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 رابطه سبک های اسنادی با اضطراب حالت و صفت

 2، نگار یکتای اشکیکی1سمیه دوشی

 چکیده

تواند عالیم روانشناختی را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی با توجه به شواهد موجود تغییر در سبک اسناد می

ر اردبیل انجام شد. این پژوهش یک مطالعه همبستگی صفت در دانش آموزان شه -رابطه بین سبک های اسنادی و اضطراب حالت 

نفر از آنان به  120بود.  1394-95باشد که جامعه آن شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی می

سبک های  ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاسروش نمونه گیری تصادفی خوشه

( جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش STAIصفت اسپیل برگر ) -( و مقیاس اضطراب حالت (ASQاسنادی

ضریب همبستگی نشان داد که سبک ااسناد بدبینانه )سبک اسناد منفی مرکب( با اضطراب حالت و اضطراب صفت ارتباط مثبت و 

ینانه )سبک اسناد مثبت مرکب( با اضطراب حالت و اضطراب صفت ارتباط منفی معنادار معناداری دارد، و بین سبک اسناد خوشب

توان نتیجه گرفت که سبک های اسناد پیش بینی کننده مناسبی برای اضطراب وجود دارد. براساس یافته های پژوهش حاضر می

ناد خوش بینانه، عامل محافظ در برابر حالت و صفت می باشد. بنابراین شکل گیری شیوه نگرش یا به عبارت دیگر سبک اس

 اضطراب حالت و صفت می باشد.

 سبک های اسنادی، اضطراب صفت، اضطراب حالتها: کلیدواژه
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 مقدمه

موضوع اضطراب یکی از دشوارترین زمینه های آسیب شناسی روانی کودک و نوجوانان می باشد، زیرا اوال درباره محدوده های 

کودکی قطعیت بالینی وجود ندارد، دوما مطالعات طولی نشان داده اند که انواع متفاوت اضطراب  اختالالت اضطرابی دوره ی

(. اضطراب یک 2005همبسته ها، پیش بین ها و سیر متفاوتی در طول دوره کودکی و نوجوانی دارند )کاستیلو، ایگر و انگلولد، 

و شخص را برای مقابله با تهدیدات آسیب جسمی، درد، دهد عالمت هشدار دهنده است که خبر از خطری قریب الوقوع می

سازد، یا از جدایی افراد مورد عالقه، تهدید موفقیت یا درماندگی، تنبیه احتمالی، یا ناکامی در نیازهای اجتماعی یا جسمی آگاه می

از جمله اختالالت جدی (. اختالالت اضطرابی 2007حاالت و باالخره تهدید تمامیت و کامل خبر می دهد )سادوک، سادوک، 

اجتماعی زندگی را تحت تأثیر قرار می دهند )ورن، اسچول و هیووکامر، -روانپزشکی بوده که به طور مشخص عملکردهای روانی 

( و 94درصد می باشد )هالجین ، ترجمه سید محمدی،  1/18ماهة  12درصد و شیوع  8/28(. شیوع آن در طول عمر 2003

(. 2010درصد گزارش شده است )کندال، کامپتون، واکاپ، بیرماهر، 20تا  10طراب در نوجوانان بین شیوع انواع اختالالت اض

محققان دو نوع اضطراب را از هم تفکیک کرده اند: اضطراب صفت و اضطراب حالت. اضطراب صفت جزئی از شخصیت است 

گیری کی، هیجانی و رفتارهای شناختی در فرد اندازهکه دریک دوره زمانی طوالنی وجود دارد و با مشاهده حالت های فیزیولوِژی

کند. در هر یک از زا در فردی که کنترل هیجاناتش کاهش یافته بروز میمی شود. اضطراب حالت در نتیجه یک موقعیت استرس

گاه ذهن انسان هیچ(. 2006این مراحل شخص تغییراتی را در رفتار و توانایی شناختی و عاطفی خود نشان می دهد )شویز، ایساکز، 

داوری کند و این خود انسان است که با توجه به هدف ها، انگیزه ها و پیشترس یا اضطراب را از بیرون از وجود خود درک نمی

ای در جهان خارج و زندگی شخصی، خانوادگی یا محیط اجتماعی، واکنش روانی و عاطفی هایش نسبت به هر احساس و تجربه

(. واکنش اشخاص از موقعیت ها متأثر از برداشت ها و ارزیابی شناختی آنها از آن موقعیت 1378نیا،  نشان می دهد )حمیدی

ای که در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته سبک یا شیوه تبیین افراد و رویدادهای تنش زاست که هاست. از این رو نظریه

( در پژوهش خود، به این نتیجه رسید که 2006(. فریسکو )1994توانند نقش مهمی در سالمت روانی داشته باشد )تری،می

شرکت کنندگان با اختالالت افسردگی و اضطراب، سبک اسنادی افسرده زا را بیشتر از شرکت کنندگان بدون آسیب روانی نشان 

ه اسناد از این فرض ناشی دادند. سبک اسناد یک متغییر شناختی است که نحوه تبیین رویدادها را نشان می دهد. منطق اساسی نظری

می شود که آدمی واجد این انگیزش است که از ماهیت محیط خود به ویژه از علل رویدادهای خاص آگاه شود. اگر به فهم این 

نکته نائل آید که علت رویدادهای معین در گذشته چه بوده است، آنگاه قادر خواهد بود آنچه را که در آینده برای او اتفاق خواهد 

(. از دیدگاه نظریه پردازان اسنادی، انسان گرایش به تعبیر و توجیه دنیای 1978اد، مهار سازد )آبرامسون، سلیگمن و تیردال، افت

(. سبک اسناد 2001گیری از اسناد و فرایند اسناد علی دارد، تا بتواند کنترل بیشتری بر آن داشته باشد )کاردام، پیرامون خود با بهره

بیرونی، –(. اسناد علی نیز که بر پایه سه بعد درونی200فرد با آن به رویدادهای خوب و بد می نگرد )کرسینی، شیوه ای است که 

( انسان ها 2013(. به باور هایدر )1390، رضایی مقدم،1387پذیرد )خدمتگذار،اختصاصی انجام می -ناپایدار، کلی -پایدار
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رونی و بیرونی هستند. در اسناد درونی، رفتار به ویژگی های فردی، علل درونی، دارای دو نوع اسناد اصلی یا شیوه تفسیر رفتار د

پایدار و کلی، و در اسناد بیرونی به فشارهای اجتماعی و محیطی، علل بیرونی، ناپایدار و اختصاصی نسبت داده است. چرا که اسناد 

( و همچنین کاهش حس مسئولیت پذیری 1984ناسون، رفتارهای ناخوشایند و ناپسند به عوامل بیرونی سبب کاهش گناه )گادجو

(. از سویی دیگر اسناد رویدادهای منفی به علل درونی، پایدار و کلی، و 1976نسبت به عمل انجام شده در فرد می شود )اسنایدر، 

تی را برای افراد به همراه اسناد رویدادهای مثبت به علل بیرونی، ناپایدار و اختصاصی نوعی شیوه اسناد ناسازگارانه است که مشکال

( در 2006(. خودایاریفرد ، انشل و برین تاپ )1984خواهد داشت و با مشکالت روانشناختی و بدنی همراه است )پیترسون، 

دانش آموز استرالیایی دریافتند که سبک اسناد منفی با اضطراب صفت ارتباط قوی دارد. سنجوان، پرز، ردا و روز  428بررسی 

پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که اسناد رویداد های منفی به عوامل درونی، پایدار و کلی، نه تنها با افسردگی،  (، در2008)

اند بلکه با اضطراب روانشناختی و احساسات منفی رابطه دارد. تحقیقات رابطه بین اضطراب و سبک های اسنادی را نشان داده

یری اضطراب و همچنین کمبود تحقیقات در زمینه بررسی ارتباط بین انواع اضطراب گبنابراین با توجه به نقش اسناد در شگل

حالت  –حالت( و سبک های اسنادی پژوهشگران بر آن شدند تا به بررسی رابطه سبک های اسناد و اضطراب صفت  –)صفت 

 دانش آموزان مقطع متوسطه بپردازند. 

 روش

 ی از نوع همبستگی است.پژوهش حاضر، پژوهشی توصیف نوع و طرح پژوهش:

جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اردبیل در سال  گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

نفر ذکر شده است  100بودند. با توجه به قانون حداقل حجم نمونه در تحقیقات همبستگی که  1394-1395تحصیلی 

 رت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و در این پژوهش شرکت کردند. نفر به صو 120(، 1386)دالور،

 ابزار پژوهش:

( یک وسیله خودگزارشی است و برای تعیین سبک ASQپرسشنامه سبک های اسنادی ) (: ASQ ی سبک اسناد )پرسشنامه

بی ثبات(، کلیت )عمومی/ اختصاصی( و قابلیت کنترل اسنادی افراد یعنی منبع کنترل )درونی/ بیرونی(، میزان پایداری )باثبات/ 

( ساخته شده است. این پرسشنامه اولین 1983)کنترل پذیر/ کنترل ناپذیر( توسط پترسون، سلیگمن، سمل بایرآبرامسونو متالکسی )

رار گرفت. این پرسشنامه ( از انگلیسی به فارسی برگردانده شد و در فرهنگ ایرانی مورد استفاده ق1377بار توسط شیخ االسالمی )

ترین پایین 1موقعیت مثبت،  6درجه بندی شده است. برای هر یک از  7تا  1سؤال است. در این پرسشنامه، هر ماده از  48شامل 

موقعیت منفی، نمره گذاری به صورت معکوس است. بنابراین، باالترین نمره  6باالترین گزینه برای بعد مثبت است. برای  7رتبه و 

است. برای محاسبه نمره  -21و پایین ترین آن  -3است و باالترین نمره برای رویدادهای منفی  3و کمترین آن  21ارب مثبت تج

+ و بدترین آن 18کل رویدادها، نمره کل تجارب مثبت از نمره کل تجارب منفی کسر می شود. بهترین نمره برای کل رویدادها 

( ثبات درونی مقیاس های هسته علیت، ثبات و عمومیت را با استفاده از فرمول آلفا 1982است. پیترسون و همکاران ) -18نمره 
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گزارش کرده اند البته وجود چنین ثبات درونی متوسطی در این پرسشنامه یک امر طبیعی است چرا که هر  69/0تا  44/0کرونباخ 

تری نیز می توان داشت. همچنین در بسیاری از تحقیقات مقیاس دارای تعداد سؤاالت کمی است و حتی انتظار ضریب پایایی پایین 

 مورد تأیید قرار گرفته است . ASQاعتبار سازه ای و مالکی 

ابزارسنجش اضطراب اسپیل برگر از دوقسمت اضطراب  (:STAIحالت اسپیل برگر ) –ی اضطراب صفت پرسشنامه

گزینه  20گزینه اضطراب حالت و  20باشد. ل میسوا 40حالت )آشکار( و صفت )پنهان( تشکیل شده است و در مجموع 

( در هنجاریابی آزمون 1373اضطراب صفت را اندازه گیری می کند. جهت تعیین اعتماد تست اضطراب استیل برگر، مهرام )

باخ نفر پژوهش انجام داد و پایایی تست مذکور را از طریق فرمول آلفای کرون 600اضطراب اسپیل برگر در شهر مشهد که روی 

گزارش کرد. برای بررسی روایی شیوه  94/0و کل مقیاس  90/0، مقیاس اضطراب صفت 91/0در مورد مقیاس اضطراب حالت 

مالک همزمانی را به کاربرد که بر پایه آن در هر دو مقیاس اضطراب حالت و اضطراب صفت تفاوت های معنی دار در سطح 

 ر پایه مقایسه میانگین ها گزارش نمود.میان گروه های بهنجار و مالک و ب 05/0و  01/0

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. SPSS-21داده ها با استفاده از نرم افزار  ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 نتایج

 شناختیاطالعات جمعیت

 شناختی گروه نمونه. اطالعات جمعیت1جدول 

 انحراف استاندارد سن میانگین سن درصد تعداد جنس

 92/0 11/15 16/54 65 دختر

 06/1 53/15 83/45 55 پسر

 01/1 3/15 100 120 کل

 

سال در  11/15±92/0انحراف معیار( دختران  براساس نتایج بدست آمده در این مطالعه میانگین سنی)

 (1درصد( اختصاص داشت. )جدول 16/54نفر) 65رین فراوانی به گروه جنسی مونث با سال و بیشت53/15±06/1پسران
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 های توصیفییافته

 آماره های توصیفی نمرات سبک های اسنادی و اضطراب حالت و صفت به تفکیک جنسیت. 2جدول 

  کل  دختر  پسر 

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  نمیانگی

 استاندارد

 07/3 76/5 87/2 75/5 32/3 78/5 سبک اسناد خوشبینانه

 54/2 18/7 66/2 46/7 37/2 85/6 سبک اسناد بدبینانه

 12/17 74/48 8/17 96/51 59/15 98/44 اضطراب حالت

 06/17 83/46 99/17 26/48 88/15 14/45 اضطراب صفت

بدبینانه از میانگین نمره های پسران دارای سبک اسناد بدبینانه باالتر بود و میانگین نمره  میانگین نمره های دختران دارای سبک اسناد

های پسران دارای سبک اسناد خوشبینانه باالتر از میانگین نمره های دختران سبک اسناد خوشبینانه بود. همچنین میانگین نمره های 

گین نمره های اضطراب حالت و اضطراب صفت در پسران بود. )جدول اضطراب حالت و نیز اضطراب صفت دختران باالتر از میان

2) 

 های استنباطییافته

 معنا دار بودند ( >p/01همبستگی متغیرهای مالک با پیش بین )اعداد با نشان ** در سطح . نتایج تحلیل 3جدول 

 اضطراب صفت اضطراب حالت سبک اسناد بدبینانه سبک اسناد خوشبینانه 

    1 وشبینانهسبک اسناد خ

   1 -27/0** سبک اسناد بدبینانه

  1 28/0** -41/0** اضطراب حالت

 1 80/0** 29/0** -48/0** اضطراب صفت

 r)= -41/0نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک اسناد خوشبینانه ) سبک اسناد مثبت مرکب( با اضطراب حالت)

( همبستگی معکوس و معنی دار وجود r= -48/0ن سبک اسناد خوشبینانه با اضطراب صفتهمبستگی معکوس و معنی دار ، و بی

( مستقیم و معنی دار و بین سبک r=28/0دارد. بین سبک اسناد بدبینانه )سبک اسناد منفی مرکب( با اضطراب حالت همبستگی )

 (3ود دارد. )جدول ( همبستگی مستقیم و معنی دار وجr= 29/0سبک اسناد بدبینانه با اضطراب صفت)

 گیریبحث و نتیجه

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سبک های اسنادی با اضطراب حالت و صفت در دانش آموزان شهر اردبیل بود. نتایج 

رابطه دارد و  (p 01/0آزمون همبستگی نشان داد که سبک اسنادی خوشبینانه با اضطراب صفت رابطه معکوس و معنی دار )
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( است. نتایج حاصل شده در این زمینه با یافته های p 01/0سبک اسنادی بدبینانه با اضطراب صفت، مستقیم و معنی دار )

( همسو بوده است. این پژوهش نشان داد، افردای که رویدادهای منفی را به علل پایدار 2006مطالعاتی خودایاریفرد و همکارانش )

ده اند نسبت به افرادی که این حوادث را به علل بی ثبات و خاص نسبت داده اند سطح اضطراب صفت باالتری را و کلی نسبت دا

( نشان داد که افراد با اضطراب صفت در 1382تجربه کرده اند. همچنین این نتایج همگام با نتایج مطالعه خسروی و مهدیفر )

نی و موفقیت ها را به عوامل بیرونی نسبت می دهند. نتایج به دست آمده در مقایسه با افراد نرمال شکست ها را به عوامل درو

( p 01/0پژوهش حاضر بیانگر این است که همبستگی بین سبک دلبستگی خوشبینانه و اضطراب حالت معکوس و معنی دار)

( می باشد. همگام با آن، نتایج تحقیق p 01/0است و همبستگی بین سبک اسناد بدبینانه و اضطراب حالت مستقیم و معنی دار )

( نشان داد افراد با اضطراب حالت در مقایسه با افراد نرمال شکست ها و عواقب ناخوشایند را به اسناد 1382خسروی و مهدیفر )

سبک های اسنادی در افراد با های درونی و موفقیت ها و موقعیت های خوشایند را بیشتر به اسنادهای درونی نسبت می دهند. این 

( نیز به دست آمد. در افراد با اضطراب باال، سبک اسنادی 1985اضطراب باال و در افراد با اضطراب پایین در مطالعه مینسکی )

منفی نیز باال است و سطوح باالی اضطراب با سطوح باالی حوادث منفی همبسته می باشد در حالیکه زمانیکه اضطراب پایین باشد 

سبک اسنادی مثبت، حوادث زندگی اضطراب کمتری را ایجاد می کند. به نظر می رسد چنین یافته های رابطه داشته باشد با این 

نظر افرادی که رویدادهای مثبت را به عوامل درونی، پایدار و کلی نسبت می دهند عالیم روانشناختی کمتری را نشان می دهند. با 

ین زمینه بررسی های اندکی انجام شده دستیابی به اطالعاتی از این دست می تواند راهبردهای مهمی توجه به اینکه در ایران در ا

برای مراکز پژوهشی و درمانی به همراه دارد. البته چون این درمطالعه امکان کنترل سایر متغیر ها که به نوعی بر سبک های اسنادی 

اجتماعی، سبک های تربیتی و...( فراهم نبوده است، لذا نتیجه گیری و تعمیم  -یدانش آموزان تأثیر می گذارند )مانند طبقه اقتصاد

آن باید با احتیاط صورت گرفته و مستلزم بررسی و تحقیقات بیشتری می باشد. بر همین اساس نویسندگان این مقاله برای بررسی 

 را پیشنهاد می کنند.دقیق تر، انجام مطالعات طولی رابطه سبک های اسنادی و اضطراب حالت و صفت 
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