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بررسي اثربخشـي آمـوزش مهـارتهـاي ابـراز وجـود بر سبك اسنـادي و
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قـاجـاري2

معصومه

همتـي3

چكيده :
اين كارآزمايي باليني از نوع پژوهشهاي نيمه تجربي (طرح پيشآزمون -پسآزمون و آزمون
پيگيري با گروه كنترل) ميباشد .جامعه آماري شامل كليه دانشجويان رشتههاي علوم
انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد نيشابور بود .نمونه اين پژوهش متشكل از  100دانشجو
بود كه به صورت تصادفي ساده از بين داوطلبان شركت در اين پژوهش انتخاب شدند و
سپس به صورت تصادفي جايگزيني در دو گروه آزمايش و كنترل گماشته شدند .ابتدا،
آزمونهاي سبك اسنادي و افسردگي براي هر دو گروه اجرا شد .بعد از اجراي پيشآزمون،
جلسات آموزشي طي  15جلسه يك و نيم تا دو ساعته براي گروه آزمايش برگزار گرديد .در
پايان دوره آموزش و دو ماه پس از آن ،هر دو گروه با آزمونهاي مورد نظر مجدد ًا مورد
ارزيابي (پسآزمون و آزمون پيگيري) قرار گرفتند .در پايان ،براي تجزيه و تحليل دادهها از
شاخصهاي آمار استنباطي (آزمون لوين ،آزمون تحليل واريانس يك عاملي با
 1استاديار روانشناسي ،گروه علوم تربيتي ،دانشكده علوم انساني ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد نيشابور ،ايران.
 2كارشناس ارشد مشاوره ،گروه علوم تربيتي ،دانشكده علوم انساني ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد نيشابور ،ايران.
 3كارشناس ارشد مشاوره ،گروه علوم تربيتي ،دانشكده علوم انساني ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد نيشابور ،ايران.
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اندازهگيريهاي مكرر مچلي ،آزمون  tدر گروههاي مستقل و وابسته و آزمون چند متغيري
پياليي) استفاده شد .نتايج حاكي از اثربخشي آموزشهاي ابراز وجود بر كاهش سطح
افسردگي و تغيير سبك اسنادي آزمودنيها ( )P<0/05بود .بنابراين ،ميتوان گفت كه
آموزشهاي شناختي -رفتاري ابراز وجود راهبردهاي مداخلهاي ساختيافتهاي هستند كه در
تغيير سبك اسنادي و بهبود خلق مؤثرند.
واژگان كليدي :مهارتهاي ابراز وجود ،سبك اسنادي ،افسردگي
مقـدمه
آدمي آنچنان مشتاق و نيازمند به داشتن نظر مثبت و مناسب در باره خويشتن است
كه امكان دارد اين راه حقيقي را ناديده انگارد ،قضاوتش را تحريف و ذهن خود را تجزيه
نمايد و احساسات نامناسب را سركوب سازد تا از رويارويي با حقايقي كه ارزشيابي او را در
مورد خويشتن خدشهدار ميكند و به آن جهت منفي ميدهد پرهيز نمايد (لين 1و همكاران،
 .)2004ابراز وجود 2حاكي از توانايي ابراز صادقانه نظرات ،احساسات و نگرشها بدون
احساس اضطراب است و همچنين دفاع از حقوق خود به شكلي كه حقوق ديگران پايمال
نشود (واگنر 3و همكاران .)2006 ،بايد دانست كه حالت قاطعانه و تمايل به ابراز وجود نه
تنها ابراز خشم و تحريكات ديگر را در بر ميگيرد ،بلكه همه نوع احساسات و از آن جمله
احساسات گرم و شديد ًا محبتآميز را نيز شامل ميشود (نيسي و شهنيييالق.)1380 ،
آموزش ابراز وجود تكينكي است كه براي رفع اضطرابهاي حاصل از روابط اجتماعي متقابل
افراد به كار برده ميشود (فرقاني .)1388 ،در واقع ،آموزش ابراز وجود يك شيوه مداخله
ساختيافته جهت تغيير سبك اسنادي 4و بهبود شيوه ارتباطي ما است .رفتارهاي

1 -Lin
2 - assertiveness
3 - Wagner
4 - attributional style
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جرأتورزانه با مواردي مانند خودپنداره مثبت ،عزت نفس ،تسلط ،خودبسندگي ،اعتماد به
نفس ،همگرايي و همبستگي همراه ميباشد (جاللي .)1376 ،در جريان آموزش ابراز وجود
كه يكي از آموزشهاي مهارتهاي اجتماعي است ،فرد ياد ميگيرد چگونه در موقعيتهاي
مختلف اجتماعي به صورت مناسب واكنش نشان داده و عقيده و نقطه نظرات خود را به
شيوهاي اجتماعپسند ابراز دارد (ارويگس .)2005 ،1تحقيقات متعددي رابطه و اثربخشي
آموزشهاي ابراز وجود با تغييرات شناختي (تغيير سبك اسنادي و كاهش افكار منفي)
كاهش افسردگي ،اضطراب ،پرخاشگري ،و افزايش عزت نفس ،سالمت رواني ،شادكامي ،حل
مسأله و پيشرفت تحصيلي را گزارش دادند .برادي )1984( 2كاربرد و اثربخشي آموزش
مهارتهاي جرأتورزي و مهارتهاي اجتماعي را در جمعيت دانشجويي تأييد نموده است
(به نقل از كاهن .)2003 ، 3در تحقيق واينر )2005( 4مشخص شد كه آموزش مهارتهاي
جرأتورزي به افراد داراي سبك اسناد دروني (در مقايسه با افراد داراي سبك اسنادي
بيروني) موجب پيشرفت تحصيلي بيشتر و بهبود سازگاري اجتماعي ميشود (به نقل از
ابوترابيكاشاني .)1387 ،رودگيرو 5و همكاران ( )2005در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند
كه بين سبك اسنادي بيروني و خودكارآمدي عمومي با افسردگي ،اضطراب ،حساسيت و
خصومت رابطه معناداري وجود دارد .موريس 6و همكاران ( )2001در بررسي رابطه بين
آموزش جرأتورزي و خودكارآمدي با نشانههاي اختاللهاي عاطفي دريافتند كه سطح
پايين خودكارآمدي و سالمت رواني با سطح باالي حاالت اضطرابي ،روانآزردگي و نشانههاي
افسردگي همراه ميباشد و آموزشها موجب كاهش اين حاالت ميشود .بگلي و

گالكنس7

( )2004نشان دادند كه افراد داراي سبك اسناد بيروني بيشتر در معرض ابتالء به
اختاللهاي رواني قرار دارند و آموزش مهارتهاي جرأتورزي سبب كاهش اين
1 - Earwigs
2 - Brady
3 - Kahn
4 - Weiner
5 -Ruggiero
6 - Morris
7 - Begley and Glackens
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آسيبپذيري ميگردد.

لويسون1

و همكاران ( )1990نشان دادند كه افراد داراي سبك اسناد

دروني از سالمت رواني بهتري برخوردارند ،اضطراب كمتري دارند و احتمال كمتري دارد كه به
اختاللهاي رواني مبتال شوند .اپستين و كامورا )1971( 2گزارش دادند كه افراد داراي عزت
نفس پايين و متوسط اساس ًا داراي سبك اسناد بيرونياند و آموزش مهارتهاي ابراز وجود
موجب افزايش عزت نفس و تغيير سبك اسنادي آنها ميشود (به نقل از فوالدچنگ و موسوي،
 .)1387آگادي )1994( 3اثربخشي آموزش جرأتورزي بر سه گروه از دانشجويان را بررسي
نموده و نشان داد كه دانشجويان در زمينه بيان و ابراز احساسات توانايي بيشتري كسب كردهاند.

سبك اسنادي بيانگر شيوهاي است كه افراد بر اساس آن داليل رفتار خود را مشخص
ميكنند .در نظريه اسناد ،اعتقاد بر اين است كه افراد موفقيت و شكست و بازدههاي رفتاري

را نه تنها به عوامل دروني و بيروني ،بلكه همچنين به پايدار يا ناپايدار و قابل كنترل يا غير
قابل كنترل بودن عوامل نيز نسبت ميدهند .كانون كنترل دروني يا بيروني يك اسناد
عواطف وابسته به عزت نفس و حالت خلقي را كه همراه عملكرد ما هستند تحت تأثير قرار
ميدهد (ذاكري .)1378 ،انسانها بعد از موفقيت احساس غرور و شادماني و بعد از شكست
احساس شرمساري و افسردگي ميكنند .معمو ًال افرادي كه داراي منبع كنترل بيروني
هستند ،حوادث و رويدادهايي را كه ارتباطي با رفتار آنها ندارد و خارج از كنترل آنها است
الزام ًا به صورت مثبت يا منفي ادراك ميكنند (رمضاني .)1373 ،كنترل دروني نتيجه ادراك
مثبت يا منفي از رويدادهايي است كه تحت كنترل فرد قرار دارند .افرادي كه داراي كنترل
دروني هستند خود را خودمختار و حاكم بر سرنوشت خود ميدانند و معتقدند كه زندگي
تحت كنترل آنها است .اين افراد معتقدند كه رويدادهاي مثبت زندگي حاصل طرحريزي
دقيق و كوشش پيگير خود آنان است .بنابراين ،مسئوليت اعمال ،رفتارها و پيامدهاي ناشي
از آن را قبول ميكنند (يزدي و بنياسدي .)1385 ،اسناد دروني يا بيروني يكي از پيامدهاي
1 - Levisohn
2 - Epstein & Komura
3 - Agade
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مهم عزت نفس است .معمو ًال پيامدهاي مثبت رفتار كه به علل دروني (توانايي و سعي و
كوشش) اسناد داده ميشوند ،موجب احساس غرور و عزت نفس يا اعتماد به خود ميشوند.
اما موفقيتي كه به علل بيروني (بخت و اقبال يا كمك ديگران) اسناد داده ميشود موجد
احساس غرور و اعتماد به نفس نميشوند (رحيميانبوگر و همكاران.)1372 ،
يك عامل شناختي نسبتهايي است كه شخص به يك رويداد ميدهد .رويكرد شناختي
بك متضمن اين پيشبيني است كه نسبت دادنهاي افراد افسرده صورت شخصي دارند،
يعني وقتي كه رويداد بدي اتفاق بيفتد ،آنان خود را سرزنش ميكنند و وقتي كه رويداد
خوبي رخ ميدهد معمو ًال آن را به حسن تصادف نسبت ميدهند .در حالي كه اكثر افراد
مسئوليت خير و نيكي را در زندگي ميپذيرند ،و هنگامي كه امور رفع و رجوع شوند ،معمو ًال
آن را به نامساعد بودن يك موقعيت خاص نسبت ميدهند (بك1999 ،1؛ اسالميه.)1386 ،
بر اساس نظريه بيپناهي يا درماندگي آموخته شده ،2دستكم نوعي افسردگي هنگامي
حاصل ميشود كه شخص باور داشته باشد كه براي وي تسلط بر مسير رويدادهاي مهم
زندگي ناممكن است .اين نظريه تجديد نظر شده بر اسنادهايي كه افراد در يك موقعيت به
منظور تعيين احتمال گرفتار شدن به افسردگي به كار ميبرند ،تاكيد ميورزد .در اين
رويكرد اعتقاد بر اين است كه افسردگي به احتمال زياد هنگامي رخ مينمايد كه افراد
صفتهاي منفي را به عنوان حاصل تجربه موقعيتهايي كه در آن احساس بيپناهي كردهاند ،به
خود نسبت ميدهند (سليگمن و روزنتال2002 ،3؛ به نقل از سيدمحمدي.)1386 ،

محققاني از جمله ويگفيلد و كارپاتيان )1991( 4نشان دادند كه چنانچه ميزان
خودكارآمدي و عزت نفس افراد در فعاليت خاصي پايين باشد (حتي اگر نسبت به آن
عالقهمند هم باشند) تمايلي به شركت در آن فعاليت خاص ندارند (به نقل از هرمزي،
1 - Beck
2 - Learned helplessness
3 - Rosenthal & Seligman
4 - Wig field and Carpathian
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 .)1380كودكان و نوجوانان فاقد مهارتهاي جرأتورزي و مبتال به اختاللهاي رواني و
رفتاري مشكالت گوناگوني دارند .آنان داراي فراخناي توجه كوتاهي هستند ،عزتنفس
پاييني دارند ،در ارتباط با اعضاي خانواده ،اطرافيان و ديگران مشكل دارند و به آساني ناكام
ميشوند (آقاجاني1381 ،؛ بحريني.)1383،
ري و پالپ )1990( 1اثربخشي آموزش مهارتهاي ابراز وجود و عزت نفس را بر
موفقيت و سازگاري اجتماعي نوجوانان مبتال به اختاللهاي مقابلهاي و رفتاري گزارش
دادند .اثربخشي آموزش شيوههاي ابراز وجود و ايمنسازي در مقابل تنيدگي در كاهش
احساس غربت و افزايش سازگاري اجتماعي توسط مايكنبام )2007( 2گزارش شده است.
ارويگس )2005 ،3نيز اثربخشي شيوههاي مداخله آموزش ابراز وجود و ايمنسازي در مقابل
تنيدگي را در كاهش ميزان احساس غربت دانشجويان گزارش نمود .همچنين ،ديلك و

باند4

( )1996در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه مهارتآموزي بر اكتساب مهارت وكاهش
نشانههاي حاالت رواني موثر است .الياس )2001( 5در يك مطالعه طولي در مورد
پيامدهاي برنامه پيشگيري اوليه (آموزش مهارتهاي ابراز وجود و عزت نفس) نشان داد كه
به دنبال آموزش رفتارهاي مناسب اجتماعي ،رفتارهاي منفي و خود تخريبي كاهش مييابد.
هاميلتون و لوكين )1999( 6با آموزش مهارتهاي اجتماعي و ابراز وجود به نوجواناني كه
مرتكب جرم شده بودند دريافتند كه ارتكاب به جرم در  2/3اين نوجوانان كاهش يافته است
(به نقل از نورباال و همكاران .)1381 ،دالماتر و مك نامارا )1986( 7گزارش دادند كه
رفتارهاي قاطعانه در روابط بين فردي و درون فردي زنان در موقعيتهاي بحرانزا مؤثر
است .فالون )1981( 8روش جرأتآموزي را توأم با دارو درماني در درمان فوبيهاي
1 - Plop and Rey
2 - Meichenbaum
3 - Earwigs
4 - Dilk & Bond
5 - Elias
6 - Hamilton & Lucien
7 - Delamater & McNamara
8 - Fallon
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دلوتي1

( )1981دريافت دانشآموزاني كه آموزشهاي ابراز وجود را دريافت ميكنند ،پيشرفت
تحصيلي بهتري را نشان ميدهند و محبوبيت آنان نيز افزايش مييابد .اپستين 2و همكاران
( )1978با آموزش جرأتورزي به گروهي از زن و شوهرها دريافتند كه ابراز وجود كالمي
آنها افزايش يافته و پرخاشگري كالمي زوجين كاهش يافته است .جانسون ،گروس و
ويلدمن )1982( 3آموزشهاي جرأتورزي را بر افزايش مهارتهاي انطباقي اثربخش گزارش
كردند (به نقل از رمضاني .)1373،كيركلند ،تلون و

ميلر4

( ،)1992اثربخشي آموزش

گروهي جرأتورزي را در افزايش ابراز وجود دانش آموزان در موقعيتهاي ايفاي نقش
گزارش دادند .وهر و كافمن )1997( 5افزايش عزت نفس و كاهش پرخاشگري و اضطراب را
در نتيجه آموزشهاي جرأتورزي گزارش دادند .هاردلر و دونا )2001( 6دريافتند كه
آموزش برنامههاي ابراز وجود روابط بين فردي مشكلآفرين را تقليل ميدهد .ويليامز و
بارت7

( )2003اثربخشي درمان جرأت ورزي و حل مسأله را بر كاهش اضطراب و

افسردگي تأييد كردند .نوتا و سورسي )2003( 8پترسون 9و همكاران ( )2002تأثير
آموزشهاي جرأت ورزي در كاهش اضطراب و افزايش جرأتورزي تأييد كردند.
روش:
اين كارآزمايي باليني از نوع پژوهشهاي نيمه آزمايشي (طرح پيشآزمون -پسآزمون و
آزمون پيگيري با گروه كنترل) ميباشد جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانشجويان
دختر پسر مجرد و متأهل رشتههاي علوم انساني (ادبيات ،الهيات و معارف اسالمي ،آموزش
1 - Dilutee
2 - Epstein
3 -Johnson, Gross & Wildman
4 - Kirkland, Thelon & Miller
5 - Where & Kaufman
6 - Hurdler & Dona
7 - Williams & Barrett
8 - Nota & Sores
9 - Peterson
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ابتدايي ،حسابداري ،مديريت صنعتي و بازرگاني ،مديريت جهانگردي ،مديريت بيمه) دانشگاه
آزاد اسالمي واحد نيشابور در سال تحصيلي  89-90بود .نمونه پژوهش شامل  100نفر از
اين دانشجويان ( 50نفر گروه آزمايش و  50نفر گروه كنترل) بود كه به صورت تصادفي
ساده و از بين كساني كه داوطلب شركت در اين پژوهش بودند انتخاب شدند و به صورت
تصادفي جايگزيني به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند .براي اندازهگيري از ابزارهاي
زير استفاده شده است:
مصاحبه تشخيصي :1براي تشخيص افسردگي از مصاحبه تشخيصي نيمه سازمان يافته
مبتني بر راهنماي آماري و تشخيصي اختاللهاي رواني (DSM-IV2؛ نيكخو و همكاران،
 )1374استفاده شد .اين مصاحبه داراي دو بخش اصلي الف) تاريخچه شخصي ،و ب)
معاينه وضعيت رواني است.
پرسشنامه ابراز وجود :سطح ابراز وجود آزمودنيها با پرسشنامه گمبريل و

ريچي3

( )1975اندازهگيري شد .اين پرسشنامه داراي  40ماده است .و دامنه نمرات آن بين  40تا
 200ميباشد .عتبار عاملي مادههاي مختلف آزمون با استفاده از روش بازآزمايي بين 0/39
تا 0/70و ضريب پايايي اين آزمون توسط گمبريل وريچي ( 0/81 )1975گزارش شده
است .همچنين ،ضريب پايايي به دست آمده توسط بيگدلي ( )1373از طريق بازآزمايي در
مورد درجه ناراحتي  0/71و همساني دروني پرسشنامه مذكور در تحقيق حناسابزاده
اصفهاني ( )1380با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ  0/76گزارش شده است .در تحقيق
رحيمي ( ،)1384پايايي پرسشنامه بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ  0/71گزارش شده است .در
تحقيق حاضر ،با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ پايايي پرسشنامه  0/72به دست آمده است.

پرسشنامه افسردگي بك :4اين پرسشنامه توسط آئرون بك ( )1961تدوين گرديد و در
1 - diagnostic interview
2 - The forth diagnostic and statistical manuals of mental disorders
3 - Gambrills & Richey
4 - Beck depression inventory
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سال  1987با همكاري استير 1مورد تجديد نظر قرار گرفت (بيدراني .)1383 ،اين
پرسشنامه داراي  21ماده است ،جنبههاي مختلف افسردگي را بررسي ميكند و هر سؤال از
 4تا  5گزينه تشكيل شده است .ضريب همبستگي بين نمرات پيشآزمون پرسشنامه
افسردگي بك و مقياس درجهبندي افسردگي هاميلتون تقريبا  r =0/66گزارش شده است
(فتي .)1370 ،بك و همكاران ( )1991پايايي كلي سوالها را در حدود  0/31تا 0/68
گزارش كرده است و پايايي كلي سوالها با روش همبستگي اسپيرمن براون 2در حدود 0/93
گزارش شده است .وكويكز 3با استفاده از روش كودر ريچاردسون 4پايايي نمرات دو بار اجراي
اين آزمون را با فاصله يك ماه  ، 0/78با فاصله  3ماه  0/74و براي  59بيمار رواني با فاصله
 3هفته  0/48گزارش شده است .نتايج فراتحليل انجام شده در مورد اين پرسشنامه حاكي
از آن است كه ضريب همساني دروني آن بين  0/73تا  0/93با ميانگين  0/86است.ضرايب
اعتبار حاصل از بازآزمايي بر حسب فاصله بين دفعات اجرا و نوع جمعيت در دامنه  0/48تا
 0/86قرار دارد (گراث مارنات1990 ،؛ به نقل از پاشاشريفي و نيكخو .)1375 ،بك ،راولينز
و ويليامز ( )1998ثبات دروني اين ابزار را  0/73تا  0/92با ميانگين  0/86و ضريب آلفا
براي گروه بيمار  0/86و غير بيمار  0/81را گزارش كردهاند .همچنين ،دابسون ()2005
ضريب آلفاي  0/92را براي بيماران سرپايي و  0/93را براي دانشجويان و ضريب بازآزمايي
به فاصله يك هفته را  0/93به دست آوردهاند .غرايي ( )1382آلفاي كرونباخ اين آزمون را
 0/78و اعتبار بازآزمايي به فاصله دو هفته را  0/73گزارش نموده است .رجبي و همكاران
( )1380آلفاي كرونباخ براي كل آزمون را  0/87و ضريب بازآزمايي به فاصله سه هفته را
 0/49گزارش نمودهاند.

1 - Steer
2 - Spearman-Brawn
3 - Weckowicz
4 - Coder-Richardson
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پرسشنامه سبك اِسنادي

راتر:1

اين پرسشنامه جهت بررسي نحوه اِسناد علل وقايع در

موقعيتهاي مختلف زندگي به كار ميرود .هر موقعيت داراي  7درجه است و آزمودني بايد
با توجه به اِسناد خود يكي از اعداد را انتخاب كند .سه عدد سمت راست نشاندهنده مكان
كنترل دروني و سه عدد سمت چپ بيانگر مكان كنترل بيروني ميباشد .روايي و پايايي
آزمون سبك اسناد پس از يكبار اجرا به روش آلفاي كرونباخ براي پسران  0/96و براي
دختران  0/71گزارش شده است .ميزان پايايي آن با روش بازآزمايي براي پسران  0/90و
براي دختران  0/92به دست آمده است (تقيپور .)1378 ،ضريب روايي اين آزمون  0/91و
همچنين ميزان پايايي آن  0/94گزارش شده است (پاترسون 2و همكاران .)2005 ،درستي
( )1383پايايي دروني اين مقياس را  0/90ذكر كردهاند .پايايي اين پرسشنامه در پژوهش
حاضر با استفاده از فرمول تصحيح اسپيرمن براون  0/76به دست آمده است.
براي اجراي تحقيق ،ابتدا با مسئوالن دانشگاه در رابطه با اجراي پژوهش حاضر
هماهنگيهاي الزم به عمل آمد .پس از آمادهسازي بستههاي آموزشي مربوط به مهارتهاي
ابراز وجود و انتخاب نمونه از بين دانشجويان رشتههاي علوم انساني ،آزمونهاي مورد نظر
(ابراز وجود ،سبك اسنادي و افسردگي) براي هر دو گروه اجرا شد .بعد از اجراي پيشآزمون،
جلسات آموزش مهارتهاي ابراز وجود طي  15جلسه  1/5تا  2ساعته براي گروه آزمايش
برگزار گرديد .در پايان دوره آموزش و دو ماه پس از آن ،هر دو گروه با آزمونهاي مورد نظر
مجدداً مورد ارزيابي (پسآزمون و آزمون پيگيري) قرار گرفتند.
براي تجزيه و تحليل دادهها از شاخصهاي آمار استنباطي (آزمون لوين ،آزمون تحليل
واريانس يك عاملي با اندازهگيريهاي مكرر ،آزمون  tدر گروههاي مستقل و وابسته و آزمون
چند متغيري پياليي) استفاده شد.

1 - Ratter attributional style inventory
2 - Paterson
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يافتهها:

فرضيه اول پژوهش حاكي از اين بود كه " آموزش مهارتهاي ابراز وجود بر تغيير سـبك
اسنادي دانشجويان مؤثر است ".به منظور بررسي اين فرضـيه ،نمرههـاي بـه دسـت آمـده از
اجراي پرسشنامه سبك اسنادي راتر بـه عنـوان شـاخص اصـلي در نظـر گرفتـه شـد .نتـايج
آزمونهاي فوق در جداول  1تا  4ارايه شده است.
جدول  .1خالصه نتايج آزمون  tدر گروههاي وابسته جهت مقايسه تفاضل نمرات پيشآزمون و پسآزمون
گروه آزمايش در پرسشنامه سبك اسنادي

آزمون  tآزمون برابري ميانگينها
متغيرها
گروهها

ميانگين

گـروه آزمــايش

10/86
-

انحراف

آماره t

معيار
1/969

38/995
-

درجه
آزادي
49

فاصلهاطمينان95درصد
برايتفاوتها

p
/000
0

حد پايين

حد باال

-11/411

-10/300

با توجه به اين كه  tمحاسبه شده از  tمعيار ( )t=1/68كوچكتر ميباشد ،بنابراين با
 95درصد اطمينان نتيجه گرفته ميشود كه "تفاوت ميانگينهاي پيشآزمون و پسآزمون
گروه آزمايش در متغير "سبك اسناد" تاييد ميشود .به عبارت ديگر ،ادعاي محقق مبني بر
"اثرگذاري آموزشهاي ابراز وجود بر تغيير سبك اسناد آزمودنيها (بيروني به دروني)" تاييد
ميشود.
جدول  .2آزمون كرويت مچلي براي بررسي همساني واريانس نمرهاي پيشآزمون ،پسآزمون و آزمون
پيگيري پرسشنامه سبك اسنادي

اثرهاي درون

آماره

آماره جانبي

درجه

آزمودنيها

كرويت

كاي اسكوئر

آزادي

مچلي

اپسيلن

سطح
معناداري گرينهاوس
گيسر

هوين

كران

فلدت

پايين
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دفعات(تكرارها)

11/638

/887

2

0/898

0/003

/923

/500

0

0

0

در تحليل واريانس درون آزمودنيها ،فرض آزمون شده مؤثر اين است كه بين تمام
متغيرها به سختي همبستگي يكساني وجود دارد .براي بررسي همساني واريانسها آزمون
كرويت مچلي به كار برده شد .با توجه به معنادار بودن اين آماره ( ،)P>0/05فرض
همراستايي واريانس رد ميشود كه بيانگر عدم همساني آزمودنيها و گروهها در مراحل
مختلف ارزشيابي در پرسشنامه سبك اسنادي ميباشد.
جدول  .3خالصه نتايج آزمون چندمتغيريپياليي براي بررسي همساني نمرههاي پيشآزمون ،پسآزمون و
آزمون پيگيري آزمون سبك اسنادي در دو گروه

منبع اثرها

ارزش

F

df
فرضي

df

دفعات تكرار آزمون

0/929

631/509

2

97

0/000

تعامل آزمونها و

0/936

706/746

2

97

0/000

خطاي

سطح

اثر

معناداري

تقريبي
0/929
0/936

گروهها

با توجه به اين كه  Fمحاسبه شده در مراحل سه گانه ارزشيابي و تعامل آزمونها و
گروهها از  Fمعيار ( )F=3/09بزرگتر ميباشد ،بنابراين با  95درصد اطمينان نتيجه گرفته
ميشود كه آزمودنيها دو گروه در مراحل سه گانه ارزشيابي با يكديگر همسان نيستند .به
عبارت ديگر ،در حدود 0/929درصد تفاوت نمرههاي آزمودنيها در مراحل سه گانه
ارزشيابي حاصل از اثربخشي آموزشهاي ابراز وجود بوده است.
جدول  .4خالصه نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرفه با اندازهگيريهاي مكرر نمرههاي پرسشنامه سبك
اسنادي در دو گروه آزمايش و كنترل

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

ميانگين
مجذورات

F

سطح
معناداري

اثرتقريبي

دفعات تكرار
آزمون

1870/260

2

935/130

852/015

0/000

0/897

تعامل آزمون

2081/287

2

1040/643

948/150

0/000

0/906

منبع
تغييرات
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و گروه
خطا

215/120

196

1/098

با توجه به اين كه  Fمحاسبه شده در مراحل سه گانه ارزشيابي و تعامل آزمونها و گروهها از
 Fمعيار ( )F=3/04بزرگتر ميباشد ،بنابراين فرض صفر رد ميشود و با  95درصد اطمينان
نتيجه گرفته ميشود كه ميانگينهاي مورد مقايسه تفاوت معناداري با يكديگر دارند .با توجه
به اطالعات جمعآوري شده و با عنايت به معنادار شدن تفاوت بين ميانگينها ،نتيجهگيري
ميشود كه ادعاي محقق در مورد "اثربخشي آموزش مهارتهاي ابراز وجود بر تغيير سبك
اسناد بيروني به سبك اسناد دروني" تاييد ميشود.

فرضيه دوم پژوهش بيانگر اين بود كه " آموزش مهارتهاي ابراز بر كاهش سطح
افسردگي دانشجويان مؤثر است ".به منظور بررسي اين فرضيه ،نمرههاي به دست آمده از
اجراي پرسشنامه افسردگي بك به عنوان شاخص اصلي در نظر گرفته شد .نتايج آزمونهاي
فوق در جداول  5تا  9ارايه شده است.
جدول  .5خالصه نتايج آزمون  tدر گروههاي وابسته جهت مقايسه تفاضل نمرات پيشآزمون و پسآزمون
گروه آزمايش در پرسشنامه افسردگي بك
آزمون  tآزمون برابري ميانگينها

متغيرها
گروهها
ميانگين
گـروه آزمــايش

-19/70

انحراف
معيار

آماره t

درجه
آزادي

p

3/164

44/028
-

49

0/000

فاصله اطمينان95درصد براي
تفاوتها
حد پايين

حد باال

-18/801

-20/599

با توجه به اين كه  tمحاسبه شده با درجهآزادي  )t=-44/028( 49از  tمعيار
( )t=1/68كوچكتر ميباشد ،بنابراين با  95درصد اطمينان نتيجه گرفته ميشود كه
"تفاوت ميانگينهاي پيشآزمون و پسآزمون گروه آزمايش در متغير "افسردگي" تاييد
ميشود .با توجه به اطالعات جمعآوري شده و با عنايت به معنادار نشدن فرض صفر،

41

بررسي اثربخشي آموزش مهارتهـاي ابراز وجـود بر سبك اسنادي و افسردگي دانشجويان

نتيجهگيري ميشود كه ادعاي محقق مبني بر "اثرگذاري آموزشهاي ابراز وجود بر كاهش
سطح افسردگي آزمودنيها" تاييد ميشود.
جدول  .6آزمون كرويت مچلي براي بررسي همساني واريانس نمرهاي پيشآزمون ،پسآزمون و آزمون
پيگيري آزمون افسردگي بك
اثرهايدرون
آزمودنيها

دفعات
(تكرارها)

آمارهكروي
ت مچلي

0/843

آماره
جانبيكاي
اسكوئر

16/585

درجه
آزادي

سطح
معناداري

2

0/000

اپسيلن
گرينهاوس
گيسر

0/864

هوين
فلدت

كران
پايين

0/887

/500
0

با توجه به معنادار بودن آزمون كرويت مچلي ( ،)P>0/05فرض همراستايي واريانس رد
ميشود كه بيانگر عدم همساني آزمودنيها و گروهها در مراحل مختلف ارزشيابي در
پرسشنامه افسردگي بك ميباشد.
جدول  .7خالصه نتايج آزمون چند متغيري پياليي براي بررسي همساني نمرههاي پيشآزمون ،پسآزمون و
آزمون پيگيري پرسشنامه افسردگي بك
منبع اثرها

ارزش

F

df
فرضي

خطاي
df

دفعات تكرار آزمون

/926
0
/914
0

610/051

2

97

518/439

2

97

تعامل آزمونها و گروهها

سطح
معناداري

اثر
تقريبي

/000
0
/000
0

0/926
0/914

با توجه به اين كه  Fمحاسبه شده در مراحل سه گانه ارزشيابي و تعامل آزمونها و
گروهها از  Fمعيار ( )F=3/09بزرگتر ميباشد ،بنابراين با  95درصد اطمينان نتيجه گرفته
ميشود كه آزمودنيها دو گروه در مراحل سه گانه ارزشيابي با يكديگر همسان نيستند و
حدود  0/929درصد كاهش سطح افسردگي آزمودنيها حاصل از اثربخشي آموزشهاي ابراز
وجود بوده است.
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جدول  .8خالصه نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرفه با اندازهگيريهاي مكرر نمرههاي پرسشنامه
افسردگي بك در دو گروه آزمايش و كنترل
ميانگين
مجذورات

F

سطحمعناداري

اثر
تقريبي

809/312

0/000

0/892

678/091

0/000

0/874

منبع تغييرات

مجموع
مجذورات

دفعات تكرار
آزمون

6720/260

درجه
آزادي
2

3360/130

تعامل آزمون
و گروه

5630/647

2

2815/323

813/760

خطا

196

4/152

با توجه به اين كه  Fمحاسبه شده در مراحل سه گانه ارزشيابي و تعامل آزمونها و
گروهها از  Fمعيار ( )F=3/04بزرگتر ميباشد ،بنابراين با  95درصد اطمينان نتيجه گرفته
ميشود كه ميانگينهاي مورد مقايسه تفاوت معناداري با يكديگر دارند .به عبارت ديگر،
ادعاي محقق در مورد "اثربخشي آموزش مهارتهاي ابراز وجود بر كاهش سطح افسردگي"
تأييد ميشود.
بحث و نتيجهگيري:
ال گفته شد ،اين كارآزمايي باليني با هدف بررسي اثربخشي آموزش
همان طور كه قب ً
مهارتهاي ابراز وجود بر سبك اسنادي و افسردگي دانشجويان انجام شده است .نتايج اين
پژوهش حاكي از تغيير سبك اسناد بيروني به سبك اسناد دروني آزمودنيها بود.
اثربخشي الگوي شناختيـ رفتاري مهارتهاي ابراز وجود در تغيير سبك اسنادي
آزمودنيها در پژوهشهاي متعددي تأييد شده است .فورديسي )1997( 1با اجراي اين
برنامه بر روي دانشجويان دريافت كه اين الگو در تغيير سبك اسناد بيروني به سبك اسناد
دروني آزمودنيها موفقيتآميز است .عابدي ( )1381اثربخشي اين روش را بر روي مشاوران
آموزش و پرورش گزارش داد .وي در پژوهش ديگري ( )1383دريافت كه الگوي شناختيـ
1 - Fordyce
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رفتاري در كاهش افسردگي ،سازگاري و باال بردن روحيه دانشجويان مؤثر ميباشد .پژوهش
ليوبوميرسكي و ليپر )1999( 1نيز اين نتايج را تأييد نموده است .همچنين ،در پژوهش
آرگايل و لو )1990( 2مشخص شد كه سبك اسناد دروني به خاطر مهارتهاي اجتماعي
بهتر اين افراد به ويژه (مهارت ابراز وجود و توانايي همكاري آنها) است .اين يافتهها با نتايج
پژوهش حاضر هماهنگ و همسو ميباشد.
همانطور كه قبالً گفته شد ،به نظر ميرسد كه افراد افسرده با دشواري در مواجههها و
پردازش اطالعات حاصل از تجارب منفي شركت ميكنند .بك ( )1978معتقد است كه اين
بيماران داراي انواع طرحوارههاي شناختي منفي هستند .اين طرحوارههاي افسردهساز تا
هنگامي كه شخص با محركهاي منفي مواجه نشود ،پنهان باقي ميمانند و با رخداد
محركهاي منفي فعال ميشوند .اما به هنگام رخداد محركهاي مثبت به صورت تدريجي
اصالح ميشوند (بلكبرن و ديويدسون1989 ،3؛ به نقل از توزندهجاني .)1374 ،فرض
الگوي شناختي اين است كه ارزيابيهاي منفي افراد افسرده از عملكردشان حداقل تا
حدودي تحريف شده است .در مقايسه با ارزيابي ارزيابهاي مستقل ،افراد افسرده
عملكردشان را پايينتر برآورد ميكنند ،در حالي كه افراد مضطرب و آزمودنيهاي بهنجار
عملكردشان را نسبت ًا دقيق ارزيابي مينمايند .به نظر ميرسد كه آموزشهاي شناختي-
رفتاري مهارتهاي ابراز وجود و مهارتهاي اجتماعي ميتواند طرحوارههاي شناختي منفي و
ارزيابيهاي منفي افراد افسرده و در نتيجه سطح افسردگي را در آنها كاهش دهد.
اين نتايج همسو با نظريه ويليامز )1988( 4ميباشد .بر طبق اين نظريه مبتال شدن به
اختالل افسردگي موجب ميگردد كه در مراحل مختلفي از پردازش شناختي اختالل به
وجود آيد ،به طوري كه در افراد افسرده در مرحله توجه و بسط اطالعات اختالل ايجاد
1 - Lyubomirsky & Leper
2 - Argyle & Lu
3 - Blackburn & Davidson
4 - Williams
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ميگردد .در نتيجه ،افراد افسرده در حافظه آشكار دچار اختالل ميشوند (به نقل از
واتكينز 1و همكاران .)1992 ،اين نتايج همچنين همسو با نظريه "رمزگرداني انتخابي2

"و"توجه انتخابي" 3است .بر اساس نظريه رمزگرداني انتخابي ،نوعي شيوه رمزگرداني در
افراد افسرده وجود دارد كه سبب ميشود آنان با صرف زمان بيشتري موارد ناخوشايند را در
سطح عميقتري رمزگرداني كنند .در نتيجه ،در بين آنها ميزان بازيابي آن موارد در سطح
باالتري قرار ميگيرد (بلك برن و ديويدسون1389 ،؛ به نقل از توزندهجاني .)1374 ،بر
طبق نظريه باور )1981( 4افراد افسرده نسبت به موارد منطبق با خلق نوعي سوگيري در
توجه انتخابي نشان ميدهند و در اثر اين فرايند موارد ناخوشايند را به صورت بهتري بازيابي
ميكنند .آموزش مهارتهاي شناختي -رفتاري ابراز وجود و مهارتهاي اجتماعي موجب
كاهش سوگيري توجه ،تغيير طرحوارههاي منفي و بهبود حافظه ميشود و بنابراين سطح
افسردگي آزمودنيها را كاهش ميدهد.

1 - Watkins
2 - coding elicit
3 - intentional elicit
4 - Bower
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كتابنامه:

آقاجاني ،م .)1381( .بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سالمت روان و منبع
كنترل نوجوانان .پايان نامه كارشناسي ارشد .دانشكده روان شناسي .دانشگاه الزهراي تهران.
آماليخامنه ،شهره .)1373( .مقايسه جرأتورزي و جرأتآموزي توأم با بازسازي شناختي
در كاهش اضطراب اجتماعي .فصلنامه انديشه و رفتار .سال اول .شماره  .4صص.18-29 ،

ابوترابيكاشاني ،ح .)1387( .تأثير آموزش مهارتهاي اجتماعي (جرأتورزي) در افزايش
ابراز وجود و عزت نفس دانشآموزان دختر  9تا  11ساله تهران .پايان نامه كارشناسي ارشد،
دانشگاه تهران.
اسالميه ،محمدمهدي ( .)1386بررسي تاثير آموزش مهارتهاي حل مسئله در كاهش

افسردگي دانشآموزان پسر دوره پيش دانشگاهي شهر تهران .پژوهشگاه مطالعات آموزش
وپرورش .سال ششم .شماره  .23صص.281-271 ،
اشوري؛ تركمنماليري و فدايي ( .)1387بررسي اثربخشي گروه درماني متمركز بر ابراز وجود

در كاهش پرخاشگري و بهبود پيشرفت تحصيلي دانشآموزان دبيرستاني .مجله روانپزشكي و
روانشناسي باليني ايران .سال چهاردهم .شماره  .4صص.393-389 ،

اميريبرمكوهي ،علي .)1388( .آموزش مهارتهاي زندگي بركاهش افسردگي .فصلنامه
روانشناسان ايراني .سال پنجم .شماره .20

بحريني ،مسعود .)1383( .تأثير آموزش ابزار وجود بر ميزان اعتماد به نفس دانشجويان
پرستاري .مجله ارمغان دانش .سال دهم .شماره .37
بلكبرن ،ديويدسون ( .)1989شناخت درماني افسردگي و اضطراب .ترجمه حسن
توزندهجاني ( .)1374مشهد :انتشارات آستان قدس رضوي (به نشر).

بيدراني ،شيرين .)1383( .بررسي رابطه مهارتهاي اجتماعي(جرات ورزي) و عملكرد
تحصيلي .پايان نامه كارشناسي ارشد .دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند.
بيگدلي ،ايمان .)1373( .بررسي آزمايشي سبك اسناد در درماندگي آموخته شده.
پژوهشهاي روانشناسي ،دوره چهارم ،شماره  3و  ،4صص.71-60 ،
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پاييزي؛ شهرآراي و صفايي (  .)1385بررسي اثربخشي آموزش ابراز وجود بر شادكامي و

پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه دوم علوم تجربي دبيرستانهاي تهران .مجله
مطالعات روانشناختي .دوره سوم .شماره  .4صص.52-25 ،
پوراحسان ،سميه .)1387( .بررسي اثربخشي درمان شناختي -رفتاري گروهي بر كاهش

اضطراب اجتماعي دانشجويان .چكيده مقاالت دومين كنگره سراسري پژوهش هاي روان
شناسي باليني .

تقيپور ،ابوالفضل .)1378( .تأثير بازآموزي اسنادي بر سبك اسنادي ،عزت نفس ،عملكرد و
استقامت .پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني ايران .انستيتو
روانپزشكي تهران.
ثاني ،بهروز .)1386( .بررسي تأثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر ابراز وجود دانشآموزان
بر پايه اول دوره دبيرستان منطقه  18تهران .پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد رودهن.

جاللي ،محمدرضا .)1376( .بررسي اثر روشهاي درماني سرمشقپذيري ،تمرين و
آرميدگي عضالني در درمان رفتارهاي غير جرأتورزانه .پايان نامه دكتري .دانشگاه تربيت
مدرس تهران.
حناسابزادهاصفهاني ،مريم .)1380( .كارآيي درمان شناختيـ رفتاري در كاهش نشانههاي
افسردگي و نگرشهاي ناسالم در نوجوانان مبتال به اختاللهاي افسردگي .مجله اندشيه و رفتار.
سال هفتم .شماره  1و  .2ص .76

خسرويكورعباسلو ،ا .)1386( .بررسي تأثير مهارت جرأتورزي بر سالمت رواني
دانشآموزان پسر سال دوم متوسطه شهر اردبيل ناحيه  .2پايان نامه كارشناسي ارشد .دانشگاه
آزاد اسالمي واح تهران جنوب.

درستي ،فاطمه .)1383( .تأثير آموزش گروهي ابراز وجود بر سازگاري اجتماعي دختران
فراري شهر اصفهان .پاياننامه كارشناسي ارشد .دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان.
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ذاكر ،كبري .)1378( .مقايسه منبع كنترل درونيـ بيروني در بين دو گروه از دختران
دانشجوي ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه تربيت معلم تهران .پايان نامه كارشناسي ارشد،
دانشگاه تربيت معلم تهران.

رحيمي ،جعفر .)1384( .بررسي تأثير آموزش جرأتورزي بر مهارتهاي اجتماعي و
اضطراب اجتماعي و ابراز وجود در دانشآموزان پسر سال اول مقطع دبيرستان .پايان نامه
كارشناسي ارشد .دانشگاه شهيد چمران مشهد.
رحيميان بوگر ،اسحاق.؛ شاره ،حسين.؛ حبيبيعسگرآبادي ،مجتبي.؛ بشار ،محمدعلي .و

رمضاني ،حميدرضا .)1372( .كاربرد تكنيكهاي آموزشي ابرازا وجود در درمان كمرويي و عدم
قاطعيت دانشجويان .پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه فردوسي مشهد.

رمضاني ،حميدرضا .)1373( .كاربردتكنيكهاي آموزش ابراز وجود در درمان كمرويي و
عدم قاطعيت دانشجويان .پايان نامه كارشناسي ارشد .دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي،
دانشگاه فردوسي مشهد.
روزنهان ،ديويد .ال .و سليگمن ،مارتين .)2002( .آسيب شناسي رواني (جلد دوم) .ترجمه
يحيي سيدمحمدي ( .)1386تبريز :انتشارات ساواالن.

عابدي ،م .)1381( .بررسي و مقايسه اثربخشي مشاوره شغلي به سبك نظريه يادگيري
اجتماعي ،سازگاري شغلي و مدل شناختيـ رفتاري شادماني فوردايس بر كاهش فرسودگي
شغلي مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان .پايان نامه دكتراي مشاوره ،دانشكده
روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه عالمه طباطبايي تهران.
عابدي ،م .)1383( .بررسي اثربخشي آموزش شناختيـ رفتاري فوردايس بر شادماني،

اضطراب ،افسردگي ،و روابط اجتماعي دانشجويان دانشگاه اصفهان .خالصه مقاالت چهارمين
هفته پژوهش دانشگاه اصفهان (صص .)47-41 ،اصفهان :معاونت پژوهشي دانشگاه اصفهان.

عجميبافراني ،غالمرضا .)1380( .تأثير آموزش ابراز وجود بر رفتار خود ابرازي دانشآموزان
دختر و پسر دبيرستاني شهر نائين .پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
خوراسگان.
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فرقاني ،آناهيتا .)1388( .اثربخشي درمان گروهي فعالسازي رفتاري در كاهش شدت
عالئم افسردگي و افزايش عزت نفس و خودكارآمدي دانشجويان .پايان نامه كارشناسي ارشد،
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند.
فوالدچنگ ،محبوبه و موسوي ،حنظله .)1387( .بررسي رابطه تابآوري و افسردگي در بين

دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شيراز .مجموعه مقاالت چهارمين سمينار بهداشت رواني
دانشجويان .سال هفتم .شماره  .4صص.339-337 ،
كهرزايي ،حسين .)1382( .بررسي اثربخشي مهارتهاي حل مسئله در كاهش افسردگي
دانشجويان .مجله روان شناسي  .26سال هفتم ،شماره  .2صص.30-1 ،
مارنات؛ گريگراث .)1990( .راهنماي سنجش رواني .ترجمه حسن پاشاشريفي و محمدرضا
نيكخو .)1375( .تهران :انتشارات رشد.
نورباال ،احمدعلي .و همكاران ( .)1381بررسي وضعيت سالمت روان در افراد  15سال به
باال در جمهوري اسالمي ايران .مجله حكيم ،شماره  ،5صص.10-1 ،
نيستي عبدالكاظم ،شهنيييالق منيژه .)1380( .تأثير آموزش جرأتورزي بر ابراز وجود،
عزت نفس ،اضطراب اجتماعي و بهداشت رواني دانشآموزان پسر مضطرب اجتماعي دبيرستان
شهرستان اهواز .مجله علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز .سال هشتم.
شمارههاي  1و  .2صص.30-11 ،

نيكخو ،محمدرضا .و همكاران ( . )1374راهنماي تشخيصي و آماري اختاللهاي رواني
( .)DSM-IVتهران :انتشارات سخن .

هادينژاد ،علي .)1387( .بررسي رابطه جرأتورزي و خالقيت در بين دانشآموزان سال
دوم دوره متوسطه دبيرستانهاي قائم شهر .پايان نامه كارشناسي ارشد .دانشگاه آزاد اسالمي
واحد رودهن.

هرمزينژاد ،معصومه .)1380( .رابطه ساده و چندگانه متغييرهاي عزت نفس ،اضطراب
اجتماعي و كمال گرايي با ابراز وجود در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز .پايان نامه
كارشناسي ارشد ،دانشگاه شهيد چمران اهواز.
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