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Abstract
Introduction: Social cognition with components such as
stereotypical thought and basic schemata has a critical role in
social encryption and encoding. It also influences response and
behavior in persons. The aim of the present study wass assessing
the three components of social cognition in depressed and
healthy persons. Method: By using comparative method in the
statistical society of depressed students in Tehran, a sample of
60 visitors to the counseling center of the University with
eligibility to participate in research was selected by using
purposive sampling. Another 60 subjects were selected for the
healthy group. Data was collected using Attribution Style Scale,
Maladaptive Schemata, Dysfunctional Attitudes Questionnaires
and Beck Depression Scale. Findings: Analysis of covariance
revealed significant differences in attribution style, maladaptive
schemata and dysfunctional attitudes between healthy and
depressed groups. Conclusion: Disrupted social cognition
components are clear in depressed people; therefore, it seems
necessary to consider them for therapy process.
Keywords: Social Cognition, Attribution Style, Maladaptive
Schemata, Dysfunctional Attitudes, Depression.
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چکیده
 با توجه به اهمیت شناخت اجتماعی در رمزگذاری و رمزگردانی:مقدمه
دنیای اجتماعی و تأثیرات مستقیم و نقش اساسی اجزاء تشکیلدهنده
 مثل تفکرات قالبی و طرحوارههای بنیادین حمایتکننده،شناخت اجتماعی
،آنها یا نگرشها و سبک اسنادها که بر چگونگی رفتار و پاسخدهی فرد
تأثیر بلا واسطه دارند؛ هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سه جزء از اجزاء
 طرحوارههای ناسازگار،مختلف شناخت اجتماعی یعنی سبکهای اسنادی
 این: روش.اولیه و نگرشهای ناکارآمد در افراد افسرده و عادی است
 جامعه پژوهش حاضر متشکل از.پژوهش از نوع علی ـ مقایسهای است
 نفر از بین06 دانشجویان مبتلا به افسردگی شهر تهران بود که از این میان
مراجعهکنندگان به کلینیک آزاد روانشناسی دانشگاه به شیوه نمونهگیری
 نفر از افراد سالم نیز که هیچگونه مشکل06 هدفمند انتخاب شدند و
 ابزار مورد استفاده شامل.روانشناختی نداشتند در گروه عادی قرار گرفتند
، فرم کوتاه پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه،پرسشنامه سبک اسناد
 نتایج: یافتهها.مقیاس نگرشهای ناکارآمد و پرسشنامه افسردگی بک بود
تحلیل واریانس چند راهه نشاندهنده تفاوت معنادار بین دو گروه سالم و
 طرحوارههای ناسازگار اولیه و نگرشهای،افسرده در تمامی سبکهای اسنادی
 نمود، مؤلفههای شناخت اجتماعی آسیبدیده: نتیجهگیری.ناکارآمد بود
واضحی در مبتلایان به افسردگی دارند و توجه به اصلاح آنها در فرایند
.درمان افسردگی بایستی مدنظر متخصصین رواندرمانی قرار گیرد
 طرحوارههای، سبکهای اسنادی، شناخت اجتماعی:واژگان کلیدی
. افسردگی، نگرشهای ناکارآمد،ناسازگار اولیه

 اعظم نوفرستی:*نویسنده مسئول
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مقدمه
شناخت اجتماعی به انسان در رابطه با محیط

صورتی و کی یک رفتار خاص را نشان خواهند

اجتماعی و قراردادهای بین فردی انسانها با

داد و میتوانیم بر آن رفتار تأثیر بگذاریم.

یکدیگر میپردازد و عموم ًا شامل فرآیندهای

اسنادهای علی همچنین برای دنبال کردن اهداف

شناختی مورد استفاده برای رمزگذاری و

مهم هستند؛ ما باید بدانیم هر چیزی چگونه اتفاق

رمزگردانی دنیای اجتماعی است و توسط برخی

میافتد تا بتوانیم شرایط به وقوع پیوستن آنها را

از سوگیریهای انگیزشی تحت تأثیر قرار خواهد

فراهم کنیم (بلک وود ،6بنتال ،8فیچ ،4سیمونز،1

گرفت (بیرو اشنر6660 ،؛ زکی و اشنر.)6622 ،

مورای 0و هوارد .)6668 ،7اسنادهای علی ممکن

سوگیریهای انگیزشی و شناختی بهعنوان یکی از

است درونی (ما علت اتفاقات را به عوامل ذاتی و

عوامل اصلی در سببشناسی بسیاری از

گرایشی در درون خودمان نسبت میدهیم) یا

بیماریهای روانی ازجمله اختلالات رواننژندی و

بیرونی (وقایع به دلیل عوامل ذاتی یا گرایشی در

شایع ترین آن ها یعنی اختلالات خلقی و

درون افراد دیگر یا موقعیتهای محیطی اتفاق

افسردگی ،مطرح هستند (سادوک و سادوک،

افتادهاند) باشند (بلکوود و همکاران.)6668 ،
از طرفی تئوریهای شناختی افسردگی

.)2831
در این میان سبکهای اسنادی که یکی از

تأکید میکنند که خودپنداره تخریب شده ،علت

مؤلفههای شناخت اجتماعی به شمار میروند

اصلی شروع و ادامه اختلالات افسردگی است

همیشه موردتوجه محققان بوده است (آکر،2

(بک2607 ،؛ به نقل از لوتی ،جویس ،مولدر،

 .)6626چراکه برای ایجاد درک متقابل ،افراد باید

سالیوان و مکنزی)2666 ،؛ و این خودپنداره

بتوانند علت رفتار دیگری را حدس بزنند و بر

بخشی از مفهوم طرحواره است که بخش مرکزی

اساس اطلاعاتی که در مورد او یا آن رفتار خاص

نظریه شناختی بک را تشکیل میدهد .بک در

دارند دست به استنباط بزنند .به همین دلیل است

مورد افسردگی معتقد است که طرح واره های

که انسانها غالباً مایل به حدس زدن یا استنباط

افسردهساز نوعاً در مجموعهای از نگرشها به نام

علت اتفاقات دنیای اجتماعیشان هستند و بر

نگرش های

چنین

همین اساس ما برای فهمیدن اینکه چرا افراد به

طرحوارههایی در پس اتفاقات منفی زندگی فعال

شیوه خاصی رفتار میکنند ،اسنادهای علی را به

میشوند .زمانی که یکی از این طرحوارههای

کار میگیریم .درواقع اسنادهای علی اساس

افسردهساز فعال شد ،الگویی از پردازش اطلاعات

ناکارآمد ،

موجودند

و

قدرتمندی برای پیشبینی و کنترل هستند .اگر ما
بفهمیم که چه عواملی باعث رفتار دیگران شده
است ،میتوانیم پیشبینی کنیم که آنها در چه
1. Aakre
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2. Blackwood
3. Bentall
4. Fytche
5. Simmons
6. Murray
7. Howard
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مربوط به خود با سوگیری منفی فعال میشود که

همواره آمادگی آن را دارند تا در شرایط

مشخصه آن خطاهای منفی در تفکر است (مثل

پراسترس ،باعث عود افسردگی گردند (یانگ،

تعبیرات سودار منفی از اتفاقات منفی زندگی نظیر

.)2834

بیش تعمیمدهی و فاجعهآفرینی) .خطاهای منفی

طبق مدل نظری بک در مورد افسردگی،

در تفکر احتمال اینکه فرد مثلث شناختی منفی را

افراد افسرده علاوه بر نگرشهای ناکارآمد ،یک

گسترش دهد ،افزایش میدهد (آبلا و اسکیچ،

سری طرحوارههای افسردگیزا دارند که در خلال

 .)6667به اعتقاد بک زمانی که چنین مثلث

سالیان به وجود آمدهاند و همواره آمادگی آن را

شناختی در فرد شکل میگیرد ،علائم افسرده ساز

دارند تا در شرایط پراسترس ،باعث عود افسردگی

در او به وجود خواهد آمد (آبلا و اسکیچ6667 ،؛

گردند (یانگ .)2834 ،بر اساس نظرات و

زکی و اشنر.)6622 ،

پژوهشهای انجام شده توسط روانشناسان

بهعنوانمثال بارنز 2و اسپنگلر ،)6662( ،6در

نظریهپرداز در شاخههای جدید روانشناسی

پژوهشی به بررسی تأثیر تغییرات نگرشهای

شناختی و رواندرمانی نظیر یانگ و همکارانش،

ناکارآمد بر میزان افسردگی و اضطراب در خلال

هر نوع مشکل روانشناختی و شخصیتی و یا

درمان شناختی ـ رفتاری پرداختند .نتایج مطالعه

بیماری روانی در چگونگی شناخت فرد از خود و

بیانگر ارتباط معنیدار بین تغییرات نمرات

محیط اطرافش بر اساس طرحوارههای اولیه که در

نگرشهای ناکارآمد و میزان افسردگی و اضطراب

ذهن او شکلگرفتهاند ،قرار دارد .طرحوارههای

در خلال درمان بود ،اما درعینحال بین تغییرات

ناسازگار اولیه ،الگوهای هیجانی و شناختی خود

نمرات این متغیرها ،رابطه علی مستقیمی یافت

آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول

نشد و بهجای آن تحلیلها نشان دهنده وجود یک

در ذهن شکل گرفته اند و در سیر زندگی تکرار

متغیر ناشناخته با تأثیر علی بر نگرشهای

می شوند و خود تداوم بخشاند8؛ بنابراین در

ناکارآمد ،افسردگی و اضطراب بود .از طرفی

برابر تغییر مقاومت میکنند .ازآنجایی که

کالوت ،ویلاردون و استوز ( ،)6663در پژوهش

طرح واره ها در ابتدای زندگی به وجود میآیند،

دیگری به ارزیابی جنبههای مختلف سبکهای

اغلب بنیاد و پایه مرکزی خود پنداره فرد و ادراک

اسنادی در نوجوانان پرداختند .نتایج نشان دادند

او از محیط محسوب میشوند .این طرحوارهها

که فقط اسناد علل ثابت و کلی ،تأثیر حوادث

کار خود را از روی عادت و به راحتی انجام

منفی بر افزایش افسردگی را تعدیل میکنند .از

میدهند و هنگامی که با چالش روبرو شوند ،فرد

طرفی طبق مدل نظری بک در مورد افسردگی،

برای اینکه صحت و درستی این طرحوارهها را

افراد افسرده یک سری طرحوارههای افسردگیزا

حفظ کند ،اطلاعات را تحریف مینماید (یانگ و

دارند که در خلال سالیان به وجود آمدهاند و

همکاران.)2830 ،

1. Burns
2. Spangler

3. Self-perpetuating
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حال ،با توجه به اینکه شناخت و درک
عواطف ،هیجانات و دیدگاههای خود و دیگران

نگرشهای ناکارآمد) را در افراد افسرده و عادی
بررسی نماید.

یکی از مسائل قابل توجه در شناخت اجتماعی به
شمار میرود ،شناسایی چگونگی تعامل جنبههای

روش

مختلف شناخت اجتماعی (در این پژوهش

الف) .شرکتکنندگان :جامعه پژوهش حاضر

سبکهای اسنادی ،طرحوارههای ناسازگار اولیه و

متشکل از دانشجویان مبتلا به افسردگی شهر

نگرشهای ناکارآمد) در اختلال افسردگی بهعنوان

تهران بود .جمعیت مورد نظر را مراجعهکنندگان

شایعترین و پرهزینهترین اختلال نوروتیک ،از

به کلینیک روانشناسی دانشگاه صنعتی شریف

اهمیت بسزایی برخوردار است .لذا با توجه به

تشکیل میدادند و گروه نمونه از بین این

بحث همیشگی پرهزینه بودن ابتلا برخی از افراد

مراجعهکنندگان که واجد شرایط شرکت در

یک جامعه به بیماری و از آن جمله افسردگی و

پژوهش بودند ،انتخاب شد .از آنجا که پژوهش

کمهزینهتر بودن پیشگیری نسبت به درمان؛ و

حاضر بر روی گروه خاصی از افراد اجرا میشد

همچنین با در نظر گرفتن اینکه علیرغم توفیق

که باید دارای ویژگیهای منحصر به فردی

پژوهشگران و متخصصین بالینی رویکرد شناختی

میبودند (در این طرح منظور خصوصیات

ـ رفتاری در تدوین درمانهای اثربخش برای

افسردگی است) و از طرفی لازم بود که از طریق

اختلالات محور  Iازجمله افسردگی ،بسیاری از

افراد انتخاب شده درک عمیقتری از موضوع به

بیماران به این نوع درمان جواب نمیدهند و

دست آید ،از شیوه نمونهگیری «هدفمند» استفاده

حدود  %86از کسانی که بلافاصله پس از درمان

شد (گال ،بورگ و گال.)2836 ،

احساس بهبود داشتهاند بعد از یک سال دچار عود

در مورد حجم گروههای نمونه و گواه با

مجدد افسردگی میشوند؛ لازم به نظر میرسد با

توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع علی ـ

در نظر گرفتن پژوهشهای پیشین و کنونی در

مقایسهای بود و حداقل حجم نمونه در

مورد علل و عوامل افسردگی ،با دیدی جامعتر در

پژوهشهای علی ـ مقایسهای  86نفر و در

مورد علل و عوامل دیگر دخیل در پیدایش ،ثبات

پژوهشهای همبستگی  06نفر است ـ با توجه به

و عود افسردگی بهعنوان بیماری که فرد را از

بالینی بودن نمونه ـ (دلاور ،)2831 ،در این

حیطه فعالیتهای اجتماعی دور میکند و میل به

پژوهش برای هر یک از گروههای نمونه و گواه،

انزوا و سوءتعبیر از روابط اجتماعی را افزایش

حجم نمونهای برابر  06نفر انتخاب شد .همچنین

میدهد ،پژوهشهای بیشتری صورت گیرد.

تأثیر متغیرهای سن ،جنس و سطح تحصیلات از

پژوهش حاضر نیز در همین راستا بر آن است تا

طریق تحلیل کوواریانس سنجیده شد.

تفاوت هر یک از متغیرهای یاد شده

سن افراد گروه نمونه بین  23تا  80سال بود

(طرحوارههای ناسازگار اولیه ،سبکهای اسنادی و

و میانگین کلی سن آنها  )8/62( ،64/73بود.
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نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس نشان داد

موقعیت شکست کلی  6/78و در موقعیت

که گروهها به لحاظ همگنی واریانسها در متغیر

موفقیت درونی  ،6/74موقعیت موفقیت پایدار

سن همگن هستند (،F=6/664 ،df=2/223

 6/10و موقعیت موفقیت کلی  6/70به دست آمده

 )sig=6/616و نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس

است .پایایی باز آزمایی این پرسشنامه نیز در

متغیرهای جنس و تحصیلات نیز نشان داد که این

فاصله دوهفتهای  6/03است (به نقل از معتمدی

متغیرها تأثیر معناداری بر متغیرهای مربوط به

شارک و افروز.)2830 ،

شناخت اجتماعی ندارند.

 -6پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه (فرم

ب) .ابزار :ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر

کوتاه) :فرم کوتاه پرسشنامه طرحوارههای

به شرح زیرند:

ناسازگار اولیه (یانگ و همکاران ،)2830 ،یک فرم

 -2پرسشنامه سبک اسناد :پرسشنامه سبک اسناد

خودگزارشدهی با  71جمله است که آزمودنی

که یک وسیله خودسنجی است ،اولین بار جهت

باید هر یک از جملات را بخواند و برحسب

اندازهگیری تبیینها و اسنادهای افراد برای وقایع

میزان درست بودن آن توصیف در مورد خودش

غیرقابلکنترل توسط پیترسون و سلیگمن ()2634

در یک مقیاس درجهبندی لیکرت ،نمراتی بین 2

ساخته شد .این وسیله اندازهگیری نمراتی را برای

(کاملاً غلط) تا ( 0کاملاً درست) ،به آن بدهد .این

تفاوتهای فردی در زمینه گرایش به اسناد علل

 71جمله در  21مقیاس قرار گرفتهاند که هرکدام

وقایع خوشایند و ناخوشایند به عوامل درونی (در

از آنها یکی از طرحوارههای ناسازگار اولیه را

برابر بیرونی) پایدار (در برابر ناپایدار) و همه

موردبررسی قرار میدهد .نتایج مطالعه اسمیت،

شمول (در برابر خاص) به دست میدهد (بیگدلی

جوینز ،یانگ و تلچ ( )2661نشان داد که برای هر

و هاشمیان2870 ،؛ شولتز .)2876 ،روایی و اعتبار

طرحواره ناسازگار اولیه ،ضریب آلفایی از 6/38

پرسشنامه در مطالعات بسیاری در حد بسیار

(برای طرحواره خود تحول نیافته /گرفتار) تا

مطلوب گزارش شده است (بیگدلی و هاشمیان،

( 6/60برای طرحواره نقص /شرم) به دست آمد و

2870؛ شولتز .)2876 ،در مطالعه پیترسون و

ضریب آزمون بازآزمون در جمعیت غیربالینی بین

سلیگمن ( )2634ضریب پایایی آلفای کرونباخ

 6/16تا  6/36بود .خرده مقیاسهای اولیه ،پایایی

 6/36 ،6/68و  6/66برای  ASQبرآورد شد.

آزمون ـ بازآزمون و ثبات درونی بالایی نشان

اسلامی شهربابکی در سال  2806طی پژوهشی ده

دادند.

موقعیت فرضی را از پرسشنامه اصلی اقتباس کرده

 -8مقیاس نگرشهای ناکارآمد ( :)DASاین

و آن را با شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران منطبق

مقیاس توسط وایسمنوبک در سال  2673طراحی

کرده است .پایایی این پرسشنامه بر اساس مقیاس

شد .این پرسشنامه  46آیتمی از افراد میخواهد

ضریب آلفای کرونباخ برای موقعیت شکست

تا سطح موافقت خود را با هر یک از جملات که

درونی  ،6/71موقعیت شکست پایدار ،6/48

بیان کننده احساسات مثبت و منفی بهصورت کلی
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درباره خود است ،در یک مقیاس هفتدرجهای

.)2838

مشخص نمایند .روش نمره گذاری  DASبه این

ج) .شیوه اجرا :برای اجرای پژوهش حاضر از

شکل است که هر پاسخ ،نمره ای از ( 2کاملاً

بین افراد مراجعه کننده به کلینیک روان شناسی

مخالف) تا ( 7کاملاً موافق) میگیرد؛ بنابراین

دانشگاه صنعتی شریف ،افرادی که بر اساس

نمرۀ آزمودنی ،از حداقل  46تا حداکثر 636

تشخیص روان پزشک و تست افسردگی بک،

خواهد بود .مطابق تحقیقات مختلف ،میانگین

تشخیص افسردگی گرفتند بهعنوان گروه افسرده

نمرات به دست آمده برای افراد سالم از  226تا

انتخاب شدند و پرسشنامههای مربوط به طرح

 263گزارش شده است و نمرات بالاتر،

پژوهش به آن ها داده شد تا آن ها را تکمیل

آسیب پذیری در برابر افسردگی و داشتن

نمایند .همچنین پرسشنامه ها بر روی گروه گواه

می دهد.

که بر اساس تست افسردگی بک مبتلا به

پژوهش ها نشان داده اند که همسانی درونی این

افسردگی نبودند ،اجرا شد .این افراد خصوصیات

مقیاس  6/66و ثبات آن  r=6/78است

زیر را داشتند:

(حمیدپور ،صاحبی و طباطبایی  .) 2834یزدان

الف) قبل ًا هیچ گونه درمان روانشناختی دریافت

دوست ،رضوان طلب و پیروی ( )2836به

نکرده بودند.

روش بازآزمایی ،برای این مقیاس در ایران

ب) در محور  IIطبقهبندی اختلالات روانی،

پایایی برابر  6/76گزارش نمودند.

تشخیص نداشتند (بدون اختلال شخصیت).

تحریف های

شناختی

را

نشان

 -4پرسشنامه افسردگی بک ( :)BDI, IIاین
آزمون به وسیله بک در سال  2670ساخته شد.

یافتهها

پرسشنامه مذکور از زمان تدوین تاکنون مورد

یافتههای پژوهش نشاندهنده تفاوت معنادار بین

ارزیابی روان سنجی گسترده ای قرار گرفته است

دو گروه سالم و افسرده در تمامی سبکهای

و نتایج یک پژوهش فراتحلیلی نشان می دهد که

اسنادی است (جدول  .)6بر این اساس ،سبک

ضریب همسانی درونی آن بین  6/78یا  6/66و

اسناد افراد افسرده نسبت به افراد سالم در پیشامدهای

با میانگین  6/30بوده است (مارنات.)2834 ،

منفی ،بیشتر درونی و شخصی است (جدول .)2

ثبات درونی ای ن آزمون برای دانشجویان ایرانی

اثرات منفی آن پایدار و فراگیر است و میتواند

با آلفای  6/37و پایایی آزمون بازآزمون آن

بر سایر جنبههای زندگی تأثیر بگذارد .در مقابل به

 N=6/78به دست آمد (قاسم زاده ،مجتبایی ،کرم

هنگام پیشامدهای مثبت سبک اسناد این افراد

قدیری و ابراهیمخانی .)6661 ،وارسی های

بیشتر بیرونی است .اثرات مثبت آن ناپایدار و

روان سنجی  BDIنشانگر وضعیت روان سنجی

خاص است و بر سایر جنبههای زندگی تأثیر به

مناسب (روایی و پایایی قابل قبول ) پرسشنامه

سزایی ندارد .نمرات بالاتر سبکهای اسنادی در

یاد شده در نمونه های ایرانی است (صحراگرد،

موقعیتهای منفی نشان دهنده اسنادهای درونی،
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پایدار و کلی است و هر چه این نمرات کمتر

سبکهای اسنادی بیرونی ،ناپایدار و خاص است

باشند سبک اسناد در موقعیت منفی به سمت

و هر چه نمرات پایینتر باشند نشاندهنده

بیرونی ،ناپایدار و خاص گرایش پیدا خواهد کرد.

سبکهای اسنادی درونی ،پایدار و کلی خواهد

همچنین نمرات بالا در موقعیتهای مثبت نشانگر

بود.

جدول  .1تفاوتهای گروهی دو گروه سالم و افسرده بر اساس سبکهای اسناد در موقعیتهای منفی و مثبت ()N=60
موقعیت

سبک اسناد
بیرونی /درونی

منفی
(پیشامد ناخوشایند)

ناپایدار /پایدار
خاص /کلی
خاص /کلی

مثبت
(پیشامد خوشایند)

ناپایدار /پایدار
بیرونی /درونی

مثبت
(پیشامد خوشایند)
منفی
(پیشامد ناخوشایند)

نمره کلی
نمره کلی

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

سالم

8/21

6/068

افسرده

8/30

6/126

سالم

6/67

6/044

افسرده

8/71

6/840

سالم

6/60

6/186

افسرده

8/36

6/461

سالم

6/42

6/164

افسرده

8/07

6/178

سالم

6/21

6/172

افسرده

8/04

6/182

سالم

6/47

6/460

افسرده

8/01

6/176

سالم

6/84

6/467

افسرده

8/00

6/468

سالم

6/76

6/817

افسرده

8/38

6/883

تفاوت میانگینها

t

df

-6/72

*-0/66

226

-2/43

*-21/78

226

-6/66

*-26/06

226

-2/60

*-26/12

226

-2/46

*-24/70

226

-2/27

*-26/06

226

-2/82

*-21/71

226

-2/64

*-20/88

226
*

P<6/6662

علاوه بر این دو گروه در تمامی طرحوارههای

دو گروه در طرحوارههای آسیبپذیری در برابر

ناسازگار اولیه باهم تفاوت معناداری داشتند (جدول

ضرر و ایثار از سایر طرحوارهها کمتر (کمتر از پنج

 .)6به این صورت که میانگین نمرات افراد افسرده

واحد) بود (جدول .)2

در تمامی طرحوارههای ناسازگار به طور کلی بیشتر

پیششرط همگنی واریانسها بر اساس آمون

از نمرات افراد سالم بود .از میان تمام طرحوارهها،

لوین در مورد مقیاسها و زیرمقیاسها رعایت

میانگین نمره افراد افسرده در طرحوارههای

شده میان هیچیک از واریانسها تفاوت معناداری

محرومیت هیجانی ،انزوای اجتماعی ،نقص و شرم،

مشاهده نشد .لذا برای مقایسه گروهها در

شکست ،وابستگی و بازداری هیجانی تفاوت

خصوص مقیاسها در دو گروه افسرده و سالم از

بیشتری (بیش از ده نمره) نسبت به سایر طرحوارهها

آزمون تحلیل واریانس چندراهه استفاده شد.

در افراد عادی داشت .همچنین تفاوت میانگین نمره
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جدول  .2نتایج تحلیل واریانس چندراهه بر اساس سبکهای اسناد ،افکار ناکارآمد و طرحوارههای ناسازگار اولیه ()N=06
متغیرهای وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

ّF

معناداری

افکار ناکارآمد

268617/30

2

2686117/30

271/66

6/662

افسردگی

7647/12

2

7647/12

633/86

6/662

خویشتنداری

2461/76

2

2461/76

264/66

6/662

استحقاق

2480/14

2

2480/146

07/76

6/662

معیارهای سختگیرانه

2414/60

2

2414/60

76/10

6/662

بازداری

8246/13

2

8246/13

206/12

6/662

ایثار

204/6

2

204/6

7/663

6/662

محرومیت

8360/216

2

8360/216

662/821

6/662

رهاشدگی

668/113

2

668/113

87/682

6/662

بیاعتمادی

2266/768

2

2266/768

46/467

6/662

انزوای اجتماعی

6763/684

2

6763/684

206/148

6/662

نقص و شرم

8468/204

2

8468/204

611/266

6/662

شکست

1886/234

2

1886/234

824/126

6/662

وابستگی

6672/68

2

6672/68

286/263

6/662

آسیبپذیری

608/376

2

608/376

22/724

6/662

گرفتار

2011/766

2

2011/766

01/161

6/662

اطاعت

6206/446

2

6206/446

246/166

6/662

موقعیت مثبت

86/212

2

86/212

218/671

6/662

موقعیت منفی

68/687

2

68/687

266/386

6/662

در مقیاس نگرشهای ناکارآمد نیز میانگین

سالم و افسرده در تمامی سبکهای اسنادی بود.

نمره افراد دو گروه تفاوت معناداری باهم داشت.

بر این اساس ،سبک اسناد افراد افسرده نسبت به

به این صورت که گروه افسرده با شدت بیشتری

افراد سالم در پیشامدهای منفی بیشتر درونی و

این نگرشهای ناکارآمد را گزارش کردند (جدول

شخصی است .اثرات وقایع منفی زندگی بهزعم

 2و .)6

آنان پایدار و فراگیر است و میتواند بر سایر
جنبههای زندگی تأثیر بگذارد .در مقابل به هنگام

نتیجهگیری و بحث

پیشامدهای مثبت سبک اسناد این افراد بیشتر

یافتههای پژوهش از فرضیههای اصلی طرح

بیرونی است .اثرات وقایع مثبت زندگی برای آنان

درباره تفاوت معنیدار افراد افسرده و عادی در

ناپایدار ،خاص و محدود به همان موقعیت است

ابعاد سهگانه شناخت اجتماعی حمایت کردند.

و بر سایر جنبههای زندگی تأثیر به سزایی ندارد.

یافتهها نشان دهنده تفاوت معنادار بین دو گروه

این نتایج با نتایج بیگدلی و همکاران ()2870
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همخوان است .در این مطالعات معلوم شد

( )2634معتقدند زمانی که افراد دارای چنین شیوه

دانشجویانی که وقایع ناخوش آیند را بهصورت

اسناد آسیبپذیر هستند دچار ناکامی و شکست

درونی ،پایدار و کلی تبیین میکنند در

میشوند ،آنها بهاحتمالزیاد اسنادهای درونی،

موقعیتهای غیرقابلکنترل ،درماندگی بیشتری را

پایدار و کلی را به عملآورده و از واکنش شدید

تجربه مینمایند .در تبیین این نتایج میتوان به

افسردگی رنج خواهند برد.

پژوهش آبرامسون ،سلیگمن و تیسدال ()2637

در مورد تفاوت یا عدم متفاوت بین دو گروه

اشاره کرد .آنها فرض کردند بجای اینکه

در طرحوارههای اولیه نتایج نشان دادند که دو

درماندگی بهطور خودکار نتیجه یک تجربه

گروه در تمامی طرحوارههای ناسازگار اولیه باهم

غیرقابلکنترل باشد ،پاسخ شخص وابسته به

تفاوت معناداری دارند .به این صورت که میانگین

ادراکش از این است که چرا تجربه غیرقابلکنترل

نمرات افراد افسرده در تمامی طرحوارههای

به وقوع میپیوندد .اگر علت بهصورت پایدار

ناسازگار به طور کلی بیشتر از نمرات افراد سالم

بجای ناپایدار درک شود ،در این صورت تأثیرات

بود .از میان تمام طرحوارهها ،میانگین نمره افراد

درماندگی در موقعیتهای ویژه بهاحتمالزیاد

افسرده در طرحوارههای محرومیت هیجانی،

طولانیمدت خواهد شد .اگر علت به این صورت

انزوای اجتماعی ،نقص و شرم ،شکست ،وابستگی

درک شود که بجای یک موقعیت ،موقعیتهای

و بازداری هیجانی تفاوت بیشتری (بیش از ده

زیادی را شامل شود (در اصطلاح آبرامسون و

نمره) نسبت به سایر طرحوارهها در افراد عادی

همکاران «کلی» در مقابل «ویژه») در این صورت

داشت .همچنین تفاوت میانگین نمره دو گروه در

اثرات درماندگی به سایر موقعیتها تعمیم پیدا

طرحوارههای آسیبپذیری در برابر ضرر و ایثار

خواهد کرد .نهایتاً اگر علت درونی درک شود

از سایر طرحوارهها کمتر (کمتر از پنج واحد) بود.

(درماندگی شخصی) در مقابل بیرونی (درماندگی

همچنین نتایج به دست آمده درباره سومین

جهانی) ،در این صورت شخص از فقدان

سؤال پژوهشی مبنی بر تفاوت دو گروه افسرده و

عزتنفس رنج خواهد برد .پترسون و سلیگمن

سالم در نگرشهای ناکارآمد نشان داد که میانگین

( ،)2634پیشنهاد کردهاند که برخی افراد «شیوه

نمره افراد دو گروه در کل مقیاس نگرشهای

اسناد آسیبپذیر» دارند ،بهعبارتدیگر مجموعهای

ناکارآمد تفاوت معناداری باهم دارد .به این

از باورهای علی مستدل و دائمی باعث میشود که

صورت که گروه افسرده با شدت بیشتری این

آنها تجارب مثبت خود را به عوامل بیرونی،

نگرشهای ناکارآمد را تجربه میکنند.

ناپایدار و ویژه از قبیل خوششانسی نسبت

این نتایج با نتایج پژوهشهای اخیر که

بدهند ،درحالیکه تجارب منفی خود را به عوامل

براین عقیدهاند که شناختهای منفی بهعنوان یک

درونی ،پایدار و کلی از قبیل ناشایستگی و یا

عامل خطرساز جهت شروع افسردگی عمل

فقدان هوش نسبت میدهند .پترسون و سلیگمن

می کنند ،همخوان اند .به عنوان مثال ،لوینسون،
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جوینر و رود در پژوهشی که سال  6662انجام

گردید .تحلیل نتایج این پژوهش بیانگر رابطه

دادند ،دریافتند که نوجوانانی که نگرشهای

معنادار طرح واره های ناسازگار اولیه و علائم

ناکارآمد بیشتری در زمان اول داشتند ،به علاوه

سهگانه جسمانی سازی ،اضطراب و افسردگی

اتفاقات استرسزای بیشتر در یک فاصله زمانی،

بود .در این میان طرح واره نقص /شرم به طرز

در زمان دوم احتمال بیشتری داشت که یک دوره

معناداری ( )p>6/62هر سه علامت را پیش بینی

افسردگی را تجربه کنند (بارکاسا و آیکونو،

کرد .از طرفی بخشی از واریانس هر اختلال

.)6667

توسط طرح واره های خاصی به صورت معنادار

در پژوهش دیگری که با هدف بررسی

پیش بینی شد .در تحلیل تشخیصی انجام شده،

رابطه بین نگرشهای ناکارآمد و راهبردهای

افسرده بودن یا سلامت روانی بهعنوان متغیر

مقابلهای و سلامت روانی در دانش آموزان دوره

وابسته و متغیرهای مربوط به سبک اسناد،

متوسطه انجام شد؛ آزمودنیها ( 70پسر و 74

طرح واره های ناسازگار اولیه و نگرش های

دختر) به سؤالات «مقیاس نگرشهای ناکارآمد»

ناکارآمد بهعنوان متغیرهای پیشبین در نظر گرفته

(« ،)DASفهرست وارسی راهبردهای مقابلهای»

شدند .همبستگی بین متغیرهای پیشبین و تابع

( )CCLو «پرسشنامه سلامت عمومی» ()GHQ

تشخیص پیشنهاد میکند که طرحواره ناسازگار

پاسخ دادند .یافتهها نشان داد که رابطه معناداری

شکست بهترین پیشبینی کننده ابتلا به افسردگی

بین نگرشهای ناکارآمد و سلامت روانی وجود

است و پسازآن طرحوارههای نقص و شرم،

دارد .همچنین بین راهبردهای مقابلهای و مؤلفه

محرومیت هیجانی ،نگرشهای ناکارآمد و سبک

اختلال در عملکرد اجتماعی رابطه معناداری وجود

اسناد مبنی بر پایداری موقعیتهای منفی به ترتیب

دارد ( .)P<6/61نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد

قویترین متغیرهای پیشبینی کننده ابتلا به

که عملکرد و تأیید اجتماعی (مؤلفههای

افسردگی بعد از طرحواره شکست ،بودند.

نگرشهای ناکارآمد) با همدیگر  20درصد از

متغیرهای فوق همبستگی مثبت با تابع تشخیص

واریانس سلامت روانی را تبیین میکنند (6/62

داشتند به این معنا که هر چه نمره فرد در هر یک

< .)Pهمچنین یافتهها نشان دادند که نمرات

از متغیرها افزایش یابد احتمال افسردگی نیز بالاتر

دختران نسبت به نمرات پسران در نگرشهای

میرود .در تبیین این نتایج میتوان به این موضوع

ناکارآمد به طور معناداری بالاتر و در راهبردهای

اشاره کرد که طرحوارههای شکست ،نقص و شرم

مقابلهای پایینتر است (ربیعی و همکاران.)2833 ،

و محرومیت هیجانی ،هر سه جزء طرحوارههای

در پژوهش دیگری که توسط شهامت ()2836

غیرشرطی هستند .به طورکلی طرح واره هایی که

انجام شد دو پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ

در اوایل سیر تحول انسان شکل می گیرند و

) (SQو پرسشنامه سلامت عمومی ) (GHQبر

اغلب در محور ساختار شناختی انسان قرار

 216دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا

دارند ،باورهایی غیرشرطی درباره خود و دیگران
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هستند .طرحوارههایی که بعد ًا در سیر تحول

پژوهش حاضر اولین پژوهشی است که در

طرح واره های

ایران رابطه بین سه مؤلفه از مؤلفههای شناخت

غیرشرطی ،هیچ راه گریزی برای فرد باقی

اجتماعی و افسردگی را موردبررسی قرار داده

نمی گذارند .مهم نیست که فرد چه کاری انجام

است .بین این پژوهش با پژوهشهای قبلی انجام

می دهد ،زیرا درهرصورت نتیجه یکی است:

شده در حیطه شناخت اجتماعی سه تفاوت عمده

فرد ،بی لیاقت ،نالایق ،دوست نداشتنی ،بدبخت،

وجود دارد :اول اینکه ،در مطالعههای قبلی بیشتر

در معرض خطر و بد خواهد بود و هیچ چیز

از آزمونهای شناختی متمرکز بر توانمندیهای

نمیتواند آن را تغییر دهد .از همین کسانی که

شناختی مثل زیرمقیاسهای آزمون هوش وکسلر

طرحوارههای غیرشرطی در آنها از قوت بیشتری

استفاده شده است و به سایر جنبههای شناخت

برخوردار است ،بیشتر احتمال دارد که دچار

اجتماعی پرداخته نشده است .دوم اینکه ،اغلب

کمبود عزت نفس و افسردگی شوند (یانگ و

پژوهشهای انجام شده بهصورت تجربی یا شبه

همکاران .)2830 ،همچنین نگرش های ناکارآمد

تجربی بودهاند و فرد را در محیط طبیعیاش

(خشنود کردن ،تأثیر گذاشتن ،متأثر شدن،

بررسی نکردهاند .درنتیجه تعمیم نتایج آنها باید با

آسیب پذیری و کمال گرائی) در افراد افسرده

احتیاط بیشتری صورت گیرد .همچنین در

فراوانی بیشتری دارند که این یافته با

هیچکدام از آنها امکان پیشبینی بیماری روانی

پژوهش های متعددی همخوان است (سیبلیا و

بر اساس مؤلفههای شناخت اجتماعی ،بررسی

همکاران2661 ،؛ به نقل از اسماعیلی و

نشده است .سوم اینکه ،مطالعات قبلی انجام شده

همکاران.)2833 ،

در زمینه شناخت اجتماعی بیشتر بر روی بیماران

شکل

می گیرند،

شرطی اند.

نگرشهای ناکارآمد معیارهای انعطافناپذیر

مبتلا به بیماریهای مزمن روانی نظیر اسکیزوفرنی

و کمالگرایانهای هستند که فرد از آن برای

که بهصورت آشکار از فعالیتهای اجتماعی دور

قضاوت درباره خود و دیگران استفاده میکند .از

شدهاند و تخریب شناختهای اجتماعی در آنها

طرفی زمانی که این نگرشهای ناکارآمد با سبک

مشهود است ،انجام شده است و توجه چندانی به

اسناد مبتنی بر تداوم و پایداری موقعیتهای منفی

بیماریهای نوروتیک که از فراوانی بالاتری

همراه شود باعث شکلگیری شناختهایی در فرد

برخوردارند؛ نشده است.

در مورد خود و محیط اطرافش میشود که همه

نهایتاً آنچه در این پژوهش به دست آمده ،در

اتفاقات را بد و آسیبزا تلقی میکند و همین

عین همسویی با دیگر یافتهها در خارج از ایران،

باعث میشود که علاوه بر افسردگی ،سبکی از

بیانگر تمایزهایی نیز بوده است .واقعی بودن یا

زندگی اجتماعی را انتخاب کند که کمترین آسیب

نبودن این تمایزها ،و درست یا نادرست بودن

را از طرف دیگران و اجتماع ببیند و نوعی از

حدسها و فرضهای مربوط به این تمایزها و

شناختهای منفی اجتماعی در فرد گسترش یابد.

تشابهات ،امری عینی نیست بلکه نوعی گمانهزنی
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بازآزماییهای مکرر میتواند زداینده ابهامها و

 بدین خاطر هر نوع فرض یا حدسی خود،است

 وگرنه ما از عینیتها فاصله،تردیدها باشد

نیازمند بازکاوی مسئله و ازسرگیری آن در

 همخوانی یا،میگیریم پس آنچه به دست آمده

 چه به زمینههای فرهنگی.جلوهای دیگر است

 تنها دریچهای است و نه،ناهمخوانی یافتهها

 چه ابزار ارزیابی را نقادانه بنگریم و،نزدیک شویم

.بیشتر

چه محدود بودن شرایط آزمایش کنونی را بهانه
 راهی جز این نیست که اشاره کنیم که تنها،کنیم
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