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اثرآموزش معنادرمانی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان  

مقدمه: درگیری تحصیلی نقش مهمی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد، دانش آموزانی 
کــه معنا و هدفی برای فعالیت های خود می یابند، به طور فزاینــده از یادگیری لذت می برند و برای 
کســب موفقیت انرژی بیشتری دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش معنادرمانی بر 
درگیری تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه شــهر خرم آباد بود. روش: جامعه آماری پژوهش 
شــامل کلیه ی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1395-1394 بودند که از 
میان آن ها 32 دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب و با طرح پژوهش آزمایشی، 
از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (16 
نفر دانش آموزان در گروه آزمایش و 16 نفر در گروه گواه). مداخالت مربوط به آموزش معنادرمانی 
به مدت 12 جلســه 90 دقیقه ای طی یک جلســه در هفته بر روی دانش آموزان گروه آزمایش انجام 
گرفت. ابزار مورد استفاده پرسش نامه درگیری تحصیلی زرنگ (1391) بود. داده های بدست آمده با 
روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
يافته ها: نتایج پژوهش حاکی از تفاوت معنادار بین گروه ها بود. نتایج آزمون تک متغیره نیز حاکی از 
وجود تفاوت معنادار در دو گروه آزمایش و گواه بود و این نتایج در مرحله ی پیگیری نیز حفظ شده 
است. نتيجه گيري: بر این اساس، به معلمان پیشنهاد می شود در طول دوره ی آموزشی، معنادرمانی را 

به دانش آموزان آموزش دهند.    
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The Effectivness of Logothrapy Training on Academic 
Engagement in Student

Introduction: Academic engagement plays an important role in predicting the 
academic	achievement	of	students.	Students	who	find	meaning	and	purpose	for	
their activities, enjoy learning increasingly and have more energy to succeed. 
The purpose of the present study was to examine the effectiveness of logother-
apy training on academic engagement of middle school students in khorram-
abad.  Method: The statistical population comprised all middle school students 
in khorramabad in the academic year of 2015- 2016 among whom 32 students 
were selected through step random sampling method. Participants were assigned 
to either test or control groups following the pretest -post test and follow up 
experimental design (16 students were assigned to test group and 16 to the con-
trol group). The test group received interventions related to logotherapy training 
for 12 sessions of 90 minutes in a one-week period of time. The applied tool 
was zerang academic engagement questionnaire (1391). The obtained data were 
analyzed using the multi-variable covariance analysis (MANCOVA). Results: 
Findings	demonstrated	a	 significant	difference	between	 the	groups.	Similarly,	
results from the single variable research showed a meaningful difference be-
tween	the	two	test	group	and	control	group	and	findings	were	also	preserved	in	
the follow-up phase. Conclusion: Accordingly, it is recommended to teachers to 
embark on teaching logotherapy training during their training period. 
Keywords: logotherapy training, academic engagement, middle school student 

Ezatollah Ghadampour* 
Associate professor of 
Psychology Department, Lorestan 
University
Fazlollah Mirderikvand
Assistance professor of 
Psychology Department, Lorestan 
University
Kobra beiranvand
Master student in Educational 
Psychology,	Lorestan	University

*Corresponding Author:
Email: ghadampour.e@lu.ac.ir



تازه های علوم شناختی، سال 19، شماره 2، 1396 ]52-61[
Advances  in Cognitive Science, Vol. 19, No. 2, 2017

الرآمیزش مع ادرمانی بر درگيری تحصيلی دانش آمیزان  

53
53

 مؤلفه ی رفتاري درگیــري تحصیلي، به رفتارهاي قابل 
مشاهده ی تحصیلي نظیر تالش و پایداري هنگام مواجهه 
با مشکل در حین انجام تکالیف درسي و تقاضاي کمک 
از معلمان یا همکالســی ها به منظــور یادگیري و درک 

مطالب درسي اشاره دارد(16، 17).
درگیري انگیزشــی واکنش هاي عاطفي، عالقه و ارزش 
دادن به فعالیت هاي مدرســه را نشــان می دهد و داراي 
نشانگرهاي »عالقه«، »ارزش« و »عاطفه« است(18، 19). 
براي مثال، مؤلفه ی ارزش تکلیف، باورهاي دانش آموزان 
را در مورد اینکه چرا مواد و مهارت هایي که یاد مي گیرند 

مفید، مهم و جذاب اند، منعکس مي کند.
درگیري شــناختي، راهبردهاي شناختي و فراشناختي را 
در بر می گیرد(19) و شامل فرایندهاي مختلف پردازش 
مورد استفاده ی دانش آموزان در امر یادگیری است(11). 
از جمله عواملی که با درگیــری تحصیلی رابطه دارد و 
کمتر در تحقیقات به آن توجه شده، داشتن معنا و هدف 
در زندگی اســت (20، 12). به عبــارت دیگر، درگیري 
تحصیلــی را می تــوان از نظر معنایی کــه تکلیف براي 
دانش آموز دارد، بررســی کرد(12). افــرادي که اهداف 
معناداری2 دارند و درگیر فعالیت هاي ایجاد کننده ی معنا 
هستند، خودهمگامي3 (شــناختن و با عالقه انجام دادن 
این فعالیت ها) بیشتري را تجربه مي کنند. هرچه افراد در 
این فعالیت ها یا دســتیابي به اهداف بیشتر درگیر شوند، 

انتظارات مثبت بیشتري خواهند داشت(21).
به نظر بامستیر(22)، احساس معنا از طریق برآورده شدن 
نیازهاي اولیه به هدف مندي، کارآمدي و خودارزشمندي 
تحقــق می یابد و دیگر پژوهشــگران تحقــق معنا را به 
اهمیت عملی و تصمیم گیري های روزانه ربط می دهند. 
معنادرمانــی بــه دانش آمــوزان کمک می کنــد تا برای 
زندگی شان معنا و هدف بیابند و بر بهزیستی ذهنی(23، 
24) خود بیفزایند و از بی حوصلگی شان بکاهند(25، 26) 
و در پی آن درگیری تحصیلی(20، 12) نیز افزایش یابد. 

مقدمه
امروزه، نظام هاي آموزشي با تغییر و تحوالت زیادي رو به 
رو هستند و در این میان مدارس سعي دارند آموزش هاي 
خــود را مطابق با نیازهاي دانش آمــوزان و جامعه ارائه 
دهنــد(1). یکي از چالش هاي مهــم در زمینه ی ارتقاي 
کیفیت آموزش و موفقیت دانش آموزان در تحصیل ایجاد 
انگیزه در آنها(2) و یکی از مهم ترین شــاخص هاي آن، 

درگیري تحصیلي1 دانش آموزان است(6-3). 
درگیری تحصیلی که نقش مهمی در پیش بینی پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان دارد، به میزان انرژی صرف شده ی 
یادگیرنده برای انجام فعالیت های تحصیلی و نیز اثربخشی 
و کارآیی به دست آمده گفته می شود(7-9). در مطالعات 
آموزش و پرورش، درگیری تحصیلی ضروری است و به 
حالتی بادوام در درون فرد اتالق می شود که به درگیری 

در فعالیت های مدرسه و بهبود آن می انجامد(10).
درگیري تحصیلي که تعاریف مختلفی از آن ارائه شــده، 
عبارت اســت از نوعي ســرمایه گذاري روان شــناختي 
و تالش مســتقیم براي یادگیري، فهمیدن و تســلط در 
دانش و مهارت هــاي مورد نیــاز(11). برخی معتقدند 
دانش آمــوزان فقط زمانی در تکالیــف تحصیلی درگیر 
می شــوند که تکالیف موردنظر مستلزم مهارت های حل 
مســأله و تفکر سطح باال نظیر ارزشــیابی، تفکر نقادانه 
و خالقانه باشــد(12). با این حال، باید در نظر داشــت 
که در حقیقت دانش آموزان درگیر یادگیري نمی شــوند، 
بلکه درگیر تکالیف، فعالیت ها و تجاربی می شوند که به 
یادگیري می انجامد. لذا، کار اصلی نظام تربیتی تشــویق 
دانش آموزان به سرمایه گذاری منابع درونی خود (انرژي، 

وقت و توجه) است.
در الگــوي فین(13)، درگیري تحصیلي متشــکل از دو 
مؤلفه ی عاطفي (مانند ارزش دهي به تکالیف درســي و 
یادگیري) و رفتاري (مانند پایداري در تکالیف درســي) 
است. با این حال، مرور تحقیقات جدیدتر نشان مي دهد 
کــه درگیري تحصیلي ســازه اي چندبُعدي و متشــکل 
از مؤلفه هــاي مختلف شــناختي، انگیزشــی و رفتاري 

است(14، 15).
1- Academic engagement 
2- Meaningful goals
3- Self-concordance
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انسانی شــدن سیستم آموزشی. بخشــیدن بُعد معنوی، 
آزادی، مسؤلیت پذیری و معناگرایی به آموزش و سیستم 
آموزشــی می تواند زمینه ی پژوهش خالق برای تبدیل 
عقاید اساســی معنادرمانی به فعالیت های آموزشــی را 

فراهم کند(30).
بر اســاس پژوهش ها، نیمی از دانش آموزان به مدرســه 
احســاس منفی دارند. در حقیقت ایجــاد فضای رقابتی 
در مدرســه آن را به یک مکان اضطــراب آور بدل کره 
است. ترس از شکســت باعث می شود تا دانش آموزان 
نتوانند توانایی شــان را رشد و گســترش دهند. بعضی 
از دانش آموزان، نشــانه هایی از اضطراب، پرخاشگری، 
افســردگی، فقدان ارتباط و عدم پاسخ گویی و تمایل به 
گوشه گیری و انزوا از خود نشان می دهند و تماس برقرار 
کردن با آنها به زمان نیاز دارد. ضمن اینکه این نشــانه ها 

می تواند بیماری زا شود(30).
در بررســی پیشــینه ی نظــری و ادبیــات پژوهش در 
زمینــه ی اثر آموزش معنادرمانی بــر درگیری تحصیلی، 
پژوهشی به دســت نیامد، اما پژوهش های لینین برینک3 
و پینتریچ(20)، یهــو، چونگ و چونگ(21) و همچنین 
دیدگاه اسکلکتی (12) و سلیگمن (32) حاکی از وجود 
رابطه بین معنادرمانی و درگیری تحصیلی است. از آنجا 
که پژوهشــی که تأثیر آموزش معنادرمانی را بر درگیری 
تحصیلی بررســی کرده باشــد، یافت نشد، این پژوهش 
با هدف بررســی تأثیر آمــوزش معنادرمانی بر درگیری 
تحصیلی در دانش آموزان دختر شهر خرم آباد انجام شد.

روش
روش پژوهش حاضر آزمایشــی با طــرح پیش آزمون- 
پس آزمون و پیگیری با گروه گواه و جامعه ی آماری آن 
کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی دوم دوره ی متوسطه ی 
دوم شهر خرم آباد در ســال تحصیلی 95-1394 بود. از 
آنجا که طرح پژوهش حاضر آزمایشــی است و توصیه 

اگر تکالیف براي دانش آموز معنا و ارزش داشــته باشد، 
توجهش را جلب می کنــد و در نتیجه انرژي او را برای 
انجام آن بسیج و نسبت به این تکالیف و فعالیت ها نوعی 
تعهد احساس می کند. این احساس تعهد باعث می شود 
که دانش آموز در اتمام تکلیف پافشاري کرده و اگر حتی 
براي انجام آن هیچ پاداش یا مشوق بیرونی وجود نداشته 
باشد، زمان بیشــتري را به آن اختصاص دهد. لذا توجه 
و تعهــد دو بعد مهم درگیري تحصیلی با تأثیر متقابل بر 

یکدیگر هستند(12). 
معنادرماني، رویکردي فلســفي درباره ی مردم و وجود 
آنهاســت که به مضامین و موضوعات مهم زندگي مانند 
معناي رنج، خــأ وجودي، مرگ و زندگــي، آزادي و 
مسؤلیت پذیري در قبال خود و دیگران، معنایابي و کنار 
آمدن بــا بي معنایي مي پردازد. این رویکرد انســان ها را 
وامي دارد تا آن سوي مشکالت و وقایع زندگي روزمره 

را هم ببینند(27).
معنادرماني یکی از روش هاي درماني مؤثر اســت که در 
قالــب کار گروهي صورت می گیــرد. این روش که در 
زمره ی رویکردهای وجودي اســت، ساختار مفهومي را 
برای کمک بــه مراجعان براي چالش بــا یافتن معنا در 
زندگي شان آماده می کند(28). آنچه در معنادرماني شایان 
توجه و مهم است، توانایي بالقوه و منحصر به فرد انسان 
اســت(29). فرانکل(27) به معناجویی افراد در زندگی 
باور داشت. او می گفت، پایه ی رفتار انسان ها نه نظریه ی  
لذت گرایی فروید1 اســت و نه قدرت طلبی آدلر2، بلکه 
انسان ها به دنبال یافتن معنا و مفهومی براي زندگی خود 
هستند. اگر فردي نتواند معنایی در زندگی خویش بیابد، 
احساس پوچی کرده و از زندگی ناامید می شود و مالمت 
و خســتگی تمام وجودش را می گیــرد. این حس الزامًا 
به بیماري روانی نمی انجامد، بلکه پیش آگهی بدي براي 
ابتال به اختالل هاســت. بنابراین فرانکل بهزیستی را در 

یافتن معنا و مفهوم زندگی می داند.
با معنادرمانی آموزش جنبه ی انســانی پیدا خواهد کرد 
و اشتیاق بیشــتری برای آموزش و تحمل سختی انجام 
تکلیف در دانش آموزان ایجاد می شود. معنادرمانی یعنی 

1- Freud
2- Adler
3- Linnenbrink
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0/84، 0/78 و 0/77 به دست آمد. 
روش اورا

پیش آزمون پرسشــنامه ی درگیری تحصیلی در شــرایط 
یکســان و هم زمان برای هر دو گروه اجرا شــد. سپس 
براســاس طرح درمانی هوتزل(35)، گروه آزمایش طی 
12 جلسه ی90 دقیقه ای و هر هفته یک جلسه، به شکل 
گروهی، آمــوزش معنادرمانی دریافت کرد. در این زمان 
گروه گواه هیچ گونه آموزشــی ندید. در پایان، از هر دو 
گروه پس آزمون و یک ماه بعد آزمون پیگیری اجرا و سپس 
داده ها با نرم افزار SPSS-18  تجزیه و تحلیل شد. برای 
توصیف داده ها، شــاخص های آمار توصیفی (میانگین و 
انحراف معیار) و برای بررسی سؤال های پژوهش آزمون 
(MANCOVA) 1تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــره
و تحلیــل کوواریانس یک متغیــره2 (ANCOVA) به 
کار رفت. جلســات آموزش معنادرمانی بر اساس طرح 

درمانی هوتزل(34) به صورت ذیل است:
جلسه ی اول: سامان دهي جلســات، توجیه آزمودني ها، 

آشنایي اعضاي گروه با یکدیگر. 
ولاــه ی دوت: معرفي رویکــرد معنادرماني و آموزش 
اصطالحــات مهم معنادرماني، مشــخص کردن اهداف 

درمان از طریق افزایش آگاهي در مورد خود واقعي.
ولاه ی  ــیت: بررسی تکلیف جلســه ی قبل، ارائه ی 
شــیوه های معنادرماني و افزایش گفــت وگوي اعضا با 
یکدیگر و شناخت و پذیرش احساسات هم و آگاهي از 

آزادي و مسؤلیت انتخاب. 
ولاه ی چهارت: بررســی معناخواهي و جست وجوي 
معنا و شیوه هاي آن با هدف افزایش و تعمیق خودآگاهي 
دروني و حمایت مشاور از اعضا در برابر ترس و نگراني 

ناشی از حرکت به سوي خودِ تازه. 
ولاه ی ا جم: بررسی تکلیف جلسه ی قبل، به چالش 
کشیدن اعضا، به بحث گذاشتن شیوه هاي معناخواهي در 

تحصیل، دوستی و محبت و رنج.

می شود حجم نمونه در این گونه طرح ها حداکثر 30 نفر 
(در دو گروه آزمایش و گواه) باشد(32)، حجم نمونه 32 
نفر انتخاب شد و از این نمونه ، به طور تصادفی 16 نفر 
در گروه آزمایش و 16 نفر در گروه گواه قرار داده شدند.
روش نمونه گیری پژوهش تصادفی مرحله ای بود؛ به این 
صورت که ابتدا از دو ناحیه ی آموزش و پرورش شــهر 
خرم آباد، به طــور تصادفی ناحیه ی دو و از بین مدارس 
دخترانه ی متوســطه ی چند کالســه، یک مدرســه و از 
بین کالس های دوم  این مدرســه، 32 نفر انتخاب و به 
صورت تصادفی در دو گروه 16 نفره ی آزمایش و گواه 

قرار داده شدند. 
ابسار ومع آوری داده ها

برای سنجش  زرنگ:  تحصيلي  درگيری  ار ش نامه ی 
درگیــری تحصیلی از پرســش نامه ی درگیری تحصیلی 
زرنگ(33) استفاده شــد که شامل 38 گویه است و سه 
بعد درگیری شــناختی (19گویه)، انگیزشــی (10گویه) 
و رفتــاری (9گویه) را در برمی گیــرد. جمع نمرات این 
پرســش نامه که گویه های آن از یک (همیشه نادرست) 
تا پنج (همیشــه درست) درجه بندی شده، حداقل 38 و 
حداکثر 190 است. در اینجا به دو نمونه از سؤاالت این 
پرسش نامه اشاره می شود: "بیشتر اوقاتم را در کالس یا 
کتابخانه می گذرانم." و "از انجام تکالیف و فعالیت های 
مدرســه لذت می برم." روایی پرســش نامه ی درگیری 
تحصیلی، از طریق روایی صوری و محتوایی به شیوه ی 
داوری تخصصی به دست آمد و انطباق با بنیان نظری آن 

را سه تن از متخصصان علوم تربیتی تعیین کردند.
زرنگ پایایی کل پرســش نامه را 0/90 به دســت آورد. 
همسانی درونی خرده مقیاس های درگیری های شناختی، 
انگیزشــی و رفتاری به ترتیــب 0/83، 0/73 0/80 و در 
حد مطلوب و قابل قبول اســت. بنابراین، پرسش نامه ی 
درگیری تحصیلی و خرده مقیاس های آن از ثبات درونی 
مطلوب و قابل قبولی برخوردار است. در پژوهش حاضر 
برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد 
و ضرایب آلفای کرونباخ برای کل پرســش نامه 0/91 و 
برای درگیری های شناختی، انگیزشی و رفتاری به ترتیب 

1- Multivariate analysis of variance
2- Analysis of variance
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نگرش ها و گســترش افق هاي فکري در حوزه ی معنا. 
ولاــه ی دهم: آموزش درک معنا و هدف از زندگي و 
نقش بي هدفي در بروز بی حوصلگی و متعهد شــدن به 
هــدف خاصي در زندگي آینده از طریق تحلیل وجودي 

هدف مندي و معناجویي در زندگی.
ولاــای يازدهم و دوازدهم: بررسی تکلیف جلسه ی 
قبل. آموزش مفهوم خود شــکوفایي و آموزش فن قصد 

متضاد. 

یافته ها
پس از آمــوزش معنادرمانی، از هر دو گروه (آزمایش و 
گواه) پس آزمون و پیگیري به عمل آمد و سپس داده هاي 
مرتبط با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري استخراج شد. 
در جــدول 1 نتایج آمار توصیفــی (میانگین و انحراف 
معیار) دو گروه آزمایش و گواه در شــرایط پیش آزمون، 

پس آزمون و پیگیري آمده است.
همان طور که جدول 1 نشــان می دهد، میانگین نمرات 
درگیری تحصیلی، درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری 

ولاــه ی ششــم: معنایابي در ابعاد گوناگون زندگي، 
بازسازي خود، تحلیل وجودي مفاهیم آزادي و انتخاب، 
تبییــن رابطــه ی آزادي و انتخاب در زندگــي اعضا با 
استفاده از فنون افزایش آگاهي وجودي برای مهار افکار 

و احساسات منفي. 
ولاه ی هفتم: آموزش نحوه ی افزایش مسؤلیت پذیري 
بــراي معنا، کمک به مراجع براي گــوش دادن به نداي 
وجدان، ســؤال از مراجعــان درباره ی معنــا و افزایش 
مســؤلیت پذیري در قبال خود و دیگران، آشنایي با انواع 
ارزش ها، انتخاب ارزش و پذیرش مسئولیت آن، معنایابي 

از طریق ارزش هاي تجربي، نگرشي و خالق.
ولاه ی هشتم: بررســي تکلیف جلسه ی قبل، آموزش 
افزایش افق دید درباره ی منشــأ معنــا، درک و پذیرش 
تنهایي بــه عنوان واقعیتــی اجتناب ناپذیر و درک نقش 

صمیمیت در تحمل احساس تنهایي.
ولاــه ی نهم: بررسی تکلیف جلســه ی قبل، آموزش 
تحلیل وجودي مسأله ی مرگ به عنوان مکمل زندگي و 
هدایت کننده ی آن با استفاده از فن پیشنهاد معنا، اصالح 

جدول 1- شاخص های توصيفي نمرات درگيری تحصيلی، شناختی، انگيزشی، رفتارِی آزمودنی ها براساس مرحله و عضویت 
گروهی 

مرحله

عضویت گروهی

پيگيریپس آزمونپيش آزمون

MSDMSDMSD

گروه آزمایش

114/7515/93147/5616/22150/2515/79درگيری تحصيلی 
57/378/5473/318/7674/688/46درگيری شناختی 
29/125/0036/565/1237/564/76درگيری انگيزشی 
28/256/1337/683/8538/003/61درگيری رفتاری 

گروه گواه

139/7524/45123/6812/94120/6212/78درگيری تحصيلی 
70/5011/6063/877/74862/317/61درگيری شناختی 
35/378/7929/934/1729/184/19درگيری انگيزشی 
33/877/1129/875/5929/125/45درگيری رفتاری 

در مرحله ی پیش آزمون برای گــروه آزمایش به ترتیب 
114/75، 57/37، 29/12، 28/25 بود که پس از آموزش 
معنادرمانی به ترتیب به مقادیر 147/56، 73/31، 36/56، 
37/68 افزایش یافته اســت. در مرحله ی پیگیری نیز این 

مقادیر بــه ترتیب 150/25، 74/68، 37/56، 38/00 بود. 
در گروه گواه نیز این میانگین ها در مرحله ی پیش آزمون 
به ترتیب 70/139،50/75، 35/37، 33/87 و در مرحله ی 
در  و   29/87  ،29/93  ،63/87  ،123/68 پس آزمــون 
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واریانس ها وجود ندارد.
بررسی همگنی رگرسیون نیز از معنادار نبودن پیش آزمون 
حمایت می کند. همچنین قبل از انجام آزمون کوواریانس 
با اســتفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف، نرمال بودن 
توزیع نمونه ها بررسی شد. بنابراین برای تحلیل آماری، 
تحلیــل کوواریانس به کار رفت. داده ها با آزمون تحلیل 

کوواریانس چندمتغیره تحلیل شدند.  
همان طــور که در جدول 2 مشــاهده می شــود، پس از 
خارج کردن اثر پیش آزمون و ســایر متغیرهای کنترل با 
اســتفاده از روش تحلیل کوواریانــس چندمتغیره، برای 

مرحله ی پیگیری 120/62، 62/31، 29/18، 29/12 بود.
برای مشــخص کردن معناداری تفــاوت بین متغیرهای 
فوق از تحلیل کوواریانس اســتفاده شد و برای بررسی 
تفاوت های مشــاهده شــده در درگیــری تحصیلی و 
مؤلفه های آن، ابتدا مفروضه های الزم برای انجام تحلیل 
کوواریانس بررسی شد. بررسی همگنی واریانس ها نشان 
می دهد که معناداری آزمــون لون در نمره های درگیری 
تحصیلــی و مؤلفه های آن در هر ســه زمان اندازه گیری 
(پیش آزمــون، پس آزمــون و پیگیــری) برقــرار بوده 
اســت(p<0/05) و لذا دلیلی برای ناهمگن فرض کردن 

جدول2- نتایج تحليل واریانس چندمتغيری ازتفاضل نمره های پس آزمون - پيش آزمون متغيير وابسته )درگيری تحصيلی و 
ابعاد آن شامل درگيری شناختی، انگيزشی و رفتاری( در گروه های آزمایش و گواه

گروه

معناداریFفرضيه خطاارزشاثر
0/38255/150/007اثر پيالیی

0/61255/150/007المبدای ویلکز
0/61255/150/007 اثر هتلينگ 

0/61255/150/007بزرگترین ریشه ی روی 

عامــل عضویت گروهی اثر معنــاداری وجود دارد. این 
اثر چندمتغیره نشــان می دهد که آموزش معنادرمانی بر 
درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ی دوم دوره ی 
متوسطه ی دوم شهر خرم آباد تأثیرگذار است و بین ابعاد 
درگیری تحصیلی دانش آموزان گروه های آزمایش و گواه 
تفاوت معناداری وجود دارد. برای اینکه تعیین شــود که 
گروه هــای آزمایش و گواه در کدام  یک از ابعاد درگیری 

تحصیلی تفاوت معنــاداری دارند، از آزمون کوواریانس 
یک متغیره اســتفاده شــد که نتایج آن در جدول 3 آمده 

است.
با توجه به نتایج جدول 3، نمرات پیش آزمون گروه های 
آزمایــش و گواه در بعد شــناختی درگیری تحصیلی با 
 P<0/026) مرحله ی پس آزمون تفاوت معنــادار دارند
و F=5/54) و آمــوزش معنادرمانــی موجــب افزایش 

جدول 3- نتایج تحليل کوواریانس تك متغيره برای بررسی تأثير مداخله بر ابعاد درگيری ) شناختی، انگيزشی و رفتاری( 
آزمودنی های گروه های آزمایش و گواه در مرحله ی پس آزمون

متغير وابستهمنبع تغييرات
مرحله ی 

ارزیابی
مجموع 
مجذورات

درجه ی 
آزادی

ميانگين 
مجذور اتامعناداریFمجذورات

پيش آزمون

2/9212/920/040/840/001پس آزموندرگيری شناختی
4/0014/000/160/680/006پس آزموندرگيری انگيزشی
8/2118/210/320/570/012پس آزموندرگيری رفتاری 

عضویت گروهی

406/421406/425/540/0260/17پس آزموندرگيری شناختی
234/161234/169/720/0040/26پس آزموندرگيری انگيزشی
296/411296/4111/700/0020/30پس آزموندرگيری رفتاری
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17 درصدی بعد شــناختی دانش آمــوزان در مرحله ی 
پس آزمون شده است.

کنترل نمــرات پیش آزمون گروه های آزمایش و گواه در 
بعد انگیزشــی درگیری تحصیلی نیز نشــان داد که آنها 
 P<0/004) در مرحله ی پس آزمون تفاوت معنادار دارند
و F=9/72) کــه با توجه به میانگین های مشاهده شــده، 
می تــوان نتیجه گرفت که آمــوزش معنادرمانی موجب 
افزایش 26 درصدی بعد انگیزشی در مرحله ی پس آزمون 
شده است. نمرات پیش آزمون و پس آزمون بعد رفتاری 
درگیــری تحصیلی گروه های آزمایش و گواه نیز تفاوت 
معنــادار دارد (P<0/002 و F=11/70). بــا توجــه به 

نتایج فوق می توان گفت که آموزش معنادرمانی موجب 
افزایش 30 درصدی بعد رفتاری در مرحله ی پس آزمون 

شده است.
برای تجزیــه و تحلیل داده ها در مرحلــه ی پیگیری از 
تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد که نتایج آن در 

جدول 4 آمده است.
همان طــور که در جدول 4 مشــاهده می شــود، پس از 
خارج کردن اثر پیش آزمون و ســایر متغیرهای کنترل با 
روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره، اثر معناداری برای 
عامــل عضویت گروهــی در مرحلــه ی پیگیری وجود 
دارد(p>0/001). ایــن اثر نشــان می دهــد که آموزش 

جدول 4- نتایج تحليل واریانس چندمتغيری از تفاضل نمره های پيگيری- پيش آزمون متغيير وابسته )درگيری تحصيلی و 
ابعاد آن شامل درگيری شناختی، انگيزشی و رفتاری( در گروه های آزمایش و گواه

گروه

معناداریFفرضيه خطاارزشاثر
0/50258/490/001اثر پيالیی

0/49258/490/001المبدای ویلکز
1/01258/490/001 اثر هتلينگ 

1/01258/490/001بزرگترین ریشه ی روی 

معنادرمانی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ی 
دوم دوره ی متوسطه ی دوم شهر خرم آباد تأثیرگذار است 
و بیــن ابعاد درگیری تحصیلــی دانش آموزان گروه های 
آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد. برای تعیین 
اینکــه گروه های آزمایش و گواه در کــدام  یک از ابعاد 
درگیری تحصیلــی تفاوت معناداری دارنــد، از آزمون 

کوواریانس تک متغیره استفاده شد (جدول 5).
با توجــه به نتایج جدول 5، کنتــرل نمرات پیش آزمون 
گروه هــای آزمایــش و گواه در بعد شــناختی درگیری 
تحصیلــی، در مرحلــه ی پس آزمــون تفــاوت معنادار 
نشــان می دهــد (P<0/004 و F= 9/60). پس آموزش 
معنادرمانــی موجب افزایش 26 درصدی بعد شــناختی 

جدول 5- نتایج تحليل کوواریانس یك متغيره برای بررسی تأثير مداخله بر ابعاد درگيری )شناختی، انگيزشی و رفتاری( 
آزمودنی های گروه های آزمایش و گواه در مرحله ی پيگيری

متغير وابستهمنبع تغييرات
مرحله ی 

ارزیابی
مجموع 
مجذورات

درجه ی 
آزادی

ميانگين 
مجذور اتامعناداریFمجذورات

پيش آزمون

1/0211/020/010/900/001پیگیریدرگيری شناختی
12/80112/800/580/440/021پیگیریدرگيری انگيزشی
9/0919/090/380/530/014پیگیریدرگيری رفتاری 

عضویت گروهی

679/961679/969/600/0040/26پیگیریدرگيری شناختی
413/341413/3419/020/0010/41پیگیریدرگيری انگيزشی
386/361386/3616/510/0010/37پیگیریدرگيری رفتاری
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و اکنون به عنوان یک تجربه ی ارزشمند تأکید مي کند.
یافته های پژوهشی نشان می دهد، دانش آموزانی که برای 
انجــام تکالیف معنا و هدفی می یابند، درگیری تحصیلی 
بیشــتری از خود نشــان می دهند(20). همگام با دیدگاه 
اسکلکتی(12)، دانش آموزانی که تکلیف برایشان معنا و 
ارزش دارد توجــه خود را بر انجام تکلیف متمرکز کرده 
و در برابر  خواســته های معلم در کالس درس و اتمام 
تکالیف بیشتر احساس مســؤلیت می کنند و با انگیزه ی 

بیشتری این خواسته ها را پی می گیرند. 
بر اساس پژوهش یهو، چونگ و چونگ(21)، افرادی که 
اهداف معناداری دارند و درگیر فعالیت های ایجادکننده ی 
معنا هستند، از فعالیت های خود آگاهی بیشتری داشته و 
به انجام دادن تکالیف عالقه ی بیشــتری از خود نشــان 

می دهند و انتظارات مثبت بیشتری را تجربه می کنند.
این پژوهش نشــان داد، دانش آموزانی که تحت آموزش 
قرار گرفتند، متوجه شدند که باید میزان آگاهی خود را از 
تکالیف افزایش دهند و برای آن معنایی بیابند و مسؤلیت 
امور را خودشان بر عهده بگیرند و در قبال انجام تکالیف 

متعهد باشند. 
تمامی ایــن عوامل باعث جهت دادن به افکار یادگیرنده 
شــده و وی را درگیــر فعالیت هــای تحصیلی می کند. 
همان طورکــه فالول1(35) بیان کــرد، دانش آموزاني که 
به شــناخت خود اهمیــت می دهنــد، در عملکرد حل 
مســأله بهتر عمل مي کنند. زیرا به این وســیله مي توانند 
منابع دروني و بیروني الزم براي رســیدن به هدف هاي 
یادگیري شان را کنترل کنند. بنابراین آموزش معنادرمانی 
و فراگیري آن باعث می شــود فرگیرندگان با آمادگی و 
اعتمادبه نفس بیشتري در جلسات امتحان حاضر شوند و 
نتایج تحصیلی بهتري  کســب کنند. این دانش آموزان در 
انجام تکالیف تحصیلــی، قدرت و انعطاف پذیری ذهنی 
بیشتری از خود نشان می دهند و انگیزه شان برای ادامه ی 
تحصیل بیشــتر است و در مسائل تحصیلی بیشتر درگیر 
می شوند. افرادی که معنا و هدفی برای فعالیت های خود 

دانش آموزان در مرحله ی پیگیری شــده است. همچنین، 
کنترل نمــرات پیش آزمون گروه های آزمایش و گواه در 
بعد انگیزشــی درگیری تحصیلی، در مرحله ی پیگیری 
 .(F=19/02 و P<0/001) تفاوت معنادار نشان می دهد
میانگین های مشــاهده  شده نشــان می دهد که آموزش 
معنادرمانی موجب افزایش 41 درصدی بعد انگیزشی در 
مرحله ی پیگیری شــده است. کنترل نمرات پیش آزمون 
گروه هــای آزمایش و گــواه در بعد رفتــاری درگیری 
تحصیلی نیز در مرحله ی پیگیری تفاوت معنادار داشــته 
اســت (P<0/001 و F= 16/51). با توجه به نتایج فوق 
می توان گفت که آموزش معنادرمانی موجب افزایش 37 

درصدی بعد رفتاری در مرحله ی پیگیری شده است.

نتيجه گيري
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش معنادرمانی بر 
درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ی دوم دوره ی 
متوســطه ی دوم شهر خرم آباد است. بر اساس نتایج این 
پژوهش، آموزش معنادرمانی بر درگیری تحصیلی و ابعاد 
آن تأثیر داشته و باعث افزایش درگیری شناختی، انگیزشی 
و رفتاری در فعالیت های تحصیلی در مراحل پس آزمون 
و پیگیری می شــود که این نتیجه بــا نتایج پژوهش های 
لینین برینک و پینتریــچ(20) یهو، چونگ و چونگ(21) 
و دیدگاه اسکلکتی(12) و سلیگمن(31) هماهنگ است. 
برای تبییــن یافته هاي این پژوهش مي تــوان گفت که 
رویکرد معنادرماني سعي مي کند با استفاده از روش های 
افزایش آگاهي وجودي و پرسش از ُمراجع درباره ی معنا 
و هدف زندگي بــه وي کمک کند تا براي زندگي خود 
معنایي بیابد. در واقع با پرســش سقراطي تفکر فرد را به 
چالش مي کشد و با ایجاد تنش به وسیله ی معنایابي (که 
پایه ی اساسي نیروي محرکه ی فرد است) او را وادار به 

یافتن معنا مي کند. 
همچنین معنادرماني با تأکید بر مســؤلیت پذیري افراد، 
آنهــا را متعهد به پذیرش مســؤلیت و توجه و تعهد در 
قبال انجــام تکلیف مي کند. از طرفــي آموزش گروهي 
Flavell -1معنادرماني بــر ماندن فرد در زمان حال و تجربه ی حال 
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عسی ا ه قدت ایر و همکاران 

می یابند، به طور فزاینده از یادگیری لذت می برند و برای 
کسب موفقیت انرژی بیشتری دارند(36). 

با توجه به نتایج این پژوهش پیشــنهاد می شود مسؤالن 
آموزش و پــرورش به منظور آگاهی بیشــتر معلمان از 
این روش هــا، دوره های ضمن خدمــت و کارگاه هاي 
آموزشــی معنادرمانی برگزار کنند و معلمان نیز به جاي 
تمرکز بر حجم یادگیــري یادگیرندگان به معنادار کردن 
تکالیف و آموزش هدف گزینی بپردازند، زیرا بســیاری 
از دانش آموزان نمی توانند برای زندگی و انجام تکالیف 
درســی خود اهداف کوتاه مدت و بلندمدت تعیین کنند. 
همچنین الزم اســت در مدارس آزمون معنا و هدف در 
زندگی و درگیری تحصیلی برگزار شود تا دانش آموزانی 
که عملکرد ضعیف تري در این آزمون ها دارند، شناسایی 
شده و متناســب با آن و با استفاده از متخصصان تربیتی 
بــراي آنها دوره هاي آموزشــی ترتیب داده شــود. این 
پژوهش فقط روی دانش آموزان دختر انجام شد، لذا برای 
تعمیم نتایج باید تمهیدات الزم برای اجرای پژوهش های 

دیگری ویژه ی دانش آموزان پسر دیده شود.
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