کشف و چالش اسنادهای تدوین شده

 . (35ها با اسنادهای خوش بینانه است)بدبینانه و جایگزین کردن آن

( دربارة  36) زدلیو ت گمنیآبرامسون، سل شنهادییپ یمفهوم کردیرو

 ییربنایز  اسنادی، منطق نظری  ای  ینییهای تببر مفهوم سبک  دیتاک  بای  نیخوشب

آبرامسون و  دگاهید . طبق دهدیم لیبازآموزی اسنادی را تشک یهبرنام

، اولین (37) سلیگمن، ریویچ، جی کاکس و گیلهام (، 36همکاران ) 

های بازآموزی اسنادی را به منظور تغییر سبک اسناد سازش نایافته دوره

کودکان در دانشگاه پنسیلوانا ارائه کردند و نتیجه گرفتند بازآموزی اسنادی 

های بر کاهش افسردگی موثر بوده است، بعد از انتشار این مقاله پژوهش

هایی چون سازه ایران نیز با رد متعدد دیگری با محوریت بازآموزی اسناد

مرتبط با های دیگر سازه ( و 39) هیجانات پیشرفت (.38) مسألهحل

مفهوم الگوی همچنین  .ه استصورت گرفت تربیتی محوریت روان شناسی

ارجح فرد برای علل وقوع  نییبر تب ،یآموختن مهارت کی ۀاسنادی به مثاب 

 استفادهکه    دهد  یمختلف نشان م  ی. مرور شواهد تجربدارد  رخدادها داللت

از بدکارکردهای  یعیوس با گسترة ،یرانطباقیاز الگوهای اسنادی غ رانیفراگ

 ۀدر مطالع  ت،ینها  در(40ها رابطه دارد )آن در  یو جسمان یجانیه ،یزشیانگ

عنصر  کی ۀبه مثاب زین  مسألهو حل  تحصیلی هیجانات هایریحاضر متغ

  .انتخاب شد  زشیانگ  و جانیمتداخل ه یمفهوم  ریدوا بر  دیبا هدف تاک یزشیانگ

نرخ تجارب هیجانی منفی و نقصان یافتگی انگیزشی در روند رو به رشد 

های تحصیلی رنجاننده سبب شد که فراگیران متعاقب رویارویی با موقعیت

اسناد بر عملکرد پایین تحصیلی، تعدادی از محققان بر اثر بخشی بازآموزی

خوش بینی و بدبینی انگیزش ) ،اجتناب از شکست، فرسودگی تحصیلی

  مسأله، حل آوری تحصیلیراهبردهای نظم بخشی هیجان و تابپیشرفت، 

- 46-45-44-43-42-41) تحصیلی تاکید نمایند هیجانات و و درگیری

ای های مقابله. از این رو، توجه به ضرورت تجهیز خزانۀ مهارت(47-48

های رو به رشد تحصیلی بوسیله مداخالتی فراگیران در رویارویی با چالش

مثابه عامل بهداشتی ضرورتی اجتناب  هانگیزشی چون بازآموزی اسناد ب 

لذا این تحقیق با هدف اثربخشی ناپذیردر این پژوهش مفروض واقع گردید.  

و کمک به دانشجویان  مسألهبازآموزی اسنادی بر هیجانات تحصیلی وحل 

شناسایی و بهره  خویش،های فردیجهت افزایش شناخت از توانمندی

توان  های روابط بین فردی،از منابع حمایتی بیرونی ،بسط مهارت گرفتن

 تر از همه تعدیل هیجانات تحصیلی انجام پذیرفت.و مهم مسألهحل

 

 بررسیروش 
 کنترل پس آزمون با گروه-روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون    

 یو پرستار یداروساز انیدانشجو یتحقیق شامل کلیهآماری  یبود. جامعه

به دلیل فقدان تعداد .  نفر(667بودند )  1397-98لیاول سال تحص  سالمیدر ن

تحصیلی  یها از دو رشتهها، نمونهکافی افراد نمونه از هر کدام از رشته

ورود و خروج مانند ترم اول  یهااریچرا که بر اساس معانتخاب شدند )

انتخاب   ،یروانپزشک  ینداشتن مشکالت جد  ،یو جنس یسن  ینبودن، همگن

میان جامعه پژوهش   از  نبود(.  ریامکان پذ  یرشته و انتخاب نمونه کاف  کیاز  

 نیساده انتخاب شدند. بد یبه روش تصادف عنوان افراد نمونهبهنفر  372

 انیآن گروه از دانشجو  در ساعت معینبه دانشگاه    هکه ابتدا با مراجع  بیترت

ورود به طرح را دارا   ارهاییمع  ریبه همکاری در طرح داشتند و سا  لیکه تما

 .( انتخاب شدکنترلنفر گروه   38نفر گروه آزمایش و  38نفر ) 76بودند، 

آگاهانه، فقدان هرگونه  رضایت  :های ورود به پژوهش عبارت بودند ازمعیار

عدم نیز شامل خروج و معیارهای سال  35تا 20بیماری و دامنه سنی بین 

حضور در جلسات آموزش؛ اخالل در جریان آموزش؛ عدم پاسخدهی به 

  .بودند ها؛ شرکت در سایر جلسات آموزشی به طور همزمانپرسشنامه

37 
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نفر از اعضای گروه آزمایشی همچنین در فرایند اجرای پروتکل آموزشی یک  

های زیاد و یک نفر به دلیل عدم تمایل، از گروه آزمایشی به دلیل غیبت

حذف شدند. به منظور تساوی حجم نمونه در دو گروه، به حذف تصادفی 

نفر   36نفر )  72،  دو نفر از فهرست گروه گواه مبادرت و نمونه نهایی شامل  

 .انتخاب شد( کنترلنفر گروه   36گروه آزمایش و 

به دلیل حجم باالی سئواالت و افزایش دقت و حوصله پاسخگویان، در 

 15اجرای پیش آزمون و پس آزمون بعد از پاسخگویی به یک پرسشنامه، 

دقیقه استراحت به همراه پذیرایی مختصری اجرا گردید زیرا با اختصاص 

استراحت و پذیرایی به پاسخگویان، خستگی و بی دقتی کاهش در 

 یافت.سخگویی به پرسشنامه دوم میپا

نظر شده پرسشنامه ها در این مطالعه نسخه تجدیدابزار گردآوری داده

آن   و پایایی که توسط عبداله پور و همکاران رواییبود    تحصیلی  هایهیجان

های هیجان هشت نوع متفاوت این پرسش نامه. (49)تأیید شده است

را در سه موقعیت پیشرفت تحصیلی کالس، مطالعه و امتحان دانشگاهی 

های های مربوط به کالس، هیجانکند و لذا سه مقیاس هیجانگیری میاندازه

و از طیف   باشدیمهای مربوط به امتحان را دارا  مربوط به یادگیری و هیجان

شده = کامالً موافق استفاده 5= کامالً مخالف  تا 1ای از لیکرت پنج درجه

 43و یادگیری و امتحان ،شامل  های کالساست.  مقیاس مربوط به هیجان

(، خشم عبارت5) غرور( عبارت5لذت )عبارت و هفت زیر مقیاس، 

(، و عبارت4(، ناامیدی )عبارت8(، شرم )عبارت6(، اضطراب )عبارت4)

 ( است. عبارت 11خستگی )

 هایاسیرمقیز   یدرونی  همسان  بی( ضرا   48پکران و همکاران )  یهدر مطالع

 یو خستگ دییشرم، نام اضطراب، خشم، ،یفخر، آسودگ دواری،یلذت، ام

، 82/0،  79/0،  85/0برابر با    بیمربوط به کالس به ترت  هایجانیه  اسیدر مق

 هایاسیرمقیز یدرون یهمسان بی ضرا، 93/0و  90/0، 89/0، 86/0، 86/0

 اسیدر مق یو خستگ دیینام اضطراب، شرم،، خشم، غروردواری،یلذت، ام

،  86/0، 75/0، 77/0، 78/0 برابر با بیبه ترت رییادگی مربوط به هایجانیه

-اسیرمقیز  یدرون  یهمسان  بیضرا  تیو در نها    92/0و    90/0،  86/0،  84/0

در   یو خستگ دیینامفخر، خشم، اضطراب، شرم، دواری،یلذت، ام های

، 86/0، 80/0، 78/0 برابر با بیبه ترت ،مربوط به امتحان هایجانیه اسیمق

 به دست آمد.  92/0و  87/0، 92/0، 86/0، 77/0

برای  هااسیرمقیز یدرون یهمسان بی(، ضرا 49) پور عبداهلل یهدر مطالع

 دست و آموزش قابل قبول به رییادگیسه قلمرو کالس درس،  ک ازیهر 

 آمد.

 مسألهپرسشنامه حل

از پرسشنامه هپنر   مسألهدهنده از رفتارهای حلمنظور سنجش درک پاسخبه  

گیری چگونگی دارد و برای اندازه عبارت 35استفاده شد که  (50)و پترسن

ای لیکرت و به گزینه 6واکنش افراد به مسائل روزانه و براساس مقیاس 

مخالفم، مخالفم وکامالً اندکی موافقم، اندکی  صورت کامالً موافقم، موافقم،

زیر مقیاس مجزا است:  3مخالفم، طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 

، کنترل عبارت 16اجتناببا –، سبک گرایشعبارت 11با  مسائلاعتماد به حل

. این پرسشنامه توسط خسروی و همکاران ترجمه و عبارت 5شخصی با 

در ضمن پایایی هر دو   .(51)  گرفته استروایی و پایایی آن مورد تأیید قرار  

آلفای کرونباخ ارزیابی شد و جهت ابزار  یابزار در این مطالعه با محاسبه

محاسبه و  825/0و جهت حل مسأله برابر  766/0هیجانات تحصیلی برابر 

 مورد تأیید قرار گرفت.

را ا چندین نمونه از  مسألهپرسشنامه حل 1982هپنر و پترسون در سال 

ها تنظیم و آزمایش کردند و همسانی درونی نسبتاً باالیی با مقادیر آزمودنی

برای مقیاس  90/0ها و در خرده مقیاس مقیاس 85/0تا  72/0آلفایی بین 

( به روش آلفای 52) کلی گزارش کردند. همچنین جلیلی و همکاران

به  82/0الی  55/0ها از و بری زیرمقیاس 78/0کرونباخ برای حل مسأله 

دست آمد و روایی پرسشنامه از طریق همبسته کردن تک تک سئواالت با 

تا  62/0نمره کل بررسی شد. ضرایب همبستگی پیرسون به دست آمده بین 

 معنی دار است.  001/0حاصل شد که در سطح  79/0

 

 ابزار پژوهش  یی ایپا:1جدول 

 رهایمتغ  عنوان سواالت تعداد کرونباخ یآلفا 

 کالس به  مربوط یهاجانیه 13 0/74 قبول قابل

 یریادگی به  مربوط یهاجانیه 20 0/87 قبول قابل

 امتحان به  مربوط یهاجانیه 10 0/81 قبول قابل

 مسائل حل به  اعتماد 11 76/. قبول قابل

 اجتناب-شیگرا سبک 16 80/. قبول قابل

 یشخص کنترل 5 79/. قبول قابل
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به  مسألهو حل هیجانات تحصیلیبر  بازآموزی اسنادیآموزش  یهبرنام

ای دو جلسه( به گروه آزمایش ارائه شد و ای )هفتهدقیقه 90جلسه  7مدت 

 یبرنامهگروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار خواهند گرفت. 

 بر اساس ،مسألهو حل  هیجانات تحصیلیبر  بازآموزی اسنادی آموزشی

شد. پس از انتخاب دانشجویان و طراحی ( 53)گمنیسلنظریه اسنادی 

های کنترل و آزمایش، از هر دو گروه اجرای پیش ها به گروهواگذاری آن

آزمون اجرا گردید. سپس، برای مشارکت کنندگان گروه آزمایش به مدت 

 بازآموزی اسنادی ارائه شد. پس یهفت هفته و هر هفته دو ساعت برنامه

الزم به ذکر از اتمام جلسات، در هفته هشتم، پس آزمون برگزار گردید. 

ها در مرحله داده گردآوری ق پژوهش، پس ازاخال نیاست با هدف تام

به طور فشرده در چهار جلسه  منتخب، یآموزش یمحتوای برنامه ری،یگیپ

 ارائه شد. زین بردند،یدر فهرست انتظار به سر م که به افراد گروه کنترل

 جلسات آموزش بصورت مختصر در ذیل ارائه شده است.

 
 جلساتشماره  اهداف ها فعالیت

 اسنادی بازآموزی برنامه ریظن  زیربنای مجمل مرور آزمون، پیش اجرای
 آموزش) آموزشی یبرنامهح تشری  و مدرس و یکدیگر با اعضا آشنایی

 ( روانی
 اول جلسه

 پیامدهای کننده، ناراحت ق اتفا یک دربردارندة سناریوی چندین یهئارا

 پیامدها این زیربنایی باورهای و رویدادها این با مواجهه

  با رویارویی بمتعاق هیجانی حاالت  بین یهرابط الگوی آموزش

 الیس پیشنهادی مدل اساس بر فرد باورهای امظن با منفی رخدادهای

)مدل الیس برمبنای آگاه کردن افراد نسبت به تأثیر افکار بر رفتار، بیان  

های شناختی و آموزش چالش با افکار تحریفانواع افکار غیرمنطقی و 

 غیر منطقی و خودآیند منفی است( 

 دوم جلسه

  رویدادها تبیین - بدبینی برابر در بینی خوش - اسناد مفهوم تعریف

 -الیس الگوی براساس

 با مواجهه در افراد اسنادی الگوی ارزیابی

 ناخوشایند رویدادهای
 سوم جلسه

 کمک به دهندگی انرژی و مجادله عامل دو الیس الگوی اساس بر

.  1: لصا چهار کمک به کنندگان مشارکت. شد آزمون مختلف سناریوهای

 فاجعه از اجتناب . 3 جایگزین  تفسیرهای کردن مطرح. 2 شواهد گردآوری

 . آموزندمی را منفی افکار با مجادله فن حمله، نقشۀ تدوین. 4 پنداری

 باورهای و هانگرش با مقابله و مجادله

 پندارانه فاجعه
 چهارم جلسه

  ینما  پیت) دیسک مدل کمک با پویا ارتباط برقراری آموزش

کردن از   ییشناختن و رمزگشا یاست برا یاریمع  DISC یتیشخص

ها که به طور معمول از آن ییرفتارها ینی ب شیرفتار افراد و پ

متفاوت در کند که با افراد یمدل کمک م نیشود. ایمشاهده م

 ( مییتعامل نما زیآم تیگوناگون موثر و موفق یهاتیموقع 

 مپنج جلسه افراد  رفتاری هایسبکص تشخی

.  1: مرحله پنج لئمسا کارآمد و آمیز  موفقیت حل به یابی دست برای

  تعیین. 3 نگریستن امور به دیگران  دیدگاه از. 2 اندیشیدن و کردن درنگ 

.  5 منفی  و مثبت  موارد تعیین از پس عمل برای ایشیوه انتخاب . 4 اهداف

 .انتخابی حل راه اثربخشی آزمون

 مشش جلسه مسأله حل هایمهارت  گانۀ پنج مراحل آموزش

  یفصتو.  1: شد تاکید یلذ هایگام بر ورزی جرات  مهارت  آموزش در

. 4 مختصر و یصاختصا تغییر خواستار. 3 احساسات  بیان. 2 عینی ع وقای

:  شد تاکید زیر نکات  اکرهذم برای. احساس یهنحو  بر تغییر ثیرأت بررسی

  آوردن زبان به. 2 نیافتنی دست و منطقی خواست یک سازیص مشخ. 1

  برای تالش. 4 مقابل طرف هایخواست به توجه.  3 منطقی خواست

 .توافق به یابی دست تا اکرهذم تدوام. 5 توافق به رسیدن

 مهفت جلسه اکرهذم و( ورزی جرات ) وجود ابراز اجتماعی هایمهارت  آموزش

 ( 1995 گمن، یها بر اساس )سلتیاهداف و فعال  کی بازآموزی اسنادی به تفک یهبرنام یی محتوا فهرست
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 هایافته
مرتبط با دو گروه مداخله به روش  ق یتحق یهااز استخراج داده پس    

آموزش، ابتدا نرمال   یو کنترل، در دو مرحله قبل و بعد از مداخله  یبازآموز

آزمون کولمگروف  جیقرار گرفت و نتا یها مورد بررسداده عیبودن توز

آزمون آزمون لوین )و  (ها)آزمونی برای عادی بودن توزیع داده فورنیاسم

 ع ی، توز2 جدولنمود. در  دییها را تأنرمال داده عیتوز، (هاانسیوار یبرابر

در دو گروه مداخله و کنترل، مورد   یلیتحص  یجنس، سن و رشته  رییسه متغ

دو گروه  انیشود، میقرار گرفته است و همانطور که مشاهده م سهیمقا

دار مشاهده  یمعن یمذکور، تفاوت آمار یرهایمداخله و کنترل، از نظر متغ

  نشد. 

 
 (1398  -زنجان  پزشکیدانشگاه علوم ) یشناخت تیجمع یهایژگیووکنترل، بر حسب  مداخله یهامورد مطالعه در گروه یهانمونه یفراوان  عیتوز :2 جدول

 جنس
 کنترل گروه یبازآموز گروه

P-value 
 درصد تعداد درصد تعداد

 5/37 12 3/33 11 مرد
 

876/0 
 5/62 20 7/66 22 زن

 100 32 100 33 جمع

 P-value اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم (سال) سن

 96/21 53/1 37/22 33/1 

 19 19 سن حداقل 065/0

 24 26 سن اکثر حد

 P-value درصد تعداد درصد تعداد یلیتحص یرشته 

 8/68 22 6/63 21 یداروساز

 52/31 10 4/36 12 یپرستار 931/0

 100 32 100 33 جمع

 
های های در مرحله قبل از اجرای مداخله آموزشی، دادهپس از گردآوری داده

های آن« و »حل مسأله و مرتبط با متغیرهای »هیجانات تحصیلی و سازه

آماری تی زوجی، مورد تحلیل قرار گرفت های آن«، با استفاده از آزمون  سازه

های دو متغییر و همینطور نمرات و نتایج نشان داد میان هیچکدام از سازه

ها، در بین دو گروه مداخله به روش بازآموزی و گروه کنترل، اختالف کل آن

تی مستقل متغییر  آزمون جینتا( 3جدول )دار وجود نداشت. آماری معنی

ن دو گروه مداخله و کنترل، در قبل و بعد از اجرای هیجانات تحصیلی، میا

شود در مرحله قبل از دهد. همانگونه که مشاهده میمداخله را نشان می

های مرتبط با هیجان تحصیلی و دار، میان سازه مداخله، تفاوت آماری معنی

کل هیجان تحصیلی مشاهده نشد. اما بعد از اجرای   یهمینطور میانگین نمره

های خستگی، شرم و ناامیدی، در گروه مداخله آموزشی، نمرات سازهمداخله  

آموزشی به روش  یدیگر مداخله عبارتبا افزایش معنی دار همراه بود، به 

بازآموزی توانست نمرات این سه سازه را بهبود بخشد، اما در مورد سایر 

دار آماری مشاهده رغم افزایش در میانگین نمره، اختالف معنیها، علیسازه

تحصیلی در گروه مداخله، در  هاینشد، با وجود میانگین کل نمره هیجان

یسه با قبل از آن، با اختالف مرحله بعد از اجرای مداخله آموزشی، در مقا

دار همراه بود. با وجود این نتایج آزمونی تی مستقل در گروه آماری معنی

 یها و همینطور میانگین نمرهکنترل نشان داد میانگین نمره تک تک سازه

 کل هیجانات تحصیلی، با تغییر معنی دار همراه نبود.   
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  -های مداخله و کنترل قبل و بعد از اجرای مداخلۀ آموزشی ) دانشگاه علوم پزشکی زنجان های تحصیلی در گروهمیانگین نمرات سازه هیجان :3جدول 

 یلیتحص هایجانیه ریمتغ( 1398

 متغییرهای مورد مطالعه

 مطالعه مورد یهاگروه
 آزمون

 مستقل یت 
 (32)  کنترل (33) یبازآموز

 اریمع انحراف نمرات نیانگیم اریمع انحراف نمرات نیانگیم

 لذت
 773/0 17/4 68/16 66/3 97/16 مداخله از قبل

 538/0 11/4 62/16 92/3 24/17 مداخله از بعد

 اضطراب
 111/0 01/3 59/12 30/2 66/13 مداخله از قبل

 074/0 75/2 03/13 01/3 42/14 مداخله از بعد

 یخستگ
 904/0 23/8 31/32 48/6 09/32 مداخله از قبل

 001/0 59/6 56/31 53/5 39/37 مداخله از بعد

 شرم
 577/0 69/4 84/21 80/4 18/21 مداخله از قبل

 001/0 94/4 84/22 97/5 54/27 مداخله از بعد

 یدیناام
 965/0 21/2 71/9 72/1 96/9 مداخله از قبل

 006/0 35/2 43/10 18/3 42/12 مداخله از بعد

 غرور
 554/0 66/2 56/17 84/2 96/17 مداخله از قبل

 362/0 62/2 34/17 86/2 97/17 مداخله از بعد

 امیدواری
 721/0 59/1 61/10 19/2 63/10 مداخله از قبل

 431/0 98/1 31/11 41/2 45/11 مداخله از بعد

 خشم
 917/0 99/1 93/11 49/2 87/11 مداخله از قبل

 518/0 03/2 09/12 75/2 48/12 مداخله از بعد

کل  ینمره

 جاناتیه

 یلیتحص

 768/0 00/11 65/122 56/11 48/123 مداخله از قبل

 001/0 12/11 93/123 13/17 48/139 مداخله از بعد

 
میان دو گروه مداخله و  مسألهتی مستقل متغیرحل  آزمون جینتا 4جدول 

دهد. نتایج مطالعه نشان کنترل، در قبل و بعد از اجرای مداخله را نشان می

دهد در مرحله قبل از مداخله، به غیر از سازه » اعتماد به حل مسأله«، در می

ها و همینطور کل نمره میانگین حل مسأله، تفاوت آماری مورد سایر سازه

، اما بعد از اجرای داری میان دو گروه مداخله و کنترل وجود نداشتمعنی

های » سبک گرایش اجتناب« کل حل مسأله و سازه  یمداخله، میانگین نمره

دار همراه بود، اما مسأله« در گروه مداخله با افزایش معنیو » اعتماد به حل

مسأله، )به جز ها و کل حلدر گروه کنترل، ضمن کاهش میانگین نمره سازه

دار افزایش اندک داشت(، اختالف آماری معنیسازه اعتماد به حل مسائل که  

دیگر مداخله آموزشی بازآموزی، در مجموع سبب  عبارتمشاهده نشد. به 

 های مطالعه شد.  افزایش معنی دار میانگین نمره حل مسأله در نمونه
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 زنجانعلوم پزشکی ) دانشگاه  ی آموزش یهمداخل یمداخله و کنترل قبل و بعد از اجرا یهانمرات سازه پرسشنامه حل مسأله در گروه نیانگیم :4 جدول

-  1398 ) 

 حل مسأله ریمتغ

 آزمون مطالعه مورد یها گروه

 مستقل ی ت 

(P-value ) 
 کنترل گروه یبازآموز گروه

  اریمع انحراف نمرات نیانگیم اریمع انحراف نمرات نیانگیم

 سبک

 اجتناب - شیگرا

 658/0 28/4 40/52 30/5 93/52 مداخله از قبل

 001/0 33/6 09/49 63/4 30/56 مداخله از بعد

 یشخص کنترل
 186/0 16/6 87/15 40/2 33/14 مداخله از قبل

 307/0 10/3 71/14 73/2 45/15 مداخله از بعد

  اعتماد

 مسائل حل به 

 008/0 75/4 62/38 83/4 90/41 مداخله از قبل

 001/0 21/4 50/39 74/6 09/46 مداخله از بعد

  نیانگیم

 نمره  کل

 مسأله حل

 274/0 13/8 96/116 29/9 36/119 مداخله از قبل

 001/0 48/10 65/112 22/11 30/128 مداخله از بعد

 
 دورا در    یلیتحص  هایجانینمرات پرسشنامه  ه  یفیک  ی، گروه بند5  جدول

 قبل» کنترل« در مرحله گروه و  «اسنادی  ی» بازآموزمایشی آز،گروه گروه 

شود یدهد. همانگونه که مشاهده مینشان م  یمداخله آموزش  یاز اجرا  بعد  و

 گروه انیم یداریمعن تفاوت ،یآموزش یمداخله یاز اجرا قبلدر مرحله 

 90از    شیب  گروه،  دو  هر  در  و  نداشت  وجود  کنترل  و  مداخله  گروه  دو  یبند

 یپژوهش در گروه متوسط، قرار داشتند، اما بعد از اجرا یهادرصد نمونه

در گروه مداخله به روش   یپژوهش  یدرصد از واحدها  42  ،یمداخله آموزش

 رییدر گروه کنترل تغ کهیدر گروه خوب قرار گرفتند، در حال ،یبازآموز

سکوئر نشان داد در مرحله یکا  یآزمون آمار  جینتا  ضمنرخ نداد. در    یخاص

خوب، در  گروهپژوهش  یواحدها نسبت ،یمداخله آموزش یبعد از اجرا

با  یکه از نظر آمار افتی شیبا گروه کنترل، افزا سهیگروه مداخله، در مقا

 دار همراه بود.  یاختالف معن
  

علوم )دانشگاه  ی مداخله آموزش یو کنترل، بعد از اجرا یبازآموز یدر گروه ها ی لیتحص هایجانیسنجش ه اسیمق ی فیکنمرات  سه ی: مقا5 جدول

 (1398 – زنجانپزشکی 

 مطالعه یهاگروه
 فیضع

43-71 

 متوسط

72-143 

 خوب

143-215 
 قیدق شریف

P value 

مداخله از قبل  

یبازآموز  
0 

0/0 %  

32 

0/97 %  

14 

0/3 %  746/0  

 
 کنترل

0 

0/0 %  

30 

8/93 %  

2 

3/6 %  

مداخله از بعد  

یبازآموز  
0 

0/0 %  

19 

6/57 %  

14 

4/42 %  001/0  

 
 کنترل

0 

0/0 %  

30 

8/93 %  

2 

3/6 %  
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 بحث 
 بر  اسنادی بازآموزی  یهبرنام  آزمون اثربخشی هدف  با حاضر  یهمطالع      

داروسازی و   از دانشجویان  گروهی  بین  در  مسألهحل  و  تحصیلیهای  هیجان

 اسنادیبازآموزی  یهبرنام  که  داد  نشان  کلی، نتایج  طور  به.  شد  پرستاری انجام

اما این آموزش بربهبود عملکرد تحصیلی بی تأثیر بوده است  بر هیجان

تاثیر گذار بوده است. گرچه نتایج این پژوهش  مسألهدر حل دانشجویان

های خستگی، دار مداخله آموزشی بر بهبود ریزنمرات سازهموید تاثیر معنی

داری در تاثیر آموزش کارآیی معنیباشد ولی با شرم و ناامیدی می

منفی های ای موثر در کاهش هیجانمداخلهعنوان اسنادی بهبازآموزی

باشد و این نتیجه مخالف مثبت تحصیلی نمی  هایتحصیلی و افزایش هیجان

 شد.بامی (39)همکاران و ، گشتاسبی(54)با نتایج رمضانی و همکاران

 تحصیلی را هایاثرگذاری بازآموزی اسنادی بر هیجان شاید بتوان فقدان

 متغیرهای گریواسطه یا تعامل و شده گرفته کار به ابزارهای نوع از ناشی

 دیگر  تبیینی  دانست. در  شناختی  جمعیت  یا  شخصیتی  هایویژگی  نظیر  دیگر

 پژوهش  این  در  که  دانست  مسأله  این  از  ناشی  توانمی  را  ناهمسویی  این  دلیل

 شده بررسی( تحصیلی بعد از یعنی) خاص صورت به تحصیلی هایهیجان

تغییر  یتنها در زمینه ا محتوی بسته آموزشی بازآموزی اسنادیام. است

 پراکندگی  زمینه  شاید اسنادهای مختص به تجارب تحصیلی نبوده و این امر

که تنها بازآموزی اسنادی  بود بهتر شاید و است نموده  ایجاد را موضوعی

گرفت. آموزشی اختصاص می یدر بسته های تحصیلیمختص به موقعیت

تواند بر نتایج این مطالعه نشان از این نیز دارد که باز آموزی اسنادی می

در دانشجویان تأثیرگذار باشد. این یافته با نتایج تحقیقات  مسألهفرآیند حل 

 . این باشدیمهمسو  (46)و پارکر (45)شکری  (38)همکاران  و عاشوری

 بر اسنادی بازآموزی اثربخشی بر مبنی (55) متیوسی یمطالعه با نتیجه

همسو با مطالعات مختلف به نظر  باشد.می همخوان نیز عملکردی اهداف

 ای دانشجویان در کمکهای مقابلهرسد تالش برای تجهیز خزانه مهارتمی

 مطالبات رو و هاچالش موانع، با مواجهه در هاآن مصونیت روانی تامین به

تواند با نتایج مثبتی همراه ها میآن تحصیلی زندگی مسائل و رشد به

تفاسیر  جایگزینی مطابق رویکرد الیس دیگر، بیان . به(57، 56)باشد

 اسنادهای غلبه تبع آن به و خودناتوانساز تفاسیر جای به خودتوانمندساز

 وضعیت که شودتواند سبب می غیرانطباقی علیّ اسنادهای بر انطباقی علیّ

گردیده و نقصان انگیزش برای   و تعدیل  بهینه  انگیزشی دانشجویان  -هیجانی

  .مرتفع گرددحل مسائل

های مبتنی ( نیز تاکید دارند که درمان59و  58)  و همکاران (Haynes)هاینز

و این  دهدبر بازآموزی اسنادی انگیزه تسلط بر مشکالت را افزایش می

خویش را کشف و تقویت های فردیتوانمندیشود که افراد انگیزه سب می

 یبرنامهتأکید بر این دارند که . تایی و همکاران نیز در پژوهش خود نمایند

مداخالتی مبتنی بر بازآموزی اسنادی بر ادراک از شایستگی پرستاران تایوانی 

های بین فردی منجر شده امر به بسط مهارتو این   تأثیر گذار بوده است

های پرستاران با تبیین منطقی تر علل اسنادهای دیگران در کنترل هیجانو 

بر اساس تئوری واینر اسنادهای علی   .  (34)خود موفق تر عمل خواهند کرد

توانند بر انگیزش افراد ورفتارهای بعدی نیز اثرگذار باشد در نتیجه موفق می

ی در کنترل محیط زمانی که افراد اهمیت اسنادها را در زندگی بیاموزند سع

های زندگی درنظر عنوان فرصتهای زندگی را بهخواهند داشته و چالش

 و همچنین افراد در شناسایی و بهره گرفتن از منابع حمایتی بیرونی  گیرندمی

. (42)های روابط بین فردی مهارت بیشتری خواهند داشت و بسط مهارت

البته با توجه به اینکه باچ و دیک هاسر معتقدند که عدم آگاهی از نقش 

شود و های اسنادی سبب منفعل بودن دانشجو در جریان یادگیری میسبک

بل اگر یاد بگیرند که اسنادهای غیر منطقی را از اسنادهای بیرونی، غیرقا

کنترل و باثبات به اسنادهای درونی، قابل کنترل و بی ثبات تغییر دهند، 

و دانشجویان به  پیونددبه وقوع می مسألهپیشرفت قابل توجهی در امر حل 

آموزش بازآموزی اسنادی (.  60)یابند  مسأله دست میتوانایی بیشتری در حل

رسد روشی موثر نظر میهر چند روشی پرهزینه برای تغییر رفتار است اما به  

تواند باشد و از قبول شکست در برای تغییر الگوهای اسنادی معیوب می

کند و افراد را برای تکاپو تا زمان های تحصیلی و زندگی ممانعت میچالش

 . (56) داردمسأله وا میحل

 گستره و اجرا مکان به تعداد نمونه، توانمی پژوهش این هایمحدودیت از

 پیشنهاد رو این از برد. نام دانشگاه علوم پزشکی زنجان به پژوهش اجرای

تر، دانشجویان مقاطع تحصیلی حجم نمونه وسیع در پژوهشی شود،می

. های متفاوت صورت پذیردهای تحصیلی و در شهرمختلف، سایر رشته

پژوهش  اجرای با ارتباط در امکانات کمبود و اندک زمان علت همچنین به

های زمانی چند ماهه، پیشنهاد های بعدی بعد از بازهیریگیپامکان  عدم و

 پایان در گیرد. قرار مدنظر این موضوعات آتی هایپژوهش شود دریم

ها را در وانند این یافتهتمی  مدرسان و اساتید  چنین پیشنهاد نمود که توانمی

 مسألهعملکرد حل  عملکرد تحصیلی و بهبود در جهتطراحی آموزشی و 

 دانشگاه  تاثیرگذاری به توجه با البته مورد استفاده قرار دهند.در دانشجویان 

های دوره برگزاری دانشجویان، هیجانی تنظیم و منفی مثبت،های هیجان در

سازی سالمت  بهینه دانشجویان جهت آموزشی ویژه بازآموزی اسنادی در

 رسد.مفید فایده به نظر می  هامساله در آنحل  روان و قدرت

 
 نتیجه گیری 

 یهـبرنامرچه ـگ کهد دارد ـه تاکیـه بر این نکتـاین مطالع جـنتای    

تاثیر آماری معنی داری تحصیلی های هیجانمیزان بر  اسنادی بازآموزی

 مسألهدر حل  عملکرد دانشجویان بهبود اما این آموزش بر ،استنداشته 
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نیازمند بازآموزی اسنادی برای تغییر رفتار هر چند تاثیر گذار بوده است. 

روشی   تواندمی رسدبه نظر می  باشد ولیاختصاص زمان و صرف هزینه می

و از قبول شکست در   بودهموثر برای تغییر الگوهای اسنادی معیوب 

تا زمان  تداوم تالش درافراد به انعت و ـهای تحصیلی و زندگی ممچالش

ضمن تاکید بر ایج این مطالعه ـبا توجه به نت. دـکنکمک میأله ـل مسـح

ای مناسب برای یک روش مداخلهعنوان بهز آموزی اسنادی تاثیر گذاری با

و توجه به برتری آن در جنبه پیشگیری  در دانشجویان مسألهکمک به حل 

 توان آن را به دست اندرکاران برنامه ریزی آموزشی دانشجویان اولیه، لذا می

 توصیه نمود.

 

 تقدیر و تشکر 

 یدانند مراتب قدردانی و تشکر خود را از کلیهنویسندگان مقاله الزم می

دانشجویان شرکت کننده در مطالعه، و مسؤوالن محترم دانشگاه علوم 

پزشکی زنجان و مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان، به خصوص 

 گروه روانشناسی، اعالم دارد.
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