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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
effectiveness of attributional retraining on mental
health of children of divorced parents. The study
utilized a quasi-experimental design with pre-test
post-test and control group. The population
included male children of divorced parents who
studied in middle schools in Sari (2016). The
sample comprised of 34 individuals who were
selected through convenience sampling method,
and assigned into two groups of 17 (experimental
and control groups). Both groups completed
General Health Questionnaire (GHQ). Then, the
experimental group received attributional
retraining educational package for 11 sessions of
45-minutes. After the intervention, both groups
were assessed once more. The data were analysed
through multivariate analysis of covariance. The
findings demonstrated that attributional retraining
significantly improves all components of mental
health (psychosomatic symptoms, anxiety, social
functioning problems, and depression symptoms)
in the experimental group members.
Keywords: attributional retraining, mental health,
divorce, sons of divorce, middle school.
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اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سالم

مقدمه
خانواده اولین بافتی است که فرزندان در آن فکر ،احسااس و
رفتار میکنند ،یاد میگیرناد و رشاد ماییابناد (موتاتایاانو،1

روان فرزندان طالق پسر مقطع متوسطه اول 27 /

فرزندان طق به ویژه در سنین نودوانی که با بحران های
شدید دسمانی ،احساسی و تحوال

ادتماعی روبرو هستند،

نسمت به همساالن خود آسیب پذیرترناد و ممکان اسات باا
نوسان های شادید روحای روبارو شاوند (یونسای ،معاین و

 .)2012محیط گرم و پرعاطفه خانواده از طریق عواملی مانند
دعواها و تعارضهای درونخانوادگی و نیز طاق و دادایی

شمشاایرینیااا .)1989 ،مطالعااا

والدین میتواند تهدید شود (برهاانی ناایینی .)1991 ،طاق

است که طق و ددایی والدین از عمده ترین علال بیمااری

رویداد پیچیدهای اسات کاه ازها پاشایدگی بنیاان خاانواده،

روانی فرزندان طاق اسات (نماری گیاوی و خشانودنیای

تاایریرا

کوتاااهمااد

و بلندمااد

مااالی ،نااانونی ،فااردی و

روانپزشااکان حاااکی از آن

چماچایی.)1992 ،

ادتماعی برای فرزندان و بزرگساالن را به همراه دارد (الدار-
آودان ،حااا -یحیاای و گرینمااام )2009 ،2و از مهاا تاارین

کشف منابع درونی خویش یاری کند و آنهاا را از وضاعیت

انسانی به شمار میآیاد کاه ناهتنهاا تعاادل

نامطلوب روانی رها سازد ،آموزش بازآموزی اسانادی اسات.

روانی دو انسان ،بلکه تعادل روانی فرزندان ،بستگان ،دوستان

در مداخق بازآموزی اسنادی با استفاده از تغییر اسانادها و
دایگزینی آن ها با اسنادهای خوشبینانه ،برای بهمود وضعیت

پدیدههای حیا

و نزدیکان را نیز به ها مای ریازد (اسامیر2019 ،9؛ آمااتو،4
2010؛ مرادی)1992 ،؛ علیارم پیامادهای فاو  ،یافتاههاای

یکی از مداخقتی که احتماال میتواند این کودکاان را در

روانشناختی افراد تقش میشود (هال ،پری ،گوتز ،راسای،،

پژوهشی نشان می دهند که طاق روناد صاعودی باه خاود

استپنیسااکی و همکاااران2007 ،7؛ یحیااایی ،پورمحمدرضااای

گرفته و نسمت آن به ازدوا رشد نگرانکنندهای داشته اسات

تجریشی ،ساددی و بیگلریان .)1999 ،در حقیقت باازآموزی

(شااعمانی و تااا  .)1996 ،در ایااران طمااق گاازارش سااازمان

اسنادی یکی از تکنیکهای درمانشناختی اسات کاه هادفش

رمتاحوال در سال  7/89 ،1972مورد طق در مقابل هر صد
ازدوا رمت شده است اماا در  9ماها نخسات ساال ،1992

آموزش سمک هاای تمیینای خاوشبیناناه از طریاق آماوزش،
اصقح شناختی ،ارائه مدل ،تمرین شناخت و رفتار ،بازخورد

 22/9مورد طق در برابر هار صاد ازدوا باه رمات رسایده

و در صور

لزوم تغییر برنامه و تکاالیف اسات .ایان روش

است.

بهویژه در مدارس و کلینیکها در ارتماط با داناشآماوزان در
معرض خطر باه منظاور ارتقاای ساقمت روان (نجفایفارد،

در این میان یکی از نربانیاان اصالی پیامادهای ناشای از
طق والدین ،فرزندان آن ها هستند .اگرچه پیامدهای مخرب
طق در دوامع با فراوانی گونااگون طاق متفااو

اسات

عماسی ،پورصدونی ،یوسفی ،محمدی ملکآبادی و همکاران،
 ،)1994برطاارک کااردن مشااکق

انگیزشاای (مااک داول،8

(اسمیت و کقرک ،)2017 ،2اما نتایج یک مطالعاه فراتحلیال

 ،)2009کاهش درماندگی آموخته شاده (فیاروزی )1987 ،و

نشان می دهد کاه فرزنادان خاانواده هاای طاق نسامت باه

پیشرفت تحصیلی از طریق ایجاد احساس کنترل بیشتر (پاری

همساالن میر خانواده های طق مشکق عاطفی و رفتااری
بیشتری دارند و از سقمت روان کمتر رنج میبرند (برنتانو و

و هال )2007 ،به کار گرفته میشود .در این برناماه بار نقااط
نو

و مثمت افراد تیکید میشود و توده آنها از نقاط منفای

کقرک -اساتوار  .)2007 ،6ساقمت روانای ،صارفا بیماار

و ضعفها منحرک میگردد که این امار باعا

نمودن نیست؛ بلکه حالتی از بهزیساتی اسات کاه در آن فارد

اسناد بدبیناناه باه خاوشبیناناه شاده و از ایان طریاق افاراد
ماایتواننااد شکسااتهااا را بااه عواماال بیروناای ،ناپایاادار و

تغییار سامک

تواناییهای خود را میشناسد ،میتواند باا فشاارهای روانای
بهنجار زندگی مقابله نماید و در برابار مشاکق و حاواد

اختصاصی نسمت دهند و عوامال درونای ،پایادار و کلای را

سازگاری دارد (ردبتمار درویشی ،یحیایزاده

علت موفقیت در نظار بگیرناد و درنتیجاه ساقمت روانای-

زندگی ندر

و حسینی.)1992 ،

ادتماعی و نیز دسمانی آنها ارتقاء یابد (صالحی و حقیقت،
2. Eldar-Avidan, Haj-Yahia, & Grinbam
4. Amato
6. Brentano & Clarke-Stewart
8. Mc Dowell

1. Motataianu
3. Schmeer
5. Smith & Clark
7. Hall, Perry, Goetz, Ruthig, Stupnisky et al
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1987؛ سپهوند ،گیقنی و زمانی .)1982 ،باازآموزی اسانادی
دروانع روشی برای تغییر الگوهاای اسانادی ناساازگارانه باه
الگوهای سازگارانهتر است (وان ،،ژان ،،ژان ،،ژان ،،یان،
و همکاااران)2019 ،1؛ یعناای آمااوختن کشااف و بااه چااالش
کشیدن اسنادهای بدبینانه و دایگزین کردن آنها با اسنادهای
خوشبینانه (کار.)1982 ،2
پژوهش های روانشناسان مثمتگرا نیز حاکی از آن است
که اسناد خوشبینانه و مثمت اندیشیدن -بهعنوان یک مکانیزم
خودتنظیمی -که در برنامه بازآموزی اسنادی بر آن هاا تیکیاد
میشاود ،مایتواناد تاابآوری و خودکارآمادی افاراد را در
موادهه با شرایط دشوار ارتقاا دهاد کاه ایان عوامال نقاش
بردستهای در حفظ و بهمود سقمت روان افراد دارناد (یاوآن
و وان2016 ،9،؛ خدایاریفرد ،مماری بناب ،اکمری زردخاناه،
زندی ،زمانپور و همکااران2016 ،4؛ خادایاریفارد ،زنادی،
حا حسینی و مماریبناب.)1992 ،
نرخ روزافزون طق و آسیب های متعانب آن ،ضارور
انجام مداخقتی مؤرر برای فرزندان دامانده از این رویاداد را
خاطرنشان میسازد .علیرم ایانکاه پاژوهشهاای مختلاف
حاکی از تیریر سمک اسناد بار پیامادهای دسامانی و روانای
حاصاال از رویاادادهای منفاای زناادگی بااودهانااد (الریااش،
اشوایکا  ،ورشین ،و فریش2004 ،2؛ نجفی فرد ،)1999 ،اما
تاااکنون کمتاار پژوهشاای بااه بررساای کارآماادی مااداخق
بازآموزی اسنادی بر وضعیت روانی فرزندان طاق پرداختاه
است .با توده به موارد فو  ،این پاژوهش باا هادک تعیاین
ارربخشی آموزش گروهی بازآموزی اسنادی بر ساقمت روان
فرزندان طق انجام پذیرفت و درصدد دساتیابی باه آزماون
فرضیههای زیر بود:
 .1آموزش بازآموزی اسنادی بر بهمود نشانههای دسمانی
فرزندان طق مؤرر است.
 .2آموزش بازآموزی اسنادی بر کاهش اضطراب فرزندان
طق مؤرر است.
 .9آموزش بازآموزی اسنادی بر کاهش اختقل در کارکرد
ادتماعی فرزندان طق مؤرر است.
 .4آموزش بازآموزی اسنادی بر کاهش عقئا افساردگی
فرزندان طق مؤرر است.
2. Carr
4. Khodayarifard, Ghobari-Bonab, Akbari-Zardkhaneh,
Zandi, Zamanpour et al
6. General Health Questionnaire

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :این پژوهش از نظار
هدک دزو طرح هاای کااربردی و از نظار شایوة گاردآوری
داده ها از نوع طرح های نیمه آزمایشی با طارح پایش آزماون-
پسآزمون با گروه گواه است .دامع آماری این پژوهش کلیه
فرزندان طق پسر شهر ساری در مقطاع متوساطه اول ساال
 92بود .نمون مورد مطالعه شامل  94نفر از این دامعاه باود
کااه بااا روش نمونااهگیااری در دسااترس انتخاااب شاادند و
بهصور تصادفی در دو گاروه  17نفاره آزماایش و کنتارل
گمارده شده اند .معیارهای ورود اعضاای نموناه در پاژوهش
شامل این موارد بود :فرزند طق  ،پسر ،مشغول باه تحصایل
در مقطع متوسطه اول و عدم ابتق به اخاتقال روانپریشای
مزمن؛ تنها معیاار خارو از پاژوهش میمات در بایش از دو
دلسه برنامه بازآموزی اسنادی بوده است.
ابزار سنجش
پرسشنامة سالم

6

عمومی ( :)GHQهدک از طراحای ایان

پرسشنامه که اولین بار توسط گلدبرگ )1979( 7تنظای شاده
است ،کشف و شناسایی اختقال روانی در مراکز درماانی و
مونعیتهای مختلف باوده اسات .پرسشانامهای کاه در ایان
پژوهش از آن استفاده شده است ،فرم  28ساؤالی اسات کاه
گلدبرگ ( )1979در آن  4بعد تشخیصی را مورد بررسی نرار
میدهد .چهار خردهآزمون ایان پرسشانامه عماار اسات از:
نشانههای دسامانی ،اضاطراب ،کاارکرد ادتمااعی و عقئا
افسردگی .سؤاال هر خردهآزمون بهترتیاب پشات سار ها
آمده است ،بهگونهای که از سؤال  1تا  7مرباوط باه مقیااس
دسمانیسازی عقئ  ،از سؤال  8تاا  14مرباوط باه مقیااس
اضطراب ،از سؤال  12تا  21مرباوط باه مقیااس اخاتقل در
عملکرد ادتماعی و از سؤال  22الای  28مرباوط باه مقیااس
افسردگی مایباشاد .روش نمارهگاذاری باهصاور  0تاا 9
میباشد و حادانل نماره آزماودنی در ایان مقیااس صافر و
حداکثر  84خواهد بود .نقطه بارش ایان آزماون بار اسااس
روش نماارهگااذاری لیکاار  29 ،اساات (یعقااوبی ،نصاار و
شاه محمدی .)1974 ،پایایی پرسشنامه  GHQ-28با استفاده از
روش بازآزمایی با فاصله زمانی یک هفته پس از ادرای اولیه
1. Zhang, Zhang, Zhang, Yang et al
3. Yuan & Wang
5. Larisch, Schweickhardt, Wirsching, & Fritzsche
7. Goldberg
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مااورد ارزیااابی مجاادد ناارار گرفت اه اساات ،میاازان هممسااتگی
 r=0/82به دست آمد (نورباال ،بانرییازدی و محماد.)1980 ،
همچنین ضریب آلفای کرونماخ پرسشنامه در پژوهش هاشامی
( )1984که روی نودوانان انجام گرفات 0/87 ،گازارش شاده
اساات .ضاارایب آلفااای کرونماااخ ایاان پااژوهش باارای کاال و

روان فرزندان طالق پسر مقطع متوسطه اول 29 /

روش اجرا و تحلیل دادهها
 94نفر از فرزندان طق پس از تکمیال پرسشانامه ساقمت
عمومی ،بهصور

تصاادفی باه دو گاروه آزماایش و کنتارل

تقسی شادند .گاروه آزماایش طای  11دلساه  42دنیقاهای
(هفتهای  2دلسه) در برنامه بازآموزی اسنادی شرکت کردند،

خردهمقیاسهای عقئ دسمانی ،اضطراب ،کارکرد ادتماعی و

درحالیکه دانشآموزان گروه کنتارل در ایان برناماه شارکت

عقئ ا افسااردگی براباار بااا  0/78 ،0/79 ،0/74 ،0/82و 0/82

نداشتند .پس از اتمام دلساا

آماوزش ،پرسشانامه ماذکور

گزارش شده است .نتایج مربوط به بررسی روایی مقکی (اعتمار

مجددا توسط دانشآموزان هر دو گروه تکمیل شد .در پایاان،

همزمااان) ای ان پرسشاانامه و  SCL-90داللاات باار آن دارد کااه

تحلیل دادهها با استفاده از آزماونهاای آمااری انجاام گرفتاه
است و محاسما به کمک نرمافزار  spss22انجام شد.

ضریب هممستگی بین دو سری نمرا

 90نفار از افاراد ماورد

مطالعه در مقیاس عقئ دسامانی ،اضاطراب و افساردگی دو
در سطح p<0/001

پرسشنامه و نمره کل افراد در دو پرسشنامه
معنادار میباشد (نورباال و همکاران .)1980 ،نابل ذکر است که
نمرهگذاری این پرسشنامه بهگونهای اسات کاه نمارة پاایینتار
بیانگر سقمت روان بهتر آزماودنی اسات و هرچاه نمارة فارد
باالتر باشد از مشکق
سؤاال

این ابزار عمار

روانی بیشتر رنج میبرد .یک نموناه از

برنامه مداخله
در مطالع حاضر ،از بسته آموزشی بازآموزی اسنادی (یحیایی
و همکاران )1999 ،به عنوان محتوای مداخله استفاده گردیاد.
هدک و محتوای برنامه به تفکیاک هار دلساه در دادول 1
آمده است.

است از« :آیا از یک ماه گذشته تاا باه

امروز کامق احساس کردهاید که خوب و سال هستید؟»
جدول  .1محتوای آموزشی جلسات مداخله
جلسه
1

2

9

4

2

محتوا و فعالی ها
هدف
آشنایی با اعضا و بح پیرامون اهداک آموزش و ترمیب دانشآماوزان
به انجام تمرینهای الزم در طی دلسا آموزشی آتی برای دستیابی به
معارفه با اعضا و بیان اهداک آموزش
اسنادهای سازگارانه همراه با صمر و شکیمایی.
آموزش گفتگوی درونی از طریق ارائاه مثاال و گفتگاو در ماورد ناوع
اسنادهای شرکتکنندگان و میزان تعمی آن باه حاوزههاای مختلاف و
پایداری اسنادها یاا گاذرا باودن آن؛ ایان امار باهمنظاور آگااهسااختن
آموزش گفتگوی درونی
دانش آموزان نسامت باه تایریر گفتاه هاای خاود در ماورد رویادادهای
ناخوشایند صور گرفته است.
بیان روش تحلیل رویدادها ،به ودود آوردن محیطی آکنده از کنجکاوی
و آموزش کنجکاو بودن در مورد رویدادهایی کاه بارای داناشآماوزان
اتفا میافتد .ارائه تکلیف ممتنی بر شناساایی هیجاانهاای نیرومناد در
تمیین مدل فعالیت ،باور ،پیامد ()ABC
خود و آموزش الگوی  :A( ABCفعالیت :B ،باور و  :Cپیامد) باه زباان
ساده و همراه با مثال.
تغییر سمک تمیین دانش آموزان با ارائه توضیح در ماورد سامک اساناد و
اشاره به ساه بعاد آن (درونای -بیرونای ،کلای -اختصاصای ،پایادار-
ناپایدار) و توصیف ویژگیهای اسنادهای بدبینانه و خوشبیناناه نسامت
تمیین سمک اسناد و اشاره به سه بعد آن
به علل رویدادها با توده به سه بعد مذکور و پرسش از دانشآموزان در
مورد توصیف و توضیح ویژگیهای افراد خوشبین و بدبین.
 ارزیااابی درک دانااشآمااوزان از ویژگاایهااای اطمینان یافتن از فه دانش آموزان نسمت به تفاو ویژگایهاای افارادخوشبین و بدبین ،آموزش به دانشآموزان در خصوص ارزیابی باورها،
اسنادهای بدبینانه و خوشبینانه
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 -توضیح مفهوم مسئولیتپذیری شخصی

6

 تشخیص سمک سرزنش خود -آشنایی با تفکر مطلقاندیشی و احساس گناه

7

آموزش دانشآموزان برای یاافتن دالیال احتماالی
متعدد برای یک رویداد

8

آمااوزش مجادلااه و مقابلااه بااا نگاارشهااای
فادعهپندارانه.

9

تمیااین فعالیاات ،باااور ،پیامااد ،زیاار سااؤال بااردن
باورهای نامعقول ،انرژیزایی ،احساسا مناساب
و منطقی.

10

ادتناب از فادعهپنداری

11

آموزش مجادله باا افکاار نادرسات و داایگزینی
آنها با افکار خوشبینانه

توضیح مفهوم مسئولیت شخصی (آموزش این نکتاه کاه داناشآماوزان
بهدای سرزنش عوامل خاار از کنتارل خاود بارای علات رویادادها،
مسئولیت خود را در آن رویداد بپذیرند).
آشنا ساختن دانشآموزان با تفکر مطلقاندیشی ،احسااس گنااه و تایریر
آن ها در افسردگی و تشدید بدبینی با استفاده از مثال .توضیح در ماورد
علل درونی و بیرونی رویدادها ،پیادا کاردن الگاوی مقصار دانساتن و
سرزنش خود بهمنظور ارزیابی پیامدهای این الگو.
کیک بازی؛ توصیف رویداد ناراحتکننده ،تقاضا از دانشآماوزان بارای
رمت علل احتمالی رویداد و تفسیر آن بر اساس ابعاد اسناد.
انتقاد و موشکافی دیدگاه فرد در ماورد خویشاتن باهمنظاور مقابلاه باا
منفینگری و بدبینی ،نپاذیرفتن کورکوراناه سارزنشهاایی کاه متوداه
خویشتن هستند ،بازنگری ذهنی این سرزنشهاا ،انادام درزمینا تغییار
خویشتن یا بخشی از آن ،توصایف عماار هاای فادعاهآمیاز ،بررسای
نادرستی آنها ،ارائه الگویی از مجادله ارربخش و مقابله ماؤرر باا افکاار
بدبینانه.
شرح  ABCDEFبه زبان ساده با ارائه مثالهایی از طریق بیان داساتان و
تقاضا از دانشآموزان برای ارائه فارضهاا و اسانادهای واناعبیناناهتار
بهدای اسنادهای منفی و بدبینانه.
آموزش شیوههای دیگر تفکر در زمان رویارویی با رویداد ناراحتکننده
از طریق آموزش اندیشیدن در  9مورد بدترین ،بهترین و احتمالیتارین
وضعی که ممکن است رخ دهد.
بازی ذهنی؛ در این دلسه پژوهشاگر در طای باازی وانماودی ،افکاار
بدبینانهای را ارائه داده است .کودکان باید ضمن بیان علل نادرست بودن
افکار و مجادله با آن ،افکار خوشبینانهتری را دایگزین میکردند.

یافتههای پژوهش
یافته های توصیفی حاصال از متغیرهاای ماورد پاژوهش باه
تفکیک دو گروه آزمایش و کنتارل و مراحال پایشآزماون و
پسآزمون در ددول  2ارائه شده است.
جدول  .2خالصه یافتههای توصیفی یروه نمونه در مؤلفههای سالم
متغیرها

گروه
کنترل
نشانههای دسمانی
آزمایش
کنترل
اضطراب
آزمایش
اخااتقل در کااارکرد کنترل
آزمایش
ادتماعی
کنترل
عقئ افسردگی
آزمایش

پیشآزمون
میانگین
1/47
1/11
1/72
1/4
2/08
2/09
1/11
0/79

انحراک معیار
0/94
0/29
0/4
0/44
0/28
0/17
0/46
0/41

روان

پسآزمون
میانگین
1/78
0/67
2/09
0/7
2/99
1/24
1/92
0/91

انحراک معیار
0/96
0/29
0/92
0/27
0/28
0/99
0/22
0/29

اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سالم

ددول  2که میاانگین دو گاروه آزماایش و کنتارل را در

روان فرزندان طالق پسر مقطع متوسطه اول 31 /

افزایش روبرو شد .بهمنظاور بررسای معنااداری آمااری ایان

مؤلفههاای ساقمت روان شاامل مایشاود ،نشاانگر کااهش

تفاو ها از آزمونهای آمار استنماطی استفاده شد.

میانگین نشانه های دسمانی مربوط به گروه آزمایشی پاس از
دوره آموزش است .درحالیکه نمره نشانههای دسمانی گروه

بهمنظور بررسی نرمال بودن داده ها ،باا توداه باه حجا
پایین گروه نمونه از آزمون شاپیرو-ویلک 1استفاده شده است

کنترل افزایش داشته است .عقوه بر این ،نمره اضطراب گروه

که عدم معناداری آمارههای آزمون شاپیرو-ویلاک ()P>0/05

آزمایش پس از دوره آموزش با کاهش روبرو بوده است .این

حاکی از برنراری مفروضه توزیع نرمال داده هاا باوده اسات.

در حالی است که اضطراب گروه کنترل با افزایش روبرو شد.

برای بررسی تفاو

گاروههاا از آزماون تحلیال کوواریاانس

همچنین ددول  2نشانگر کاهش اختقل در کارکرد ادتماعی

استفاده شده است کاه نتاایج تحلیال کوواریاانس نشاان داده

مربااوط بااه گااروه آزمااایش در مرحلااه پااسآزمااون اساات.

است میانگین نمرا

پاسآزماون مؤلفاههاای ساقمت روان

درحالیکه اعضای گروه کنترل با افزایش اخاتقل در کاارکرد

گااروه آزمااایش و کنتاارل تفاااو

ادتماعی مواده بوده اند .عقوه بر این ،نمره عقئ افساردگی

( .)P<0/0005به منظور مشخص نمودن این امار کاه تفااو

گروه آزمایش پس از دوره آماوزش باا کااهش روبارو باوده
است .این در حالی است که عقئ افسردگی گروه کنتارل باا

گروهها در کدامیک از مؤلفاههاای ماورد پاژوهش اسات ،از
آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری 2استفاده شد.

جدول  .3نتایج تحلیل كوواریانس تکمتغیری برای مؤلفههای سالم
منبع تغییرات

گروهها

آماااری معنااادار دارنااد

روان

متغیرها

)F(df

سطح معناداری

اندازه اثر

نشانههای دسمانی

( 28و 92/1)1

0/0002

0/76

اضطراب

( 28و 229/8)1

0/0002

0/9

اختقل در کارکرد ادتماعی
عقئ افسردگی

( 28و 48/9)1
( 28و 87/2)1

0/0002
0/0002

0/69
0/72

با توده به نتاایج دادول  ،9آزماون تحلیال کوواریاانس
تکمتغیری نشان داد پس از حذک ارر پایشآزماون ،باین دو

ممنی بر ارربخشی آموزش بازآموزی اسنادی بر کاهش عقئا
افسردگی فرزندان طق تییید گردید.

گروه آزمایش و کنترل در میزان نشانههای دسامانی تفااو
معناایدار ودااود دارد ()P<0/0005؛ بنااابراین ،فاارض اول
پژوهش ممنی بر ارربخشی آموزش بازآموزی اسنادی بر بهمود
نشانههای دسمانی فرزندان طق تییید گردید .همچنین ،بین

بحث و نتیجهگیری
هدک این مطالعه ،تعیین ارربخشی آموزش بازآموزی اسانادی
در ارتقای سقمت روان فرزندان طق باود .نخساتین یافتا

معنایدار

پژوهش ممین آن بود که نشانه های دسمانی فرزنادان طاق
پس از شرکت در دلساا باازآموزی اسانادی بهماود یافتاه

ارربخشی آماوزش باازآموزی اسانادی بار کااهش اضاطراب

است؛ این امر بدان معنا است که آموزش باازآموزی اسانادی

فرزندان طق تییید گردید .همچنین ،نمره اختقل در کارکرد
ادتماعی گروههای آزمایش و کنترل تفااو معنایدار دارناد

مثمات در نشاانههاای دسامانی گاروه آزمااایش را

نمره اضطراب دو گروه آزماایش و کنتارل تفااو

ودود دارد ()P<0/0005؛ لذا ،فرض دوم پاژوهش ممنای بار

()P<0/0005؛ لذا ،فرض سوم پاژوهش ممنای بار ارربخشای

تغییارا

مودب شده است .این یافته با نتایج پژوهشهاای الریاش و
همکاران ( )2004و نجفی فرد و همکاران ( )1994کاه نشاان

آموزش باازآموزی اسانادی بار کااهش اخاتقل در کاارکرد

دادند آموزش بازآموزی اسنادی موداب کااهش نشاانههاای

ادتماعی فرزندان طق تییید گردید .عقوه بر این ،در میازان
عقئ افسردگی گروههای آزمایش و کنترل تفااو معنایدار

دسمانی افراد میشود ،همخوان اسات .در تمیاین ایان یافتاه
میتوان گفت ازآنجاییکه فرزندان طاق خاودادراکی منفای

ودود دارد ()P<0/0005؛ بناابراین ،فارض چهاارم پاژوهش

بیشتاری را نسمت به همساالن خاود تجارباه میکنند ،تیکیاد

2. Univariate Analysis of Variance

1. Shapiro-Wilk
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برنامه بازآموزی اسنادی بار تغییار سامک اساناد بدبیناناه باه

افسرده و تحریکپذیری زیادی رنج میبرند که مودب باروز

خوشبینانه مودب شده است افراد رویدادها و مونعیتهاای

مشکقتی در کارکردهای ادتماعی و تحصیلی آنها مایشاود

ناخوشایند را به عوامل ناپایدار ،اختصاصی و بیرونای نسامت
دهند و نشانههای دسمانی کمتری را تجربه کنند.

و در روابط بین فردی این افراد نیاز مشاکقتی را باه وداود
می آورد .آموزش بازآموزی اسنادی میتواند از طریق اصاقح

یافت دیگر پژوهش ،بهمود عقئا اضاطراب و افساردگی

افکار منفی و باورهای زیربنایی ناکارآمد ،در ارتقای ساقمت

باازآموزی اسانادی

روانی فرزندان طق نقش مؤرری ایفا کند که این امار زمیناه

بود .این یافتاه باا نتاایج پاژوهشهاای یحیاایی و همکااران

بهمود کارکردهای ادتماعی افراد را فراه میکناد .در مقابال

فرزندان طق پس از شرکت در دلسا

( ،)1999الریش و همکاران ( )2004و شاریفی و همکااران
( )2019که نشان داده اند مداخق

1

بازآموزی اسنادی مودب

میرمساتقی

نیز ،انجام بهتر تکالیف و فعالیتهاا ،باهصاور

زمینه بهمود وضعیت روانی آنها را فراه میآورد.

بهمود عقئ اضطراب و افسردگی افاراد مایشاود ،همخاوان

با توده به یافتههای پژوهش حاضر ،میتوان با گنجانادن

است .در تمیین یافت فو میتوان گفات فرزنادان طاق باه

روش بازآموزی اسانادی در ماداخق

درماانی و آموزشای

دلیل ادراک تجارب منفی در گذشته خود ،بهتدریج باهساوی
درمانااادگی و انفعاااال کشااایده مااایشاااوند و نگرانااای از

فرزناادان طااق بااه آنهااا کمااک کاارد تااا از شااکلگیااری
اداراکهای منفی نسمت به خود و مونعیتهای پیرامونی خود

سوءبرداشت های دیگران آن هاا را از تجاارب مثمات زیاادی

و نیز احساس عدم کنترل بار اماور دلاوگیری نمایناد تاا از

بازآموزی اسنادی از طریق اصقح افکار

ناسازگاری های روان شاناختی کمتاری رناج بمرناد .پیشانهاد

منفی و باورهای زیربنایی ناکارآمد و آگاه ساختن آنها ،منجر

میگردد این بست آموزشای بارای بهماود وضاعیت روانای و

به افزایش احسااس مثمات و ساازگارانه و درنتیجاه کااهش

بهزیستی فرزندان طق در مدارس ،سازمان بهزیستی و دیگر

اضطراب و افسردگی در فرزندان طق شده است.

مراکز مرتمط با این افراد مورد استفاده نرار گیارد .نابال ذکار

بازمیدارد .مداخق

از سوی دیگار ،در دیادگاه شاناختی ،چنانچاه فاردی در
ادرای پردازش اطقعا

عملکرد سالمی نداشته باشد ،دچاار

خطای شناختی شده و درنتیجه باه نااراحتیهاا و اخاتقال
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فرزندان طق پسر شهر ساری در مقطع متوسطه اول است و
تعمی آن به دوامع و گروههای دیگر باید با احتیاط صاور
گیرد.
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روانی بهتری را تجربه کنند.
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