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مریم جاودانی

1
2
3

چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور تعیین اثربخشی آموزش بازسازی شناختی در اصالح سبکهای اسنادی
آزمایشی طرح پیشآزمونـ پسآزمون با
روش این مطالعۀ نیمه
دانشآموزان دبیرستانی انجام شده است.
ْ
ِ
آماری کلیۀ دانشآموزان مقطع متوسطه در شهر اصفهان بودند كه نمونهها
گروه کنترل بوده است .جامعۀ
ْ
بهصورت تصادفی ،خوشهای و مرحلهای انتخاب شدند و حجم نمونه سی تن از دانشآموزانی بودند که

نفری آزمایشی و کنترل
سبک اسنادی منفی غربالگری داشتند و بهصورت تصادفی در دو گروه پانزده
ِ
جایگزین شدند .در طی هشت جلسۀ نوددقیقهای به گروه آزمایشی ،آموزش بازسازی شناختی دادند و
آنها را با پرسشنامۀ سبک اسنادی آزمودند و ارزیابی کردند .آنگاه دادههای آماری را با استفاده از روش
تحلیل کواریانس تجزیهوتحلیل کردند .یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد تفاوت معناداری میان
میانگین گروه کنترل و آزمایش وجود دارد ( )p>/0005و میزان اندازۀ اثر آن 47درصد از کل واریانس را

شناختی باعث افزایش
تبیین کرد .بنابراین ،نگارندگان این مقاله به این نتیجه رسیدند که آموزش بازسازی
ْ

اسنادهای مثبت و کاهش اسنادهای منفی شده است.

کلیدواژهها :آموزش بازسازی شناختی ،اصالح سبکهای اسنادی ،پرسشنامۀ سبک اسنادی ،اسنادهای مثبت
و منفی

 .1دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه لرستان (نویسندۀ مسئول).
 .2استادیار دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه لرستان.
 .3کارشناس آموزشوپرورش استان اصفهان.

psychopayam@yahoo.com
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مقدمه

واکنش اشخاص به موقعیت ْ متأثر از برداشت و ارزیابی شناختی آنها از آن موقعیت است .ازاینرو،
نظریهای که در دو دهۀ اخیر مورد توجه قرار گرفته است سبک یا شیوههای تبیین افراد از رویدادهای

تنشزا است ( .)1994 ,Terryاز مفهوم سبک اسناد یا سبک تبیینی برای مشخصکردن انواع
ً
معموال در مواجهه با یک رویداد به کار میگیرند (,Bridges
تبیینهایی استفاده میشود که افراد

 .)2001عوامل ع ّلیِ رفتار را اسناد گویند و برایناساس ،رفتار دیگران را به عوامل یا ویژگیهای

شخصیتی پایدار و یا به جنبههایی از موقعیت اجتماعی آنها اسناد میدهند (.)1996 ,Petri

سبک تبیین افراد
آبرامسون ،1سلیگمن و تیزدل ،)1978( 2برپایۀ نظریه درماندگی آموختهشده،3
ِ

از رویدادها را بررسی کردند و فهمیدند که گروهی علت رویدادها را به خود و گروهی به اوضاع،
ت و سایر افراد (سبک اسناد درونی در مقابل بیرونی) نسبت میدهند .ازسوییدیگر ،این
موقعی 

رویدادها را در همۀ زندگی فرد مؤثر میدانند و یا محدود به همان موقعیت در نظر میگیرند (سبک

اسناد کلی در برابر اختصاصی) .سلیگمن ( )1998معتقد است درماندگی آموختهشده ،که بهوسیلۀ

حوادث کنترلناپذیری به وجود میآید ،منجربه ساخت شناختیِ منفی میشود؛ یعنی موفقیت و
شکست خارج از کوششهای فرد است .اتفاق ناگوار برای همه رخ میدهد ،ولی این افراد این
بدبیاریها را با انتسابهایی توجیه میکنند که ازنظر منبع ،پایداری و کنترلپذیری متفاوتاند.
ْ
ضعیف شایعاند .اینها برای همه اتفاق
شکستهای تحصیلی ،ناخوشی بدنی و عملکرد شغلی
میافتد .برخی ،با تالش بیشتر و بیشازگذشته کوشیدن ،به این ناکامیها واکنش نشان میدهند و
برخی دیگر با ناامیدشدن و دستکشیدن از تالش واکنش نشان میدهند .سبک تبیین بدبینان ْه افراد

را در مقابل شکست و بدبیاریها نسبت به واکنش دوم ،یعنی ناامیدشدن ،آماده میکند و باعث
کاهش تالش میشود ( .)2004 ,Woolfolkمسلم ًا اگر موفقیتهای خود را به توانایی و تالش
خود یعنی منابع درونی نسبت دهیم ،انگیزۀ بیشتری برای کوشش بیشتر خواهیم داشت .اما اگر
موفقیتهای خود را به شانس نسبت دهیم پشتکار ما به دلیل وابستگی به عاملیکنترلناپذیر کاهش
مییابد؛ لذا اگر در فردی درماندگیِ آموختهشده به وجودآید ،را ِه هرگونه تالشی را سد میکند و نتیجۀ

حرکت را در ذهن به شکستهای مجدد ختم میکند ( .)2008 ,Taylorیکی از شیوههایی که با
استفاده از آن میتوان شناخت نادرست فرد را تغییر داد بازسازی شناختی اسنادها است که رویدادی

مداخلهای به شمار میرود و هدف آن رفع مشکالت انگیزشی و شناختی دانشآموزان است .در این

شیوه ،اسنادهای ع ّلی دانشآموزان دربارۀ موفقیت و شکست آنها در تکالیف مدرسه تجزیهوتحلیل
میشوند و فرض میشود که اگر دانشآموزان موفقیت یا شکست خود را به نیروهایی نسبت دهند

1. Abramson
2. Seligman & Teasdale
3. learned helplessness
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که تحت کنترل آنها نیست برای پافشاری در یادگیری برانگیخته نمیشوند (.)2000 ,Winner
بنابراین ،اگر موفقیت را به توانایی ،اعتمادبهنفس ،شور و عالقه نبست دهیم ،انتظار برای دستیابی

به موفقیت بعدی افزایش مییابد (احدی .)1388 ،چاپین و دایک )2002( 1و فوراسترلینگ

2

( )2004معتقدند که عدم آگاهی از نقش بازسازی شناختی اسنادها باعث منفعلشدن دانشآموزان

در جریان یادگیری میشود .الن لی )2007( 3در پژوهشی به بررسی تأثیر بازسازی شناختی اسنادها

بر درماندگی آموختهشده و افسردگی پرداخت و نتایج نشان داد آزمودنیهایی که الگوی فکری
خود را کاهش دادند ،کاهش معناداری در درماندگی آموختهشده نشان دادند .در مطالعهای برروی

نوجوانانی که دچار مشکالت روانی بودند نتایج نشان داد که اسنادهای شکست درونی ،پایدار و کلی
با افسردگی و درماندگی آموختهشده ارتباط دارد و امکان تغییر آنها با تغییر اسنادها وجود داشت

( .)2000 ,Tamanaieماریان و فیلمن )2010( 4اثرپذیری درمانهای دارویی و شناختیرفتاری را
در بازسازی شناختیِ اسنادهای بیماران افسرده به کار بردند .سبکهای اسنادی با پرسشنامۀ ASQ5

اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که هم دارودرمانی و هم شیوۀ شناختیرفتاری در کاهش افسردگی
مؤثرند؛ اما اثرپذیری بازسازی شناختی در کاهش سبکهای شناختی منفی بیشتر بود .سانتروک

6

( )2004و بندورا )2001( 7معتقدند ،با تغییر و اصالح بازسازی شناختی اسنادهای افراد ،میتوان

در انگیزه و عملکرد آنها تغییر ایجاد کرد و ازطریق آموزش به افراد در زمینۀ اسناد شکست به
عوامل تغییرپذیر ،مانند فقدان تالش یا راهبرد ضعیف یا اشتباه ،میتوان انگیزۀ بیشتری را به وجود

موضوع پژوهش نگارندگان را برانگیخت تا با انجام این پژوهش
حساسیت
آورد .بنابراین ،اهمیت و
ِ
ِ
بتوانند گامی مثبت در جهت تغییر سبکهای اسنادی دانشآموزان بردارند .ازاینرو ،پژوهش حاضر

میتواند راهگشای برخی از معضالت و مشکالت آموزشی باشد .درنتیجه ،هدف اصلی این پژوهش

بررسی اثرپذیری آموزش بازسازی شناختی اسنادها در اصالح سبکهای اسنادی دانشآموزان است.
روش پژوهش

پژوهش حاضر باتوجهبه اهداف و فرضیههای آن پژوهشی نیمهآزمایشی است .در این پژوهش
از طرح پیشآزمونـ پسآزمون با گروه کنترل و آزمایش استفاده شده است .نمونۀ پژوهش حاضر
 120تن از دانشآموزان کالسهای سوم دبیرستانهای شهر اصفهان بودند که ازطریق نمونهگیری

خوشهای از نواحی ششگانۀ آموزشوپرورش شهر اصفهان ،ناحیۀ یک بهطور تصادفی انتخاب
1. Chapin & Dyke
2 . Fosterling
3. Lanli
4. Marian & Filman
5. Attributional Style Questionnaire
6. Santrock
7. Bandura
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دبیرستان آن ناحیه گزینش شدند و نهایت ًا سی تن از دانشآموزان این دو دبیرستان برای
شدند .دو
ِ
نمرۀ پیشآزمون سبک اسنادی بهطور تصادفی در طرح آزمایشی جایگزین شدند .در مرحلۀ اجرای

این پژوهش ،پرسشنامۀ سبک اسنادِ  ASQبهعنوان پیشآزمون اجرا شد .پس از آن سی تن از
دانشآموزانی که پایینترین نمره را در کل پرسشنامه به دست آوردند بهعنوان گروه نمونه انتخاب
شدند .در مرحلۀ بعد ،این سی تن بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.
آموزش بازسازی شناختی اسنادها در هشت جلسۀ هفتگی (نود دقیقه) با استفاده از مراحل آموزشی

بازسازی شناختی بک )2008( 1انجام شد .در این شیوه ،افراد از افکار خود آگاه میشوند و تشخیص
میدهند که چگونه افکار منفی را شناسایی کنند و نهایت ًا افکار مثبت را با افکار منفی جایگزین کنند.
شناختی بک
مراحل آموزش بازسازی
ِ

محتوا

جلسات
اول

آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و با آشنایی با اهداف جلسات ،توضیح دربارۀ قواعد گروه و شیوۀ

دوم

آشنایی با اسنادها و خطای اسنادها ،آشنایی با اسنادهای درماندگی آموختهشده ،درک ارتباط بین

برگزاری جلسات ،آشنایی با روش درمان و منطق آن ،آشنایی با مفهوم درماندگی آموختهشده.

عواطف و رفتارها ،آگاهی از تفاوت ذهنیت و عینیت ،آشنایی با افکار منفی و روشهای اصالح آن،
درک ارتباط افکار خودکار منفی و درماندگی آموختهشده.

سوم

درک ارتباط بین عواطف و رفتارها ،آگاهی از تفاوت ذهنیت و عینیت ،آشنایی با افکار منفی و

چهارم

آشنایی با مفاهیم تغییر شناختی ،اطالع از اینکه چطور خطاهای شناختی باعث ایجاد درماندگی

پنجم

آشنایی با مفهوم مسئولیتپذیری  ،آشنایی با مفهوم پذیرش مسئولیت اعمال و رفتارها ،آگاهی با

ششم

ایجاد توانایی در زمینۀ تشخیص اسنادهای خوشایند و ناخوشایند ،آشنایی با روشهای اصالحی

هفتم

آشنایی با روش بازآموزی اسنادها ،آشنایی با تکنیکهای بازنگری اسنادها.

هشتم

بررسی خالصهای از جلسات قبل ،بررسی مجدد سبکهای اسنادی و درماندگی آموختهشدۀ

روشهای اصالح آن ،درک ارتباط افکار خودکار منفی و درماندگی آموختهشده.

آموختهشده میشود.

نقش اسنادهای خوشایند و ناخوشایند در بروز رفتارها.
اسنادها با کمک تکنیکهای درمان شناختی.

آزمودنیها ،پیشنهاد در زمینۀ بهکارگیری تکنیکهای آموختهشده در اوضاع زندگی روزمره.

1. Beck
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پرسشنامۀ سبک اسنادی  :ASQاین پرسشنامه یک ابزار خودگزارشدهی است .نخستین بار،

پیترسون و سلیگمن ( )1984برای اندازهگیری اسنادهای افراد برای رویدادهای کنترلناپذیر آن را

ساختند .پرسشنامۀ سبک اسنادی دربرگیرندۀ دوازده موقعیت فرضی (شش رویداد خوشایند و شش
رویداد ناخوشایند) است .برای هر رویداد چهار پرسش مطرح است .نخستین پرسش که دربارۀ

مهمترین علت این رویداد است ،اگرچه در نمرهگذاری به کار نمیرود ،ضروری است تا آزمودنی به
سه پرسش دیگر برحسب موارد زیر پاسخ دهد .این موارد شامل درونیبیرونی ،پایدارناپایدار ،کلی

و اختصاصیبودن رویدادها است .اگر فردی در موقعیتهای موفقیت و پرسشهای اول ،نمرههای
ْ
موفقیت مجموع
 ،4 ،2 ،3 ،5 ،4و  6را عالمت زده باشد ،بعد درونیبیرونی این فرد در موقعیت

این اعداد تقسیم بر شش است (  .) 24 = 4بههمینترتیب ،در ابعاد دیگر و موقعیت شکست ،نمرهها
6

محاسبه میشود .یکی از ابعاد پرسشنامۀ  CPCN1این است که از نمرۀ ترکیبی مثبت منهای نمرۀ

ترکیبی منفی به دست میآید که این نمره بیانگر شیوۀ اسناد فرد است که از دامنۀ  -18تا  +18است.

هرچه از نمرۀ منفی بهسمت نمرۀ مثبت حرکت کنیم شیوۀ اسنادی بهسمت اصالحشدن سوق داده
میشود .در مطالعۀ سنجوان و ماگاالرس )2009( 2ضریب پایایی پرسشنامه را  81درصد ب ه دست

آوردند .در پژوهش حیدری و شهنی ییالق ( )1391ضریب پایایی مادههای پرسشنامه ،برای سبک

اسنادی مثبت ،ازطریق آلفای کرونباخ  92درصد و تنصیف (اسپیرمنـبراون و گاتمن)  69درصد و

 61درصد .و برای سبک اسنادی منفی به ترتیب  63درصد و  58درصد و  41درصد محاسبه شد.

یافتهها

برای آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد که باید دربارۀ آن احتیاط کرد.
بهعبارتی ،برای استفاده از این آزمون باید مفروضههای مربوط به آن را رعایت کرد؛ دراینصورت

استفاده از آزمون تحلیل کواریانس مجاز است و درغیراینصورت این آزمون توصیه نمیشود .به این
فرض همگنیِ شیب رگرسیون بررسی میشود.
منظور درابتدا
ِ

همگنی رگرسیون
جدول .1بررسی
ِ

متغيرها

تعامل گروه و پيش آزمون

درجۀ آزادي
1

ميانگين مجذورات
1/21

F

0/602

معناداري()P
0/44

همانطورکه در جدول مشاهده میشود تعامل گروه و پیشآزمون معنادار نیست پس دادهها فرضیۀ

همگنی شیب رگرسیون را تأیید میکند.P=0/44 :

1. Composite Positive Composite Negative
2. Sanjuan &Magallares
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نمودار بررسی رابطۀ خطی بین پیشآزمون و پسآزمون

نمودار نشان میدهد که بین پیشآزمون و پسآزمون رابطۀ خطی وجود دارد؛ درنتیجه مفروضۀ

رابطۀ خطی بین متغیر تصادفی (پیشآزمون) و متغیر وابسته (پسآزمون) پذیرفته میشود.
جدول  .2نتایج آزمون لوین برای بررسی مفروضۀ برابری واریانسها

متغير

درجۀ آزادي

درجۀ آزادی

F

معنا داري()P

اسنادها

1

28

2/24

./14

نتایج جدول نشان میدهد که مفروضۀ تساوی واریانسهای دو گروه برابر است.P =%14 :

بنابراین شرایط استفاده از آزمون تحلیل کواریانس مهیا است.

جدول  .3مقایسۀ میانگین نمره اسنادها در پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین
آزمایش

4/47

انحراف
معیار
2/17

کنترل

4/36

2/50

میانگین

انحراف معیار

8/78

2/30

4/39

2/47

نتایج جدول  3نشان میدهد میانگین نمرات اسنادها در گروه آزمایش در پیشآزمون 4/47و

پسآزمون  8/78بوده است .این میانگین در پیشآزمون در گروه کنترل  4/36و در پسآزمون 4/39

بوده است.

اثربخشی آموزش بازسازی شناختی...
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بهمنظور بررسی تأثیر آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی در کاهش اضطراب دانشآموزان از آزمون
تحلیل کواریانس استفاده شده است که نتایج آن در جدول شمارۀ  4ارائه شده است.

جدول  .4نتايج تحليل کواریانس تأثير آموزش بازسازی شناختی دانشآموزان بر ميزان نمرات اسنادها در دو گروه

منبع تغییرات

مجمو ع مجذورات

درجۀ آزادی

F

معناداري ()P

ميزان تأثير

پيشآزمون
(اسنادها)

48/60

1

24/45

0/0005

0/47

444/47

1

223/64

0/0005

0/89

عضویت گروهی
(آزمایش و کنترل)

همانگونه که جدول شمارۀ  4نشان میدهد ،اثر پیشآزمون ازلحاظ آماری معنادار استf=24/45 :

و  p=0/0005به بیان دیگر ،نمرههای پیشآزمون بر پسآزمون تأثیر گذاشته است و میزان این تأثیر
 47درصد است .برای آزمودن اثر عضویت گروهی بر متغیر وابسته (اسنادها) باید اثر پیشآزمون
بهعنوان عامل همپراش زدوده شود .نتایج نشان میدهد اثر متغیر مستقل با زدودن متغیر همپراش

نیز معنادار است f=223/46 :و .p=0/0005
بحث و نتیجهگیری

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش بازسازی شناختی اسنادها در اصالح اسنادهای دانش
آموزان بود .نتایج تحلیل کواریانس نشان داد این آموزش باعث اصالح اسنادهای دانشآموزان
(افزایش اسنادهای مثبت و کاهش اسنادهای منفی) گروه آزمایشی در مقایسه با دانشآموزان گروه

کنترل شده است ( .)p >0/01نتایج این پژوهش همخوان با نتایج پژوهش اوانس و همکاران

1

( )2010و ساوتر و همکاران )2009( 2و بک ( )2005است .در تبیین این امر ،میتوان دلیل

موفقیت این رویکرد را در مبانی نظری آن جستوجو کرد .در دیدگا ِه شناختی ،انسان سالم به کسی

گفته میشود که توانایی قدرت پردازش صحیح اطالعات را داشته باشد .چنانچه فرد در اجرای

پردازش اطالعات عملکرد سالم داشته باشد دچار خطای شناختی میشود و درنتیجه به ناراحتیها

ساخت شناختیِ منفی میتواند باعث درماندگی آموختهشده
و اختالالت روانشناختی مبتال میشود.
ِ

شود ،یعنی اعتقاد به اینکه موفقیت و شکست خارج از کوششهای شخصی است .تمام مباحثی که
در دیدگاه شناختی مطرح میشود حول یک محور و یک فرضیۀ کلی میچرخند و آن این است که افراد
افسرده و درمانده در پردازش اطالعات مشکل دارند و این نیز ریشۀ عمیقی در ساخت شناختی دارد
1. Evans et al.
2. Sauter et al.
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که بهصورت خطاهای شناختی و تفسیر بدبینانۀ تجربههای زندگی آشکار میشود (سیف.)1388 ،

ازسویدیگر ،در تبیین یافتههای پژوهشی نیز میتوان به مؤلفههای گامبهگام برنامۀ درمانی اشاره کرد

که براساس پیشینه ،متناسب با سبک اسناد تبیینی دانشآموزان طراحی شده است .در این شیوه،

ت را به عوامل درونی نسبت دهند ،بلکه موفقیت در سایر
دانشآموزان یاد گرفتند که نهتنها موفقی 

جنبههای زندگی را ناشی از تالشهای خودشان بدانند .در این شیوه با اصالح خطاهای شناختی،
شناختی اعتمادبهنفس و ناامیدی را افزایش
مانند توجه به کارهای مثبت و تصور اینکه خطاهای
ْ
میدهد ،امیدواری دانشآموزان افزایش مییابد .آنها همچنین یاد گرفتند که شکستهای خود را
به عوامل بیرونی ناپایدار تعمیم دهند .طبق دیدگاه پترسون ،1مایر 2و سلیگمن (quoted ,1993

 )2004 ,from Zealandدانشآموزانی که شکستهای پیاپی خود را بهجای فقدان کوشش به

فقدان توانایی نسبت میدهند احساس میکنند که بر محیط خود کنترل ندارند و همواره احساس
بدشانسبودن دارند .در این شیوۀ درمانی ،وقتی دانشآموزان یاد میگیرند که بر افکار خود نظارت

داشته باشند و ارتباط افکار و خطاهای انتسابی خود را درک کنند بهصورت منعطفتری به اتفاقات
زندگی مینگرند .وقتی آنها یاد میگیرند که شکستهای آنها موقتی و تغییرپذیر است ،پرانرژی

میشوند و درصدد یافتن راهی برای تغییردادن آناند .آنها همچنین یاد میگیرند که دلیل رویدادهای

خوشایند و ناخوشایند را در درون خود و یا در دنیای بیرونی جویا شوند .در بعد مسئولیتپذیری
آنها میآموزند که هرگاه خود آنها عامل مشکالت باشند باید مسئولیت اشتباهاتشان را به عهده
بگیرند و برای اصالح رفتار خود تالش کنند و هرگاه آنها علت مشکالت نباشند باید برای خودشان
ارزش قائل شوند .در این شیوه آنها یاد میگیرند که نکوهش کلی را کم کنند و در مقابل ،نکوهش
رفتاری را جایگزین آن کنند .به این معنی که بهجای آنکه شخصیت خود را متهم شمارند رفتار

خاص را ناروا تلقی کنند .درنهایت باتوجهبه اینکه در ایران ،در این زمینه بررسیهای اندکی انجام
شده است دستیابی به اطالعاتی دراینباره میتواند راهبرد مهمی برای مراکز آموزشی و پژوهشی
و درمانی به همراه داشته باشد .اگر معلمان دانشآموزان را تشویق کنند که شکستهای خود را به

عواملی ارتباط دهند که میتوان آنها را کنترل کرد ،در آن صورت ممکن است از پیامدهای زیانبار
شکست پیشگیری کنند .ازجمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به این نکته اشاره کرد که بررسی

حاضر تنها با کمک پرسشنامه گردآوری شده و از روش مصاحبه استفاده نشده است .همچنین،
در این پژوهش امکان کنترل سایر متغیرهایی که بهنوعی بر سبکهای اسنادی دانشآموزان تأثیر
میگذارد (مانند طبقۀ اقتصادیاجتماعی و سبک تربیتی والدین) فراهم نبوده است .پیشنهاد میشود

در بررسیهای آینده روند جریان تحول اسنادها در گروههای سنی مختلف بررسی شود.

1. Peterson
2. Maie
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