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 چکیده 

 

 هاآموزان و بررسی رابطه آن با شادکامی آن هدف: این تحقیق با هدِف یافتن راهکارهایی برای بهبود سبک های اسنادی دانش

انجام شده است. روش: این تحقیق به صورت کتابخانه ای و مروری انجام شده است. یافته ها و  و نهایتا داشتن مدرسه ای بهتر

نادهای دانش نتیجه گیری: مطالعات نشان می دهد که با نگاهی به عوامل موثر بر اسنادها می توان راهکارهایی برای بهبود اس

آموزان یعنی تغییر سبک اسنادی از حالت بدبینانه به حالت خوشبینانه به دست آورد. در این پژوهش به سه راهکار موثر و  

.افزایش خودکارآمدی دانش 3.آموزش مهارت های مثبت اندیشی، 2.بازآموزی اسنادها، 1مهم دست یافتیم، که عبارتند از: 

دهد دانش آموزانی که دارای سبک اسنادی بدبینانه هستند مستعد افسردگی می باشند و در  آموزان. نتایج پژوهش نشان می

مقابل افرادِ دارای سبک خوشبینانه، افرادی شاد و تالشگر و امیدوار به خود و آینده خود هستند. بنابراین اصالح سبک اسنادی 

دانش  ،المت روان است، دست یابند و در نتیجهی سموجب می شود که دانش آموزان به شادکامی که یکی از شاخصه ها

 آموزان شاد و با نشاط می توانند در ساختن مدرسه ای بهتر موثر باشند.

 بهتر ی ، مدرسه: سبک های اسنادی، دانش آموزان، شادکامیها کلید واژه
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 مقدمه:

ابعاد مختلف  کی از عوامل مهم توجه بهبرای داشتن مدارسی بهتر و موثرتر در آینده، نیازمند عوامل مختلفی هستیم. اما ی

آموزش و پرورش است، سالمت  مهم ، بدون شک عالوه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که از اهدافکودکان است وجود

 موضوع روانی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما متاسفانه به نظر می آید در حال حاضر اقدامات کافی در جهت این 

نرسیده است. یکی از مولفه های مهم سالمت روان شادکامی می باشد که در زندگی  نتیجه مطلوبنگرفته، یا به  مهم صورت

به شادکامی نیاز دارند، عوامل مختلفی بر شادکامی  ،دانش آموزان برای رسیدن به اهداف مختلفهمه انسان ها اهمیت دارد. 

کامی انسان دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است، به نظر می رسد یکی از تاثیرگذار است، اما عواملی که تاثیر عمیق بر شاد

این عوامل تاثیرگذار اسنادها هستند. بدین صورت که، اگر اسنادهای افراد اصالح شوند می توانند موجب شادکامی و رضایت از 

رفتار یا رفتارهایی را انجام می دهد و این  می باشد. زمانی که فردعلل ادراک شده توسط فرد در واقع اسناد زندگی افراد شوند. 

برای موفقیت و شکست خود دالیلی را به ذهن می آورد، مثال تالش زیاد، فرد د، نرفتار ها منجر به شکست یا موفقیت می شو

ین ابعاد علّی، اکنترل.  بات، منبع وث واینر در سه بعد طبقه بندی شوند: توانایی کم و ... . اسنادها می توانند بر اساس الگوی

عد ثبات دارای نیروی روانشناختی برای تاثیرگذاری بر انتظار موفقیت و باورهای خودکارآمدی و عاطفه و رفتار واقعی هستند. ب  

ل در موقعیت بی ثباتی است. یعنی آیا یک دلی به چگونگی حالت اسناد در طول زمان اشاره دارد و دارای دامنه ای از ثبات تا

به این معناست که یک دلیل برای افراد به صورت درونی یا  منبعبعد  و طی زمان، ثابت و پایدار است یا ناپایدار.های گوناگون 

برای مثال فرد علت شکست  بیرونی اعمال می شود. مانند توانایی که یک علت درونی است و شانس که یک علت بیرونی است.

بعد کنترل بدین  نسبت می دهد یا به شانس یا عوامل بیرونی دیگر. خود را به عدم توانایی خود که یک علت درونی است

 آیا فرد می تواند بر علت رخداد تاثیر بگذارد؟ تسلط و کنترل دارد، به بیان بهتر  علل رویدادمعناست که فرد چقدر بر 

( 1993) ان مثال بندوراتحقیقات مختلف نشان داده است که شکل گیری اسنادها با عوامل مختلفی در ارتباط است. به عنو

نتیجه به دست  ،خاطر نشان ساخته است که خودکارآمدی در شکل دهی به اسنادها اثرگذارند. به این صورت که افراد کارآمد

نتیجه را به عدم توانایی خود نسبت می دهند و  ،آمده را در محدوده کنترل خود توصیف می کنند، در حالی که افراد ناکارآمد

در ( 1970واینر و کوکال )فرد ناکارآمد دست از تالش بیشتر بر می دارد.  ،توانایی یک علت ثابت و پایدار است از آنجایی که

سپس آزمون  ،به آزمون شوندگان اطالعاتی در مورد موفقیت و شکست نسبی دیگران در یک تکلیف ارائه دادندیک مطالعه 

یا شکست دسته بندی کردند. نتایج نشان داد زمانی که بین هدف و  شوندگان میزان مسئولیت فرد مورد نظر را برای موفقیت

وجود داشت، آزمون شوندگان بیشتر احتمال داشت که پی آمد را به تکلیف نسبت دهند.  )تمایز(همسانی ،برای افرادپیامد 

 (1390)پینتریچ و شانک، ترجمه شهر آرای،

منظور از  به دنبال راهکارهایی برای بهبود اسنادهای دانش آموزان بود.می توان مختلف اثرگذار در اسنادها با توجه به عوامل 

رویدادهای کردن بهبود اسناد، تغییر از حالت بدبینانه به خوش بینانه است. سبک اسنادی بدبینانه به صورت گرایش به توجیه 

سبک اسنادی خوش بینانه به صورت   ،( و برعکس آن2012ناگوار با انتساب های درونی، پایدار و کلی آشکار می گردد.)ریو، 

پژوهش احمدی و  گرایش به توجیه کردن رویدادهای ناگوار با انتساب های بیرونی، ناپایدار و خاص آشکار می شود.

( نشان داد که بازآموزی اسنادی موجب افزایش انگیزه پیشرفت و افزایش سبک اسناد خوش بینانه و کاهش 1395همکاران)

نشان داد  ( 1394) چم زاده و همکارانه در دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص می شد. نتایج پژوهش سبک اسناد بدبینان

 بر سبک اسنادی بدبینانه تاثیر دارد و باعث کاهش آن می شود.که آموزش مهارت مثبت اندیشی 
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همانطور بود کیفیت زندگی فرد شوند، اسنادها می تواند نتایج مثبت بسیار زیادی را به دنبال داشته باشد که موجب به بهبود

( به معنای قضاوت و 1995شادکامی از نظر مایرز )از نتایج بهبود اسناد، رسیدن به شادکامی در زندگی است. یکی که گفتیم 

ارزیابی فرد درباره چگونگی گذران زندگی خویش است که از بیرون به فرد تحمیل نمی شود، بلکه حالت درونی است که از 

( شادکامی را به قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت و کیفیت کل زندگی 2000نات مثبت تاثیر می پذیرد. وینهون )هیجا

توان شادکامی را نوعی رضایت از خود و زندگی خود  ، می(happinessشادکامی)با توجه به تعاریف مختلف از  اطالق می کند.

 .دانست

 خوشبینانه،  سبک بودن دارا با که است معتقد موجب شادکامی بیشتر می شود. سلیگمنپژوهش ها نشان داده که بهبود اسناد 

 کاهش منفی افکار و افزایش سازگاری راستا این در زیرا می یابد افزایش مساله حل قدرت و بردن لذت زیستن، شاد توانایی

 به تا می کنند پیدا تمایل افراد نگرش این با و می شود مثبت نگرش باعث خوشبینانه سبک از استفاده. کرد خواهد پیدا

در پژوهش محمدی و بنی  (.2007بیشتر بکوشند. )کوردت و استندینگ،  آنها حل برای و بنگرند منتقدانه شکست هایشان

( 1390نمره های شادکامی دانش آموزان پس از آموزش مهارت های مثبت اندیشی افزایش یافت. پژوهش متین ) (2013آدم )

فرد شادکامی  ،سبک اسناد خوش بینانه یکی از پیش بینی کننده های قوی شادکامی است که با افزایش آنه نشان داد ک

( عنوان کرده 2014فیرینگ، تاسکا و لویینر ) شادکامی افزایش می یابد. ،بیشتری را تجربه می کند و با کاهش اسناد بدبینانه

در بروز نشانه های افسردگی و عزت نفس آنان نقش مهمی دارد.  اند که سبک های اسنادی کودکان و نوجوانان در میزان

ساله پرداخته شد، این نتایج به دست آمد:  11تا  9تحقیقی که به بررسی سبک های اسنادی، خودپنداره و افسردگی کودکان 

، استرس و اضطراب کودکانی که رویدادهای منفی را به عوامل درونی، کلی و پایدار نسبت می دهند، خودپنداره پایین تر

فردی که دارای سبک اسنادی بیشتری دارند و بعد از رویدادهای استرس زا، عالئم افسردگی بیشتری از خود نشان می دهند. 

خوشبینانه است، در هنگام موفقیت علت را به خود و توانایی های خود نسبت می دهد و این موجب شادی او می شود، در 

هم فرد علت را به وقایع بیرونی نسبت می دهد و شرایط را ثابت و غیر قابل تغییر نمی داند، رویداد های تلخ و شکست ها 

ست همچنین این گونه می اندیشد که این اتفاق تنها در زندگی من و برای من پیش نیامده است بلکه برای هر فردی ممکن ا

را افزایش می دهد تا عملکرد خود را بهبود ببخشد،  آینده امیدوارانه می نگرد و تالش خودپیش بیاید، در نتیجه نسبت به 

همین دید مثبت موجب می شود که دچار یاس و افسردگی نشود و با تالش بیشتر شادکامی را برای خود به ارمغان بیاورد. در 

دن آماده می ( سبک اسنادی بدبینانه افراد را در مواقع شکست و بدبیاری نسبت به ناامید ش2012حالی که به اعتقاد )ریو،

 بنابراین باعث از بین رفتن شادی آنها خواهد شد. سازد.

، بنابر این دانش آموزان انگیزه و شادی کافی در تحصیل و زندگی خود ندارند، پیشرفت ها و امکانات مختلفامروزه علی رغم 

که موجب احساس  پایدارعمیق و  الزم است به دنبال افزایش شادی آنها باشیم اما نه شادی سطحی و زود گذر، بلکه شادیِ

شادکامی و رضایت از زندگی عالوه بر بهبود زندگی شخصی فرد، به ساختن مدارس خوب و  خوب و رضایت از زندگی شود.

تاکنون ارتباط اسنادها با عوامل مختلف و اسنادهای خوش بینانه و بدبینانه و تاثیرات  موثر فردا نیز کمک شایانی خواهد کرد.

ژوهش های زیادی مورد بررسی قرار گرفته است، اما به نظر می رسد جای یک پژوهش جامع درباره اینکه چه آنها در پ 

دانش آموزان، بهبود بخشید خالی است. شادکامی بر به عنوان عامل مهم و موثر راهکارهایی وجود دارد که بتوان اسنادها را 

د و بارائه داد تا اسنادهای دانش آموزان در جهت مثبت تغییر یاحال این سوال مطرح می شود که چه راهکارهایی می توان 

 ؟ اوردبییک نوع شادی عمیق در زندگی آنها به وجود 
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 عوامل موثر بر اسنادها:

درباره )اسنادها(  نظریه اسناد فرض بر این دارد که افراد از منابع اطالعاتی گوناگون، به عنوان داده هایی برای ساخت استنباط

 کننده های علی رفتار استفاده می کند.ی تعیین 

 این اطالعات می توانند از دو منبع کلی به دست آیند:

 نشانه ها و اطالعات بیرونی در محیط .1

 ( 1390)پینتریچ و شانک، ترجمه شهر آرای، واره های درونی افراد.دانش و طرح .2

 ه می گیرند هم از عوامل شخصی.بنابراین می توان گفت افراد برای ساخت اسنادها هم از عوامل محیطی بهر

 عوامل محیطی: •

 ( اسنادهای علی افراد با تاثیر پذیری از سه نوع اطالعات محیطی شکل می گیرد:1989طبق دیدگاه آبرامسون و همکاران )

اجماع به این معناست که رویداد خاص فرد است یا مربوط به افراد دیگر نیز می شود. این   :(Consensusاجماع ) .1

 طالعات مربوط به ویژگی عّلی درونی/بیرونی که واینر مطرح کرد می شود.ا عنو

 : تداوم به معنای پایدار یا ناپایدار بودن این رویداد در زندگی فرد است. (consistencyتداوم ) .2

 ت.(: تمایز به معنای خاص بودن یا فراگیر بودن رویداد در زندگی فرد یا افراد دیگر اسdistinctivenessتمایز ) .3

 عوامل شخصی: •

 طبقه کلی تقسیم بندی کرده اند: 4پینتریچ عوامل شخصی را در شانک و 

 قوانین و طرح واره های علّی .1

 سوگیری های اسنادی .2

 دانش قبلی .3

 تفاوت های فردی .4
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o :راهکارهای بهبود اسنادها 

 

 ا بازآموزی اسناده .1

 ،نیم که بدشانس هستیم و فارغ از تالش هایمانمی ک گمان خود،گاهی برخی از ما به سبب اتفاقات بد در زندگی 

اتفاقات بد روی می دهند. به این حالت درماندگی آموخته شده می گویند که منجر به اسنادهای بدبینانه می شود. 

 منجـر  شـوند می ایجاد ناپذیر کنترل حوادث ی وسیله به که شده آموخته درماندگی که است معتقد (1996) سلیگمن

اسـت.  شـخص هـای کوشـش از خـارج شکست و موفقیت اینکه به اعتقاد یعنی گردند می منفی شناختی ساخت یک به

بـرای  افـراد اسـنادی شیوه اند داده ارائه را اسنادی های شیوه نظریه درماندگی، نظریهی تکمیل در همکارانش و سلیگمن

پایدار و کلی -افراد با دالیل عملکرد درونیگردد.  رماندگید به منجر تواند می بدبینانه و منفی صورت به خود اعمال نتایج

یکی از روش های تغییر  (1390خود نشانه های درماندگی را بروز می دهند. )وطن خواه و همکاران،  یبرای شکست ها

ک بازسازی شناختی است. بازسازی شناختی به مجموعه روش ها و فنونی گفته می شود که هدف آنها کم ،شناخت افراد

( در واقع در این روش درمانگر به 377، صفحه 1394به مدد جو در تغییر و اصالح الگوهای فکری غلط است.)سیف،

ون تی بک در سآر مددجو کمک می کند که از شر افکار منفی خود خالص شده و افکار مثبت تری را جایگزین آن کند.

بک نخستین کسی  رد که به درمان شناختی معروف است.های خود درباره افسردگی، رویکردی را ابداع کنتیجه پژوهش

هیجانی، نظریه ها و روش هایی وضع  های شناختی و رفتاری در اختاللبود که به طور کامل در مورد کاربرد مداخله 

مشاهدات وی بر روی مراجعان افسرده  (16، صفحه 1390قاسم زاده و حمید پور، کرد.)جسی رایت و همکاران، ترجمه 

گیری منفی دارند و همین باعث تحریف شناختی آنها داد که آنها در تعبیر کردن رویدادهای خاص زندگی، جهتنشان 

کرد. درمان شناختی بک مانند رفتار درمانی عقالنی شان جلب میهای منفیشود. وی توجه این مراجعان را به شناخت می

استفاده از  .کنددن افکار و عقاید منفی و ناسازگارانه تاکید میو هیجانی، بینش مدار است و بر شناسایی کردن و تغییر دا

شیرازی تهرانی و آموزش بازسازی شناختی بک می تواند یکی از راهکارهای موثر در اصالح و بهبود اسنادهای منفی باشد. 

 دانش دیاسنا های سبک اصالح در شناختی بازسازی آموزش ( در پژوهش خود با عنوان اثربخشی1397همکاران )

نفری از دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان به این نتیجه دست یافتند که بازسازی شناختی  30آموزان، بر روی نمونه 

( در پژوهش 1390باعث افزایش اسنادهای مثبت و کاهش اسنادهای منفی می شود. همچنین وطن خواه و همکاران )

دانشجویان، اثر معناداری بین  نفس عزت شده و آموخته درماندگی رب شناختی بازسازی آموزش بخشی خود با عنوان اثر

( در پژوهش خود با عنوان اثر بخشی بازآموزی اسنادی 1395همچنین احمدی، غباری بناب و آذر نییاد، ) متغیرها یافتند.

د، به این صورت که  بر انگیزه پیشرفت و سبک اسنادی دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص به نتایج مشابه دست یافتن

و کاهش سبک  برنامه گروهی بازآموزی اسنادی موجب افزایش انگیزه پیشرفت و افزایش سبک اسنادی خوشبینانه

 بدبینانه در دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص می شود.

در ود آگاه می شوند و در این روش مهم ترین کار، آگاه سازی افراد دارای اسناد منفی می باشد. افراد از افکار منفی خ

 می توانند افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنند. نهایت
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 (1397شیرازی تهرانی و همکاران ) .مراحل آموزش بازسازی شناختی بِک – 1جدول 

 محتوا جلسات

 اول
 با آشنایی جلسات، رگزاریب یشیوه و گروه قواعد دربارۀ توضیح جلسات، اهداف با آشنایی با و یکدیگر با گروه اعضای آشنایی

 .شده آموخته درماندگی مفهوم با آشنایی آن، منطق و درمان روش

 دوم

 از آگاهی رفتارها، و عواطف شده، درک ارتباط بین آموخته درماندگی اسنادهای با آشنایی اسنادها، خطای و اسنادها با آشنایی

 آموخته درماندگی و منفی خودکار افکار ارتباط درک آن، الحاص های روش و منفی افکار با آشنایی عینیت، و ذهنیت تفاوت

 .شده

 سوم
 ارتباط درک آن، اصالح های روش و منفی افکار با آشنایی عینیت، و ذهنیت تفاوت از آگاهی رفتارها، و عواطف بین ارتباط درک

 .شده آموخته درماندگی و منفی خودکار افکار

 .شود می شده آموخته درماندگی ایجاد باعث شناختی خطاهای چطور اینکه از اطالع ،شناختی تغییر مفاهیم با آشنایی چهارم

 پنجم
 و خوشایند اسنادهای نقش  با آگاهی رفتارها، و اعمال مسئولیت پذیرش مفهوم با آشنایی ، مسئولیت پذیری مفهوم با آشنایی

 .رفتارها بروز در ناخوشایند

 ششم
 های تکنیک کمک با اسنادها اصالحی روش های با آشنایی ناخوشایند، و خوشایند نادهایاس تشخیص زمینۀ در توانایی ایجاد

 .شناختی درمان

 .اسنادها بازنگری آشنایی با روش بازآموزی اسنادها، آشنایی با تکنیک های هفتم

 هشتم 
زمینه  در پیشنهاد ها، دنیآزمو شده ی آموخته درماندگی و اسنادی های سبک مجدد بررسی قبل، جلسات از ای خالصه بررسی

 .روزمره زندگی اوضاع در شده آموخته های تکنیک کارگیری به ی

 

 آموزش مهارت های مثبت اندیشی: .2

مثبت اندیشی به معنای خوب اندیشیدن و چگونه اندیشیدن درباره علت رویدادهاست. یکی از کاربردی ترین تعاریف خوش 

نگرش مربوط به انتظارات در مورد ( ارائه شده است: »1979ه نام لیونل تیگر )بینی یا مثبت نگری توسط یک انسان شناس ب

.«) می سنجد خودو یا برای لذت  خودش که ارزیابی کننده آن را به عنوان مطلوب اجتماعی، به نفع -آینده اجتماعی یا مادی 

 ( 2000پیترسون، 

پژوهش ها نشان . استرت های مثبت اندیشی اوزش مهمی شود، آم بدبینانهکه موجب بهبود اسنادهای  ییکی از روش های

ی نحوه گفتگوی والدین درباره علت د می گیرند، یعنی آنها با مشاهده داده است که کودکان سبک اسنادی را از والدین خود یا

زاده قنواتی و ( به نقل از چم 1995رویدادها، اسناد دهی را الگو برداری می کنند. به عنوان مثال نتایج پژوهش خدایاری )

( نشان دهنده ی الگوبرداری کودکان از سبک اسنادی والدین خود می باشد. این موضوع در نظریه یادگیری 1394همکاران )

می توان نحوه تفکر و اسناددهی را به  ا توجه به این موضوع مشخص می شود،راین ببقابل تبیین است. بنا بندورا اجتماعی

یکی از برنامه های آموزش مثبت نگری برنامه  تفکر مثبت را آموزش دهیم یا منفی.ی توانیم حال ما مکودکان آموزش داد. 

بررسی شواهد تجربی نشان می دهد که برنامه تاب آوری پنسیلوانیا به عنوان یکی از برنامه تاب آوری پنسیلوانیا می باشد. 

رای تجهیز روانشناختی افراد در رویارویی با تجارب و رفتاری است که ب-های مداخله ای پر استفاده بر اساس الگوی شناختی

، 2009ان ل انکاری برخوردار است. )سلیگمن و همکارحصیلی و غیر آن، از اهمیت غیر قابهیجان های منفی زندگی اعم از ت

در این  ی شده است.ح( در دانشگاه پنسیلوانیا طرا1990. این برنامه توسط گیلهام و همکارانش )(2012فورگرید و سلیگمن، 

برنامه بر آموزش مهارت های حل مسئله و نیز شیوه های تبیینی برای کمک به افراد برای کنار آمدن با عوامل روزمره فشارزا 

( مبانی نظری این برنامه شامل مفهوم خوش بینی و شیوه های تبیینی است. 2007تاکید می شود. )گیلهام، گالوپ و سلیگمن،

با استفاده از برنامه تاب آوری پنسیلوانیا، از ایجاد و ارتقاء  (2009تیم پژوهشی سلیگمن و همکاران )ساله  15مطالعات 
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بهزیستی در دانش آموزان و دانشجویان و افزایش توانمندی آنها در مدیریت استرس، افسردگی و مشکالت روزمره زندگی 

 (1394حکایت دارد. )خانجانی و همکاران، 

ه معرفی عینی سبک های تفکر باین برنامه سیلوانیا دارای دو مولفه اصلی شناختی و اجتماعی است. در برنامه تاب آوری پن

خوش بینانه و بدبینانه پرداخته می شود. افراد یاد می گیرند که چگونه باورهای جایگزین بسازند. مهارت های رفتاری از جمله 

به تفکیک جلسات آمده  2را یاد می گیرند. مراحل این برنامه در جدول جرات ورزی، برقراری ارتباط موثر، تصمیم گیری و ... 

 است.

 

 (1394برنامه تاب آوری پنسیلوانیا، خانجانی و همکاران، ) – 2جدول 

 محتوا جلسه

 ربنای زی مجمل مرور و پنسیلوانیا تاب آوری برنامه تشریح نیز و روان درمانگر به و هم به گروه افراد معرفی جلسه این هدف اول

 آن به مربوط مسئولیتهای و قواعد نقشها، محدودیتها، محرمانگی، درباره و اجرا پیش آزمون ها جلسه این در. بود آن نظری

 .شد بحث منزل تکالیف کامل انجام اهمیت کنار در

 با مواجهه در آنها اسنادی الگوی ارزیابی اساس بر افراد به بدبینانه و خوشبینانه اسنادی سبک آموزش جلسه این هدف دوم

 ناپایدار، /پایدار کنندۀ تعیین  ب عد سه اساس بر آن ویژگی های و اسناد مفهوم تعریف افراد به. بود ناخوشایند رویدادهای

 .شد داده آموزش الیس الگوی با آن ارتباط و بیرونی /درونی و اختصاصی /فراگیر

 فاجعه آمیز مقابلۀ کارآمد با باورهای آموزش به منظور. بود پندارانه اجعهف باورهای و نگرشها با مقابله و مجادله جلسه هدف سوم

 انرژی دهنگی و نادرست باورهای با مجادله معنای به مجادله. شد اضافه الیس الگوی به انرژی دهندگی مجادله و عامل دو

 مؤثر مجادلۀ یک آموختند تحقق افراد بخش این در. است پیامدها در شده ایجاد تغییر از حاصل انرژی دهندگی میزان بیانگر

 از اجتناب: سوم اصل جایگزین؛ تفسیرهای کردن مطرح: دوم اصل شواهد؛ گردآوری: اول اصل. است استوار اصل چهار بر

 .است حمله نقشه تدوین اصل، چهارمین و فاجعه پنداری

 گام در اندیشیدن؛ و کردن درنگ اول گام در. بود جلسه این اصلی اهداف از مسأله حل مهارتهای پنجگانۀ  مراحل آموزش چهارم

 تعیین از پس عمل برای شیوهای انتخاب چهارم گام در اهداف؛ تعیین سوم گام در نگریستن؛ امور به دیگران دیدگاه از دوم

 .شد داده آموزش انتخابی حل راه اثربخشی آزمون پنجم گام در و منفی؛ و مثبت موارد

 فعالیتهای  بخش، این در. بود مذاکره و( جرأت ورزی) وجود ابراز یا قاطعانه رفتار اجتماعی مهارتهای شآموز جلسه، این هدف پنجم

جرأت  مهارت آموزش بخش در. شد توصیف اختصار به مذاکره و جرأت ورزی اجتماعی مهارتهای آموزش برای نیاز مورد

 که میشود سبب دیگران با تعامل گاهی شد؛ گفته آنها به و تأکید دیگران به خویش دیدگاه های غیرتهاجمی انتقال بر ورزی،

می  دنبال را آنها با متفاوت اهدافی دیگران که دریابند افراد آنکه یا. شود رو به رو چالش با افراد افکار و اندیشه ها درستی

 دو هر برای که یابند، دست راه حلی به مذاکره، مهارت طریق از می توانند که بیاموزند باید افراد شرایطی، چنین در. کنند

 .   است پذیرفتنی و خوشایند طرف

 واقعی، باالی به نفس اعتماد نوع چهار جلسه این در افراد. بود نفس عزت و به نفس اعتماد مهارت آموزش جلسه این هدف ششم

 باور عدم موانع بررسی با همراه را آنها تفاوت و دیدند آموزش باور و توانایی بعد در را کاذب پایین و کاذب باالی واقعی، پایین

توانایی  فهرست اول گام در ، گرفتند فرا را آن چهارگانه مراحل افراد به نفس، اعتماد ارتقاء مهارت در. کردند درک تواناییها به

 کسب را  ظرفیتها به نسبت آگاهی سوم گام کردند، در درک ظرفیت و عملکرد بین دوم تفاوت گام در. کردند تهیه را ها

 .شد اجرا پس آزمون و جمع بندی دوره نهایت، در. کردند تبدیل توانایی به را ناتوانی گام چهارم در. کردند

  

 در آزمایش گروه در پنسیلوانیا تاب آوری برنامه ن می دهد که آموزشا( نیز نش1394نتایج پژوهش خانجانی و همکاران )

 ماه دو گذشت از بعد تأثیر این و شده دانشجویان در استرس و اضطراب دگی،افسر عالئم کاهش به منجر گواه گروه با مقایسه
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 برنامه ای دانشجویان ناکارامد نگرش های کاهش در پنسیلوانیا برنامه داد نشان پژوهش این دیگر یافته است. مانده پایدار نیز

 .موثر است

 

 فزایش خودکارآمدی دانش آموزان:ا .3

لسون و هرگنهان، ترجمه سیف، ا . )رتباط با توانایی اش در انجام امور داللت می کندخودکارآمدی به باورهای شخص در ا

( خاطر نشان ساخته است که  1993خود. بندورا ) یبه بیان دیگر خودکارآمدی یعنی دیدگاه فرد درباره توانمندی ها (1396

ت آمده را در محدوده کنترل خود توصیف می خودکارآمدی در شکل دهی به اسنادها اثرگذار است. افراد کارآمد نتیجه به دس

می  باعث توانایی ها، از آگاهی و خودکارآمدیکنند در حالی که افراد ناکارآمد نتیجه را به عدم توانایی خود نسبت می دهد. 

 تجربه  یک هنتیج در و خود اهداف به او اینکه امکان شرایط این در. کند اشتباه کمتر کار، یا موقعیت انتخاب در فرد تا شود

 فرد در خوشبینانه اسنادهای مکرر، موفق تجارب داشتن به توجه با داشت انتظار می توان پس. است زیاد برسد، موفقیت آمیز

 خاص و ناپایدار بیرونی، را شکستش و می بیند کلی و پایدار درونی، را موفقیت اش علت او اینصورت در که زیرا بگیرد شکل

 خود بدبینی و یا تفکر، خوشبینی سبک بر حتی خودکارآمدی باورهای می کند عنوان (،2012) دورابن دلیل این به. می داند

    (1393)میرخانی، باقریان و شکری،  .است اثرگذار هم ناتوانسازی

قنبری طلب و پژوهش های دیگر هم رابطه بین خودکارآمدی و سبک های اسنادی را تایید می کند، از جمله نتایج پژوهش 

 .یانگر آن است که بین متغیر سبک های اسنادی و احساس خودکارآمدی همبستگی معنادار وجود دارد( ب1394)ری، قنب

باتوجه به اینکه خودکارآمدی بر شکل گیری و اصالح اسنادها موثر است، بدیهی است که با افزایش خودکارآمدی در دانش 

. بنابر این باید مشخص کنیم که چه عواملی بر خودکار آمدی موثر آموزان می توانیم به بهبود اسنادها در آنها کمک کنیم

آن وجود دارد. البته این نکته را باید به یاد داشت که خودکارآمدی باید اندکی فراتر از  افزایشهستند و چه راهکارهایی برای 

یار سطح باال را انتخاب کند و مهارت های واقعی ما باشد، خودکارآمدی بسیار باال موجب می شود که فرد فعالیت های بس

احتماال شکست بخورد و حتی در مواردی اثرات جبران ناپذیری به خود وارد کند. خود کارآمدی پایین تر از توانایی هم باعث 

می شود که فرد نتواند توانایی های بالقوه خود را شکوفا کند، زیرا در فعالیت ها شرکت نمی کند و این خود موجب کاهش 

 خودکارآمدی خواهد شد.بیشتر 

معتقد است که پیشرفت های قبلی در شکل دهی به باور خودکارآمدی افراد اثرگذار است. یعنی اگر فرد در  (1994دورنی )

گذشته سابقه پیشرفت و موفقیت داشته باشد، خودکارآمدی او افزایش و اگر سابقه شکست بیشتری داشته باشد، خودکارآمدی 

بندورا معتقد است که خودکار آمدی از منابع مختلف از جمله توفیق ها و شکست ها ی خود فرد،  .پایین تری خواهد داشت

( 1396لسون و هرگنهان، ترجمه سیف،ا موفقیت و شکست دیگرانی که شبیه او هستند و ترغیب کالمی سرچشمه می گیرد. )

ارآمدی فراهم آوردن شرایطی است تا دانش آموز بتواند می توان گفت، یکی از راهکارها برای افزایش خودکبا توجه به این نکته 

( 1390شانک و پینتریچ )ترجمه شهرآرای،در آن عملکرد مطلوبی داشته باشد و به اصطالح طعم خوشِ موفقیت را بچشد. 

 :بیان کرده اند ارتباط دارند و بر آن اثر می گذارند، خودکارآمدی در محیط آموزشی که بارا  عواملی
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: موضوعاتی که برای یادگیری دشوار ادراک می شوند، به انگیزش و خودکارآمدی پایین منجر می توادشواری مح .1

  شود.

: اگر راهبردی که موجب یادگیری بیشتر دانش آموز می شود به او آموزش داده شود باعث افزایش آموزش راهبرد .2

 خودکارآمدی خواهد شد.

وه ای قابل فهم ارائه می دهند می توانند موجب افزایش خود شی ه: معلمانی که مطالب را بنحوه ارائه آموزش .3

 شتر دانش آموزان در یادگیری شوند. یکارآمدی ب

: زمانی که ذانش آموزان نتوانند به گونه ای معتبر تعیین کنند که چگونه می توانند خوب یاد بگیرند، بازخورد معلم .4

در عین حال معلمانی که  ی آنها را افزایش می دهد.در آن صورت بازخورد معلم، پیشرفت را نشان و خودکارآمد

نها فکر می کنند که به آبیش از حد به دانش آموزان کمک می کنند باعث افزایش خودکارآمدی آنها نمی شوند، زیرا 

 تنهایی نمی توانند موفق شوند.

کن است اثرات قوی تری بر : اگرچه دانش آموزان از معلم الگو می گیرند، اما مشاهده موفقیت همساالن ممالگوها .5

 کارآمدی داشته باشد.

: زمانی که دانش آموزان اهداف خود را تعیین می کنند، آنها آماده تجربه احساس خود کارآمدی برای تعیین هدف .6

 دستیابی به هدف و انگیزه بیشتر هستند.

است. ارائه پاداش بدون توجه به : دریافت پاداش بیشتر، کارآمدی را اثبات می کند، زیرا پاداش نماد پیشرفت پاداش .7

سطح عملکرد، ممکن است دانش آموزان را برانگیزاند اما به آنان می فهماند که انتظار زیادی برای یادگیری نداشته 

 باشند و این امر اثرات منفی بر خودکارآمدی می گذارد.

کست ها با تالش کم، خودکارآمدی و : ارتباط دادن موفقیت ها با توانایی و تالش باال و شبازخورد اسنادی مناسب .8

بنابراین الزم است که معلمان سعی کنند با اسناد دادن به تالش در شکست های  انگیزش را را افزایش می دهد.

 دانش آموزان آنها را به تالش بیشتر ترغیب نمایند و با این کار از نا امید شدن و عدم فعالیت آنها جلوگیری نمایند.
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 :گیرییجه  نتبحث و  

می و مدرسه بهتر رسیدن به راهکارهایی برای بهبود اسنادهای دانش آموزان و بررسی رابطه آن با شادکامی  هدف این پژوهش

و در نهایت کمک  نتایج این پژوهش نشان می دهد که بهبود اسنادها می تواند موجب افزایش شادکامی در دانش آموزانباشد. 

حالت بدبینانه به حالت خوش بینانه از ، اسنادهای دانش آموزان بهبود اسنادهاکه با  به طوری شود. ی بهتربه داشتن مدرسه

تغییر می کند و این تغییر موجب می شود که آنها علل رویداد های تلخ را به صورت بیرونی، ناپایدار و کلی تلقی کنند و این 

دانش ه و دوباره تالش کنند. وقتی تالش های مکرر توسط های بعدی خوش بین بود تت به آینده و فعالیموجب می شود نسب

آموزان طرفی وقتی دانش از  خواهد شد. آنهاد و این موجب شادکامی نبه موفقیت می رس آنهانهایتا صورت بگیرد  آموزان

و به راحتی از اسنادهای خوش بینانه داشته باشند، سر حال تر و شاداب تر هستند. این نوع از شادکامی، عمیق و درونی است 

(، 1390(، متین )2007ق با نتایج پژوهش های دیگری چون؛ کوردت و استندینگ، )دست نمی رود. نتایج این پژوهش مطاب

وقتی دانش آموزان شاد و سرحال باشند و به توانایی های خود ایمان داشته باشند و همواره ( است. 2013محمدی و بنی آدم )

درسه نیز در مجموع یک فضای شاد و پویا خواهد داشت که افسردگی و سستی در آن جایی تالش کنند و ناامید نشوند، م

 ندارد.

راهکار موثر دست یافتیم که  3هبود اسناد هاست. در راستای این پژوهش به بنتایج دیگر پژوهش مربوط به راهکارهایی برای 

 ایش خودکارآمدی..افز3.آموزش مثبت نگری و 2.آموزش بازسازی شناختی، 1عبارتند از: 

ین جلسه موجب بهبود تکنیک اول با اجرای دو برنامه مهمِ آموزش بازسازی شناختی بک و برنامه پنسیلوانیا در چند دو

دارد و مهم ترین نقش را معلمان بر عهده دارند. زیرا آنها باید در طول  ید شد. اما مورد سوم نیاز به زمان بیشتراسنادها خواه

ایت کردن نکاتی به مرور به دانش آموزان کمک کنند که خودکارآمدی خود را افزایش دهند. نتایج مختلف سال تحصیلی با رع 

نشان داده است که وقتی خودکارآمدی دانش آموزان افزایش می یابد، اسنادهای آنها نیز اصالح می شود. به این صورت که  

توانایی های خود را باور دارد، شرایط را تحت کنترل خود می  وقتی فرد تصور خوبی از توانمندی های خود دارد و به عبارتی

ناتوان نمی را خود  ،داند و علل پیروزی خود را به علل درونی، پایدار و خاص نسبت می دهد و زمانی که با شکست مواجه شد

ق شود. بنابر این خودکار داند بلکه علت شکست را بیرونی و ناپایدار و کلی تلقی می کند و تالش می کند که دفعات بعد موف

 آمدی نقش مهمی در اسنادهای دانش آموزان دارد و این وظیفه معلمان را سنگین تر می کند. 

 پیشنهادات:

 به این نکات در برخورد با دانش آموزان توجه نمایند: عزیزپیشنهاد می کنیم معلمان 

کمتر موفق می شود، او را به این صورت که  سعی کنند سوگیری های اسنادی نداشته باشند. یعنی اگر دانش آموزی -

علل شکست او را به عدم توانایی)درونی( و به صورت پایدار  به بیان دیگرتو هیچ وقت نمی توانی، قضاوت نکنند. 

نسبت ندهند. همانطور که پیشتر گفتیم، دانش آموزان اسناد دهی را یاد می گیرند و بازخورد معلم را بسیار مهم می 

ابراین معلمان عزیز سعی کنند که اسناد دهی خود را اصالح نمایند و تا حد امکان به عوامل بیرونی، ناپایدار دانند. بن

 و کلی نسبت دهند. یعنی بیشتر اسنادها به تالش باشد نه به توانایی.



11 
 

ن نحو معلمان عزیز می توانند، با انتخاب روش های آموزش صحیح به همه دانش آموزان کمک کنند تا به بهتری -

 ممکن مطالب را یادبگیرند.

آنها می توانند با توجه به سطح کالس خود، تکالیف را خیلی سخت در نظر نگیرند تا فرصت موفقیت برای دانش  -

 آموزان ضعیف تر هم به وجود بیاید و آنها هم طعم موفقیت را بچشند.

تا دانش آموزان احساس کنند که موفق می توانند از مشوق های مناسب و به موقع در کالس خود استفاده کنند   -

 می شوند.

سعی کنند به دانش آموزان کمک کنند تا برای خود هدف گذاری کنند. داشتن هدف به آنها کمک خواهد کرد که  -

 بیشتر تالش کنند و به موفقیت و نهایتا به خودکارآمدی برسند.
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