
 

 

ان افسردگی نوجوانان دختر تأثیر تغییر سبک اسناد بر کاهش میز

 نابینا

 

 3، فرنگیس کاظمی2درآمدی ی، پرویز شریف1پور اکرم هدی

 17/5/1394 تاریخ پذیرش: 20/4/1394 تاریخ دریافت: 

 چکیده

روش  بود افسردگی نوجوانان دختر نابینا حاضر بررسی تأثیر تغییر سبک اسناد بر کاهش میزان پژوهشهدف 

 گیرینمونه. بدین منظور با استفاده از روش بود گروه کنترل با آزمونپس -آزمونپیشآزمایشی با طرح  پژوهش

دختر نوجوان نابینای افسرده که در مقاطع راهنمایی و دبیرستان مدرسه نابینایان نرجس شهر  30، در دسترس

درونی، پایدار »های منفی سبک اسناد و در موقعیتمشغول به تحصیل بودند  1390 -91تهران، در سال تحصیلی 

های انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنی ،داشتند قرار «و کلی

ای به صورت گروهی تحت آموزش برنامه تغییر سبک اسناد قرار گرفتند دقیقه 45گروه آزمایش طی ده جلسه 

به وسیله آزمون افسردگی  پژوهشهای . دادهنکردندونه آموزشی در این زمینه دریافت گاما گروه کنترل هیچ

 و با استفاده از آزمون تحلیل گردآوری کودکان و نوجوانان امه سبک اسنادکودکان و نوجوانان و پرسشن

نشان داد که  اهیافتهند. تحلیل شد )مانکوا( راههتحلیل کواریانس چند آزمون و  )آنکوا( راههیک کواریانس 

معنادار  تأثیرافسردگی میزان کاهش  بر و کلی به بیرونی، ناپایدار و اختصاصیغییر سبک اسناد از درونی، پایدار ت

 توان نتیجه گرفت که تغییر سبک اسناد در کاهش میزان افسردگی نوجوانانمی به طور کلی .(P <0001/0)دارد 

 .ه استمؤثر بود نابینا دختر

 ننوجوا، نابینا، سبک اسنادی، افسردگ :گان کلیدیواژ

                                                           
 )نویسنده مسئول(طباطبائیدانشگاه عالمه  ی ازکارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنای. 1
 a.hodapoor@yahoo.com 

 dr_sharifidaramadi@yahoo.com گروه روانشناسی کودکان استثنائی دانشگاه عالمه طباطبائیاستاد . 2

 farangis_kazemi@yahoo.com طباطبائیدانشگاه عالمه تادیار گروه روانشناسی کودکان  استثنائی اس. 3

mailto:a.hodapoor@yahoo.com
mailto:dr_sharifidaramadi@yahoo.com
mailto:farangis_kazemi@yahoo.com


 1394، پائیز 19 شمارهافراد استثنایی، سال پنجم،  شناسیروان فصلنامه                                                    116

 

 مقدمه

شود که از به کسی گفته می 2( نابینا1966) 1طبق تعریف انجمن ملی جلوگیری از نابینایی

-می بینایی فقدان (.1392یا کمتر برخوردار باشد )سیف نراقی و نادری،  200/20 یناییبمیزان 

 همچنین گذارند،می خود محیط بر آنان هک تأثیری و نابینایان بینش گیریشکل ینحوه تواند

 درآمدی، )شریفی دهد قرار تأثیر تحت اشیا و اشخاص با را هاآن آمیزموفقیت و مؤثر تعامل نحوه

 درو، )هاردمن دهدحواس قرار می درون دادفرد نابینا ادراک خود از جهان را بر مبنای  (.1379

 هایشناخت و (1389، یه و یادگاری، گنجی، یوسفی لوعلیزاده؛ ترجمه 2002، 3اگنو 

-نگرشو ای در نتیجه استنباط کارکردی از وضعیت بینایی تا اندازهنیز نابینا  4اجتماعی نوجوانان

، 5وبستر و آروشود )پدیدار می ،انسان دارا هستند یک درباره خودشان به عنوانها که آن های

نابینایی به عنوان یک مانع در ست بنابراین ممکن ا؛ (1381ترجمه شریفی درآمدی، ؛ 1998

کمتری  خود ارتباط اجتماعی النبت به هم سن و سانسها آنشود که تعامالت اجتماعی باعث 

و برداشت فرد از خود دارای بار قوی اجتماعی است، لذا  داشته باشند و چون ادراک از خود

های نادرست . این نگرش(1391گذارد )افروز، روی بعد عاطفی ارزشیابی خود آنان تأثیر می

گردد که فرد آن را به عاطفی و روانی می هایاختاللنسبت به خود و دیگران سبب ایجاد 

. با نگاهی به نتایج (2012، 7و ماتوس سدهد )سیمنشان می 6صورت واکنش افسردگی

8میتسونیس هایپژوهش
 10هامتابرت و لت (؛2008)و همکاران  9مابوچی(؛ 2006) و همکاران 

                                                           
1. National Society for the Prevention of the Blindness fact book 

2. Blind 

3. Hardman, Derou & Egen 

4. Adolescents 

5. Webster & Roe 

6. Depression 

7. Simoes & Matos 

8. Mitsonis 

9. Mabuchi 

10. Tabrett & Latham 
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( 1378) رپو و آتش نزادگا(؛ مهدی 2010) 1، همیرانی، جعفری، ریاض و شیخفصیح (؛2009)

افسردگی را در نابینایان نشان نوعی ها نیز بینیم که آن( می1388) رضایی و ترابی، اسدیو 

 ت.یشتر از پسران اسمیزان افسردگی در دختران نابینا بکه  نداهند. همچنین نشان دادادهدا

 اطراف رویدادهای از غلط تفسیر و افکار در اختالل نتیجه افسردگی( 1967) 2کب نظر از

 افسردگی به درمان توانمی منفی افکار و خلق بین ارتباط کشف باشد بنابراین باخود می

ترئج درگیری و مسائل فعاالنه به حل را افراد 3پرداخت. او معتقد است تغییر سبک اسناد

تأکید  رویدادها مناسب تغییر و تفسیر جهت فرد توانائی و بر کندتشویق می محیط در مندانه

 (.1995 و بک، 4)باتلر نمایدمی

دهد افراد سبک اسناد یک متغیر شخصیت نسبتاً پایدار با مبنای شناختی است که نشان می

پترسون و  .کننداساس آن توجیه میدادهای مثبت و منفی زندگی خود را برچگونه روی

برابر پیامدهای در  6های خود نشان دادند که سبک اسناد درونی( در پژوهش1984) 5سلیگمن

را  8طول درماندگی آموخته شده 7نفس همراه است، سبک اسناد پایدار ت منفی با کاهش عز

ها و مشکالت مربوط به درماندگی آموخته شده را نشانه 9سازد و سبک اسناد کلیمتأثر می

 و تونر (؛2002) 10استین و پترسونابطه سبک اسناد و افسردگی در بررسی رد. دهافزایش می

 در (؛2012) 13التیمور و ترومن کاستا، ،روتنبرگ (؛2009) همکاران و 12هیرش (؛2005) 11هیون

                                                           
1. Fasih, Hamirani, Jafari, Riaz & Shaikh 

2. Beck 

3. Attributional style 

4. Butler 

5. Peterson & Seligman 

6. Internal 

7. Stable 

8. Learned helplessness 

9. Global 

10. Steen 

11. Toner & Heaven 

12. Hirsch 

13. Rotenberg, Costa, Trueman & Lattimore 
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افراد افسرده رویدادهای منفی را به علل  که گذاشتند صحه مطلب این بر خود هایپژوهش

در این زمینه معتقد است باید به فردی که عادات  نسلیگم .دهنددرونی، پایدار و کلی نسبت می

های دیگر از بین ها را بیاموزیم تا تمامی نشانهوار دارد، نحوه تغییر این عادتفکری افسرده

این زمینه به  در (1388ترجمه داورپناه، ؛ 1995، 1کاکس و گیلهام)سلیگن، رایویچ، جیبروند 

 کنیم.ته داخلی و خارجی اشاره میهای انجام گرفای از پژوهشنتایج پاره

اثربخشی آموزش بازسازی شناختی بر کاهش میزان »( در پژوهشی با عنوان 1381جعفری )

نشان داد که آموزش « آموزان پسر دبیرستانی شهر همداندرماندگی آموخته شده دانش

2بازسازی شناختی، اسناد بیرونی، ناپایدار و اختصاصی
گروه آزمایش  از رویدادهای منفی را در 

اثربخشی »( در پژوهشی با عنوان 1388در مقایسه با گروه کنترل افزایش داده است. بهراد )

بینی با دریافت که آموزش خوش« بر سالمت روان دانشجویان دانشگاه یزد 3بینیآموزش خوش

ی بررس»( نیز در پژوهشی دیگر تحت عنوان 1389کاهش افسردگی رابطه معنادار دارد. زارعی )

 13تا  10آموزان دختر بینانه بر میزان عالیم افسردگی دانشاثربخشی آموزش سبک اسناد خوش

بینانه تأثیر معناداری بر نشان داد که آموزش سبک اسناد خوش« شهرستان شوش دانیال ساله

نریمانی، . دارد آزمونپساسناد دهی کلی و درونی کودکان از رویدادهای منفی در مرحله 

( در دو پژوهش جداگانه با 1390جعفری، سلیمانی و اسمائیلی )و ( 2010و احدی ) سلیمانی

آموزان پسر نابینا و بینا در شهر اردبیل به این نتیجه رسیدند که عنوان مقایسه سبک اسناد دانش

 .باشدمیتر آموزان بینا بیرونی، پایدار و کلیآموزان نابینا نسبت به دانشسبک اسناد دانش

، روانشناختی همبستگی»( در پژوهشی با عنوان 2000) 4، کازلو، سیلی و لوینسونشوارتز

تواند اسناد می هایدریافتند که تغییر سبک« شناختی و بین فردی تغییر سبک اسناد در نوجوانان

                                                           
1. Reivich, Jaycox, Gillham 

2. External, Unstable, Specific 

3. Optimism 

4. Schwartz, Kaslow, Seeley & Lewinsohn 



 119 تغییر سبک اسناد بر کاهش میزان افسردگی نوجوانان دختر نابینا                       یرتأث

 

( در یک مطالعه 2009) 1جوان و مگالرسسان ها را نیز تغییر دهد.شناختی آزمودنیعالئم روان

غیر قابل کنترل برای  اسنادهفته، تأثیرات متقابل بین سبک اسناد منفی و  7 طولی به مدت

دانشجوی دختر دوره لیسانس در  1130 بینی عالیم افسردگیرخدادهای منفی را در جهت پیش

درونی به ها نشان داد که سبک اسناد اسپانیا مورد آزمایش قرار دادند. نتایج پژوهش آن

( در 2010)و همکاران  2سایر داد.عالیم افسردگی را افزایش میخطر توسعه رخدادهای منفی 

بینانه بر کاهش میزان عالئم افسردگی به بررسی اثربخشی آموزش سبک تفکر خوشی پژوهش

ی سه ساله اجرای این برنامه میزان آموزان دبیرستانی در استرالیا پرداختند که طی دورهدانش

( در پژوهشی با 2011) 3، کنستانس و متیوسپیترزفت. کاهش یا افسردگی افراد گروه آزمایش

تمایل به ساختن نشان دادند « آموزان آمریکااصالح آزمایشی فرایند اسناد دادن دانش»عنوان 

علی خود تخریبی در افراد قرار گرفته در موقعیت منفی در مقایسه با افراد در موقعیت  اسناد

سبک اسناد  ها به این نتیجه رسیدند کهن آنابرایبن؛ مثبت، بعد از دوره آزمایش تغییر کرد

( 2011) 4مورای، کلوز و واش بوش، هزا، کوادمک د.تواند اصالح شونیست و می ییرناپذیرتغ

ساله در آمریکا با هدف بررسی تأثیر تغییر ادراک خود بر سبک اسناد و  3در یک مطالعه طولی 

به این نتیجه رسیدند که تغییر  بیش فعالیعالئم افسردگی کودکان با اختالل نقص توجه و 

 نهایت کاهش عالئم افسردگی دارد. ادراک خود تأثیر معنادار بر تغییر سبک اسناد و در

 افسرده نابینای نوجوانان که شودمی مطرح فرض این گرفته انجام هایپژوهش نتایج به اشاره با

 بدبینانه سبک این باید پس هستند سردگیاف به ابتال مستعد 5هبدبینان اسناد سبک داشتن دلیل به

در پژوهشی انجام چنین  به طور کلی شود. حاصل بهبود هاآن افسردگی میزان در تا کند تغییر

ای تواند زمینهمیاز لحاظ این که حوزه نابینایان مورد غفلت واقع شده است و پژوهش حاضر 

                                                           
1. Magallares 

2. Sawyer 

3. Peters, Constans & Mathews 

4. McQuade, Hoza, Murray Close, Waschbusch & Owens 

5. Pessimism 



 1394، پائیز 19 شمارهافراد استثنایی، سال پنجم،  شناسیروان فصلنامه                                                    120

 

 بیشتر در این حیطه فراهم کند هایهشپژوو انجام  تر یقعم جدید را، برای برانگیختن مطالعات

 عوامل خطرزای شناختی، شناخته شده ینتر مهمکه افسردگی با توجه به اینلذا  .اهمیت دارد

با نگاهی به  ؛ و(1388؛ ترجمه داورپناه، 1995کاکس و گیلهام، )سلیگن، رایویچ، جیاست 

 انن نابینا در مدارس نابیناییآموزاآمار و ارقام موجود و وجود تعداد قابل توجهی از دانش

ضرورت دارد  (.1383پناه، احمدترجمه ؛ 1999 ،1استون ولیندن کال، مکماسن، مک، آرتر)

بینانه های اسناد بداندرکاران آموزش و پرورش از تأثیر مهم سبکشناسان، مشاوران و دستروان

که ممکن است بر ها به خود آنر ناسازگا هایدادنآموزان نابینا آگاه شوند تا از نسبت بر دانش

 آنان تأثیر گذارد جلوگیری نمایند. نفس عزت

 میزان کاهش بر اسناد سبک تغییر تأثیر بررسی که حاضر پژوهش هدف به توجه با بنابراین

 قابل فرضیه این ،الذکر فوق هایپژوهش نتایج به توجه با و است نابینا دختر نوجوانان افسردگی

 .است مؤثر نابینا دختر نوجوانان افسردگی میزان کاهش بر اسناد سبک تغییر است: تدوین

 روش

 :کنندگان شرکتطرح پژوهش و 

 دامنه در نابینا، دختر آموزاندانش بین از دسترس در گیرینمونه روش از استفاده با داابت در

 شهر نرجس ایاننابین مدرسه در دبیرستان سوم تا ییراهنما اول هایپایه در که سال 17 تا 12 سنی

 با مصاحبه طی که را نفر 45 بودند تحصیل به مشغول 1390 -91 تحصیلی سال در تهران

 این پژوهش به ورود هایمالک .شد انتخاب ،دبودن شده معرفی افسرده به مشکوک معلمانشان

 نابینایی با همزمان معلولیت یا بیماری کدام هیچ بودند، مادرزادی نابینای نمونه افراد کلیه که بود

 کردن پر از بعد کردند.نمی استفاده افسردگی ضد داروهای از هاآن از یک هیچ و نداشتند

 افسردگی آزمون هاآن از شده انتخاب آموزاندانش توسط برنامه در شرکت جهت نامهرضایت

 ر)معیا داشتند شدید تا متوسط دامنه در افسردگی هاآن نفر 38 که شد گرفته نوجوان و کودکان

                                                           
1. Arter, Mason, MacCall, MacLinden & Steven 
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 امهپرسشن به شد خواسته نفر 38 این از دوم، مرحله در شد(. گرفته نظر در 28 تا 8 نمره افسردگی

 که نابینا نوجوان 30 پرسشنامه نتایج بررسی از پس دهند. پاسخ نوجوانان و کودکان اسناد سبک

 انتخاب نهنمو عنوان به و مجزا نوجوانان بقیه از داشتند «کلی و پایدار درونی،» اسناد هایسبک

 کنترل گروه در دیگر نفر 15 و آزمایش گروه در هاآن نفر 15 تصادفی روش به و ؛شدند

 از کدام هیچ اسناد سبک تغییر برنامه آموزش دوره در که است ذکر به الزم شدند. جایگزین

 ماندند. باقی پژوهش در برنامه پایان تا و نداشتند غیبت هاآزمودنی

 ابزارها:

 نوجوانان و کودکان افسردگی پرسشنامه :1نوجوانان و کودکان دگیافسر پرسشنامه

 نیاز اساس بر سشنامهپر این شد. ساخته 1384 سال در حسینی مستخدمین و بزرگی جان توسط

 در .است هشد دیده تدارک باشد، نگر جانبه ههم ممکن حد تا که ابزاری به ایرانی یهجامع بالینی

 توالن، دوران، بارلو جمله از بالینی روانشناسی پردازاننظریه محورهای ابتدا مقیاس این ساخت

 قرار وارسی مورد نوجوانان و کودکان افسردگی زمینه در 2بیکن و کوئیست مالم واینر، گالسه،

 هاآن اغلب که است بیماری نشانه 42 شامل که است شده استخراج افسردگی هایمالک و گرفته

 بیشترین که را هاییمالک سپس اند.یافته تقلیل ندنداشت شیهمپو یکدیگر با اینکه دلیل به

 آماری تشخیصی نظام هایمالک با و استخراج اندداشته مختلف هاینظریه در را همپوشی

 شده تهیه مقوله 12 شامل فهرستی و شده مقایسه کودکان افسردگی برای 3روانی هایاختالل

 مقیاس پایان در سؤال( 9) اضافی هایسؤال عنوان با مقوله یک صورت به منفرد هاینشانه است.

 طریق از آزمون روایی کرد. تلقی فرعی هاینشانه عنوان به را هاآن توانمی که شده گنجانده

 از پس و است شده سنجیده نوجوان و کودک بالینی متخصص 10 به مقیاس موارد ارجاع

 حاضر نرم و شده اجرا سال( 18 تا 7 )سن ایرانی انکودک از نفر 1546 روی بر الزم تغییرات

                                                           
1. Children and Adolescent Depression Scale (CADS) 

2. Barlo, Toolan, Glasse, Wiener, Malmquist & Bakwin 

3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM( 
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 .است 8616/0 معادل کرونباخ آلفای روش با زمونآ اعتبار یا آلفا ضریب آمد. دست به

 برای و 12 تا 1 محورهای برای (4-0 ،...صفر =)الف 4 تا 0 از لیکرت روش براساس گذاری نمره

 های سؤال به مربوط اتنمر مجموع است شده طراحی خیر و بله برای (0 و 1) اضافی های سؤال

 نمره کل شود. می جمع اصلی محور 12 نمره با نمره این سپس و شود می 9 عدد بر تقسیم اضافی

 شهر سطح در تحصیل شاغل نوجوانان و )کودکان مطالعه مورد جامعه برای شده تراز مقیاس با

 .گردد می شخصم افسردگی میزان نظر از فرد جایگاه و مقایسه مورد سال( 18 تا 7 از تهران

 و کودکان افسردگی آزمون کرونباخ آلفای ضریب (.1389 ،عسگریان و کامکاری ،)ساعتچی

 ضریب این اینکه دلیل به و آمد دست به 74/0 حاضر پژوهش نابینای نوجوانان درمورد نوجوانان،

 باشد.می آزمون برای قبول قابل پایایی ضریب دهنده نشان باشدمی 7/0 از باالتر

 است گزارشیخود مقیاس یک ابزار این :1نوجوانان و کودکان اسناد سبک امهپرسشن

 در سپس و شد تهیه ساله 12 تا 8 کودکان برای 2بام تانن و کازلو توسط ،1978 سال در ابتدا که

 و کودکان روی بر را آن 3آبرامسون و آلوی بام، تانن کازلو، پترسون، سلیگمن، 1984 سال

 و مثبت موقعیت 2 شامل پرسشنامه این .(2010 ،4)پوراندر کردند هنجاریابی سال 18 تا 8 نوجوانان

 تشکیل اختصاصی( -کلی و ناپایدار -پایدار بیرونی، -)درونی بعد 3 از موقعیت هر و است منفی

 48 مجموع )در شده گرفته درنظر سؤال 8 منفی و مثبت موقعیت در بعد هر برای است. شده

 از کدام هر به است. (1 و 0) منفی و مثبت صورت به گزینه دو لشام نیز سؤال هر که (سؤال

 در که هاییپاسخ به و گیردمی تعلق نمره یک است آمده پرسشنامه کلید در که صحیح هایگزینه

 در پایین نمرات و منفی هایموقعیت زمینه در باال نمرات .گیردنمی تعلق نمره نیست کلید

 توانندمی تنهایی به بعد هر نمرات .است گونهبیمار اسناد کسب دهنده نشان مثبت هایموقعیت

 باال به 4 نمره باشد. پذیرتفسیر تواندمی موقعیت از بعد هر در و گیرند قرار تحلیل و تجزیه مورد

                                                           
1. Children and Adolescent Attributional Style Questionnaire (CASQ) 

2. Kaslow & Tanenbaum 

3. Alloy & Abramson 

4. Purandare 
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 )سلیگن، است بدبینی دهنده نشان اختصاصی( پایدار، )درونی، بدبینانه اسناد سبک بعد هر برای

 اسناد، سبک اعتبار برآورد آزمون .(1388 داورپناه، ترجمه ؛1995 ام،گیله و کاکسجی رایویچ،

 وقایع مجموع برای و 73/0 معادل ضریبی کل اسناد برای ماده، 48 با کرونباخ آلفای از استفاده با

 )پوراندر، است هآمد دست به 66/0 و 71/0 معادل ضریبی ترتیب به منفی وقایع مجموع و مثبت

 از پس ،پرسشنامه این محتوایی و صوری روایی تعیین منظور به (1373) الهی هیبت (.2010

 بیگانه فرهنگ به وابستگی علت به را هاسؤال از برخی اساتید، از تعدادی به آن ارائه و ترجمه

 روی اجرا منظوربه منفی( و مثبت موقعیت از بعد هر برای سؤال 6) را سؤال 36 نهایت در و حذف

 معادل ،کرونباخ آلفای روش با نیز پرسشنامه اعتبار .کرد اجرا ایرانی پسر و دختر آموزدانش 40

 پژوهش این در آمد. دست به منفی وقایع مجموع برای 66/0 و مثبت وقایع مجموع برای 67/0

 مجموع برای کرونباخ آلفای از استفاده با ای،ماده 36 اسناد سبک پرسشنامه اعتبار برآورد آزمون

 آمد. دست به 66/0 برابر ضریبی منفی هایموقعیت

 ها:داده آوریگرد و اجرا شیوه

 -آزمونپیش طرح با آزمایشی روش از پژوهش این در پژوهشی هفرضی و موضوع به توجه با

 شد. استفاده کنترل گروه با آزمونپس

 تغییر برای گرپژوهش کنترل، و آزمایش گروه 2 به نفر( 30) نمونه افراد بندیطبقه از بعد

 است. کرده اقتباس 1«پنسیلوانیا پیشگیری برنامه» از آزمایش گروه نابینا نوجوانان اسناد سبک

 3الیس و (1976) بک 2درمانی شناخت هایمدل پایه بر که را برنامه این 1990 سال در سلیگمن

 از هاآن اسناد سبک تغییر جهت کودکان و بزرگساالن به کمک برای بود، شده تدوین (1975)

 درآورد اجرا به آمریکا در ساله 30 طولی پژوهش صورت به مرحله چند در بینیخوش به ینیبدب

 این برنامه این اصلی هدف کند. کمک افسردگی برابر در نوجوانان و کودکان ساختن ایمن به تا

                                                           
1. Prevention Program Pennsylvania 

2. Cognitive Therapy 

3. Elise 
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-جی رایویچ، )سلیگن، ندتغییر و چرا و چون قابل افکار د،بیاموزن نوجوانان و کودکان که است

 به را برنامه این گرپژوهش حاضر پژوهش در .(1388 داورپناه، ترجمه ؛1995 گیلهام، و کاکس

 مدرسه در ماه 2 مدت به جلسه( یک ای)هفته ایدقیقه 45 یجلسه 10 طی گروهی صورت

 و چالش پاسخ، و پرسش صورت به جلسه هر درآورد. اجرا به تهران شهر در نرجس نابینایان

 در نیز آموزشی مطالب شناختی ماندگاری برای گردید. انجام داستان ائهار با همراه گروهی بحث

 جلسات مشروح جدول شد. داده آینده جلسه برای تمریناتی هاآزمودنی به جلسه هر پایان

 است شده ارائه پیوست در آموزشی

 انحراف و میانگین از شد. استفاده SPSS20 افزار نرم از پژوهش ایداده تحلیل برای

 راهه چند و )آنکوا( راهه یک کواریانس تحلیل آزمون از و توصیفی سطح در نمرات ندارداستا

 شد. استفاده پژوهش فرضیه معناداری تعیین برای )مانکوا(

 نتایج

-دانش سن هایمعیار انحراف و هامیانگین بین تفاوت مستقل T آزمون از استفاده با ابتدا

 است. شده ارائه (1) جدول در آن نتایج که شد محاسبه کنترل و شآزمای گروه دو آموزان

 سن دو گروه آزمایش و کنترل معیارها و انحراف مستقل در مورد تفاوت میانگین t: نتایج آزمون 1جدول 

مقدار  

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 هامیانگین

 هامیانگین گروه
انحراف معیار 

 هاگروه

آزمون لوین 

)تساوی 

 (هاواریانس

 کنترل آزمایش کنترل آزمایش
سطح 

 معناداری

 66/0 68/1 84/1 46/14 53/14 066/0 91/0 28 10/0 سن
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 سن معیارهای انحراف و هامیانگین بین تفاوت شود،می مشاهده (1) جدول در که همانگونه

 با یسن نظر از گروه دو یعنی (P > 05/0) نیست معنادار کنترل و آزمایش گروه دو آموزاندانش

 ندارند. تفاوتی هم

 آزمایش گروه دو در تحصیلی مقاطع فراوانی بین که داد نشان مستقل T آزمون نتایج همچنین

 ندارد. وجود تتفاو گروه دو بین یعنی (< P 05/0) تنیس معنادار تفاوت کنترل و

 و ایشآزم گروه دو افسردگی میزان کاهش بر اسناد سبک تغییر تأثیر معیار انحراف و میانگین

 است. شده داده نشان (2) جدول در آزمونپس و آزمونپیش در کنترل

 آزمونآزمون و پس: میانگین و انحراف معیار نمرات افسردگی دو گروه آزمایش و کنترل در پیش2جدول 

 آزمونپس آزمونپیش مرحله 

 های آماریشاخص 

 هاگروه 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 02/4 23/9 6 86/17 آزمایش 

 11/6 64/17 43/5 31/17 کنترل 

 و آزمایش گروه افسردگی نمرات میانگین بین شودمی مشاهده (2) جدول در که گونههمان

 دارد. وجود تفاوت آزمونپس مرحله در کنترل

 از آزمونپس در کنترل و آزمایش گروه دو افسردگی نمرات تفاوت معناداری تعیین برای

 داده نشان (3) جدول در آن نتایج که شد استفاده )آنکوا( راهه یک کواریانس تحلیل مونآز

 است. شده

تأثیر تغییر سبک اسناد بر کاهش افسردگی دو گروه  یک راهه )آنکوا( : نتایج تحلیل کواریانس3جدول 

 آزمونآزمون و پسآزمایش و کنترل در پیش

 منابع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

ن میانگی

 مجذورات
 Fضریب 

سطح 

 معناداری

مجذورات 

 اتا

توان 

 آماری

 1 67/0 0001/0 71/56 237/508 1 237/508 آزمونپیش

 1 70/0 0001/0 94/64 03/582 1 203/582 گروه
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 بنابراین ؛(> P 0001/0) است معنادار تفاوت شودمی مشاهده (3) جدول در که گونههمان

 نمرات واریانس درصد 70 یعنی بود، درصد 70 آموزش تأثیر میزان شد. تأیید پژوهش فرضیه

 حجم که دهدمی نشان 1 آماری توان است. بوده اسناد سبک تغییر آموزش به مربوط افسردگی

 است. بوده کافی فرضیه این آزمون یبرا نمونه

 آزمون از کنترل و آزمایش گروه دو افسردگی نمرات بودن نرمال فرضپیش بررسی منظور به

 است. شده ارائه (4) جدول در آن نتایج که شد استفاده اپیروویلکش

فرض نرمال بودن نمرات افسردگی دو گروه آزمایش و : نتایج آزمون شاپیروویلک در مورد پیش4جدول 

 کنترل

 سطح معناداری درجه آزادی هاگروه 

 افسردگی
 90/0 15 آزمایش

 26/0 15 کنترل

 

 رد گروه دو در نمرات بودن نرمال فرضپیش دهدمی نشان (4) جدول نتایج که گونههمان

 باشد.می نرمال گروه دو در سردگیاف نمرات یعنی (P > 05/0) شودنمی

 استفاده لوین آزمون از افسردگی نمرات در هاواریانس تساوی فرضپیش رعایت مورد در

 .است شده ارائه (5) جدول در آن نتایج که شده

ها در نمرات افسردگی دو گروه فرض تساوی واریانسن لوین در مورد رعایت پیشیج آزمو: نتا5جدول 

 آزمایش و کنترل

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fمیزان 

47/0 1 28 49/0 

 

 دارمعنا افسردگی نمرات در گروه دو بین هایواریانس تفاوت که داد نشان لوین آزمون نتایج

 هستند. برابر گروه دو در هاریانسوا دیگر عبارت به ؛نیست
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 به کلی ناپایدار، به پایدار بیرونی، به درونی اسناد سبک نمرات معیار انحراف و میانگین

 ارائه (6) جدول در نترلک و آزمایش گروه دو در نابینا نوجوانان منفی رویدادهای در اختصاصی

 است. شده

سبک اسناد درونی به بیرونی، پایدار به ناپایدار، کلی به : میانگین و انحراف معیار تأثیر تغییر 6جدول 

 آزمونآزمون و پساختصاصی در دو گروه آزمایش و کنترل در پیش

 آزمونپس آزمونپیش مرحله 

 های آماریشاخص موقعیت

 هاگروه
 میانگین

انحراف 

 معیار
 انحراف معیار میانگین

 98/0 40/1 91/0 13/4 آزمایش درونی به بیرونی

 03/1 26/4 70/0 06/4 کنترل

 06/1 46/1 94/0 20/4 آزمایش پایدار به ناپایدار

 74/0 13/4 91/0 86/3 کنترل

کلی به 

 اختصاصی

 81/0 33/1 94/0 80/3 آزمایش

 96/0 73/3 06/1 06/4 کنترل

 

 به درونی اسناد سبک نمرات میانگین بین شودمی مشاهده (6) درجدول که گونههمان

 آزمونپس مرحله در کنترل و آزمایش گروه اختصاصی به کلی و ناپایدار به پایدار ،بیرونی

 دارد. وجود تفاوت

 به کلی و ناپایدار به پایدار بیرونی، به درونی اسناد نمرات تفاوت معناداری تعیین برای

 که شد استفاده )مانکوا( راهه چند کواریانس تحلیل آزمون از کنترل و آزمایش گروه اختصاصی

 است. آمده (7) جدول در آن نتایج
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تأثیر تغییر سبک اسناد درونی به بیرونی، پایدار به نکوا( ا)م چند راهه : نتایج تحلیل کواریانس7جدول 

 آزمونآزمون و پسناپایدار، کلی به اختصاصی دو گروه آزمایش و کنترل در پیش

 منابع موقعیت
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 راتمجذو
ضریب 

F 

سطح 

 معناداری

مجذورات 

 اتا

توان 

 آماری

درونی به 

 بیرونی

-پیش

 آزمون

40/10 1 40/10 48/15 0001/0 36/0 96/0 

 1 77/0 0001/0 81/94 67/63 1 67/63 گروه

پایدار به 

 ناپایدار

-پیش

 آزمون

56/2 1 56/2 31/3 80/0 10/0 41/0 

 1 72/0 0001/0 12/72 84/55 1 84/55 گروه

کلی به 

 اختصاصی

-پیش

 آزمون

901/6 1 901/6 12/12 002/0 31/0 91/0 

 1 71/0 0001/0 07/69 30/39 1 30/39 گروه

 

 معنادار بیرونی به درونی اسناد نمرات تفاوت شودمی مشاهده (7) جدول در که گونههمان

 آزمایش گروه ناینابی نوجوانان اسناد سبک که گیریممی نتیجه بنابراین ؛(> P 0001/0) است

 میزان تغییرکرد. بیرونی به درونی از اسناد( سبک تغییر آموزش )برنامه مستقل متغیر اجرای از پس

 این آزمون برای نمونه حجم که دهدمی نشان 1 آماری توان است. بوده درصد 77 آموزش تأثیر

 است. بوده کافی فرضیه

 است معنادار ناپایدار به پایدار اسناد نمرات تفاوت دهدمی نشان (7) جدول نتایج همچنین

(0001/0 P <)از پس آزمایش گروه نابینای نوجوانان اسناد سبک که گیریممی نتیجه بنابراین ؛ 

 تأثیر میزان تغییرکرد. ناپایدار به پایدار از اسناد( سبک تغییر آموزش )برنامه مستقل متغیر اجرای

 فرضیه این آزمون برای نمونه حجم که دهدمی ننشا 1 آماری توان است. بوده درصد 72 آموزش

 است. بوده کافی
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 است معنادار اختصاصی به کلی اسناد نمرات تفاوت دهدمی نشان (7) جدول نتایج همچنین

(0001/0 P <)از پس آزمایش گروه نابینای نوجوانان اسناد سبک که گیریممی نتیجه بنابراین ؛ 

 تأثیر میزان تغییرکرد. اختصاصی به کلی از اسناد( سبک غییرت آموزش )برنامه مستقل متغیر اجرای

 فرضیه این آزمون برای نمونه حجم که دهدمی نشان 1 آماری توان است. بوده درصد 71 آموزش

 است. بوده کافی

 به درونی اسناد نمرات در هاواریانس تساوی فرضپیش رعایت مورد در لوین آزمون نتایج

 است. شده ارائه (8) جدول در صاصیاخت به کلی و یدارناپا به پایدار بیرونی،

ها در نمرات اسناد درونی به فرض تساوی واریانس: نتایج آزمون لوین در مورد رعایت پیش8جدول 

 بیرونی، پایدار به ناپایدار، کلی به اختصاصی دو گروه آزمایش و کنترل

سطح  2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fمیزان  موقعیت

 معناداری

 78/0 28 1 79/0 اسناد درونی به بیرونی

 09/0 28 1 005/3 اسناد پایدار به ناپایدار

 18/0 28 1 81/1 اسناد کلی به اختصاصی

 

 به درونی اسناد نمرات در گروه دو بین هایواریانس تفاوت که داد نشان لوین آزمون نتایج

 دیگر عبارت به ؛نیست (< P 05/0) دارمعنا اختصاصی به کلی و ناپایدار به پایدار بیرونی،

 هستند. برابر موقعیت سه هر در گروه دو در هاواریانس

 بحث

 دامنه در افسردگی نمونه، افراد تمامی اسناد سبک تغییر برنامه شروع از پیش پژوهش این در

 با مقایسه در آزمایش گروه برنامه، یخاتمه از پس که داد نشان نتایج داشتند. شدید تا متوسط

 هایپژوهش نتایج با یافته این اند.داده نشان افسردگی میزان در معناداری کاهش کنترل گروه

 حیدری، حاجی شریفی، ؛(1389) زارعی (؛1388) نشان نیک ؛(1388) بهراد ؛(1381) جعفری
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 گیلهام و کاکسجی رایویچ، سلیگمن، ؛(1992) 1ویس (؛2013) میرعبداللهی السادات و خروش

 و یانگ سیسال، گاربر، ز،هارویت (؛2004) 2فریدریک و ریسچینگ شوایدهارد، ریش،ال (؛1995)

 و سایر ؛(2009) مگالرس و جوانسان ؛(2008) 4گو و سیلس راد، ،یسااست ؛(2007) 3مافسون

 ،کلیمن ؛(2011) همکاران و کواد مک ؛(2011) متیوس و کنستانس ،پیترز ؛(2010) همکاران

 همکاران و 6استینج و (2012) التیمور و ترومن کاستا، ،روتنبرگ ؛(2012) 5ریسکیند و میلر

 دارد. همخوانی (2013)

 ،نابینا نوجوانان افسردگی ساززمینه ملاع ینتر مهم که بود این زیربنایی فرض پژوهش این در

 کار به ناخوشایند رویدادهای با مواجهه در هاآن که است نادرستی اسناد و ناکارآمد هایشناخت

 محدود هاچشم به فقط که نیست مصیبتی نابینایی گفت توانمی فرض این توجیه در .برندمی

-می نقص این درواقع شود. منجر خود از تصور تخریب به تواندمی که است مصیبتی بلکه گردد،

 هب نابینایی اما ؛کند بنا آدمی در را خود از منفی تصور زندگی هایسال طی دقت به و ناهشیار تواند

 نحوه که است نابینا فرد نگرش بلکه دهد،نمی قرار تأثیر تحت را نابینا فرد شخصیت خود خودی

 مبتال و مستعد نابینایی، به منفی نگرش تأثیر تحت نابینا افراد بعضی کند.می مشخص را او برخورد

 ممکن و خزندمی خود نابینایی درون به هاآن گردند.می عاطفی مشکالت سایر و افسردگی به

 افزایش درصدد نابینایی، یرغمعل نیز نابینایان، از تعدادی شوند. وابسته خود نابینایی به است

 به نسبت یافته تعدیل بازخوردی اینان هستند. خود استقالل قدرت تقویت و خودارزشمندی

 به حولت مراحل طی که زاییآسیب تجارب به نابینا فرد یک بازخورد بنابراین ؛دارند خود نابینایی

 سازمان در بنیادی نقش همگی خود، بودن ناتوان یا بودن توانا به او نگرش و آوردمی دست

 طرق باید یریمبپذ را فرض این چنانچه (.1379 درآمدی، )شریفی کندمی ایفا او شخصیت یافتگی

                                                           
1. Weise 

2. Larisch, Schweickhardt, Wirsching & Fritzsche 

3. Horowitz, Garber, Ciesla, Young & Mufson 

4. Stice, Rohde, Seeley & Gau 

5. Kleiman, Miller & Riskind 

6. Stange 
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-شیوه و شده شناخته غلط، هایارزش و باورها یعنی ؛بیاموزیم نابینا افراد به را کردن فکر جدید

 )آخوندی، دهیم آموزش هاآن به را خود کنترل و درست باورهای کردن جایگزین و حذف های

 بردن بین از و کاهش برای معتقدند زمینه این در نیز (1978) 1تیزدل و سلیگمن آبرامسون، (.1389

 علت نادرست افکار ازیر ؛گردند اصالح نادرست ذهنی هایمفروضه و اسناد باید افسردگی

 هستند. ناسازگارانه رفتار احتماالً و افسردگی

 پژوهش این در ،آزمایش گروه نابینای آموزاندانش افسردگی کاهش احتمالی دالیل بنابراین

 ارزیابی هایمهارت ناگوار، هایموقعیت شناسایی هایمهارت ارگیریک به و یادگیری توانمی را

 ،هاآن از ناشی جانیهی و رفتاری پیامدهای و هاموقعیت این از هبرخواست ناکارآمد باورهای

-تکنیک و ترمناسب ایگزینج افکار شناسایی هایمهارت ،ناکارآمد افکار با مجادله هایتکنیک

 انرژی ،پنداریفاجعه از اجتناب قبلی، ناکارآمد باورهای جای به افکار این کردن جایگزین های

 ناگوار هایموقعیت در مسأله حل گانهپنج هایمهارت یادگیری تنهای در و خود به دهندگی

 برای ایشیوه یافتن ،هاهدف تعیین نگریستن، امور به دیگران دیدگاه از کردن، درنگ شامل

 و پترسون .دانست شودمی واقع ثرؤم چگونه نظر مورد حل راه کهاین بررسی و زدن عمل به دست

 نیک ؛(2002) استین و پترسون (؛1995) گیلهام کاکس،جی رایویچ، سلیگمن، (؛1984) سلیگمن

 در نیز (2013) میرعبداللهی السادات و خروش حیدری،حاجی شریفی، (؛1389) کاظمی و منش

 نهایت در و بدبینانه اسناد هایسبک تغییر در هاتکنیک این بودن مؤثر هب خود هایپژوهش

 ات شدمی تعریف داستانی جلسه هر ابتدای در پژوهش این در .اندکرده اشاره افسردگی کاهش

 داستان هایشخصیت درباره شدمی خواسته هاآن از سپس شوند برنامه هدف متوجه آموزاندانش

 در زندگی در خود که را مشابهی واقعی شرایط بعد مرحله در و کنند گفتگو هاآن اسناد و

 آنجا از کنند، مطرح کالس در کردندمی ربهتج شانبینایی شرایط با ارتباط در دیگران با برخورد

 بر برنامه اصلی تأکید بودند، محروم بینایی یعنی یادگیری، مسیر ینتر مهم از آموزاندانش این که

 و مشکالت نابینایی، درباره یکدیگر با هاآزمودنی گفتگوی و کالمی ارتباط دادن، گوش

                                                           
1. Abramson, Seligman & Teasdale 



 1394، پائیز 19 شمارهافراد استثنایی، سال پنجم،  شناسیروان فصلنامه                                                    132

 

 افسردگی به متمایل را هاآن که بود شانهروزمر زندگی در آن از برخواسته ناکارآمد باورهای

 به را خود احساسات که شود داده میدان نابینا آموزاندانش به جایی تا شد سعی همچنین کرد.می

 و بگذارند اشتراک به کالمی شیوه به یکدیگر با گرفتن قرار قضاوت مورد از نگرانی بدون راحتی

 هاآن تغییر جهت در و شده خود اسنادی هایخطا متوجه گروه همفکری با گفتگوها یانجر در

 بگیرند. تصمیم اسناد سبک تغییر مهبرنا فرایند در

 میزان کاهش بر بیرونی به درونی اسناد سبک تغییر که داد نشان پژوهش این نتایج همچنین

 نشاننیک (؛1381) جعفری پژوهش نتایج با فتهیا این .است بوده مؤثر نابینا نوجوانان افسردگی

 و (1995) گیلهام کاکس،جی رایویچ، سلیگمن، (،1975) دویک (؛1389) زارعی (؛1388)

 دارد. همخوانی (2004) فریدریک و ریسچینگ شوایدهارد، الریش،

 یابی،جهت و تحرک هایمهارت در خود اساسی حس یک دادن دست از دلیل به نابینا افراد

 این و (1392 نادری، و نراقی )سیف باشندمی مشکل دچار محیط با متقابل کنش و تجربیات دامنه

 هایمهارت افسرده افراد که آنجا از و (1391 )افروز، بزند دامن هاآن در افسردگی به تواندمی امر

-آن در برونگرایی خصوصیت تدریج به کنندمی بندیدرجه خود به منتسب و منفی بیشتر را خود

 و رویدادها وقوع علل که است معنی بدین اسناد بیرونی بعد (.1981 ،1)لیدن کندمی پیدا تنزل ها

 بنابراین ؛شودمی گرفته نظر در فرد تالش و استعداد توانایی، از خارج ناخوشایند و خوشایند وقایع

 موفقیت عدم دلیل و بخورند شکست و گیرند قرار کنترل قابل غیر وقایع مقابل در افراد چنانچه

 )سلیگن، اندبیرونی اسناد سبک دارای افراد این بدهند، اسناد مسأله بودن الینحل به را خود

-می نیز پژوهش این نتایج تبیین در (.1388 داورپناه، ترجمه ؛1995 گیلهام، و کاکسجی رایویچ،

 ناکارآمد، افکار شناسایی هایمهارت یادگیری با نابینا نوجوانان که کرد استدالل چنین توان

 یاد دهندگی انرژی و پنداریهفاجع از پرهیز ،مناسب افکار کردن گزینجای افکار، با سریع مجادله

 عدم این نکردند؛ پیدا دست آن به و اندبوده موفقیتی پی در اگر یا خورند،می شکستی اگر گرفتند

                                                           
1. Layden 
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 ندهند نسبت خود معلولیت و استعداد عدم و توانایی عدم مثل درونی فاکتورهای به را موفقیت

 اطرافیان بد برخورد و شانس ،تقدیر بیرونی، بد شرایط نظیر عواملی به را هاشکست این علت بلکه

 از بعد نابینا نوجوانان کردند تأیید را آن هاپژوهش و داد نشان نیز نتایج که طورهمان .دهند نسبت

 دانستندمی مقصر کمتر زندگی منفی رویدادهای مقابل در را خود اسناد سبک تغییر آموزش دوره

 یافت. افزایش هاآن در گراییبرون به شگرای و

 میزان کاهش بر ناپایدار به پایدار اسناد سبک تغییر که داد نشان پژوهش این نتایج همچنین

 دویک (،1381) جعفری هایپژوهش نتایج با یافته این .است بوده مؤثر نابینا نوجوانان افسردگی

 هیون و تونِر و (1982) وللین و ویلسون ،(1995) گیلهام و کاکسجی رایویچ، سلیگمن، (،1975)

 دارد. همخوانی (2005)

 است، تغییر قابل و موقتی ناگوار وضعیت که باشیم معتقد اگر کندمی بیان (1995) سلیگمن

 آییممی بر آن دادن تغییر برای راهی کردن پیدا درصدد و یابیممی پرانرژی را خود گاهآن

 برای پژوهش این در (.1388 داورپناه، ترجمه ؛1995 ام،گیله و کاکسجی رایویچ، )سلیگن،

 باورهای شناسایی هایمهارت هاآن به ناپایدار به پایدار از نابینا نوجوانان اسناد سبک تغییر

 و خودشان دید از ،ییرناپذیرتغ باورهای کشیدن چالش به پنداری،فاجعه از پرهیز ،پایدار ناکارآمد

 (؛2009) 1لیپوساویک و لیپوساویک شد. داده آموزش ترمثبت هایباور کردن جایگزین توانایی

 هایسبک که اندرسیده نتیجه این به خود هایپژوهش در نیز (2011) متیوس و کنستانس پیترز،

-می و کنندمی عمل متفاوت زمان در هاخصیصه این یعنی نیستند، ثابتی خصوصیات پایدار اسناد

 اندکرده تأیید را آن هاپژوهش و داد نشان نیز نتایج که همانطور وند.ش اصالح بالقوه طور به توانند

 نابینا نوجوان عمومی عملکرد تواندمی ناخوشایند وقایع برای ناپایدار به پایدار از اسناد سبک تغییر

 دگرفتن یاد هاآن نیز اسناد سبک تغییر برنامه آموزش از بعد .دهد قرار خود تأثیر تحت را

 باالتری آرامش احساس از تا دهند نسبت موقتی و گذرا علل به بیشتر را زندگی منفی رویدادهای

 .شوند برخوردار

                                                           
1. Leposavic & leposavic 
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 میزان کاهش بر اختصاصی به کلی اسناد سبک تغییر که داد نشان پژوهش این نتایج نهایت در

 ن،سلیگم ،(1381) جعفری پژوهش نتایج با یافته این .است بوده مؤثر نابینا نوجوانان افسردگی

 دارد. همخوانی (2005) هیون و تونِر و (1995) گیلهام و کاکسجی رایویچ،

 اگر که کندمی عمل صورت بدین آمیز،مبالغه تعمیم شناختی خطای در فرد است معتقد برنز

-بی را خود وجود کل و داده تعمیم را آن بزند، سر او از اشتباهی و شود ناموفق موضوعی در

 تیزدال و سلیگمن آبرامسون، (.1377 داغی، قراچه ترجمه ؛1990 ،)برنز پنداردمی کفایت

 مورد را خود شخصیت کل فرد آن در که است اسنادی نوع آن کلی اسناد کنندمی بیان (1978)

 وجود کل ناخوشایند و ناگوار اتفاقات و رویدادها با شدن مواجهه اثر در و دهدمی قرار خطاب

 به را او شخصیت کل سرزنش اینگونه نهایت در و دهدمی قرار سرزنش و حمله مورد را خود

 آموزاندانش که بود آن مرحله این در گرپژوهش هدف بنابراین ؛دهدمی سوق افسردگی سمت

نمی )کلی( دهیم نسبت عوامل همه به را ناگوار رویدادهای علت ما اگر که کنند درک نابینا

 مشکل رایدا چیز همه صورت آن در چون برداریم یقدم هاآن تغییر یا ساختن بهتر برای توانیم

 اتفاق اختصاصی دالیل به وضعیت آن که باشیم معتقد اگر اما ؛بود دنخواه تغییر قابل و است

 کردن پیدا درصدد و یابیممی انرژیپر را خود آنگاه شوندنمی شامل را عوامل همه و اندافتاده

 نابینا نانانوجو به پژوهش این در شد مطرح نچهآ اساس بر .آییممی بر آن تغییر برای راهی

 کردن جایگزین با هاآن کشیدن چالش به و ناکارآمد باورهای شناسایی از بعد شد داده آموزش

 کمک به گرفتند یاد نهایت در و بپردازند شناختی خطاهای اصالح و تغییر به ترمثبت افکار

 د.نباش داشته درست گیرینتیجه آمدهپیش ایعوق از ناگوار هایموقعیت در مسأله حل هایمهارت

 به دگرفتن یاد نابینا نوجوانان اسناد، سبک تغییر آموزش از بعد دادند نشان نیز نتایج طورکههمان

 خود، شخصیت و وجود کل یا هاموقعیت از وسیعی گستره به منفی رویدادهای دادن نسبت جای

 بودن آمیزفاجعه احساس ترتیب این به و انندبد منفی رویداد بروز مسبب را عامل دو یا یک

 در آرامش احساس و شده کمتر هاآن در آن از ناشی افسردگی آن دنبال به و ناگوار هایرویداد

 یافت. افزایش هاآن
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 ابراز دوره این از برنامه در کننده شرکت افراد اکثر اسناد سبک تغییر برنامه اتمام از بعد

 توانسته برنامه این در شرکت که کردند ابراز هاآن دانستند. مفید ایبهتجر را آن و کردند رضایت

 رویدادهای با یتر مناسب طور به و ببینند قبل از توانمندتر را خود کند کمک هاآن به است

-جی رایویچ، سلیگمن، زمینه این در شوند. روبرو گذاشتمی تأثیر افکارشان بر که ناگواری

 که هستند ناکارآمدی هایبرداشت درگیر افسرده افراد چون معتقدند زنی (1995) گیلهام کاکس،

 افسردگی، و بدخلقی کاهش موجب اسناد سبک تغییر هایبرنامه گذاردمی تأثیر هاآن خلق بر

 .شود یم افراد این در انگیزه و شادمانی افزایش

 به دسترسی دمع زمان، محدودیت نمونه، حجم بودن اندک نظیر هاییمحدودیت که آنجا از

 در معلمان و مسئوالن همکاری عدم و منزل در نوجوانان رفتار تغییر از اطالع کسب جهت والدین

 در شودمی پیشنهاد دنده قرار تأثیر تحت را هایافته پذیریتعمیم تواندمی که برنامه پیگیری و جراا

 ابزارهای کنار در ندساختارم هایمصاحبه انجام ،تر بزرگ نمونه حجم از آینده هایپژوهش

 در آمده وجود به تغییر آیا که جهت آن از بیشتر زمانی مدت با پیگیری برنامه و گیریاندازه

 شود. استفاده خیر یا است پایدار زمان طول در هاآزمودنی اسناد سبک

 افسردگی کاهش در ناسازگار اسناد سبک تغییر گذاریاثر و موضوع اهمیت به توجه با

 شودمی پیشنهاد کنند،می تأیید را آن هاپژوهش سایر و داد نشان پژوهش این نتایج که گونه همان

 اسناد گیریشکل جهت الزم تدابیر کودکان در ابتدایی اول هایسال همان از نابینایان مدارس در

 نابینایان روانی بهداشت الزم تدابیر این اتخاذ با .شود فراهم گروهی هایآموزش صورت به مثبت

 بود. خواهند مقاوم افسردگی مقابل در و شد نخواهد پذیر یبآس ایضربه هر با

 منابع

 نور. پیام دانشگاه تهران: .مشاوره و راهنمایی روانشناسی (.1389) ن. آخوندی،

 و بینایی آسیب با کودکان (.1999) ج. استون، و م لیندن،مک ؛س کال،مک ه؛ ماسن، ک؛ آرتر،

 دانژه. تهران: (.1383) م. حمدپناه،ا ترجمه .تلفیقی آموزش
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 اضطراب، ورزی، تئجر مقایسه و بررسی (.1388) ا. .س ترابی، و ر رضایی، ج؛ اسدی،

 .13-3 ،94 و 93 ،استثنایی تربیت و تعلیم مجله بینا. و نابینا افراد در روانی فشار و افسردگی

 تهران. دانشگاه تهران: .استثنایی کودکان آموزش و روانشناسی مقدمه (.1391) .غ افروز،

 کار.آرین تهران: (.1377) م. داغی، قراچه ترجمه خوب. حال به بد حال از (.1990) د. برنز،

 دختر دانشجویان در روانی سالمت بر بینیخوش آموزش اثربخشی بررسی (.1388) .م بهراد،

 اصفهان. دانشگاه ،سیروانشنا و تربیتی علوم دانشکده ،ارشد کارشناسی نامهپایان .یزد دانشگاه

 درماندگی میزان کاهش بر شناختی بازسازی آموزش اثربخشی بررسی (.1381) .د جعفری،

 و تربیتی علوم دانشکده ،ارشد کارشناسی نامهپایان ،همدان شهر پسر آموزاندانش شده آموخته

 اصفهان. دانشگاه ،روانشناسی

 و نابینا پسر آموزاندانش در اسناد سبک ایسهمق (.1390) .ع اسمائیلی، و ا سلیمانی، ؛ع جعفری،
 .83 -71 (،3)1 ،استثنایی افراد روانشناسی فصلنامه بینا.

 افسردگی عالیم میزان بر بینانهخوش اسنادی سبک آموزش اثربخشی بررسی (.1389) .ا زارعی،

 منتشر دارش کارشناسی نامهپایان .دانیال شوش شهرستان یساله 13 تا 10 دختر آموزاندانش

 اصفهان. دانشگاه ،روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده نشده،

 ویرایش. تهران: .شناختیروان هایآزمون .(1389) .م عسگریان، و ؛ک کامکاری، ؛م ساعتچی،

 هترجم .بینخوش کودک (.1995) .ج ،مگیلها و ؛ل کاکس،جی ؛ک رایویچ، پ؛ .ا .م سلیگمن،

 شد.ر تهران: (.1388) ف. ،پناهداور

 ارسباران. تهران: .استثنایی کودکان آموزش و روانشناسی (.1392) .ع نادری، و م نراقی، سیف

 هانظریه )مفاهیم، نابینا: نوجوانان و کودکان آموزش و روانشناسی (.1379) پ. درآمدی، شریفی

 خالق. گفتمان تهران: کاربردها(. و

 تحصیلی پیشرفت بر پریماک اصل أثیرت بررسی (.1378) ح. س. پور، آتش و ا زادگان، مهدی

 ،2)اصفهان(، خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه پژوهش، و دانش مجله نابینا. آموزاندانش

125- 134. 
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 کاهش بر گوییقصه روش به بینیخوش الگوی تأثیر (.1389) ی. کاظمی، و ز منش، نیک

 .20 -12 (،1)5 ،معاصر روانشناسی فصلنامه کودکان. افسردگی

 عمومی سالمت بهبود بر اسناد سبک آموزش تأثیر (.1388) ا. احمدی، و ا نوری، ش؛ نشان، نیک

 -117 (،2)1 ،یادگیری و آموزش مطالعات فصلنامه دو اصفهان، شهر بازنشسته دبیران از گروهی

130. 

 تعادل روانی: تحول فرایندهای بینایی هایآسیب به مبتال کودکان (.1998) ج. آرو، و ا وبستر،

 روانسنجی. تهران: (.1381) پ. ،درآمدی شریفی ترجمه .یادگیری و زبان اجتماعی،

 )جامعه، استثنایی کودکان آموزش و روانشناسی (.2002) .و اگن و ج .گ درو، م؛ م. هاردمن،

 (.1389) ف. ،یادگاری و م؛ لویه، یوسفی ک؛ گنجی، ح؛ علیزاده، هترجم خانواده(. و مدرسه
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 شکست و موفقیت به توجه با آموزان،دانش اسناد سبک بررسی (.1373) .م .س الهی، هیبت

 دوم هایکالس در شده آموخته درماندگی و اسنادی مدل اساس بر جنسیت و تحصیلی
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 پیوست
 (Pennمدل پیشگیری پنسیلوانیا ) با اقتباس از : جلسات برنامه تغییر سبک اسناد6جدول 

 جلسه
موضوع هر 

 جلسه
 محتوای برنامه آموزشی

 جلسه اول
ناختی مدل ش

(ABC) 

ها با مفاهیم افکار، احساس و رفتار آزمودنیو آشنایی  بیان اهداف کلی

)در  (ABCها از هم بر اساس مدل شناختی )خویش و آموزش تمایز دادن آن

=  Cها و باورها و ی= ارزیاب Bها،  = پیشایندها یا موقعیت A، مدلاین 

 است(. پیامدهای رفتاری و هیجانی

 جلسه دوم

م مفاهی

بینی و خوش

 بدبینی

بینی و بدبینی همراه مرور تمرینات جلسه قبل، تعریف و آموزش مفاهیم خوش

 و پرسش و پاسخ گروهی و دادن تمرین. ، داستانمثال با ارائه

 بعد پایداری جلسه سوم
مرور تمرینات جلسه قبل، آموزش سبک اسناد پایدار در برابر ناپایدار از طریق 

 و پرسش و پاسخ گروهی و دادن تمرین. داستان، ی مثالارائه

جلسه 

 چهارم
 بعد درونی

مرور تمرینات جلسه قبل، آموزش سبک اسناد درونی در برابر بیرونی از طریق 

 و پرسش و پاسخ گروهی و دادن تمرین. ، داستانی مثالارائه

 بعد کلی جلسه پنجم
رابر اختصاصی از مرور تمرینات جلسه قبل، آموزش سبک اسناد کلی در ب

 و پرسش و پاسخ گروهی و دادن تمرین. ی مثال، داستانطریق ارائه

 جلسه ششم

چهار مهارت 

-اصلی خوش

 بینی

شکار افکار ) ینیبقبل، آموزش چهار مهارت اصلی خوش مرور تمرینات جلسه

ست هر چه بیشتر، اجتناب از های درمنفی، ارزیابی افکار خود، ارائه تبیین

و پرسش و پاسخ گروهی و دادن  ، داستانمثال اری( از طریق ارائهپندفاجعه

 تمرین.

 جلسه هفتم
مجادله با 

 افکار منفی

 5پندارانه از طریق بل، آموزش مجادله با افکار فاجعهمرور تمرینات جلسه ق

و پرسش و  ، داستانی مثالهمراه با ارائه ABCDEمرحله مدل شناختی 

 ین.پاسخ گروهی و دادن تمر

جلسه 

 هشتم

ی مجادله

سریع با افکار 

 بدبینانه.

ی سریع با افکار مرور تمرینات جلسه قبل، آموزش چهار مهارت مجادله

بدبینانه )گرداوری شواهد، تفسیرهای جایگزین، در نظر گرفتن تمامی 

و پرسش و پاسخ  ، داستانی مثالتلویحات و نقشه حمله( از طریق ارائه

 ن.گروهی و دادن تمری
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 جلسه نهم

مراحل 

پنجگانه حل 

 مسأله

مرور تمرینات جلسه قبل، آموزش مراحل پنجگانه حل مسأله )درنگ کردن، 

ای برای دست از دیدگاه دیگران به امور نگریستن، تعیین اهداف، یافتن شیوه

واقع شد( از طریق  مؤثربه عمل زدن، بررسی این که راه حل مورد نظر چگونه 

 و پرسش و پاسخ گروهی و دادن تمرین. ستان، دای مثالارائه

 مرور تمرینات و مطالب آموزشی جلسات قبل و ارزشیابی از نتیجه برنامه. بندی جمع جلسه دهم

 

 

 

 

 


