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چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی بازآموزي اسنادي بر اهمالکاري تحصيلی و ترس از شکست در دانش آموزان
دختر داراي اضطراب امتحان شهرستان سمنان بود .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و بر اساس ماهيت و روش از
نوع نيمه آزمایشی با پيش آزمون-پس آزمون بهمراه گروه کنترل بود .جامعه آماري این پژوهش را تمام دانش آموزان
دختر مقطع متوسطه دوره دوم آموزش نظري دبيرستان هاي شهر سمنان تشکيل دادند .از این جامعه ،تعدا پنجاه نفر
که بيشترین نمره را در پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن کسب کرده بودند ،انتخاب و به شيوه تصادفی در یکی از
دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند .ابزار گردآوري داده ها مشتمل بر دو پرسشنامه استاندارد ترس از شکست در
عملکرد کانروي و اهمالکاري تحصيلی سواري بود .نتایج تحليل کواریانس چند متغيره ( )MANCOVAنشان داد که
ميانگين گروه آزمایش در مولفههاي ترس از شکست و نمره کل ترس از شکست و نمره کل اهمالکاري به گونهاي
معنادار ( )P<0/05از گروه کنترل پایينتر بود اما در مولفههاي اهمالکاري تفاوت بين دو گروه معنادار نبود .نتایج
نشان دارد بازآموزي اسنادي به کاهش ترس از شکست و اهمالکاري تحصيلی منجر میشود .این مداخله کمک شایان
توجهی به سالمت روان دانشآموزان میکند و از هدر رفت هزینه هاي اجتماعی و اقتصادي جامعه جلوگيري میکند.
کلیدواژهها :بازآموزي اسنادي ،ترس از شکست ،اهمالکاري تحصيلی ،اضطراب امتحان ،دانشآموزان دختر

 .2کارشناسی ارشد روانشناسی تربيتی ،آموزگار آموزش و پرورش ،شهرستان سرخه ،سرخه ،ایران
 .3استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ایران
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مقدمه

شکست تحصيلی در صورت تکرار منجر به کاهش انگيزه و ارزیابی نادرست از خود ،نادیده گرفتن تواناییها و افزایش
اضطراب دانشآموزان میشود( .کالو2008 ،؛ وینر و کارتون2012 ،؛ پالسن2004 ،؛ تارا2014 ،؛ کاپان .)2010 ،ترس
از شکست یکی از عوامل عمدهي اضطراب رقابتی (حتی در ورزشکاران المپيکی) است (پاسر ،)1984 ،و با ممانعت از
شکوفایی استعدادهاي فرد ،موفقيت فرد را تحت تأثير قرار دهد (الکارا .)2009 ،در افراد موفق ترس از شکست آنها
را براي رسيدن به سطح مطلوبی از عملکرد یاري میکند (مایک و ویت .)2008 ،بعضی افراد در موقعيتهاي جدید و
حتی با رسيدن به موفقيت و در هنگام پيشرفت ،دچار اضطراب شده و ترس از آنچه در آینده برایشان اتفاق میافتد،
سدي در مقابل پيشرفتهایشان خواهد شد (ساکار و الوالی .)2007 ،همچنين در افراد داراي مسؤليت زیاد ،به موازات
افزایش نگرانیها ترس از شکست موجب دوري فرد از رسيدن به هدف میشود (کنري و متزلر.)2004 ،1
ترس از شکست باا ارزیاابی فارد از عوامال تهدیاد کنناده تواناایی رسايدن باه اهاداف مهاا ارتبااا دارد (سااکار و
الوالاای2007 ،؛ ساااکار و الوالاای )2010 ،و بيشااتر تهدیااد کنناادهي فااردي اساات کااه تمایاال دارد پياماادهاي
بياازاري را بااا خااود همااراه کنااد (کنااروي ،کاای و فيفاار .)2007 ،تجربااه شاارم و خجالاات ،کاااهش عاازت نفااس،
داشااتن آینااده نااامعلوم ،از دساات دادن عالقااه افااراد مهااا و ناراحاات شاادن افااراد مهااا (ساايدریس و کافتساايون،2
2008؛ ساکار و جویت )2010 ،3از ابعاد ترس از شکست هستند.
اسناد عملکرد به نيروهاي بيرونی یا کنترل ناپذیر و استفاده از راهبرد خودناتوانسازي و انتخاب اهداف نامناسب بعد
از اجتناب از شکست ،منجر به تحليل رفتن یادگيري و تالشهاي ناقص و دوري کردن از تکاليف منجر میشود (پالسن،
 .)2004لذا در موقعيتهاي چالش برانگيز ارزیابی و رقابت مانند امتحان واکنشهاي ناسازگارانه احساس گناه ،شرمندگی
و عزت نفس پایين بروز میدهند و همه نگرانی آنها حول این مسئله که مبادا موفق نشوند ،میچرخد و اضطراب باال

عامل بعدي و شایع بين دانشآموزان اهمالکاري است .اهمالکاري از دو بخش  Proبه معنی «ببعد»« ،پس» و (براي)
و  Crastinusبه معنی«فردا» ( کلين 1971،به نقل از استيل )2007 ،به معنی تحت الفظی به معنی براي فردا است.

1. Conrey & Metzler
2. Sideridis & Kafetsios
3. Sagar & Jowett
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ميرود (حيدریان و نوروزي.)1393 ،
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گاهی به آن طفره رفتن ،مسامحه و به تاخير انداختن نيز گفته میشود .اهمالکاري به شکل عقب انداختن یک تکليف
و یا یک تصميا گيري نمایان میشود (سواري.)2011 ،اهمالکاري ،یک نمونه از شکست خود تنظيمی با یک نتيجه
زیانآور (چودهري و فيچل )2018 ،و یک پدیده مبها و مرموز (گراند و فرایز )2018 ،و یک رفتار غير عادي و نامعقول
تأخيري داراي پيامد منفی (کيا ،فرناندز و تریر )2017 ،است .اهمالکاري را گرایش رفتاري در به تاخير انداختن آنچه
براي رسيدن به هدف ضروري است (عطادخت ،محمدي و بشرپور ،)1394 ،به تعویق یا به وقت دیگر انداختن تکاليف
(استيونسون ) 2012 ،و ارجاع عمل به آینده یا عمل به تأخير انداختن غير ضروري تکاليف تا جایی که پریشانی ذهنی
تجربه شود ،تعریف کردهاند .روانشناسان اهمالکاري را تأخير داوطلبانه در فعاليت مهمی میدانند که نياز یا قصد انجام
آن را داریا عليرغا اینکه یک نتيجه منفی بيشتر از نتيجه مثبت به همراه دارد (گراند و فرایز.)2018 ،
مطالعات نشان دادهاند که اهمالکاري حدود  40تا  95درصد محيطهاي آموزشی را در بر ميگيرد و همچنين  70درصد
دانشجویان و  20درصد مردم عادي داراي تمایالت اهمالکاري و  38درصد از دانشجویان شدیدا اهمالکار هستند .

(اوزر و ساکس 2011و همر و فراري  .)2002،اهمالکاري در طول انقالب صنعتی رایج شد( .کيا و همکاران.)2017 ،
مشکل رفتاري یاد شده را بسياري ازبزرگساالن در کارهاي منظا روزانه خود تجربه میکنند (جانسون و کارتون،
 .)2003این تعلل ورزي سطحی از اضطراب را برایش بوجود میآورد (رورباگ )2006 ،دانشآموزان اهمالکار ،آمادگی
براي امتحان را به شب پایانی موکول میکنند و در نتيجه در زمان امتحان ،اضطراب شدیدي را تجربه میکنند (فتحی،
فتحی آذر ،بدري و مير نسب .)1394 ،هاول و واتسون ( )2007معتقدند تعلل ورزي میتواند فرد را بصورت گذرا از
هيجانها دور کند و به او احساس بهتري را بدهد (باميستر ،هيردتون و تایس.)1994 ،
از مصادیق اهمالکاري ،تعللورزي دانشجویان و دانشآموزان در موقعيتهاي آموزشی است .در ميان دانشجویان دو
نوع تأخير در انجام تکاليف تحصيلی مشاهده میشود .یک نوع آن تأخير هدفمند ،برنامه ریزي شده و متفکرانه است

نوع دیگر آن تأخير غيرمنطقی ،خودشکنانه و آسيب زاست که این نوع تأخير به عنوان اهمالکاري تحصيلی شناخته
شده است (گرانکل و همکاران.)2013 ،
گرانکل و همکاران ( )2013در پژوهش خود به چهار دسته افراد اهمالکار درزمينهي تحصيلی اشاره کردهاند :افرادي
که اهمالکاري نامشهود دارند ،افرادي که موفقيت تحت فشار را تجربه ميکنند ،افرادي که مضطرب و نگران میباشند
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(کيا ،فرناندز و تریر2017 ،؛ گرانکل ،پاترزک و فریس )2013 ،که در آن برخی تکاليف مها را اولویت بندي میکنند.
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و افرادي که از مطالعه ناراضی هستند .دو نوع نخست ،اهمالکاري هدفمند بوده و دو نوع دیگر اهمالکاري تحصيلی
محسوب میشوند.
تأخير در شروع یک تکليف میتواند ناشی از تمایل به انجام آن به صورت کامل و به علت مواجهه با استانداردهاي کمال
گرایانه باشدکه در نتيجه آن انجام تکليف را زودهنگام تلقی کرده و از آن اجتناب میکند (شافران و مانسل.)2001 ،
این سازه پيشایندهایی نيز دارد که میتوان به خودکارآمدي ،اهداف بيرونی ارزش تکليف ،اضطراب امتحان و کمالگرایی
اشاره کرد (تارا .)2014 ،اهمالکاري ممکن است پيامد عواملی همچون باورهاي غير منطقی (استيل ،)2007،ترس از
شکست (سولومون و راثبلوم )1984 ،و اضطراب ( هاول و واتسون )2007،باشد.
تعلل ورزي فقط یک مشکل مدیریت زمانی نيست ،بلکه فرایند پيچيدهاي است که شامل مؤلفههاي هيجانی ،شناختی
و رفتاري است (فی و تانگنی )2000 ،1و معلول برخی از عوامل است که شناسایی آنها جهت مقابله با آن الزم و ضروري
است (کاپان و همکاران.)2010 ،
طبق پژوهش ها ،یکی از این عوامل موفقيت و شکست ،نحوه اسناد دانش آموزان است .به عبارت دیگر ،اسناد نامطلوب
می تواند منجر به افت تحصيلی شود (کدیور .)1384 ،افراد مضطرب احساس می کنند که کنترلی بر امور ندارند و
موفقيتها و شکستهاي خود را در دست دیگران میدانند و در مورد تواناییهایی خود مشکوک هستند (یحيایی،
 .)1393یکی از روش هاي درمان و اصالح اسنادهاي دانش آموزان مبتال به اضطراب امتحان ،بازآموزي اسنادي است.
بازآموزي اسنادي در تمام دورهها و زمينههاي متفاوت تأثير مثبت دارد (ماتيوچی2017 ،2؛ بواس2013 ،؛ چانگ و
سانا .) 2001 ،عامل مها و تأثير گذار به تمامی فاکتورهاي شخصيتی سبک اسناد دانشآموزان و اصالح این سبک
است .نظریه اسنادهاي علی ،3نظریه اي شناختی و انگيزشی است که هدف آن بررسی شيوههاي تبيين رویدادها و

شناسایی سبک هاي اسنادي مختلف یادگيرندگان موفق و ناموفق به یک الگوي سه بعدي رسيدهاند .مکان یا منبع

1. Fee & Tangney
2. Matteucci
3. Casual attribution theory
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حوادث توسط فرد و چگونگی تفسير علت رفتارهاي خود و دیگران است (سوکاریا و اسد .)2015 ،پژوهشگران ،با
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کنترل :1بعد درونی در برابر بيرونی ،پایداري :2بعد پایداري در برابر ناپایداري و در نهایت قابليت کنترل :3بعد قابل
کنترل در برابرغير قابل کنترل (واینر1979 ،؛ ماتيوچی.)2017 ،
درک یادگيرندگان از سبک هاي اسنادي به یادگيرندگان در جهت بهبود عملکرد کمک میکند (متاليدو و واالچن،4
 .)2007این فرایند از طریق بازآموزي اسنادي به انجام می رسد؛ بازآموزي اسنادي با تغيير اسناد یادگيرندگان در
موفقيت ها و شکست ها به آنها آموزش می دهد که پيامدهاي تحصيلی موفق را به تالش و شکست را به فقدان تالش
کافی یا راهبرد ناپایدار نسبت دهند تا با اسناد مناسبتر ،نتيجه بهتري و انگيزه بيشتري را تجربه کنند (سوکاریا و
اسد .)2015 ،بازآموزي اسنادي 5مداخله شناختی و رفتاري است که هدفش آگاه کردن یادگيرندگان از توانایی واقعی
خودشان (سوکاریا و اسد ) 2015 ،و اصالح اسنادهاي علی فرد براي عملکرد ضعيف و ترغيب به استفاده از اسنادهاي
درونی ،کنترل پذیر و تغيير پذیر است (ماتيوچی .)2017 ،باور به تغيير پذیري ،توانایی انتظار موفقيت در آینده و
اميدواري را افزایش میدهد (سياروچی و دیوین.)2007 ،
یافته هاي شاهرخی و نصري ( )1393نشان داد که بين کمالگرایی ،اهمالکاري ،اضطراب امتحان و ترس از شکست
رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد .تاثير مثبت و مستقيا مداخله بازآموزي اسنادي بر کاهش اضطراب امتحان در
پژوهش عرب  ،طباطبایی و بيان فر ( )1398به وضوح بيان شده است .اما در مورد تأثير بازآموزي اسنادي بر ترس از
شکست و اهمالکاري که با اضطراب امتحان ارتباا دارند (شاهرخی و نصري ،)1393 ،تا بحال پژوهشی صورت نگرفته
است .همچنين ،اگرچه برنامه هاي بازآموزي اسنادي در جلسات بالينی مؤثر بوده است ،اما پژوهش کمی در جلسات
واقعی کالس درسی انجام شده است (طباطبایی و همکاران ،)1393،دليل آن لزوم فراها آوردن بازخورد کافی است
که براي آن به بيش از یک معلا در کالس نياز است (مک روول 2009 ،به نقل از طباطبایی و همکاران ( .)1393لذا،
پژوهش حاضر در صدد است مشخص کند آیا بازآموزي اسنادي بر اهمال کاري تحصيلی و ترس از شکست دختران

1. Locus
2. Stability
3. Control ability
4. Metallidou &Valachon
5.Attribution Retraining
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داراي اضطراب امتحان تأثير دارد؟
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روش

پژوهش حاضر به صورت نيمه آزمایشی (پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل) بود .جامعه آماري پژوهش حاضر را
کليه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر سمنان که در سال  ،1396-97مشغول تحصيل بوده و داراي اضطراب
امتحان بودند ،تشکيل دادند .از بين  10مدرسه دخترانه دوره دوم متوسطه ،دو مدرسه همتراز انتخاب شدند و از بين
این دو مدرسه تعداد  250دانش آموز به پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن پاسخ دادند .سپس ،از هر مدرسه تعداد
 25نفر که باالترین نمره را در پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن کسب کرده بودند ،انتخاب شدند .و به شيوه تصادفی
در یکی از دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه  25نفر) گمارده شدند .مالکهاي ورود شامل :اشتغال به تحصيل از
شروع سال تحصيلی ،رضایت براي شرکت در مطالعه ،شرکت در جلسات مداخله ،برخورداري از سالمت جسمانی و
روانی معمول و عدم دریافت مداخلههاي روانشناسی از شش ماه قبل از شروع تا پایان مطالعه و مالکهاي خروج شامل:
غيبت بيش از دو جلسه در جلسات مداخله و مصرف داروهاي روانپزشکی بود .گروه آزمایش تحت مداخله بازآموزي
اسنادي قرار گرفتند و گروه کنترل بدون مداخله بودند .هردو گروه در ابتدا و انتهاي کار به پرسشنامه هاي ترس از
شکست و اهمالکاري تحصيلی پاسخ دادند .گروه آزمایشی به منظور درمان موثرتر و تعامل کافی درمانگر با آزمودنیها
به دوگروه  12و  13نفري تقسيا و براي اجراي مداخله آماده شدند .بخاطر اینکه نمونه پژوهش از کالسهاي متفاوتی
انتخاب شده بودند و تسهيل حضور گروه آزمایش براي دریافت مداخله ،گروه آزمایش مداخله را در خارج ساعت مدرسه
(بعد از ظهر) در اتاق مشاوره مدرسه دریافت ميکرد .اعضاء هر گروه با همدیگر به بحث میپرداختند.
تعداد  11جلسه به صورت هفته اي  2جلسه به مدت زمان  1ساعت به گروه آزمایش ارائه شده و گروه گواه هيچ
برنامهاي دریافت نکرد.

روش بازآموزي  :شامل دو فاز -1 :القا -2 ،1تثبيت

2

القااا :یااک بخااش اطالعاااتی است(بوساايله گفتگااو شاافاهی یااا ارائااه فاايلا) بااه ایاان اميااد کااه مزایااا و کارآماادي
بازآموزي را بيان کند.

1. Attributional retraining induction
2. Attributional retraining consolidation
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برنامه گروهی بازآموزی اسنادی

سيد موسی طباطبایی ،سکينه عرب ،فاطمه بيان فر ،تاثير بازآموزي اسنادي بر ترس از شکست و اهمالکاري...

( در مورد علت شکست با گفتگو علت را به تالش کا نسبت دادن) .این فاز به وسيله فاز تثبيتی تقویت میشود.
فاز تثبيتی شامل چندین فعاليت مانند نوشتن توافقات و ....است (هال 2007 ،و  2006به نقل از ماتيوچی.)2017،
روش بازآموزي اسنادي مورد استفاده در این پژوهش از برنامه مبتنی بر نظریه خودکارآمدي بندورا ،مدل درماندگی
آموخته شده سليگمن و مدل اسنادي واینر گرفته شده است .این بسته آموزشی براي اولين بار توسط گلپرور براي دانش
آموزان داراي اختالل ریاضی تنظيا شد .وي ضرایب روایی و پایایی این بسته ي آموزشی را به ترتيب 0/92و 0/86
گزارش کرده است) گلپرور 1388 ،؛ به نقل از نجفی فرد .)1394 ،البته با توجه به محدوده سنی آزمودنیهاي پژوهش
و با توجه به اهداف پژوهش ،مناسب سازي ( )tailoringمداخله توسط پژوهشگر صورت گرفت و مثالها و محتواي
جلسات با سن و نياز آزمودنیهامناسب شده است .محتواي جلسات عبارت است از:

جلسه اول :آشنایی با اعضا و بحث پيرامون اهداف آموزشی و ترغيب براي دستيابی به اسنادهاي سازگارانه.
جلسه دوم :آموزش گفتگوي درونی و تاثير گفته هاي خود درباره رویدادهاي ناخوشایند.
جلسه سوم :شرح مدل  : A ، ABCاتفاق ناراحت کننده  : Bباور  :Cپيامد.
جلسه چهارم :تغيير دادن سبک اسناد دانش آموزان با ارائه توضيح در مورد سبک اسناد.
جلسه پنجا :ارزیابی درستی باورها.
جلسه ششا :تشخيص سبک سرزنش خود و آشنا ساختن با تفکر مطلق اندیشی ،احساس گناه و تاثير آن در تشدید
اسنادهاي بدبينانه.
جلسه هفتا :کيک بازي :هدف یافتن دالیل احتمالی متعدد براي یک رویداد بود.
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جلسه هشتا :آموزش مجادله و مقابله با نگرشهاي فاجعه پندارانه.
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جلسه نها :شرح  :A : ABCDEFاتفاق ناراحت کننده :B ،1به باورها  C ،به پيامدها D ،2مجادله E ،3به انرژي دهندگی

4

و  Fبه احساسات 5اشاره دارد.
جلسه دها :اجتناب از فاجعه پنداري.
جلسه یازدها :بازي ذهنی .ارائه افکار بدبينانه توسط پژوهشگ ر و جایگزینی افکار خوشبينانه توسط آزمودنی ها.
ابزار جمعآوري دادهها:
پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکرد –PFIA

این پرسشنامه توسط کانروي ( )2001ساخته شد .این مقياس داراي  5زیر مقياس و  14ماده میباشد .ترس از تجربه
شرم و خجالت ،ترس ازکاهش عزت نفس خود ،ترس از داشتن آینده نامعلوم ،ترس از دست دادن تاثير اجتماعی (عالقه
دیگران) و ترس از ناراحت شدن افراد مها .نمره گذاري این پرسشنامه بر اساس طيف پنج درجه اي ليکرت انجام شده
است .پایایی زیر مقياسهاي این ابزار نيز باالي  0/7اعالم شد .حسينی ( )1387براي اعتبار یابی این ابزار روایی صوري
و محتوایی آنرا توسط چند تن از اساتيد و متخصصين حوزه روانشناسی سنجيده و در نهایت  41گویه به تایيد رسيد.
پایایی زیر مقياسهاي این ابزار نيز باالي  0/7اعالم شد .همچنين کانروي و همکاران ( )2001زیر مقياسهاي این ابزار
را به روش آلفاي کرونباخ به ترتيب ترس از تجربه شرم و خجالت ) ،0/79 (FSEترس از کاهش عزت نفس خود
) ،0/72 (FDOSEترس از داشتن آینده نامعلوم ) ،0/81 (FHUFترس از دست دادن تأثير اجتماعی ) 0/76 (FLSIو
ترس از ناراحت شدن افراد مها ) 0/72 (FUIOبدست آوردند.
پرسشنامه اهمالکاري تحصيلی

 3زیر مقياس ( اهمالکاري عمدي ،ناشی از خستگی جسمی ،ناشی از بی برنامگی) و  12ماده می باشد .پایایی0/760 :
= KMOو اندازه گيري کرویت بارتلت  .)P>0/0001( X2= 162/672آلفاي کرونباخ کل  0/85گزارش شده است.

1. Adversity
2. Consequence
3. Dispute
4. Energization
5. Feeling
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این مقياس توسط سواري ( )1392بدليل نبود پرسشنامه داخلی طراحی و اعتبار سنجی شد .این پرسش نامه داراي

سيد موسی طباطبایی ،سکينه عرب ،فاطمه بيان فر ،تاثير بازآموزي اسنادي بر ترس از شکست و اهمالکاري...

آلفاي کرونباخ عامل اول (عمدي)  ،0/77عامل دوم (ناشی از خستگی جسمی)  0/6و عامل سوم (ناشی از بی برنامگی)
 0/70می باشد .سواري ( .)1392به منظور تحليل داده ها از نرم افزار کامپيوتري  spssنسخه  16استفاده شد .نتایج
آزمون هاي شاخص کفایت نمونه گيري  KMO= 0/760و اندازه گيري کرویت بارتلت )P>0/0001( X2= 162/672
بيانگر این هستند که داده ها براي تجزیه و تحليل عاملی مناسب می باشند .براي تحليل عاملی مقياس اهمال کاري
تحصيلی در آغاز از روش تحليل مولفه هاي اصلی استفاده شد .پس از ان براي تشخيص عوامل بنيادي که زیر بناي
مقياس را تشکيل می دهند از روش چرخش متعامد (واریماکس ) استفاده شد .تحليل عاملی اکتشافی نشان می دهد
که ارزش ویژه عامل هاي اول تا سوم از یک باالتر می باشند که جمعا  61/11واریانس ماده هاي مقياس را تبيين می
کنند در تحليل عوامل این پرسشنامه از بارهاي عاملی  0/49به باال استفاده شد .آلفاي کرونباخ کل  0/85گزارش شده
است .آلفاي کرونباخ عامل اول (عمدي)  ،0/77عامل دوم (ناشی از خستگی جسمی)  0/6و عامل سوم (ناشی از بی
برنامگی)  0/70می باشد.
به منظور تعيين روایی آزمون اهمال کاري تحصيلی  ،از پرسشنامه اهمال کاري تاکمن ( )1991استفاده شد و از طریق
همبسته کردن این دو آزمون مقدار ضریب همبستگی  0/35به دست آمد که این مقدار در سطح  0/003معنی دار
است  .با استناد به این یافته می توان نتيجه گرفت که آزمون اهمال کاري تحصيلی ساخته شده از روایی نسبتا باالیی
برخوردار است .سواري (.)1392
یافتهها

ابتدا مفروضههاي آمار پارامتریک بررسی شد .آزمون کولموگروف-اسميروف و شاخصهاي کشيدگی و کجی (که از
محدوده  +1تا  -1فراتر نرفت) نشان داد توزیع نمرات دو گروه در تمامی متغيرهاي پژوهش بهنجار است (.)P>0/01

براي استفاده از آزمون تحليل کواریانس براي آزمون فرضيههاي پژوهش وجود ندارد.
جدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش دو گروه آزمایشی و کنترل.
گروه آزمایش
پیش آزمون
ميانگين

انحراف

پس آزمون
ميانگين

استاندارد
ترس از تجربه شرم و خجالت

29/32

6/94

گروه کنترل
انحراف

پیش آزمون
ميانگين

استاندارد
25/01

170

5/78

انحراف

پس آزمون
ميانگين

استاندارد
30/08

5/92

انحراف
استاندارد

28/22

6/71
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آزمون لوین نشان داد واریانس نمرات در مولفهها و نمرات کل متغيرهاي پژوهش برابر است ( .) P>0/01بنابراین منعی
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ترس از کاهش عزت نفس خود

33/16

11/18

31/32

8/10

36/28

9/05

35/03

8/96

ترس از داشتن آینده نامعلوم

19/48

5/49

18/35

5/03

20/68

4/48

19/48

4/48

ترس از دست دادن تاثیر اجتماعی

87/16

12/28

16/76

4/56

81/27

13/59

19/55

5/52

ترس از ناراحت شدن افراد مهم

18/08

4/33

16/81

3/54

17/24

2/93

16/14

3/05

ترس از شکست کل

117/88

29/66

106/35

19/73

123/48

22/78

118/085

24/63

عمدی

7/72

6/69

6/52

4/59

7/24

4/89

6/72

4/62

خستگی جسمی و روانی

8/04

6/07

7/04

5/68

8/44

5/42

8/04

5/38

بی برنامگی

6/04

4/85

5/28

4/35

5/96

4/43

6/12

4/48

نمره کل اهمالکاری

21/80

15/90

17/38

11/14

21/64

12/32

20/94

11/99

درجدول  ،1ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون آمده است براي
این که مشخص شود آیا این تفاوتها معنادار است یا خير ،از روش تحليل کواریانس استفاده شد.
اثر بازآموزي اسنادي بر ترس از شکست
براي مقایسه دو گروه در نمره کل ترس از شکست از تحليل کواریانس یک متغيره استفاده شده است و نمرات پيش
آزمون ترس از شکست به عنوان متغير کمکی وارد تحليل شد.
جدول  .2تحليل کواریانس براي مقایسه نمرات دو گروه در متغير ترس از شکست.
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig.

اندازه اثر

پیش آزمون

16373/25

1

16373/25

102/20

0/000

0/68

گروه

1699/94

1

1699/94

10/61

0/002

0/18

خطا

7529/70

47

160/20

تفاااوت معنااادار وجااود دارد .براساااس جاادول سااه ،ميااانگين تاارس از شکساات در گااروه آزمایشاای ( )104/40از
ميااانگين گااروه کنتاارل ( )120/04پااایين تاار اساات .اناادازه اثاار مداخلااه بااازآموزي اساانادي باار تاارس از شکساات
برابر  0/184است که در حد پایين است.
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براساااس جاادول  ،2بااين دو گااروه آزمایشاای و کنتاارل از نظاار ميااانگين نمااره پااس آزمااون تاارس از شکساات
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اثر بازآموزي اسنادي بر مولفههاي ترس از شکست
براي مقایسه ميانگين دو گروه آزمایشی و گواه در ابعاد ترس از شکست از تحليل کواریانس چند متغيره استفاده شده
است و نمره کل پيش آزمون ترس از شکست به عنوان متغير کمکی وارد تحليل شد.
آماره ام باکس ( )10/188با ( )F(df1: 15, df2: 9276.623) : .603, Sig.: .875معنادار نبود و لذا شرا برابري ماتریس کواریانس -
هاي دو گروه برقرار است.
آماره هتلينگ ترس  0/32بود که با ( 43(: 2/80 Sig.: 0/02, ETA: 0/24و  )F )df: 5نشان میدهد اثر بازآموزي اسنادي
بر ترکيب خطی مولفههاي ترس از شکست معنادار است و اندازه اثر مداخله آزمایشی بازآموزي بر ترکيب خطی
مولفههاي ترس از شکست برابر با  0/24است که پایين است.
جدول  .3تحليل واریانس چند متغيره براي مقایسه دو گروه در مولفههاي ترس از شکست.
منبع

متغیر وابسته

متغیر کمکی
(پیش آزمون
ترس از
شکست کل)

گروه

مجذورات

آزادی

مجذورات

اثر

ترس از تجربه شرم و خجالت

1041/91

1

1041/91

58/06

0/00

0/55

ترس از کاهش عزت نفس خود

2016/28

1

2016/28

63/66

0/00

0/57

ترس از داشتن آینده نامعلوم

682/81

1

682/81

64/34

0/00

0/57

ترس از دست دادن تاثير اجتماعی

577/64

1

577/64

41/50

0/00

0/46

ترس از ناراحت شدن افراد مها

132/72

1

132/72

15/86

0/00

0/25

ترس از تجربه شرم و خجالت

127/59

1

127/59

7/11

0/01

0/13

ترس از کاهش عزت نفس خود

169/86

1

169/86

5/36

0/02

0/10

ترس از داشتن آینده نامعلوم

15/53

1

15/53

1/46

0/23

0/03

ترس از دست دادن تاثير اجتماعی

95/86

1

95/86

6/88

0/01

0/12

ترس از ناراحت شدن افراد مها

5/58

1

5/58

0/66

0/41

0/01

ترس از تجربه شرم و خجالت

843/36

47

17/94

ترس از کاهش عزت نفس خود

1488/51

47

31/67

ترس از داشتن آینده نامعلوم

498/79

47

10/61

ترس از دست دادن تاثير اجتماعی

654/19

47

13/91

ترس از ناراحت شدن افراد مها

392/47

47

8/35
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خطا

مجموع

درجه

میانگین

F

Sig.

اندازه
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براسااااس جدول  ، 3بين گروه آزمایش و کنترل در مولفههاي ترس از کاهش عزت نفس ،ترس از دسااات دادن تاثير
اجتماعی ،ترس از تجربه شاارم و خجالت در پس آزمون تفاوت معنا داري مشاااهده شااده اساات .ميانگين نمرات پس
آزمون مولفه هاي ترس از تجربه شرم و خجالت ،ترس از د ست دادن تاثير اجتماعی(عالقه دیگران) و ترس از کاهش
عزت نفس خود در گروه آزمایش به گونهاي معنادار پایينتر از ميانگين این سااه مولفه در گروه کنترل اساات .در دو
مولفه دیگر تفاوت معناداري بين دو گروه مشاهده نشد.
اثر بازآموزي اسنادي بر اهمالکاري تحصيلی
جدول  .4تحليل کواریانس براي مقایسه نمرات دو گروه در متغير اهمالکاري.
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig.

اندازه اثر

متغیر کمکی (پیش آزمون)

4738/050

1

4738/050

131/244

0/001

0/738

گروه

157/681

1

157/681

4/368

0/042

0/085

خطا

1696/750

47

36/101

براساس جدول  ،4بين دو گروه آزمایشی و کنترل از نظر ميانگين نمره اهمالکاري تحصيلی تفاوت معنادار وجود دارد.
ميانگين اهمالکاري تحصيلی در گروه آزمایشی ( )17/44از گروه کنترل در مرحله پس آزمون ( )20/88پایين تر است.
اندازه اثر مداخله بازآموزي اسنادي بر اهمالکاري تحصيلی برابر  0/73است که در حد باال است.
اثر بازآموزي اسنادي بر مولفههاي اهمالکاري
براي مقایسه ميانگين دو گروه آزمایشی و گواه در ابعاد اهمالکاري از تحليل کواریانس چند متغيره با وارد کردن نمره
کل پيش آزمون اهمالکاري به عنوان متغير کمکی استفاده شده است:

دو گروه برقرار است .آماره هتلينگ ترس  0/05بود که با (0/86 Sig.: 0/46, ETA: 0/05

 45( :و )df: 3

 )F:نشان

می دهد اثر بازآموزي اسنادي بر ترکيب خطی مولفه هاي اهمالکاري تحصيلی معنادار نيست و لذا ،از ادامه تحليل
خودداري شد.
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آماره ام باکس ( 6(: 0/662،Sig.: 0/681( )4/261و  )F:)df: 16693/132معنادار نبود و لذا شرا برابري ماتریس کواریانسهاي

سيد موسی طباطبایی ،سکينه عرب ،فاطمه بيان فر ،تاثير بازآموزي اسنادي بر ترس از شکست و اهمالکاري...

بحث و نتیجه گیری
یافته هاي پژوهش حاضر تایيدي است بر اثر بازآموزي اسنادي در کاهش ترس از شکست .براساس نتایج بدست آمده،
ميانگين ترس از شکست گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون از ميانگين ترس از شکست گروه کنترل در مرحله پس
آزمون به گونهاي معنا دار پایينتر میباشد  .از پنج خرده مولفه این متغير نيز ميانگين سه مولفه ،بطور معناداري در
گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت .البته ،دو خرده مولفه ترس از داشتن آینده نامعلوم و ترس از
ناراحت شدن افراد مها تفاوت معناداري مشاهده نشد.
ترس از شکست باعث باال رفتن اضطراب می شود .تئوري انگيزش پيشرفت نيز رابطه تنگاتنگ بين عامل ترس از شکست
و اضطراب امتحان را تأیيد میکند (هویت و همکاران .) 2003،بازآموزي اسنادي با کاهش اضطراب امتحان بر کاهش
ترس از شکست نيز تأثيري مثبت دارد (شاهرخی و نصري1393 ،؛ خسروي ،استوار و اعظمی .)1391 ،پژوهش پالسن
( )2004نشان داد که وقتی دانشآموزان به جاي پيگيري موفقيت به دنبال دوري وترس از شکست هستند ،اسناد هاي
بيرونی برمی گزینند .این پژوهش نقش بازآموزي اسنادي را در کاهش ترس از شکست پر رنگتر میکند .عليرغا این
که تا کنون تأثير بازآموزي اسنادي بر مولفه هاي ترس از شکست بررسی نشده ،اما پژوهشگران رابطه بين کمالگرایی،
اضطراب امتحان  ،افکار ناتوان کننده و ارزیابی فرد از عوامل تهدید کنندهي رسيدن به اهداف مها را با ترس از شکست
تایيد میکنند (کی و فيفر2007 ،؛ پاسر1984 ،؛ و بالنکستين .)2004 ،احتمال دارد معنادار نشدن دو خرده مولفه
ترس از داشتن آینده نامعلوم و ترس از ناراحت شدن افراد مها به دليل شرایط سنی ،عدم آگاهی به شيوه هاي سنجش
و نمره دهی و شناخت ناکافی در مورد برخورد والدین در زمان برگزاري دوره هاي بازآموزي که مقارن با تحویل کارنامه
هاي نوبت اول دانشآموزان بود ،باشد.

معناداري کاهش یافت .حجا اثر مداخله بازآموزي بر اهمالکاري تحصيلی برابر  0/73است که در حد باال است .البته
در ميانگين سه مولفه اهمالکاري تحصيلی بين گروه آزمایشی و گروه کنترل تفاوت معناداري مشاهده نشد.
فرد اهمالکار بخاطر استانداردهاي کمال گرایانه ،انجام تکليف را زود هنگام تلقی کرده و از آن اجتناب ميکند (شافران
و مانسل .)2001 ،طبق تحقيقات اضطراب امتحان ،کمالگرایی (تارا )2014 ،و ترس از شکست (خسروي ،استوار و
اعظمی )1391 ،پيشایندهاي اهمالکاري می باشند .نتایج پژوهش عطا دخت ،محمدي و بشرپور ( )1394بيان کرد
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همچنين ،پژوهش حاضر نشان داد که ميانگين اهمالکاري تحصيلی گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل به طور
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افراد اهمالکار از اضطراب عمومی باالیی برخوردارند .کاپان ( )2010معتقد است دانشجویانی که صفت شخصيتی
کمالگرایی دارند ،اهمالکاري بيشتري را در امور تحصيلی نشان می دهند .با توجه به این مطالب هر روشی که به کاهش
اضطراب ،کمالگرایی و یا ترس از شکست منجر شود ،اهمالکاري را نيز کاهش میدهند .بازآموزي اسنادي با اصالح
اسنادهاي آزمودنیها سبب کاهش اهمالکاري تحصيلی نيز میشود .برخی از مؤلفه هاي اهمالکاري تحصيلی در
دانشآموزان پایه هاي مختلف تحصيلی متفاوت است .با باال رفتن پایه تحصيلی ميزان اهمالکاري ناشی از بیبرنامگی
افزایش مییابد (عطا دخت ،محمدي و بشرپور .)1394 ،با توجه به گرایش دانشآموزان براي درگير شدن در تکاليف
جذابتر و جالبتر و بر اساس اصل بازتاب توجه مبن ی بر جذابيت بيشتر تکاليف جدید ،عادي شدن مدرسه ،محيط و
تکاليف مشابه در مجموع از ميزان جذابيت موضوع کاسته شده و باعث افزایش سطوح اهمالکاري میشود (روزاریو و
همکاران .)2009 ،بنابراین ،کاهش اهمالکاري آزمودنیهاي پژوهش حاضر که در دوره دبيرستان هستند ،نشانه مؤثر
بودن بازآموزي اسنادي است .هرچند در خرده مؤلفه ها تفاوت معنا داري وجود ندارد ولی در اهمال کاري کلی تفاوت
معنا دار با حجا اثر باال گزارش شد .مولفههاي اهمالکاري تحصيلی در پژوهش حاضر عبارت بودند از :اهمالکاري
عمدي ،ناشی از خستگی جسمی ،ناشی از بی برنامگی .دالیل متعددي را میتوان براي معنادار نبودن اثر بازآموزي
اسنادي بر سه مولفه اهمالکاري تحصيلی از جمله پائينتر بودن روایی این سه مولفه در مقایسه با روایی کل پرسشنامه
برشمرد .همچنين ،مداخله بازآموزي اسنادي به تغيير باورهاي مربوا به تأثير شانس ،دشواري تکليف ،دیگران و توانایی
بر نتایج عملکرد و هدایت این باورها به تالش میپردازد (سوکاریا و اسد ،)2015 ،بنابراین خستگی جسمی و اهمالکاري
تحصيلی عمدي کمتر در اهداف این مداخله است .بهمين خاطر بررسی این موضوع با پروتکل هاي دیگر بازآموزي
اسنادي ضروري به نظر میرسد .با اینحال ،اندازه اثر مداخله بازآموزي اسنادي بر نمره کل اهمالکاري تحصيلی 0/73
است که در حد زیاد است و میتوان با اتکا به اندازه اثر زیاد این مداخله بر اهمالکاري تحصيلی از این مداخله براي

پژوهش حاضر بدليل اجرا شدن در محيط مد رسه ،شرکت در کالس هاي درسی و دریافت همزمان مداخله ،از اعتبار
بوم شناختی بسيار باالیی برخوردار است .بعالوه همزمان بودن این مداخله با زمان امتحانات ميان ترم و دریافت کارنامه
ميزان بيشتري اضطراب امتحان و به تبع آن ميزان بيشتر اهمالکاري و ترس از شکست را تجربه می کردند .و کاهش
فاکتورهاي بيان شده می تواند از نقاا قوت و تاثير گذاري این مداخله می باشد .که تعميا پذیري نتایج را افزایش می
دهد .پژوهش حاضر داراي محدودیتهایی نيز می باشد .حجا اثر پایين بعضی از مولفهها و معنادار نبودن اثر مداخله
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درمان اهمالکاري تحصيلی بهره برد.
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 نياز به تکرار پژوهش را در گروههاي مختلف دانش آموزي و،بازآموزي اسنادي بر مولفههاي اهمالکاري تحصيلی
 در بررسی فاکتورهاي این پژوهش در نظر گرفتن متغيير هاي شناختی به تنهایی کفایت.دانشجویی ضروري می سازد
 با.. نيز در نظر گرفته شود...  سبک هاي فرزندپروي پروش یافته در آن و، شخصيتی،نکرده و باید متغيير هاي عاطفی
توجه به نتایج حاصله پيشنهاد می شود دانشآموزان از نظر سبک هاي اسنادي مورد بررسی بيشتر قرار گرفته شوند و
.در برنامه هاي بازآموز اسنادي شرکت نمایند
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Effect of attribution retraining on the fear of failure and academic
procrastination of Semnan high school girl students with test anxiety
Seyed Mosa Tabatabaee1*, Sakine Arab2, Fatemeh Bayanfar3

Abstract
This study aimed to investigate the effect of attribution retraining on academic
procrastination and fear of failure of Semnan high school girl students with test anxiety.
This study was applied in terms of purpose and semi-experimental based on the nature
and method with pretest-posttest along with a control group. The statistical population
included all high school girl students of the second semester of the Semnan high
schools. From this population, the fifty people who had the highest score in the
Friedman test anxiety questionnaire were selected and randomly assigned to one of the
two experimental and control groups. The data collection tool consisted of two standard
questionnaires including; fear of failure in Conroy's performance (2001), and Savari's
academic procrastination (1392). The results of multivariate analysis of covariance
(MANCOVA) showed that the mean of the experimental group in the components of
fear of failure and total score of fear of failure and total score of procrastination was
significantly lower (P <0.05) than the control group, but there was no significant
difference between the two groups in the components of procrastination. The results
showed that attribution retraining reduced the fear of failure and academic
procrastination. This intervention contributes significantly to the mental health of
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students and prevents the wastage of social and economic costs of society.
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