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Abstract 

purpose: The aim of this study was to investigate the effect of of attributional retraining on 

attribution style and problem-solving performance in married female employees in Kazerun. 

Method: The statistical population of this study consists of married female employees in 

Kazerun. The number of subjects in this study was 30 married female employees who were 

selected by available methods. The Hepner-Peterson Problem Solving Questionnaire (PSI) 

and the Seligman Attribution Styles Questionnaire (ASQ) were used to measure the research 

variables. Analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze the data. 

Results: The results of data analysis showed that the variable of attribution style and its 

components, controllability (internal-external), stability (stability-instability) and generality 

(general-partial) can be changed and increased by positive retraining of attribution. And the 

style of mixed negative attribution has decreased; attribution retraining also has a significant 

positive effect on problem-solving performance (personal control, self-confidence in problem 

solving, and tendency-avoidance style). 

Conclusion: Since attributional styles affect problem solving skills and consequently the 

quality of life of individuals, counselors and therapists by identifying people with inefficient 

and incompatible attributional styles and retraining attributions in them, create effective 

adaptive attributional styles and performance and Improve problem solving. 

 

Keywords: Attributional Retraining, Attribution Style, Problem solving skills.employee 

Married Women 

 
© 2019 Journal of New Approaches in Educational Sciences(JNAES) 

 

  



46 

 رویکردی نو در علوم تربیتی ،تخصصی –فصلنامه علمی  مقاله پژوهشی

DOI:  10.22034/NAES.2020.244630.1055 4، شماره 2، دوره 9911 زمستان 

GrossMark 
ISSN: 2716-9766 

 

بررسی تأثیر بازآموزی اسنادی بر سبک اسناد و عملکرد حل مساله در زنان کارمند 
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 چکیده
 .بازآموزی اسنادی بر سبک اسناد و عملکرد حل مساله در زنان کارمندمتاهل شهر کازرون اجرا شدپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هدف: 

نفر کارمند زن  03ها در این پژوهش  دهد. تعداد آزمودنی روش: جامعه آماری این پژوهش را زنان کارمندمتاهل شهر کازرون تشکیل می
و  (PSI) اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه حل مساله هپنر و پترسونمتأهل بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند. برای 

 ها از روشهای آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده (ASQ) های اسنادی سلیگمن ی سبک پرسشنامه

(ANCOVA) استفاده شد. 
-بیرونی(، ثبات )پایداری-های آن یعنی مکان علت )درونی ک اسناد و مؤلفهها نشان داد متغیر سب ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده یافته

جزئی( قابلیت تغییر دارند و بوسیله ی بازآموزی اسنادی سبک اسناد مثبت ترکیبی افزایش و سبک اسناد منفی -ناپایداری( و عمومیت )کلی
کنترل شخصی در حل مسئله، اعتماد به حل مسئله و سبک  ترکیبی کاهش یافته است؛ همچنین باز آموزی اسنادی بر عملکرد حل مسئله)

 .اجتناب (نیز تأثیر مثبت معنادار دارد-گرایش
های اسنادی بر مهارت حل مساله و به تبع آن بر کیفیت زندگی افراد تأثیر دارد، مشاوران و درمانگران با  نتیجه گیری: از آنجایی که سبک

های اسنادی سازگارانه کارآمد پرداخته و  د و ناسازگار و بازآموزی اسنادی در آنها، به ایجاد سبکشناسایی افراد دارای سبک اسناد ناکارآم
 .ببخشند ها را بهبود عملکرد حل مساله آن

 متأهلهای اسنادی، عملکرد حل مسئله، زنان کارمند بازآموزی اسنادی، سبک :کلیدی واژگان

 رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.تخصصی  –تمامی حقوق نشر برای فصلنامه علمی 
 

 مقدمه 
به سوی تمدن، افزایش اشتغال زنان را  جوامعحرکت سریع 

سنتی  یها همراه با این دگرگونیها، نگرششده است؛ اما موجب 
غالب در ارتباط با نقش زنان تغییر نیافته و اشتغال  یا شهیو کل

 زنان را با مشکالتی چند روبه رو ساخته است. بارشد
های خصوصی عرصهومتأهل وحضور آنان ازشاغلزنانروزافزون
ه یامدهای عملی برای زنان متأهل بپ های عمومی،به عرصه

د آمده که همان تضاد بین نقش زنان به عنوان یک همسر، وجو
انجام . باشدمیبیرون ازخانه  مادر در خانه ویک زن شاغل در

 شامل) یدار خانه مادری، ی فهیوظ چون یا وظایف نهادی شده
 از پرستاری و و...( آشپزی، همچون نظافت، گوناگونی وظایف
 ،کند یم سنگینی زنان دوش بر همواره خانواده، اعضای

نجام این ا نگرانی خانه، از زن گرفتن فاصله با حتی که یا گونه به
پیشین نشان داده است  یها . پژوهشسازد یوظایف او را رها نم
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ی ها چالشو شغلشان با مشکالت  ی واسطه که زنان شاغل به
آنان  زندگیکیفیت  ویکه بر شوند یم بانیگر به دستزیادی 
همسری و نقش -ی مادرها نقشی زمان . همگذارد یتأثیر م

، تضاد 1با برخی آثار منفی مانند تکثر نقش تواند یماجتماعی 
به  ها هیهریک از این فرض. [2، 1]همراه باشد 0فشار نقش ،2نقش

مزد  نوعی حکایت از این دارند زنانی که به کار در ازای دست
 ، بیشتر احتمال دارد به دالیلی چون حجم بیشتر کار،پردازند یم

بیشتر و استرش ناشی از ایفای  یها تیافزایش انتظارات و مسئول
 یتر چند نقش توأمان، از نظر سالمت در وضعیت نامطلوب

سنتی همسری و مادری  یها نسبت به زنانی که صرفاً به نقش
گیرند. هرچند اشتغال زنان با تاثیرات منفی روبه  قرار ،پردازند یم

 رشد ،6بت آن مانند اعتالی نقشرو بوده اما نباید از تاثیرات مث
 .[0]بود اقتصادی بیشتر غافل 

و شاغل با آن  متأهلمدیریت مشکالت فراوانی که یک زن  
روبه رواست و ایجاد تعادل در زندگی شخصی و شغلی به 

عوامل فردی و میان  ازجمله ی او بستگی زیادی دارد.ها ییتوانا
لشهای زندگی و چا ها تیموقعفردی که در رویارویی شخص با 

به سبک اسنادی فرد و  توان یم؛ کنند یمنقش بسزایی ایفا 
 مهارت حل مسئله اشاره نمود.

اجتماعی و میان فردی، موجب  یها نداشتن تسلط به مهارت
چالش برانگیز را فاجعه قلمداد کند و  یها تیفرد موقع شود یم

 .[6]احتمالی دیگر را مد نظر قرار ندهد  یها و راه حل ها نهیگز
، این خود یک نندیب یها م ها مشکالت را بهتر از راه حل انسان

مشکل است؛ وقتی بیشتر وقتمان را صرف فکر کردن به 
، باری غیرضروری و اضافی روی دوش خود میکن یمشکالت م

. خوشبختانه، ما ظرفیت تغییر داریم. ما این توانایی را میگذار یم
دن مکرر مشکالت چیره داریم که بر تمایل خود به نشخوار کر

ها تمرکز کنیم. دست یافتن به یک رویکرد  شویم و بر راه حل
تمرینات ذهنی و  ی راه حل محور و اجرای آن، کامل کننده

تدوین اهداف است. داشتن ذهن راه حل محور شما را بر آن 
 یا قهیسرسختی ذهنی ده دق ی که به طور مداوم برنامه دارد یم

یا مسئله گشایی فرآیندی  0حل مسئله. [0] دیرا در خود ارتقاء ده
است شناختی، که به وسیله آن فرد در تالش است تا راه حل 

در این تعریف، حل مسئله .  [4]ابدیمناسبی برای یک مشکل ب
به عنوان یک فعالیت هوشیار، عقالنی و هدفمند مدنظر قرار 

 نیتر یگرفته است. بسیاری از افراد فرآیند حل مسئله را عال
مؤثر و بالقوه را  یها . این فرایند راه حلدانند ینمونه تفکر م

برای یک مسئله با مشکل در دسترس قرار داده و امکان انتخاب 
. دهد یمختلف افزایش م یها مؤثر را از بین راه حل یها راه حل

حل مسئله به عنوان یک راهبرد مقابله کلی مطرح است که 
حل مسئله به  [7]دینما یهیل م، انطباق و رقابت را تس4سازگاری

معنای درگیری در تکلیفی است که راه حل آن مشخص 
اجتماعی با میزان  ی . از سویی، توانایی حل مسئلهباشد ینم

، رابطه مثبت و با بروز رفتارهای 7اد درونیناعتماد به نفس و اس
امروزه اهمیت مهارت حل  .[8]مشکل ساز رابطه منفی دارد 

پوشیده نیست. اهمیت آن به ویژه در دنیای مدام مسئله بر کسی 
در حال تغییر امروز بیشتر هم شده است. فراگیران هر چقدر که 

یادگیری و  یها باید مهارت شوند یم تر کیبه مراحل باالتر نزد
طور مستقل به دست بیاورند تا از وابستگی  حل مسئله خود را به

مسئله افراد، با  کاسته شود. مهارت حل منابع خارجیآنها به 
ها بر مسئله و خودارزیابی مرتبط است. اگر مهارت حل  تمرکز آن

مسأله یک فعالیت شناختی است، پس بهبود بخشیدن مهارت 
 .[1]حل مسئله از طریق آموزش بایستی هدف ارزشمندی باشد 

مثبت روانشناختی  یا روانشناختی یک وضعیت توسعه ی هیسرما
متعهد شدن و انجام تالش الزم برای موفقیت  یها با مشخصه

درباره  8در کارها و وظایف چالش برانگیز، داشتن استناد مثبت
حال و آینده، پایداری در راه هدف و در صورت  یها تیموفق

لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف برای دستیابی به موفقیت و 
ی به و مشکالت برای دستیاب ها یپایداری زمان مواجهه با سخت

افراد همیشه رفتار خود را تجزیه و تحلیل . [13]موفقیت است
ها را پیش  تا دلیل اتفاقات پیش آمده را دریابند و آن کنند یم

اد، به نبینی کنند. این توضیحات و به اصطالح روان شناسی اس
از تقارب روانی برسیم و  یا تا به درجه کنند یما کمک م

ه و در محیط پیرامون نظم یکپارچگی و عزت نفس را حفظ کرد
هستند که افراد رویدادها یا  ییها وهیاسنادها ش. [11]ایجاد کنیم

بر  توانند یم ها هی. این توجکنند یرفتارها را برای خود توجیه م
ما اثر بگذارد. برنارد  ی ندهیو بر عملکرد آاجتماع مشارکتمان در 

اسنادهای ما گفته است که دستیابی به موفقیت با ( 1184) 1رنوی
که که چرا در تکلیفی موفق  پرسند یپیوند دارد. وقتی از مردم م

ها را در چهار  آن توان یکه م دهند یم ییها اند، پاسخ یا ناموفق
توانایی، تالش، دشواری تکلیف و بخت دسته بندی کرد  ی دسته

13اند از: ثبات اد عبارتنطبقات اس نیتر یاساس .[12]
نسبتاً پایدار  :

غییر کنند(، ارتییا ناپایدار )ممکن است بس کنند ی)چندان تغییر نم
مکان علت: درونی )تمرکز ناکافی( یا بیرونی )ناشی از چیزهای 

: تحت کنترل کنترل شخصی یا 11بیرون از ما( و مکان کنترل
تالش و درونی کردن  .[10]خارج از کنترل کنترل بیرونی( 

، اما درونی کردن انجامد یموفقیت به افزایش اعتماد به نفس م
شکست ممکن است به احساس شرم و عدم شایستگی و در 

منجر شود. پایداری  موقعیت کارینتیجه، کنار کشیدن از 
. اگر اسنادمان گذارد یاسنادهای ما بر واکنشمان به شکست اثر م

آن را تغییر دهیم؛ بنابراین کوشیدن  میتوان یپایدار باشد، نم
بین زندگی و شغل  میتوان یم که نمیتقاعد شوسودی ندارد. اگر م
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م یچیزی نیست که بتوان ی ما، چون ناتوانتعادل ایجاد کنیم
کردن با  تالش، از این رو، وکنترل کنیم دادهتغییر  شرایط را
ندارد. اگر  یا دهیها فا و استفاده از دیگر روش مهارتافزایش 

را  ویاد دهیم، نشکست کسی را به چیزی بیرون از کنترل او اس
کمتر سرزنش خواهیم کرد و رفتاری محبت آمیزتر با او داریم. 

، تبیین کنند یادها به پیش بینی و کنترل رویدادها کمک مناس
ها و رفتارهای ما هستند. و نه تنها بر  ها نگرش احساس ی کننده

بلکه عملکرد آینده را  گذارند یتأثیر م ها جانیها و ه چشم داشت
. از این رو در پاسخ دهی به دهند یثیر قرار منیز تحت تأ

اسناد رویدادهای منفی  ورویدادهای فشارزا نقشی اساسی دارند
به علل درونی، باثبات و تحت کنترل و اسنادهای مثبت به علل 

اد ناس ی وهیبیرونی، بدون ثبات و خارج از کنترل، نوعی ش
بیان دیگر  است و همین اسناد ناسازگارانه یا به 12ناسازگارانه

استادهای بدبینانه با مشکالت روانشناختی و بدنی همراه است. 
و به کناره گیری از  سازند یبعضی اسنادها رفتار را متزلزل م

؛ اگرچه اسنادهای بیرونی برای شکست شوند یفعالیت منجر م
 .ممکن است از خودارزشی نیز دفاع کند

سنتی به صنعتی و  یاز جامعه ما یجامعه باتوجه به گذار
و  هانقشتعارض مشکالت خانواده وآسیب ارتباطی و  مدرنیسم،

یی که زنان شاغل با آن روبرو هستند؛ پژوهشگر قصد ها یدشوار
بازآموزی اسنادی را بروی سبک اسناد و عملکرد حل  ریتأثدارد 

 مورد بررسی قرار دهد. متأهلمسئله زنان شاغل 

پس -شی و طرح پیش آزمونپژوهش از نوع نیمه آزمایروش: 

آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش شامل 
 03تمامی زنان کارمند شاغل شهرکازرون بود که از این میان 

ها به  آزمودنی دردسترس انتخاب شدند. گیری نفر به روش نمونه
های آزمایش و کنترل تقسیم شده و اثر  طور تصادفی به گروه

 .شود متغیر وابسته بررسی میمتغیر مستقل رابر 
 

 

 . طرح تحقیق9 جدول

 مراحل طرح تحقیق

 تعداد گروه
 پیش آزمون

 روز قبل از شروع جلسات بازآموزی( 2)
 فعالیت

 جلسه بازآموزی اسنادی( 12)
 پس آزمون

 روز بعد از پایان جلسات( 2)

 تکمیل پرسشنامه 10 تجربی
نفر در این جلسات به صورت مداوم  10

 شرکت کردند
 تکمیل پرسشنامه

 پرسشنامه لیتکم 10 کنترل
ی مرتبط  ها هیچگونه برنامه برای آزمودنی

 با بازآموزی اسنادی انجام نشد
 پرسشنامه لیتکم

 

 روش از نمونه بنتخاا ایبر گیری: نمونه روش و ریماآ نمونه
طور تصادفی  ها به آزمودنی در دسترس استفاده شد؛ گیری نمونه

نفر گروه  10نفر گروه آزمایش و  10) نفره 10در دو گروه 
 های روانی؛ عدم ابتال به بیماری یهارمعیاکنترل( قرار گرفتند. 

 در نناآ هیاهمر و تحقیق در شرکت جهت کتبی ضایتر معالا
 ینا در .بودند ها یآزمودن ورود یهارمعیا از آموزش حلامر
با دو  ها، آزمودنی موردنیاز تطالعاا آوری جمع ایبر هشوپژ

( و PSI) [16]16پترسونو  10حل مساله هپنر ی پرسشنامه
. بدست آمد (ASQ) 10یگمنسلی اسنادی ها سبکی  پرسشنامه

 تا اند شده آوری جمع آزمون پیش عنوان به ها داده ینا های اندازه
پس از اجرای  د.شوفراهم  آزمون پس های داده با مقایسه نمکاا

 به هما دو ودحد که آن متماا و مایشآز وهگر روی بر آموزش
 در خالقیا لصوا عایتر ایبر نیز لکنتر وهگر نجامیدا طول

 هشوپژ نتیجه تأیید و خاتمه از پس تا مانند باقی رنتظاا لیست
 و گرفت رتصو گروهی طور به ها آموزش گیرند. ارقرموردبررسی 

 ،هفته 4 ،جلسه 12 در گروهی طور به مایشآز وهگر های آزمودنی
 بازآموزی اسنادی تحت یک ساعت ای جلسه ای دو جلسه، هفته

 دو هر ردمو ی بازآموزی اسنادی در دوره اتمام از بعد. گرفتندار قر
ایجاد سبک  بر نمادر افهدامد. آ عمل به آزمون پس گروه

 یحل مسئله، کنترل شخص عملکرد ،اسنادی کارآمد و سازگارانه
 .دبو متمرکز در حل مسئله، اعتماد به حل مسئله

 

91اسنادی یها پرسشنامه سبک الف(
 (ASQ)  یک

وسیله خودگزارشی است و برای تعیین سبک اسنادی افراد یعنی 
منبع کنترل )درونی/ بیرونی(، میزان پایداری )باثبات/ بی ثبات(، 

قابلیت کنترل )کنترل پذیر / اختصاصی( و  / کلیت )عمومی
کنترل ناپذیر( توسط پترسون، سلیگمن، سمل، بایر، آبرامسونو 

ساخته شده است. این پرسش نامه  [16](1180) 17متالکسی
از انگلیسی به فارسی ( 1077اولین بار توسط شیخ االسالمی، )

برگردانده شد و در فرهنگ ایرانی مورد استفاده قرار گرفت. این 
فردی در زمینه  یها دازه گیری نمراتی را برای تفاوتوسیله ان

گرایش افراد به اسناد علل وقایع خوشایند و ناخوشایند به عوامل 
درونی )در برابر بیرونی(، پایدار )در برابر ناپایدار( کلی )در برابر 

 دهد یاختصاصی(، کنترل پذیر )در برابر کنترل ناپذیر( به دست م
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تفکر  یها اسنادی برای اندازه گیری سبک یها سبک .[16]
. این پرسشنامه اسنادی گیرد یمثبت یا منفی مورد استفاده قرار م

موقعیت فرضی )شش  12یک ابزار خودگزارشی است که شامل 
. به دنبال هر باشد یموقعیت مثبت و شش موقعیت منفی( م

. اولین سئوال که به صورت شود یسؤال مطرح م 6موقعیت 
یک علت عمده واقعه موردنظر  شود یپاسخ داده متشریحی 

؛ اما به آزمودنی در آید یکه در نمره گذاری به حساب نم پرسد یم
سؤال بعدی برای  0 کند یسؤال بعدی کمک م 0پاسخ دادن به 

یکسان است و ابعاد اسنادهای علی را مورد  ها یتهمه موقع
ونی و دومین سؤال پس از هر موقعیت در .دهد یسنجش قرار م

سومین سؤال پس از هر  سنجد یبیرونی بودن پاسخ فرد را م
 و ساخته مشخص را آزمودنی پاسخ ثبات عدم –موقعیت ثبات 

خاص بودن پاسخ  -باالخره چهارمین سؤال در هر موقعیت عام
. این پرسشنامه را هم به صورت سازد یآزمودنی را مشخص م

برای هر  اجرا کرد. توان یفردی و هم به صورت گروهی م
تا هر یک از رویدادها را با  شود یموقعیت از آزمودنی خواسته م

دقت خوانده و در ذهن خود به وضوح مجسم کنند که خودشان 
اند و آنگاه یک دلیل که به اعتقاد  در چنین موقعیتی قرار گرفته

را در محل  باشد یدلیل آن رویداد م ترین یها مهمترین و اصل آن
 .بنویسنددر نظر گرفته شده 

 

این پرسشنامه : (PSI) هپنر مسئله حل ب( پرسشنامه

ای لیکرت است. در  گزینه 4سؤال براساس مقیاس  00حاوی 

ها پاسخ  این پرسشنامه افراد براساس مقیاس لیکرت به پرسش
دادند که درجه بندی آن عبارتند از: کامالً موافقم تا کامالً  می

را که شما به هر کدام از مخالفم. هر عبارت را بخوانی و سطحی 
ها استفاده  از این گزینه عبارات موافق یا مخالفید مشخص کنید

حل مسئله را شامل یک رشته  .[10]کنید. هپنر و کراسکوف 
دانند که به منظور  های رفتاری، شناختی و عاطفی می پاسخ

 اند. های دروی و بیرونی را ابزار گردیده سازگاری با چالش
وجود سه ساختار را در فرآیند حل مسئله  [10](1188) هپنر

مطرح ساخته است عبارتند از: احساس کفایت در حل مسئله 
 –های گرایشی  ها و رفتارها و سبک کنترل شخصی بر هیجان

اجتنابی. در این زمینه نیز شواهد پژوهشی و نظری گوناگونی 
یک درباره متغییرهای فراشناختی به ویژه ارزیابی خود به عنوان 

 متغییر مؤثر در حل مسئله ارائه گردیده است.
برای  [14](1180) پرسشنامه حل مسئله توسط هپنر و پترسن

ماده  00شان  سنجش درک پاسخ دهنده از رفتارهای حل مسئله
دارد که برای اندازه گیری چگونگی واکنش افراد به مسائل 

مه ( تهیه شده است. عبارت از پرسشنا(PSIشان طراحی.  روزانه
پرسشنامه  شود. برای اهداف پژوهشی است و نمره گذاری نمی

زیر مقیاس  0حل مسئله برمبنای چرخش تحلیل عاملی دارای 
 مجزا است:

 –عبارت، سبک گرایش  11با  PSCاعتماد به حل مسائل 
 عبارت. 0با  PCعبارت، کنترل شخصی  14با  AAاجتناب 

 

 کامالً مخالفم گزینه
به طور متوسط 

 مخالفم
 اندکی موافقم اندکی مخالفم

به طور متوسط 
 موافقم

 موافقم کامالً

 4 0 6 0 2 1 امتیاز

 های عبارتند از: زیر مقیاس
-*11-13-0عبارت = 11( با (PSCاعتماد به حل مسائل  -1

12-11-20-26-27-00-06*-00. 

-*6-*2-*1عبارت= 14( با (AAاجتناب  -سبک گرایش -2
4-7-8-10*-10*-14-17*-18-23-21*-28-03*-01. 

-*24-*20-*16-*0( با عبارت =(PC کنترل شخصی -0
02.* 

 .21-22-1عبارات اضافی= -6

توجه شماره عبارات ستاره دار به طور معکوس نمره گذاری 
 شوند. می

 

 دامنه نمرات تعداد عبارات زیر مقیاس

 44-11 11 اعتماد به حل مسائل

 14-14 14 اجتناب -سبک گرایش

 03-0 0 کنترل شخصی

 112-02 02 نمره کل

 
ها تنظیم و آزمایش شده است.  مسئله با چندین نمونه از آزمودنی

تا  3772آن همسانی درونی نسبتاً باالیی با مقادیر آلفایی بین 
و  PSC 3780و  PC،3786 AA 3772ها  در خرده مقیاس 3780
. روایی آزمون نشان داد که [14]برای مقیاس کلی دارد 3713
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کنند که مربوط به متغییرهای  میهایی را اندازه گیری  ابزار سازه
 [14] ای مرکز کنترل هستند شخصیتی و به طور قابل مالحظه

پایایی بازآزمایی نمره کل پرسشنامه در فاصله دو هفته در 
گزارش شده که بیانگر این است که  3781تا  3780ای از  دامنه

پرسشنامه حل مسئله ابزاری پایا برای سنجش توانایی حل 
 مسئله است.

ین پرسشنامه توسط رفعتی و با راهنمایی خسروی در سال ا
آلفای  [17]ترجمه و برای اولین بار در ایران استفاده شد 1070

 کرونباخ به دست آمده در تحقیق خسروی، درویزه و رفعتی
بر طبق جدول زیر [18]( 1080و در تحقیق بذل )[17]( 1077)

 گزارش شده است که در حد قابل قبولی است.

 آلفای کرونباخ متغیر محققان

 3784 حل مسئله (1077) خسروی و همکاران

 3744 " (1080) بذل

 

پایایی این  [1](1081همچنین در پژوهش راستگو و همکاران )
% تا 80پرسشنامه براساس دوبار اجرا در فاصله دو هفته بین 

% گزارش شده است. با توجه به ضریب آلفای بدست آمده 81
%، استقبال یا اجتناب از 80 اعتماد به نفس در حل مسئله)

% و کنترل هیجانات و رفتار حین حل 86های حل مسئله  فعالیت
درونی مطلوب و قابل قبولی ها از سازگاری  %( عامل72مسئله 

با توجه به اینکه پرسشنامه به زبان انگلیسی بود  برخوردار بودند.
محقق آن را با کمک یکی از متخصصان زبان ترجمه کرد سپس 

نفر از  133با کمک همکاران چندین بار تصحیح و در بین 
% برای اعتماد به نفس 83دانشجویان اجرا کرد که ضریب آلفای 

های حل  % برای استقبال یا اجتناب از فعالیت78ه،در حل مسئل

برای کنترل هیجانات و رفتار حین حل مسئله به  %73مسئله و 
 دست آمده است.

مؤلفه اعتماد به نفس در حل مساله به صورت اعتماد به  -1
کنید  های حل مساله شرکت می خود در زمانی که در فعالیت

نشانگر این است که نمره پایین در این مؤلفه  تعریف شده است.
 های حل مساله خودش باور دارد. فرد به توانایی

اشتیاق به عنوان گرایش کلی فرد  –مؤلفه سبک اجتناب  -2
 های حل مساله تعریف شده است به نزدیکی یا دوری از فعالیت

دهد که شخص  مؤلفه سوم یعنی کنترل شخصی، نشان می -0
نترل هیجانات تا چه حد باور دارد که در زمان حل مساله تحت ک

 و رفتارهای خودش است.
 

 ی جلسات بازآموزی اسنادی خالصه
 هدف موضوع 

جلسه قادر  کیکه پس از  یبه نحو یشناخت های نظریهبا  ها آزمودنی ییآشنا یخودشناس اول ی جلسه
 دهند. حیرا توض ها آن یباشند؛ نکات اساس

کننده نوع  نییاطالعات در ذهن تع روش پردازش ی دوم جلسه
 رفتار است.

که پس از  یاحساس و رفتار به نحو شه،یاند نیبا رابطه ب یآزمودن ییآشنا
 ارائه کند. نهیزم نیخود در ا یشخص یدر زندگ هایی مثالجلسه بتواند  انیپا

 یناش یخود از جمله علل احساس درماندگ یرفتارها یبا علل ذهن یآزمودن (یرونیب ای ی)درون وقایع نییتب ی سوم جلسه
 علل را در خود جستجو کند و آن را ابراز دارد نیاز آن آشنا شود و بتواند ا

 یناش یخود از جمله علل احساس درماندگ یرفتارها یبا علل ذهن یآزمودن (عیوقا یداریو ناپا یداری)پا وقایع نییتب ی چهارم جلسه
 علل را در خود جستجو کند و آن را ابراز دارد نیاز آن آشنا شود و بتواند ا

 یناش یخود از جمله علل احساس درماندگ یرفتارها یبا علل ذهن یآزمودن خارج از کنترل( ای)تحت کنترل  وقایع نییتب ی پنجم جلسه
 علل را در خود جستجو کند و آن را ابراز دارد. نیاز آن آشنا شود و بتواند ا

سه گانه که در جلسات قبل آموخته  های تبیینبتواند با توجه به  یآزمودن یاسناد های سبک ای نییتب های سبک ی ششم جلسه
 دهد. حیاست سبک اسناد ناسازگار را بشناسد و آن را توض

( به سبک نانهی)بدب ناسازگارانه یسبک اسناد رییتغ  ی هفتم جلسه
 (نانهی)خوش ب سازگارانه یاسناد

خوش  یخود را با اسنادها نانهیبدب یاسنادها جیکه به تدر ردیبگ ادی یآزمودن
ظاهر  ینیگزیجا نیکند و به احساسات مثبت خود متعاقب ا نیگزیجا نانهیب

 دهد. حیو آن را توض دیتوجه نما شوند می

از  یفهرست یدر حفظ و نگهدار ها آزمودنی بیترغ ی هشتم جلسه
 یو اسنادها ها آنکه در شکست  یرونیب یاسنادها

 دارد ریتأث ها آن تیکه در موفق یدرون

عکس  یبد و ناگوار به طور فرض تیموقع کیبتواند در برخورد با  یآزمودن
مؤثر در  یرونیکه نسبت به عوامل ب یمعن نیالعمل مناسب نشان دهد؛ بد

 یبه تفکر بپردازد و بدون فرافکن تیمؤثر در موفق یشکست و عوامل درون
 انتخاب کند. یا نانهیخوش ب یسبک اسناد
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ی نهم  جلسه
 تا یازدهم

رابطه  ،یاسناد های سبکاسناد،  فیبر تعر یمرور
 (ی)درماندگ ناسازگاریاسناد با سازگار و 

 حیرا توض ها آنبتواند موارد مطرح شده در موضوع باال را تکرار کند،  یآزمودن
 لیو تحل هیرا تجز ها آن، ها آزمودنی گرید یدهد و در برخورد با سبک اسناد

 کند. ییو راهنما

ی  جلسه
 دوازدهم

 ها آزمودنیجلسه پرسش و پاسخ 

 

 از تطالعاا آوری جمع از بعد :ها دادهروش تجزیه و تحلیل 

 دهستفاا SPSS-20 افزار از نرم ها داده تحلیل ایبرها؛  آزمودنی
 . شد
 توصیفی ریماآ های روش از تطالعاا تحلیل ایبر چنین هم

 ستنباطیا رماآ و میانگین و انحراف معیار( درصد، ،نیاوافر) شامل

 تی مستقل، تحلیل واریانس مختلط دو عاملی، نموآز شامل
 ید.دگر دهستفاو تی همبسته نیز ا کوواریانس تحلیل

ی سبک میانگین و انحراف معیار نمره 1جدول ها:  یافته

های آزمایش و کنترل،  اسنادی و عملکرد حل مسئله را در گروه
دهدآزمون نشان میآزمون و پس به تفکیک در مراحل پیش

. 
 

 های آماری شاخص متغیرها
 گروه کنترل گروه آزمایش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 یبیسبک اسناد مثبت ترک
 302/2 00/14 131/2 72/18 پیش آزمون

 871/1 60/14 006/1 17/11 پس آزمون

 یبیترک یسبک اسناد منف
 702/1 26/10 162/1 14/14 پیش آزمون

 012/1 60/10 606/1 10/12 پس آزمون

 حل مسئله
 062/8 04/104 710/1 64/126 پیش آزمون

 422/8 14/100 067/8 20/121 پس آزمون

 یکنترل شخص
 631/0 31/17 702/1 60/14 پیش آزمون

 621/1 27/18 076/1 70/11 پس آزمون

 اعتماد به حل مسئله
 010/0 81/61 234/0 40/62 آزمون شیپ

 124/0 76/60 326/6 20/67 آزمون پس

 اجتناب-شیسبک گرا
 111/0 70/03 241/2 40/02 آزمون شیپ

 0461/2 64/01 048/1 66/04 آزمون پس

 

مثبت بر سبک اسناد  یاسناد یبازآموز .9ی  یهفرض های پژوهش: یهفرضآزمون 

 .دارد ریتأث ترکیبی

 
 زمونآ شیدر دو گروه با کنترل پ ی مثبت ترکیبینمرات پس آزمون سبک اسناد نیانگیم یراهه رو کی انسیکووار لیتحل جینتاجدول 

 توان آماری مجذوراتا سطح معناداری F درجه آزادی مجذوراتمجموع  منبع تغییرات

 140/3 040/3 331/3 044/10 1 018/4 پیش آزمون

 33/1 613/3 331/3 73/06 1 608/18 گروه

 
 شیپنمرات با کنترل  چنانچه در جدول قابل مشاهده است 

و  زانیم کنترل یدر گروهها یها یآزمودن نی، بدو گروه آزمون
وجود دارد  یدار یاز لحاظ نمره سبک اسناد تفاوت معن شیآزما
برابر  ریتأث. میزان معنادار است 331/3بدست آمده در سطح  Fو 
در  یفرد یتفاوتهادرصد  61حدود است؛ بعبارت دیگر  613/3با 

باز  آموزش ریمربوط به تأث ی مثبت ترکیبینمرات سبک اسناد
 .شود یم رفتهیپژوهش پذ هیفرض لذا. است یاسناد یآموز

منفی بر سبک اسناد  یاسناد یبازآموز .2 ی یهفرض

 .دارد ریتأث ترکیبی
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 زمونآ شیدر دو گروه با کنترل پ ی منفی ترکیبینمرات پس آزمون سبک اسناد نیانگیم یراهه رو کی انسیکووار لیتحل جینتاجدول 

 توان آماری مجذوراتا سطح معناداری F درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 770/3 218/3 310/3 76/14 1 034/6 پیش آزمون

 100/3 040/3 331/3 64/67 1 60/12 گروه

 
 شیپنمرات با کنترل  چنانچه در جدول قابل مشاهده است 

و  زانیم کنترل یدر گروهها یها یآزمودن نی، بدو گروه آزمون
 وجود دارد یدار یاز لحاظ نمره سبک اسناد تفاوت معن شیآزما

F  برابر با  ریتأث. میزان معنادار است 331/3بدست آمده در سطح
در  یفرد یتفاوتهادرصد  04حدود است؛ بعبارت دیگر  040/3

باز  آموزش ریمربوط به تأثمنفی ترکیبی  ینمرات سبک اسناد
 .شود یم رفتهیپژوهش پذ هیفرض لذا. است یاسناد یآموز

ی اعتماد به  بر مؤلفه یاسناد یبازآموز .9 ی یهفرض

 .دارد ریتأث حل مسئله

 
 زمونآ شینمرات پس آزمون اعتماد به حل مسئله در دو گروه با کنترل پ نیانگیم یراهه رو کی انسیکووار لیتحل جینتاجدول 

 توان آماری مجذوراتا سطح معناداری F درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 860/3 144/3 331/3 48/12 1 618/18 پیش آزمون

 33/1 480/3 331/3 66/231 1 032/210 گروه

 
 شیپنمرات با کنترل  چنانچه در جدول قابل مشاهده است 

و  زانیم کنترل یدر گروهها یها یآزمودن نی، بدو گروه آزمون
 یدار یتفاوت معناعتماد به حل مسئله از لحاظ نمره  شیآزما

. میزان معنادار است 331/3بدست آمده در سطح  F وجود دارد
درصد  48حدود است؛ بعبارت دیگر  480/3برابر با  ریتأث

 ریدر نمرات اعتماد به حل مسئله مربوط به تأث یفرد یتفاوتها

 رفتهیپژوهش پذ هیفرض لذا. است یاسناد یباز آموز موزشآ
 .شود یم

کنترل ی  بر مؤلفه یاسناد یبازآموز .4 ی یهفرض

 .دارد ریتأثی شخص

 
 زمونآ شیدر دو گروه با کنترل پینمرات پس آزمون کنترل شخص نیانگیم یراهه رو کی انسیکووار لیتحل جینتاجدول 

 توان آماری مجذوراتا سطح معناداری F درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 001/3 340/3 304/3 48/4 1 11/62 پیش آزمون

 33/1 401/3 331/3 70/610 1 66/027 گروه

 
 شیپنمرات با کنترل  چنانچه در جدول قابل مشاهده است 

و  زانیم کنترل یدر گروهها یها یآزمودن نی، بدو گروه آزمون
وجود  یدار یتفاوت معنی کنترل شخصاز لحاظ نمره  شیآزما
 ریتأث. میزان معنادار است 331/3بدست آمده در سطح  F دارد

 یتفاوتهادرصد  40حدود ؛ بعبارت دیگر است 401/3برابر با 

باز  آموزش ریمربوط به تأثی در نمرات کنترل شخص یفرد
 .شود یم رفتهیپژوهش پذ هیفرض لذا. است یاسناد یآموز

 -شیبر سبک گرا یاسناد یبازآموز .5 ی یهفرض

 .دارد ریتأثب اجتنا

 
 زمونآ شیدر دو گروه با کنترل پ ینمرات پس آزمون کنترل شخص نیانگیم یراهه رو کی انسیکووار لیتحل جینتاجدول 

 توان آماری مجذوراتا سطح معناداری F درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 040/3 380/3 300/3 04/0 1 320/4 پیش آزمون

 33/1 700/3 331/3 114/064 1 430/014 گروه
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 شیپنمرات با کنترل  چنانچه در جدول قابل مشاهده است
و  زانیم کنترل یدر گروهها یها یآزمودن نی، بدو گروه آزمون

 یدار یتفاوت معناجتناب  -شیسبک گرااز لحاظ نمره  شیآزما
. میزان معنادار است 331/3بدست آمده در سطح  F وجود دارد

درصد  70حدود است؛ بعبارت دیگر  700/3برابر با  ریتأث
 ریاجتناب مربوط به تأث -شیدر نمرات سبک گرا یفرد یتفاوتها
 رفتهیپژوهش پذ هیفرض لذا. است یاسناد یباز آموز آموزش

 .شود یم
 

 بحث و نتیجه گیری 

مثبت بر سبک اسناد  یاسناد یبازآموزی اول:  هیفرض

 .دارد ریتأث ترکیبی

منفی بر سبک اسناد  یاسناد یبازآموزی دوم:  هیفرض

 .دارد ریتأث ترکیبی
مشاهده گردید،  ها افتههمانگونه که در قسمت تجزیه و تحلیل ی

بازآموزی اسنادی به افزایش میانگین سبک اسنادمثبت ترکیبی 
افزایش یافته است؛ و  17/11به  72/18در گروه آزمایش از 

کاهش  10/12به  14/14ی سبک اسناد منفی ترکیبی از  نمره
 نی، بدو گروه آزمون شیپنمرات با کنترل یافته است. همچنین 

از لحاظ نمره  شیو آزما زانیم کنترل یدر گروهها یها یآزمودن
بدست  =06/73Fو وجود دارد  یدار یسبک اسناد تفاوت معن

 613/3برابر با  ریتأث. میزان معنادار است 331/3آمده در سطح 
در نمرات  یفرد یتفاوتهادرصد  61است؛ بعبارت دیگر حدود 

. است یاسناد یباز آموز آموزش ریمربوط به تأثی سبک اسناد
اول  هیپژوهش در فرض نیا جیبا نتا ریز یها پژوهش جینتا

 .[20، 26، 20، 22، 21، 23، 11]دارد ییهمسو ایمطابقت 
 دوم هیپژوهش در فرض نیا جیبا نتا ریز یها پژوهش جینتا

بنابراین بازآموزی اسنادی در  .[27، 24]دارد  ییهمسو ومطابقت 
اسنادهای افزایش اسنادهای کارآمد و سازگارانه و کاهش 

 یاسناد یروش بازآموز ناکارآمد و ناسازگارانه سهم زیادی دارد.
زنان شاغل دارای نادرست  یو اصالح باورها و اسنادها

که  کند جادیرا ا ییتوانا نیدر آنها ا تواند ی، می مختلفها چالش
 ییمانند توانا یرا به عوامل درون ندیخوشا عیو وقا تهایموفق

احساس  شیسبک اسناد( با افزا رییامر )تغ نینسبت دهند. ا
بهبود وضعیت خوش بینی و سبب  کند یم جادیکه ا یکنترل

 یبازآموز .شود یم متأهلاسناد مثبت ترکیبی در زنان شاغل 
و  تهایبودن موفق یو کل داریپا-یآموزش درون قیاز طر یاسناد

بودن شکستها، عالوه بر بهبود  یو اختصاص داریناپا -یرونیب
مثبت به کاهش بدبینی و سبک اسناد منفی  یسبک اسناد

گفت آموزش  توان یفوق م افتهی نیی. در تبانجامد یم ترکیبی
 عیاز وقا یعل حاتیبر توض دیبا تاک یاسناد یبرنامه بازآموز

از  ییموضوعها نهیدر زم زنانخوب و بد موفق شده است به 
در  دادهایدرک علل رو یسبک اسناد، چگونگجمله: درک مفهوم 

آثار مخرب  ،یآت یاسنادها بر انتظارها ریمختلف، تأث یتهایموقع
شکست، آموزش مناسب ارائه  نهیدر زم یو درون یاسناد دائم

اسناد بر سالمت  یسبکها ریاز تأث زنان یآگاه شیدهد و با افزا
سالم و  یاسنادها ییشناسا یافراد برا نیمهارت در ا جادیو ا

 یبرا ی شغلی و خانوادگیها تیمسئولزنان دارای ناسالم، به 
کمک نموده و  دادهایسالم در مواجهه با رو یاستفاده از اسنادها

شود.  زنانگروه از  نیدر ا ینیخوش ب شیباعث افزا جهیدر نت
 بار اضافی نقشتا در هنگام  آموزد یبه افراد م یاسناد یبازآموز
که منجر به احساس  ییسناد فقدان توانااستفاده از ا یبه جا

قابل کنترل و  ینهاییاز تب شود، یآموخته شده و شرم م یدرماندگ
. مثل فقدان تالش و روش نامناسب استفاده کند ریپذ رییتغ

 یبرا کنندهی نیشبیبه عنوان علل پ توان یرا م ینیخوش ب
خوش  نییکه سبک تب یسالمت جسم در نظر گرفت و افراد

افراد به علت داشتن  .گردند یمی نیدارند کمتر دچار بدب نانهیب
را تجربه  یخاص یمشکالت روان شناخت ،یمنف یخود ادراک

 یخود را به ناکارآمد یدارند شکستها لیها تما آن کنند، یم
 کیاز دارا بودن  یکه بغضًا ناش ییها نسبت دهند، شکست

را  یو ناکارآمد یحس درماندگ نیاست و ا کینورولوژ یماریب
از  یاریو عمالً بس کنند یمنتقل م زیتجارب خود ن ریبه سا

حل  یو به جا رندیگ یمؤثر را از خود م یعملکرد یفرصتها
 رسد ی. به نظر مآورند یم یرو یمسأله به انزوا و درماندگ حیصح
به  نانهیسبک اسناد بدب رییبر تغ یاسناد یبرنامه بازآموز دیتاک

ناگوار را به عوامل  یدادهایشده است افراد روموجب  نانهیخوشب
 نسبت دهند. یرونیو ب یاختصاص دار،یناپا

 متأهلبطور خالصه جلسات بازآموزی اسنادی به زنان شاغل 
و سازش  افتهیسازش  یاسنادها ییدر شناسا کمک کرده تا

ند و به هنگام مواجهه با رمهارت الزم را به دست آو افته،ینا
سازش  یاستفاده از اسنادها یالزم را برا یتوانمند دادها،یرو
 .کسب کنند افتهیسازش نا یآن با اسنادها ینیگزیو جا افتهی
 

ی اعتماد  بر مؤلفه یاسناد یبازآموز ی سوم: هیفرض

 .دارد ریتأث به حل مسئله
مشاهده گردید،  ها افتههمانگونه که در قسمت تجزیه و تحلیل ی

بازآموزی اسنادی به افزایش میانگین اعتماد به حل مساله در 
افزایش یافته است همچنین  20/67به  40/62گروه آزمایش از 

در  یها یآزمودن نی، بدو گروه آزمون شیپنمرات با کنترل 
اعتماد به حل از لحاظ نمره  شیو آزما زانیم کنترل یگروهها
بدست آمده  =66/231Fو وجود دارد  یدار یتفاوت معن مسئله

است؛  480/3برابر با  ریتأث. میزان معنادار است 331/3در سطح 
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اعتماد در نمرات  یفرد یتفاوتهادرصد  48بعبارت دیگر حدود 
 .است یاسناد یباز آموز آموزش ریمربوط به تأثبه حل مساله 

 

ی کنترل  بر مؤلفه یاسناد یبازآموز ی چهارم: هیفرض

 .دارد ریتأثشخصی 
مشاهده گردید،  ها افتههمانگونه که در قسمت تجزیه و تحلیل ی

بازآموزی اسنادی به افزایش میانگین کنترل شخصی در گروه 
با افزایش یافته است همچنین  70/11به  60/14آزمایش از 

در  یها یآزمودن نی، بدو گروه آزمون شیپنمرات کنترل 
 کنترل شخصیاز لحاظ نمره  شیو آزما زانیم کنترل یگروهها

بدست آمده در  =70/610Fو وجود دارد  یدار یتفاوت معن
است؛  401/3برابر با  ریتأث. میزان معنادار است 331/3سطح 

کنترل در نمرات  یفرد یتفاوتهادرصد  40بعبارت دیگر حدود 
 .است یاسناد یباز آموز آموزش ریمربوط به تأثشخصی 

 

-سبک گرایشبر  یاسناد یبازآموز ی پنجم: هیفرض

 .دارد ریتأث اجتناب
مشاهده گردید،  ها افتههمانگونه که در قسمت تجزیه و تحلیل ی

اجتناب در -بازآموزی اسنادی به افزایش میانگین سبک گرایش
افزایش یافته است همچنین  66/04به  40/02گروه آزمایش از 

در  یها یآزمودن نی، بدو گروه آزمون شیپنمرات با کنترل 
-سبک گرایشاز لحاظ نمره  شیو آزما زانیم کنترل یگروهها
بدست  =114/064Fو وجود دارد  یدار یتفاوت معن اجتناب

 700/3برابر با  ریتأث. میزان معنادار است 331/3آمده در سطح 
در نمرات  یفرد یتفاوتهادرصد  70است؛ بعبارت دیگر حدود 

 یاسناد یاز آموزب آموزش ریمربوط به تأث اجتناب-سبک گرایش
 [16] 1187سلیگمن، پترسون ونتایج حاصل با پژوهش  .است
و  23نیراب ،[28]( 1178) ،11برامسونو آ گمنیسل ،18آلوی

 همخوانی دارد. [21] (1184) 21استرانینگ
عملکرد حل  اسیرمقیپژوهش نشان داد که هر سه ز جینتا

 -اعتمادبه حل مساله، کنترل شخصی و سبک گرایشمساله )
. است افتهیبهبود  یبطور معنادار شیدر گروه آزما اجتناب(

با  یول ابدی یسن بهبود م شیبا افزا ینترل شخصاگرچه ک
را انتخاب کند  ییکمک کرد که اسنادها به افراد توان یمآموزش 

از  یکی نکهی. با توجه به اانجامدیاو ب یکه به بهبود کنترل شخص
است؛  ید کنترل شخصبهبو یاسناد یابعاد مهم در بازآموز

به کمک  یشخص ترلکن شیپژوهش افزا نیدر ا نیبنابرا
 دادهایو رو عیمربوط به تحت کنترل بودن وقا ییاسنادها

 یتالش و سع شیافراد با افزا یصورت گرفته باشد. برخ تواند یم
 دیبا ناام گرید یو برخ دهند یواکنش نشان م ها یکردن، به ناکام

افراد را  نانه،یبدب یاز تالش. سبک اسناد دنیشدن و دست کش

 دیناام یعنی، نسبت به واکنش دوم ها یاریدر موقع شکست و بدب
نگرش مثبت نسبت به  ش،ی. سبک گراکند یشدن آماده م
و  دهد یها را نشان م به مقابله رو در رو با آن لیمشکالت و تما

 یگرفتن مشکالت به جا دهیبه ناد لیتما یایسبک اجتناب گو
در  نانهیافراد با سبک اسناد خوشب نیهاست؛ بنابرا مقابله با آن

ها اجتناب  از آن نکهیها دارند تا ا به حل آن شیبرابر مسائل گرا
 یفرد برا ییاعتقاد در توانا انگری. اعتماد در حل مسئله برندیگ

 حل مشکالت است.
 آری که افراد [16](1187) گمنیسلی پترسون و  دهیعقبه 

در هنگام مواجهه  عموماً ،کنند یمی ناسازگارانه استفاده ها نییتب
دیگر  یبعبارت ،کنند یمو مشکالت حالت انفعالی پیدا  ها یماریببا 

حل کنندگان  توانند ینم اصوالًی بدبینانه ها نییتبافرادی با 
خوبی برای مسائل باشند چرا که این قبیل افراد قادر به دیدن راه 

ی احتمالی مسائل نیستند و همین مسئله موجب می ها حل
 ریتأثشودرویدادهای منفی بیشتری را تجربه کنندو تحت 

 [21]رندیگعوارض آن قرار 
 

 ی پژوهشها تیمحدود
 استفاده از نمونهبه  توان یمی پژوهش فعلی ها تیمحدوداز 

و عدم استفاده از  یریگیآزمون پ ی، عدم اجرادردسترس یریگ
 شود یم شنهادیراستا پ نیاشاره کرد. در ا یابیارز یروشها ریسا

 ،از جمله مصاحبه یابیارز یروشها ریاز سا یآت یکه در پژوهشها
استفاده شود. از آزمون  ی مرتبطها پرسشنامهو سایر  مشاهده

 نیبهتر استفاده شود. و همچن جیبه نتا یابیدست یز براین یریگیپ
 زین ها یآزمودن ریسا یپژوهش بر رو نیکه ا شود یم شنهادیپ

 انجام شود.
 

 ی پژوهشی و کاربردیشنهادهایپ
و  یآموزش یها در مداخله یاسناد یبا گنجاندن برنامه بازآموز

-که دچار تعارض کار متأهلبه زنان شاغل  توان یم یدرمان
نسبت  یمنف یاسنادها یریگ کمک کرد از شکلخانواده شده 
خود و احساس عدم مهار امور، که بهداشت  یها ییبه خود، توانا

 کند. یریجلوگ اندازد، یرا به مخاطره م یروان
سبک  شیافزا به یاسناد یبازآموز یبرنامه گروهبا اجرای  

زنان دارای در  نانهیو کاهش سبک اسناد بدب نانهیاسناد خوش ب
زنان دارای فرزند بیمار و معلول، زنان سرپرست خاص )شرایط 

 .کمک کرد نان مطلقه و...(خانواده، ز
و  یآموزش یها در مداخله یاسناد یبا گنجاندن برنامه بازآموز

ی  مقابلهبه بهبود عملکرد حل مساله و روش  توان یم یدرمان
به حل مساله و  اعتماد مساله مدار کمک کرد. و کنترل شخصی،
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تالش برای حل مشکل بجای اجتناب از آن را در افراد بهبود 
 بخشید.

ی آزمودنی با ها نمونهاین پژوهش در سایر  شود یمپیشنهاد 
 تیوضع کنترل متغیرهای اثرگذار مانند حمایت اجتماعی،

 ها دادهف جمع آوری اقتصادی و نیز با روشهای مختل-اجتماعی
 مانند مصاحبه، تکرار شود.

 
 واژه نامه 
1. Multiple roles تکثر نقش 

2. role conflict تضاد نقش 

3. role overload فشار نقش 
4. role enhancement اعتالی نقش 
5. problem-solving حل مسئله 
6. compatibility سازگاری 
7. Internal attributions اد درونیناس 
8. Positive attributions استناد مثبت 
9. Bernard Winer رنبرنارد وی 
10. stability ثبات 
11. controllability مکان کنترل 
12. Maladaptive ناسازگارانه 
13. Heppner هپنر 
14. Peterson پترسون 
15. Seligman یگمنسل 
16. Attributional Style 

Questioner 

 یها پرسشنامه سبک
 اسنادی

17. Semmel, Baeyer, 

Abramson, Metalsky 

سمل، بایر، آبرامسونو 
 متالکسی

18. Alloy آلوی 
19. Abramson برامسونآ 
20. Rabm نیراب 
21. Streunmg استرانینگ 
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