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مقدمه
پیشرفت تحصیلی به معنای مقدار یادگیری آمزاشگاهی داششآمزاا به عنزا یکی اا اهیداف اصیلی شظیامهیای
آمزاشی اا دیر باا مزرد تزجه دست اشدرکارا تعلیم وتربیت و برشامهریییا آمزاشیی قیرار گرفتیه و در اراییابی اا
عملکرد شظامهای آمزاشی شیی به عنزا یک شاخص مهم که ششا دهندهی مییا کارایی دروشی آ شظام آمزاشی بیه
کار میرود .به لحاظ اهمّیت خاصی که مزضز پیشرفت تحصیلی بیرای دولتمیردا و خیاشزادههیا دارد همیه سیاله
درصد قابل تزجهی اا درآمد شاخالص ملی هر کشزر تزسط دولتها و درصد باالیی اا درآمد خاشزادههیا صیرف تعلییم و
تربیت کزدکا میشزد .امّا با این وجزد هنزا هر ساله تعداد قابل تزجهی اا داشش آمزاا دچار افیت تحصییل مییشیزشد.
افت تحصیلی که به عنزا یک چالش و معضل ،گریباشگیر شظامهای آمزاشی است(رضاییمقدم و رستمی )2 98 ،اا
شظر اقتصادی ،اجتماعی ،تربیتی و  ...ایا های جبرا شاپذیری را بر جامعه تحمیل میکند .بنیابراین بررسیی عزامیل
مؤثر بر پیشرفت تحصیلی به منظزر جلزگیری اا افت تحصیلی داششآمزاا یک ضرورت اسیت .امّیا مسیهلهی مهیم
این است که یادگیری و پیشرفت تحصیلی داشش آمیزاا ییک مزضیز چنید وجهیی اسیت و اا عزامیل محیطیی و
اشگییشی مختلفی تهثیر میپذیرد .ابتداتحت تهثیر رواششناسی رفتارگرایی در بیشتر پژوهشها عزامل محیطی میؤثر بیر
پیشرفت تحصیلی مزرد پژوهش قرار میگرفت ،امّا با تزسعه و گسیترش شظرییههیای شیناختی ،عزامیل اشگییشیی و

شناختی تهثیرگذار بر یادگیری بیشتر مزرد تزجه پژوهشگرا واقع شده است .چنا که باتلر 0و ویین (  )288اشگیییش و
شناخت را عمدهترین مؤلفههای مؤثر بر پیشرفت تحصیلی میداشند .در پژوهشهای مختلف ارتبیاط بیین اشگیییش و
پیشرفت تحصیلی مزرد بررسی قرار گرفته است ،آگزروگلز و والبرگ ( )28 8اا جمع بندی شتیای پیژوهشهیای
مختلف ،میاشگین ضریب همبستگی بین اشگییش و پیشرفت تحصیلی را برابر با  +4/ 0اعیالم شمیزدهاشید .همننیین
بلزم )2891( 9شیی ضریب رابطهی بین اشگییش و پیشرفت تحصیلی را  +4/ 4گییارش کیرده اسیت (سییف،2 98 ،

ص .)10
یکی اا عزامل اشگییشی -شناختی که بر ابعاد مختلف اشدگی اشسا اا جملیه ییادگیری و پیشیرفت تحصییلی تیهثیر

دارد اسنادهایی است که آشا دربارهی علل وقایع و رویدادهای اشدگی اا جمله مزفقیتها و شکسیتهیای خیزد میی-

سااشد .اسناد 8یا شسبت داد اشاره دارد بر تفسیر و تبیینی که فرد برای علل رویدادها و شتای اعمالش (مزفقیتهیا و
شکستها) برمیگییند و اا مهمترین منابع اشگییشی اشسا محسز

میشزد (سیف ،2 1 ،ص .) 0طیبیسیز و

همکارا (  )142سبک اسنادی مثبت را یکی اا عزامل پیشبینی کنندهی عملکرد تحصیلی میداشند.

پینتریچ 24و شاشک )1441( 22معتقدشد شظریهی اسناد یک شظریهی پدیدار شناختی است که اولزییت و تمرکیی بیر

روی برداشتهایی است که افراد اا یک واقعیت دارشد .بنابراین برداشتی که فرد اا علل مزفقیت یا شکست خیزد در
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یک تکلیف دارد در اشجام تکالیف بعدی بسیار مهم است .منابع اطالعاتی گزشاگزشی برای سیاخت اسینادها دربیارهی

تعیین کنندههای علّی رفتار در اختیار افراد وجزد دارد امّا بر اساس الگزی واینر )2881 ،289 ( 21دو منبیع کلیی کیه
در کسب اطالعات افراد سهم عمده دارشد عبارتند اا ششاشهها و اطالعات بیروشیی و داشیش و طرحیزارههیای دروشیی
(پینتریچ و شاشک ،ترجمهی شهرآرای ،2 9 ،ص  .)2به عنزا مثال خیدایاریفیرد و همکیارا ( )1424دریافتنید
اسنادهای پدر و مادر برای وقایع مثبت و منفی اشدگی با اسنادها و عملکرد تحصیلی فراشدا رابطه دارد.
واینر( )289 ،28 2اا تحلیل منطقی و تجربی اسنادهای مختلف الگزیی ارائه داد و اسنادها را در سه بعید طبقیه

بندی کرد که شمایاشگر ساختارهای علّی هستند .بُعد مکا کنترل ،بُعد ثبات و بُعد کنترل پیذیری .راتیر  )28 ( 2شییی
افراد را اا شظر اعتقاد به مکا کنترل به دو دستهی دروشی و بیروشیی تقسییم کیرده اسیت .افیراد دارای مکیا کنتیرل

دروشی مزفقیت و شکستهایشا را به شخص خزد  ،ولی افراد دارای مکا کنترل بیروشی مزفقییتهیا و شکسیت-

هایشا را به عزامل محیطی بیرو اا خزد شسبت میدهند .براشدو  20و همکارا ( )1441در یک تحقیق طزلی شتیجه
گرفتند داششآمزااشی که وقایع منفی اشدگی را به عزامل دروشی یا پایدار شسبت میدهند اا شظر تزاشیایی تحصییلی در
سطح پایینی قرار دارشد در مقابل داششآمزااشی که وقایع منفی اشدگی را به عزامل بیروشی و شاپایدار شسبت مییدهنید
عملکرد تحصیلی آشها تحت تهثیر این رابطه قرار شمیگیرد.

پترسز  2و همکارا (  )288شیی بر اساس شظریهی درماشدگیآمزختهشده بُعد کُلیی -خیاص را بیه ابعیاد سیبکهیای

اسنادی اضافه شمزدشد .در بُعد کلی اسنادهایی که افراد میسااشد همهی جنبههای اشدگی آ ها را تحت تاثیر قیرار مییدهید
ولی در بُعد خاص اسنادهایی که افراد میسااشد فقط جنبهی خاصی را شامل میشزد .بُعد کلی -خاص بُعید بسییار
مهمی است ایرا آشنه که مزجب درماشدگیآمزختهشده میشزد بُعد کلی اسنادها است ،یعنی تعمیم یکسیری دالییل
به مزقعیتهای دیگر.

2

در تقسیم بندی دیگری که سیلیگمن ( )2890اا سیبکهیای اسینادی بیه عمیل آورد آ هیا را در دو مقزلیهی
اسنادهای خزشبیناشه واسنادهای بدبیناشه قرار داد .در سبکاسنادی خزشبیناشه رویدادهای مثبت به عزامل دروشیی و
در سبک بدبیناشه رویدادهای منفی به عزامل دروشی شسبت داده میشزشد .گزردوا  ،2اُسیین 29و شیزیاکزف)1448( 28

در پژوهشی شتیجه گرفتند اسنادهای خزشبیناشه برای وقایع خز

بیا پیشیرفت تحصییلی داشیشآمیزاا دبیرسیتاشی

ارتباط دارد ( به شقل اا گزردوا و اُسین.)142 ،
در تحقیقات مختلف ثابت شده است ابعاد گزشاگز سبکهای اسنادی بر رفتار ،عاطفه ،اشگییش و باورهای افیراد
تهثیر گذار است .واینر (  )289اا بررسی شتای تحقیقات تجربی و همبسیتگی بیه ایین شتیجیه رسیید کیه بُعید منبیع
بیشترین ارتباط را با عزاطفی ماشند غرور و اعتماد به شف  ،بُعد ثبات بیشترین ارتباط را با اشتظارات پیآمیدی و بُعید
کنترل پذیری بیشتر با هیجاشات و عزاطف اجتماعی ماشند احساس گناه و شرمندگی ارتباط شیدیکیی دارد (پینتیریچ و
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اا شظر ارتباط بین جنسیت با سبکهای اسنادی و پیشرفت تحصیلی پژوهشهایی ایادی صزرت گرفته امّا شتیای

متفاوت و گاهی متناقض گیارش شده است .هاف ،14فریی12و هنزسا )2891( 11در تحقیق خزد دریافتنید کیه اا شظیر
سبکهای اسنادی بین دخترا و پسرا تفاوتی وجزد شدارد ،گر چه در اشگییهی پیشرفت میا دوجن

تفاوتهیایی

دیده میشزد (معتمدی شارک و افروا .)2 98 ،پزرمحمدرضایتجریشی ( )2 99در پژوهشی شتیجه گرفت که«متغیّر
مزجب تغییرات معنیدار در مییا پیشرفت تحصیلی داشش آمزاا دارای سبک اسنادی مثبت میشزد ،ولی در

جن

مییا پیشرفت تحصیلی داشش آمزاا دارای سبک اسنادی منفی تغییرات معنیداری ایجاد شمیکند» .در یک پیژوهش
دیگری در مزرد رابطهی بین سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دخترا و پسرا سال سیزم دبیرسیتاشی مشیخص گردیید
که بین ابعاد سهگاشهی سبکهای اسنادی دخترا و پسرا در مزقعیتهای شکست و مزفقییت تفیاوت معنییداری وجیزد
شدارد (به شقل اا معتمدی شارک و افروا .)2 9 ،حال با تزجه به اهداف فز پژوهش حاضر به دشبال ییافتن پاسی
برای سؤاالت ایر میباشد:
.2

آیا بین سبکهای اسنادی و پیشرفت تحصیلی داششآمزاا رابطه وجزد دارد؟

.1

آیا داششآمزاا دختر و پسر اا شظر سبکهای اسنادی با یکدیگر تفاوت دارشد؟

روش
جامعهی آماری این پژوهش داششآمزاا دختر و پسر سال سزم دورهی متزسطهی اول در شزاحی یک و دو شهر
همدا بزدشد که در سال تحصیلی  2 84-82در مدارس عیادی دولتیی و غیردولتیی بیه تحصییل اشیتغال داشیتند و
براساس آمارهای رسمی  4 2شفر میباشند .با تزجه به تعداد افیراد جامعیهی آمیاری براسیاس جیدول کرجسیی و
شفر الام میباشد .امّا با تزجه به احتمال مخدوش بزد پرسشنامهها و

مزرگا در این پژوهش شمزشهای با حجم 4

به لحاظ رعایت احتیاط تعداد شمزشه به  044شفر افیایش یافت .برای اشتخا

گروه شمزشه اا شیزهی شمزشهگیری طبقه-

ای شسبی مطابق با جدول  2استفاده شده است.
جدول  .نمونه گیری طبقهای نسبی

نواحی

طبقه
برخوردار

ناحیه

نیمه برخوردار

محروم
برخوردار

جنسیت

آمارجامعه

نسبت

دختر

355

5533

53

پسر

755

9539

53

دختر

339

3558

55

پسر

733

357

58

دختر

333

55 3

9

پسر

837

7533

3

دختر

39

3553

58

353
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53

پسر

حجم نمونه
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ناحیه

محروم

دختر

335
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پسر
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358
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هما گزشه که در جدول شماره  2مشاهده می شیزد میدارس تحیت پزشیش هرییک اا شیزاحی بیه سیه طبقیهی
برخزردار ،شیمه برخزردار و محروم تقسیم شده و با تزجه به جنسیت داششآمزاا شسبت هر طبقه اا جامعهی آماری
محاسبه و حجم شمزشه برآورد شده است.
پژوهش حاضر که اا شز پژوهشهای کاربردی است به روش همبستگی و به منظزر بررسیی ارتبیاط بیین ابعیاد
مختلف سبکهای اسنادی با پیشرفت تحصیلی داششآمزاا و تفاوتهای جنسیتی اا شظر سبکهای اسنادی صیزرت
گرفته است.

ابیار مزرد استفاده پرسشنامهی سبکهیای اسینادی (1 )A.S.Qبیزد کیه ایین پرسشینامه در سیال  2891تزسیط

پترسز  ،سمل ،10وا بایر  ،1آبرامسز  ،1متالسکی  1و سلیگمن ساخته شده است .این پرسشنامه دارای  21مزقعییت
فرضی است که شیمی اا آ ها مزقعیتهای خز

و شیمی دیگر مزقعیتهای بد را شامل میشزد .به دشبال ارائهی هیر

یک اا مزقعیتهای فرضی  0سؤال مطرح میشزد که در سؤال اول اا آامزدشیها خزاسته میشزد علّت اصلی حادثه
را تزضیح دهند و سؤال بعدی دارای طیف لیکرت قسمتی است کیه در دو اشتهیای ایین طییف دو سیبک علّیی
متضاد قرار میگیرد .سزال اول بُعد دروشی -بیروشی را  ،سزال دوم بُعد پاییداری -شاپاییداری را و سیزال سیزم بُعید
کلی -خاص را میسنجد .پایایی پرسشنامه در مطالعات متعددی میزرد بررسیی گرفتیه اسیت .پترسیز و همکیارا
( )2891ضرایب پایایی تجار

مثبت را  4/ 1و تجار

منفی را

 4/گیارش شمزدهاشد .پترسیز  ،سیمل ،وا بیایر،

آبرامسز  ،متالسکی و سلیگمن ( )2891مییا آلفای کروشباخ (شاخص همساشی دروشی) برای سه اییر مقییاس منبیع

کنترل ،ثبات یا پایداری و کلی بزد را بین  4/00تا  4/ 8گیارش کردهاشد .منیو )2888( 19ضرایب پایایی پرسشینامه
را با استفاده اا روش آلفای کروشباخ برای سبکهای اسینادی مثبیت

 4/و بیرای سیبکهیای اسینادی منفیی 4/92

گیارش شمزد .ریزیچ )2889( 18پایایی خرده مقیاسهای پرسشنامه (دروشی -بیروشی ،ثابت -متغیر ،کل -خاص) را اا
 4/ 8تا  4/ 0گیارش کرده است .در داخل ایرا شیی دربیارهی پاییایی پرسشینامهی سیبکهیای اسینادی تحقیقیاتی
صزرت گرفته است .اا جمله رجبی و شهنیییال ( )2 90در یک مطالعهی مقدماتی به روش آلفای کروشبیاخ بیرای
سبکهای اسنادی مثبت ضریب

 ،4/برای سبکهای اسنادی منفی ضریب  4/ 1و بری کل رویدادها ضریب

4/

را بدست آوردشد .همننین جلیلهبند ( )2 94طی پژوهشی ضریب آلفای کروشباخ را برای وقایع شاخزشیایند دروشیی
 ،4/وقایع خزشایند دروشی

 ،4/وقایع شاخزشایند پایدار  ،4/ 2وقایع خزشایند پاییدار  ،4/08وقیایع شاخزشیایند

- Attributional Styles Questionnaire
- Semmel
- Von Baeyer
- Abramson
- Metalsky
- Manzo
- Revich

عمزمی  4/09و وقایع خزشایند عمزمی  4/ 4اعالم شمزده است .در پژوهش حاضیر ضیرایب پاییایی پرسشینامه بیا
استفاده اا روش آلفای کروشباخ برای رویدادهای مثبت

 4/و همننین برای خرده مقیاسهای دروشی _ بیروشی

 ،4/رویدادهای منفیی
 ،4/ثبات ییا پاییداری

 4/و بیرای کیل روییدادها برابیر
 4/و کلیی -اختصاصیی 4/ 8

بدست آمد.پرسشنامهی مذکزر اا شظر روایی مالکی 4و روایی سااهای 2دارای پیشینهی طیزالشی اسیت .در تحقیقیی
که تزسط سلیگمن و همکارا ( )2891اشجام گرفت روایی سااهای پرسشنامه به اثبات رسید .اا تحقیقات دیگری که
روایی پرسشنامه را اثبات میشماید میتیزا اا تحقییق اولیز 1و سیلیگمن (  ،)289کیامن و سیلیگمن (  )289و

شالما

0

و سلیگمن (  )289شام برد .همننین رجبی و شهنیییال ( )2 90با استفاده اا روش تحلییل عیاملی و بیا

تحلیل مؤلفههای اصلی دو عامل سبکهای اسنادی مثبت و منفی را اا پرسشنامه استخراج شمزدشد.
در شمرهگذاری این پرسشنامه برای مزقعیتهای خزشایند شمیرهی  2بیدترین و بهتیرین شمیره اسیت .ولیی در
مزقعیتهای شاخزشایند شمرهی  2بهترین و بدترین شمره محسز

میشزد .اا آ جا که سیبکهیای اسینادی دارای

سه بعد دروشی -بیروشی ،پایدار -شاپایدار و کلی -خاص است ،شمرهی بعد دروشی -بیروشی در مزقعییت خزشیایند اا
مجمز شمرات سزال اول مزقعیتهای مثبت تقسیم بر به دست میآید .شمرهی بعد دروشیی -بیروشیی در مزقعییت
شاخزشایند اا مجمز شمرات سزال اول مزقعیتهای منفی تقسیم بر به دست میآید .شمرهی دو بُعد دیگر شییی بیه
همین شیزه محاسبه میشزد .شحزهی محاسبه ی شمره کل اسنادهای مثبیت بیه ایین صیزرت اسیت کیه شمیرات تمیام
سزاالت مزقعیتهای مثبت با هم جمع و حاصل به دست آمده بر تعداد مزقعیتهیا تقسییم مییگیردد .شمیرهی کیل
اسنادهای منفی شیی به همین شکل به دست میآید .شمرهی کل رویدادها شیی اا رابطهی ایر به دست میآید :شمره کیل

رویدادها = شمره کل اسنادهای مثبت – شمره کل اسنادهای منفی .معیار پیشیرفت تحصییلی شییی مییاشگین شمیرات در
امتحاشات شزبت اول سال تحصیلی  2 84-82بزده که اا مدارس محل تحصیل داششآمزاا دریافت شیده اسیت .در
پژوهش حاضر برای تزصیف دادهها اا تزایع فراواشی  ،شاخصهیای مرکییی و پراکنیدگی آمیار تزصییفی و بیرای
آامز فرضیهها شیی رگرسیز چند متغیری و تحلیل واریاش

چند متغیری استفاده شده است.

یافتهها
اا  044پرسشنامهی تزایع شده  8پرسشینامه تکمییل و عیزدت داده شید کیه اا بیین آ هیا شییی  1پرسشینامه
مخدوش بزد ،بنابراین دادههای این پژوهش اا تحلیل  8پرسشنامهی کامل بدست آمده است .یافتههیای پژوهشیی
در دو بخشِ آمارهای تزصیفی و آامز فرضیهها ارائه میشزشد .یافتههای تزصیفی شامل فراواشی ،درصد ،مییاشگین و
اشحراف معیار هریک اا متغیرهای پژوهشی در جداول شماره 1و و 0ارائه گردیده است.

- criterion related validity
- construct validity
- Zullow
- Kamen
- Shulman

جدول  .توزیع فراوانی بر حسب جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد

پسر

33

33/7

دختر

93

89/8

کل

593

33

هما طزری که دادههای جدول  1ششا میدهد  4/درصد گروه شمزشیه را پسیرا و  08/0درصید را دختیرا
تشکیل میدهند.
جدول  .5توزیع فراوانی بر حسب ناحیه

فراوانی

درصد

ناحیه
ناحیه

59

83/5

ناحیه

7

38/5

593

33

کل

اطالعات جدول بیاشگر آ است که  0 /درصد گروه شمزشه اا شاحیه  2شهر و  0/درصد اا شاحییه  1اشتخیا شیده-
اشد.
جدول .8شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهشی ()N=593

متغیر

میانگین

انحراف معیار

سبک اسناد درونی -بیرونی (موقعیتهای خوشایند)

3578

533

سبک اسناد درونی -بیرونی (موقعیتهای ناخوشایند)

8555

5

سبک اسناد پایدار -ناپایدار (موقعیتهای خوشایند)

35 8

سبک اسناد پایدار -ناپایدار (موقعیتهای ناخوشایند)

5583

5

سبک اسناد کلی-اختصاصی (موقعیتهای خوشایند)

35 5

5 8

سبک اسناد کلی -اختصاصی (موقعیتهای ناخوشایند)

85 3

5 3

اسنادهای خوشبینانه (مثبت)

3593

585

اسنادهای بدبینانه (منفی)

539

588

پیشرفت تحصیلی

5573

597

دادههای جدول  0ششا میدهد اا میا ابعاد مختلف سبکهای اسنادی باالترین میاشگین ( ) / 0مربزط به سیبک
اسناد دروشی -بیروشی در مزقعیت خزشایند و پایینترین میاشگین (  ) /0مربزط به سبک اسیناد پاییدار -شاپاییدار در
مزقعیتهای شاخزشایند است .همننین میاشگین شمرات اسنادهای مثبیت (سیااگاراشه) اا مییاشگین شمیرات اسینادهای
منفی (شاسااگاراشه) باالتر است.
سؤال اول :آیا بین سبکهای اسنادی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه وجود دارد؟

به منظزر بررسی ارتباط بین سبکهای اسنادی با پیشرفت تحصیلی ضریب همبستگی محاسبه و شتای در جیدول
ارائه گردیده است.
جدول  .شتای ضریب همبستگی جهت بررسی رابطهی بین سبکهای اسنادی و پیشرفت تحصیلی
متغیرها

5

 -2پیشرفت تحصیلی

2

 -1دروشی -بیروشی (خزشایند)

-4/40

 دروشی -بیروشی شاخزشایند) -0پایدار -شاپایدار (خزشایند)

4/4

 -پایدار -شاپایدار(شاخزشایند)

-4/41

-4/40

4/2

 -9اسنادهای خزشبیناشه
(مثبت)

*4/22

**4/04

2
4/49

**

2
4/41

2

**4/10

4/49

**4/02

4/40

2

4/40

-4/42

**4/28

4/41

**4/19

**4/ 1

4/48

**

4/

*4/21

**4/ 8

4/42

**

 -عام -خاص (شاخزشایند)

3

5

2

**-4/20

 -عام -خاص (خزشایند)

8

7

3

- 4/4

4/4

**

4/1

4/

4/4

**

4/ 2

**

4/

**

4/11

2
**

4/2

**

4/

2
**

 -8اسنادهای بدبیناشه (منفی)
*p<0.01** & p<0.05
دادههای جدول ششا میدهند اا میا ابعاد مختلف سبکهای اسنادی ،سبک دروشی -بیروشی در مزقعییتهیای

2 4/20

شاخزشایند با پیشرفت تحصیلی همبستگی منفی و سبک اسنادی عام -خاص در مزقعیتهای خزشیایند بیا پیشیرفت
تحصیلی همبستگی مثبت دارشد .به منظزر بررسی دقیقتر مییا تهثیر این دو سیبک اسینادی بیر پیشیرفت تحصییلی
داشش آمزاا و قدرت پیشبینی کنندگی آ ها اا تحلیل رگرسیز چند متغیری همیما استفاده گردید کیه شتیای در
جدول ارائه شده است.
جدول .7خالصه نتایج معناداری مدل رگرسیون برای پیشبینی پیشرفت تحصیلی

مجموع

میانگین

درجه

مجذورها

مجذورها

آزادی

رگرسیون

59/79

59/33

باقیمانده

8 9/78

5/73

59

جمع کل

339/55

-

598

منبع واریانس

9

R

3/ 5

2

R

3/33

سطح
F

3/95

معنیداری

3/33

شتای تحلیل رگرسیز ارائه شده در جدول ششا میدهد مقدار Fبدست آمیده (  ،)24/8بیا درجیه آاادی  1و

 81در سطح کمتر اا  4/42معنادار اسیت (،p=4/442

81)=24/8

و .)F (1بنیابراین میدل رگرسییز ایجیاد شیده اا

لحاظ آماری معنادار میباشد و با تزجه به مقیدار  R2متغیرهیای وارد شیده در میدل درصید اا وارییاش

شمیرات

پیشرفت تحصیلی داششآمزاا را تبیین میکنند .به منظزر وارسی شدّت و جهت تهثیر هر یک اا متغیرها بر پیشرفت
تحصیلی داششآمزاا  ،ضرایب بتا شیی محاسبه و شتای در جدول ارائه گردیده است.
جدول .5خالصه نتایج ضرایب رگرسیون

سبکهای اسناد

B

خطای معیار

Beta

t

مقدار ثابت

5/ 8

3/37

-

53/39

3/33

کلی -اختصاصی (خوشایند)

3 /5

3/39

3/ 3

5/55

3/33

درونی -بیرونی (ناخوشایند)

- 3/ 5

3/39

- 3/ 3

5/ 5

3/33

معناداری

با تزجه به مقادیر بتا در جدول سبک اسناد کلی -خاص در مزقعیتهای خزشیایند بیه میییا  4/29بیشیترین

شقش را در پیشبینی پیشرفت تحصیلی داششآمزاا دارد ( )Beta= 4/29و (  .)P<4/42با محاسبه مجذور ضریب
بتا ،سبک اسناد کلی -خاص در مزقعیتهای خزشایند  /درصد و سبک اسناد دروشیی -بیروشیی در مزقعییتهیای
شاخزشایند  1/درصد در پیشبینی پیشرفت تحصیلی داششآمزاا شقش دارشد.
سؤال دوم :آیا دانشآموزان دختر و پسر از نظر سبکهای اسنادی با یکدیگر تفاوت دارند؟
به منظزر بررسی این سؤال ،اا تحلیل واریاش
همگنی ماتری

واریاش  -کزاریاش

چند متغیری استفاده شده است .شتیای آامیز بیاک

کیه فیر

را مزرد بررسی قرار میدهد در جدول  9ارائه شده است.

جدول  .3آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس واریانس -کواریانس

آماره باکس

مقدار F

7/79

3/53

درجه آزادی

درجه آزادی
57

هما طزر که در جدول  9مشاهده میشزد ،آمارهی باک

سطح معنیداری
3/39

3 93

برابر با  / 8است .که با تزجیه بیه مقیدار  Fبدسیت

آمییده و درجییات آاادی ،سییطح معنییاداری آ بیشییتر اا  4/4اسییت (  .)P>4/4بنییابراین فییر

واریاش – کزاریاش

همگنییی مییاتری

برقرار است.
جدول  .9نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روی نمرات سبکهای اسنادی

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

فرضیه

خطا

معنیداری

537

3/33
3/33

ارزش

مقدار F

اثر پیالیی

3/35

5/59

3

المبدای ویلکز

3/95

5/59

3

537

اثر هوتلینگ

3/35

5/59

3

537

3/33

بزرگترین ریشه روی

3/35

5/59

3

537

3/33

اثرات

بر اساس دادههای جدول  8مقدار  Fبه دست آمیده در المبیدای ویلکیی ( ) / 8بیا درجیه آاادی ( 9و  ) 9در

سطح کمتر اا  4/42معنادار است (/ 8 ،p=4/442

= (  9و (9

 .)Fبنابراین بین داششآمزاا دختیر و پسیر حیداقل در

یکی اا سبکهای اسنادی تفاوت معنیداری وجزد دارد .در ادامه برای پی برد به اینکه در کدام یک اا سیبکهیای
اسنادی بین دخترا و پسرا تفاوت وجزد دارد ،شتای تحلیل واریاش
شظر سبکهای اسنادی در جدول شماره  24درج شده است.

چند متغیری در مقایسهی دخترا و پسرا اا

جدول . 3نتایج تحلیل واریانس چند متغیری در مقایسه دختران و پسران از نظر سبکهای اسنادی

مجموع

میانگین

درجه

مقدار

سطح

شاخصهای آماری

مجذورات

مجذورات

آزادی

F

معنیداری

درونی -بیرونی خوشایند

5 /3

5 /3

5/ 5

3/35

درونی -بیرونی ناخوشایند

/5

/5

/37

3/ 5

پایدار -ناپایدار خوشایند

9/ 8

9/ 8

9/98

3/333

پایدار -ناپایدار ناخوشایند

/ 7

/ 7

/59

3/ 3

کلی -اختصاصی خوشایند

/89

/89

/ 3

3/ 33

کلی -اختصاصی ناخوشایند

5/75

5/75

/57

3/ 3

سبکهای اسنادی

اسنادهای خوشبینانه (مثبت)

35/ 3

35/ 3

9 /9

3/33

اسنادهای بدبینانه (منفی)

5/95

5/95

8/35

3/38

هماشطزر که دادههای جدول  24ششا میدهد بین دخترا و پسرا در سبک اسنادی پاییدار -شاپاییدارِ مزقعییت-

های خزشایند ( ) f=28/80، P<4/42و اسنادهای خزش بیناشه ( ) f=8/81، P<4/42و اسینادهای منفیی ( P<4/4
 ) f=0/4 ،تفاوت معنادار وجزد دارد امّا در سایر سبکهای اسنادی بین آ ها تفاوت معناداری مشاهده شمیشزد.

بحث و نتیجهگیری
یکی اا اهداف پژوهش حاضر بررسی رابطهی بین سبکهای اسنادی و پیشرفت تحصیلی داششآمیزاا بیزد کیه
شتای به دست آمده اا تحلیل دادهها گزیای این واقعیت است که اا میا سیبکهیای اسینادی ،رابطیهی بیین سیبک
دروشی -بیروشی در مزقعیتهای شاخزشایند و سبک اسنادی کلی -خیاص در مزقعییتهیای خزشیایند بیا پیشیرفت
تحصیلی اا شظر آماری معنادار است .به شحزی که سبک اسناد دروشی -بیروشی در مزقعیتهای شاخزشایند (شکسیت)
با پیشرفت تحصیلی رابطهای معنادار امّا منفی را ششا میدهد .یعنی داششآمزااشی که شکستهای خزد را به عزامیل
دروشی شسبت میدهند اا شظر پیشرفت تحصیلی در سطح پایینی قرار دارشد .و بین سیبک اسینادی کلیی -خیاص در
مزقعیتهای خزشایند (مزفقیت) با پیشرفت تحصیلی رابطهی مثبت و معنادار مشاهده شد .یعنی داشیشآمیزااشی کیه
مزفقیتهای خزد را به عزامل کلی شسبت میدهند اا پیشرفت تحصیلی باالتری برخزردار هسیتند .ایین یافتیههیا بیا
شتای پژوهشهای طیبیسز و همکارا (  ،)142گزردوا و اُسین (  ،)142گروجینا ( ،)1440یزشگ شین پیارک
و یزچزل کیم ( ،)1441براشدو و همکارا ( ،)1441بیگدلی و هاشمیا (

 ،)2رضاییمقدم و رسیتمی ()2 98

و سلیماشیشژاد و شهرآرای ( )2 92همسزیی دارد .واینیر (  )28در مزضیز مفهیزمِ خیزد (خزدپنیداره) تحصییلی
معتقد است داششآمزااشی که شکستهای خزد را به عزامل دروشی و مزفقیتها را به عزامل بیروشی شسبت میدهنید
یک تصزر منفی اا خزد در آ ها شکل میگیرد ،یعنی شزعی مفهزمِ خزد (خزدپندارهی) منفی در آ ها شکل میگییرد
و این خزدپندارهی منفی باعث میشزد اشگییه و تالش الام برای اشجام فعالیتهای تحصیلی اا خزد ششیا شدهنید و
- Georgina
- Young Shin Park
- Uichol Kim

اا تکالیف بعدی احتراا شمایند .گروجینا ( )1440شیی در پژوهشی ششا داد داششجزیا عملکرد تحصیلی خیزد را بیه
ابعادی اا اسناد ماشند هستهی کنترل (دروشی -بیروشی) ،پایداری و کنترل پذیری شسبت میدهند .به طزری که افرادِ بیا
پیشرفت تحصیلی باال مزفقیت خزد را به عزامل دروشی ،پایدار و کنترلپذیر ماشند تالش شسبت میدهنید و در مقابیل
افرادِ با پیشرفت تحصیلی پایین عدم مزفقیت خزد را به عزامیل بیروشیی ،شاپاییدار و غیرقابیلکنتیرل ماشنید دشیزاری
تکلیف شسبت میدادشد.
هدف دیگر این پژوهش بررسی تفاوت بین دخترا و پسرا اا شظر سبکهای اسنادی بزد که شتای حاصیل اا تحلییل
دادههای پژوهشی در جدول  8ششا میدهد تفاوت بین آ ها اا شظر آماری معنادار بزده و در برخی اا سبکهیای اسینادی
بین دخترا و پسرا تفاوت وجزد دارد .هماشطزر که اطالعات جدول  24ششیا مییدهید تفیاوت مییاشگین شمیرات
داششآمزاا دختر و پسر در سبک اسنادی پایدار -شاپایدار در مزقعیتهای خزشایند معنیدار اسیت .بیه شحیزی کیه
داششآمزاا دختر در مزقعیتهای خزشایند (مزفقیت) بیشتر اا پسرا اا سبک اسنادی پاییدار و باثبیات برخیزردار
هستند ،یعنی دخترا در مقایسه با پسرا

بیشتر تمایل دارشد مزفقیتهای خزد را بیه عزامیل باثبیات شسیبت دهنید.

تفاوت دیگر آ ها در استفاده اا اسنادهای مثبت و منفی است .در اسنادهای مثبت (سااگاراشه) بیین مییاشگین شمیرات
داششآمزاا دختر و پسر به طزر معناداری تفاوت وجزد دارد و این تفاوت به شفع دخترا اسیت .بیه عبیارت دیگیر
میتزا گفت که دخترا در مقایسه با پسرا بیشتر اا اسنادهای مثبت و سااگاراشهتر استفاده میشماینید .بیالعک

در

اسنادهای منفی (شاسااگاراشه) شیی میاشگین شمرات داششآمزاا دختر و پسر به طزر معناداری با یکیدیگر تفیاوت دارد
و این تفاوت به شفع داششآمزاا پسر است .به بیا دیگر پسیرا در مقایسیه بیا دختیرا بیشیتر اا اسینادهای منفیی
برخزردار هستند و اا اسنادهای شاسااگاراشهتری استفاده میکنند .یافتههای این بخش اا تحقیق با شتای پژوهشهیای

شزلن ، 9هزیکسما ، 8گینگاس 04و سلیگمن ( )2882که دریافتند پسرها در سنین اولیه شسبت به دخترها سبک تبیینیی
شاسااگاراشهتری دارشد ،حیدری و کزشا ( ) )2 91که به تفاوت معناداری در شمرات مزقعیتهای مزفقییت آمییی در
دوجن

رسیده بزدشد و همننین با یافتههای رجبی و شهنیییال ( )2 90که به تفیاوت معنیاداری بیین دختیرا و

پسرا در استفاده اا سبکهای مثبت و منفی دست یافته بزدشد همسزیی دارد ،ولی با شتای پژوهشهای هاف ،فرییو

هنزسا ( ،)2891گرینبرگ 02و مکالهلیین ،)2889( 01هیال و همکیارا ( ،)1444میالینکز  ،0کزلیگیا  00و افیزرد

0

(  )288همخزاشی شدارد.
اا مهمترین دالیل تمایل دخترا به استفاده اا اسنادهای باثبات و سااگاراشه میتزا به مزفقیتهایی کیه اشیا در
سالهای اخیر در امینههای آمزاشی ،علمی ،فرهنگی کسب شمزدهاشد اشاره شمزد .و امّا دالیل مغایرت و تناقضی کیه
در یافتههای پژوهشی مشاهده میشیزد پژوهشیگراشی اا جملیه اکلیی ( )289؛ اکلیی و همکیارا ()2889؛ میی

و

همکارا ( )2891شاشی اا روششناختی و ابیارهای اشدااه گیری میداشنید (پینتیریچ و شیاشک ،ترجمیهی شیهرآرای،
 ،2 9ص  .)11همننین تفاوتهای فرهنگی جزامع فردگرا و جمعگرا شیی در مغایرت و تنیاقض میؤثر اسیت .بیه
هما اشدااه که تفاوتهای فرهنگی بر جزاشب مختلف رفتارهای اجتماعی مؤثر است بیر گیرایشهیای اسینادی شییی
- Nolen
- Hoeksema
- Gingus
- Greenberger
- Mclaughlin
- Malinchoc
- Colligan
- Offord

تهثیر دارد (معتمدی و افروا.)2 9 ،
در پایا با تزجه به یافتههای این پژوهش میتزا شتیجه گرفت بین سبکهای اسنادی داششآمیزاا بیا پیشیرفت
تحصیلی آ ها رابطه معنادار وجزد دارد .همننین تفاوت بین دخترا و پسرا اا شظیر سیبکهیای اسینادی معنیادار
است.

پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی
.2

باتزجه به این که شتای به دست آمده مربزط به جامعهی آماری داششآمزاا سال سزم دورهی متزسطه اول

شهر همدا میباشد تزصیه میشزد اا تعمیم شتای به سایر دورههای تحصیلی و سایر مناطق خزدداری شزد.
.1

در مزقعیتهایی که داششآمزاا با مزفقیت و شکست روبرو میشزشد بااخزردهایی کیه اا افیراد صیاحب

شفزذ ماشند اولیا و معلما دریافت میشمایند بسیار مهم است .بنابراین باید اولیا و معلما تزجه شمایند کیه بیا ارائیهی
بااخزردهای صحیح مزقعیتهای مزفقیتآمیی را به عزامل دروشی ،باثبات و کلیی شسیبت دهنید و در مزقعییتهیای
شکست اسنادهای داششآمزاا به سزی عزامل بیروشی ،شاپایدار و اختصاصی هیدایت شیزشد تیا عییت شفی

آ هیا

کاهش شیابد.
.

معلما  ،مربیا و اولیا باید اا مقایسه ی کزدکا با یکدیگر بدو در شظر گرفتن مییا تزاشایی و استعداد آ -

ها خزدداری شمایند؛ ایرا ممکن است کزدکا شکستهای خزیش را در قیاس بیا دیگیرا بیه عیدم تزاشیایی خیزد
شسبت دهند که یک اسناد دروشی ،پایدار و غیرقابل کنترل است .در صیزرت تکیرار ،ایین مزضیز منجیر بیه ایجیاد
اسنادهای شاسااگاراشه در آ ها میشزد.
.0

اا ساختارهای رقابتی در کالس و خاشزاده جلزگیری شزد تا مبنایی برای قضاوت افراد در بیارهی تزاشیایی-

های شخصی آ ها فراهم ششزد.
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