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ا پیشرفت آموزان بهای اسنادی دانشو سبکاستیصال اکتسابی بازآموزی اسنادی بر  اثربخشی

 تحصیلی پایین
 

 2، مهدی عرب زاده2آبادی، حمیدرضا حسن1*کامیار عظیمی
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 19/83/97تاریخ پذیرش:  28/18/99تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

از اهمیت  ی و سلامت جسمانیشناختروانهای اسنادی به سبب اثرشان بر بهزیستی و سبک استیصالدر دنیای امروزی،  زمینه و هدف:

کری در که عامل فهستیم، مدنظر قرار دادن نقشی ان آموززمانی که به دنبال بهترین روش تدریس برای دانش. هستتند زیادی برخوردار

های سبک واستتیصال اکتسابی پژوهش حاضتر با هد  اثربخشتی برنامه بازآموزی استنادی بر  .استت مهم ،کندفرایند یادگیری ایفا می

 آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین صورت گرفت.اسنادی دانش

آموز دارای پیشرفت تحصیلی دانش 32. استفاده شد گواهبا گروه  آزمونپسآزمایشی از نوع شتبهبرای انجام این پژوهش طرح  روش:

 واهگصتتورت تصتتادفی در دو گروه آزمایش و و به گیری در دستتترس انتخا ش نمونهاول شتتهر کرب با رو دوره پایین پستتر متوستت ه

آموزش داده  دو باری اهفته و هفته پنجای به مدت دقیقه 98جلسه  9 ی درگروه آزمایشتبرای برنامه بازآموزی استنادی شتدند. دهی جای

، همکارانهای اسنادی )پترسون و ( و سبک1900کوینلس و نلسون، ) یاکتستاباستتیصتال  هایمقیاس هر دو گروه به از اجرا، پس. شتد

 .ندقرار گرفت یل واریانس چندمتغیری مورد تحلیلتحل با استفاده از روش هاپاسخ دادند. داده( 1902

افزایش  و بینانهسبک اسنادی بد و استیصال اکتسابیدار کاهش معنا باعث اسنادی یبازآموزداد که آموزش برنامه  ها نشانافتهی ها:یافته

 به همراه داشت را گواهآموزان با پیشرفت تحصیلی پایین گروه آزمایش در مقایسه با گروه دانشدر  ینانهبدار ستبک استنادی خوشمعنا

(808885>p.)  

تیصال اکتسابی و اسبه حداکثر رساندن منافع تدریس مؤثر از طریق بهبود  باعثبازآموزی استنادی برنامه  رستدمیبه نظر  گیری:نتیجه

 .شودمیهای کلاسی و امتحانات نهایی در آزمون اسنادی برای دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین هایسبک

 پیشرفت تحصیلی ،، سبک اسنادیاستیصال اکتسابیبازآموزی اسنادی، : هاکلیدواژه
 
 
 
 
 
 
 

1397زمستان  ،4شماره  پنجم، دوره -کودک  مت رواناسل فصلنامه  

 پژوهشی مقاله

 

 .شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانشناسی تربیتی، دانشکده روانکارشناس ارشد روان ،کامیار عظیمی *نویسنده مسئول:

 899 -32928997تلفن:                Kamyarazemi@yahoo.comایمیل: 



 و همکاران کامیار عظیمی                                                                                        آموزان اثربخشی بازآموزی اسنادی بر استیصال اکتسابی دانش

01 

صلنامه
ف

 
ت
سلام

 
روان
 

ک، دوره
کود

 5
، 

شماره
 4
، 

زمستان
 

1397
 

 مقدمه
در  وپرورشآموزشدولت، وزارت علوم و  گذاریستتترمتایته

د جهت تولی عالیو آموزش  ،تأستیس مدارس، مراکز تحصیلی

تا کشتتتور  کندمیکمک ی آورفندانش و دانشتتتمندان و نیز 

هم از نظر پیشتتترفت علمی و هم از لحا   توجهی قابلافزایش 

امروز والدین و  هایدغدغهیکی از  (.1باشتتد ) داشتتته فناوری

ان موزآدانشپیشتترفت تحصتتیلی  مستتهله وپرورشآموزشنظام 

 پیشترفت تحصتتیلی یک استت، چرا که اعتقاد بر این استتت که

 آموزانی در ارزیابی عملکرد تحصتتتیلی دانششتتتاخل کلید

در  نهاآ تا حدی موفقیت تواندمیدر تحصیل  پیشرفت استت و

 اند کهم العات پیشتتین نشتتان داده (.2کند ) بینیپیشرا آینده 

لات با بستتیاری از مشتتک آموزاندانش پیشتترفت تحصتتیلی پایین

 دمع پایین، افسردگی، حرمت خود آموزشی از جمله-شناختی

 عدمو  تحصتتتیلی، مشتتتاوره عدم م العه، جهت ریزیبرنامه

، وجود این با (.4و  3)درس همراه استتتت  کلاس در حضتتتور

که نتایج  رستتتدنمیبه نظر  زمینهدر این  شتتتدهانجام هایتلاش

علمی در  هتایپیشتتترفتتبتا توجته بته رکود  رامورد انتظتاری 

افزون بر این،  (.9و  5) باشدمربوطه به دست آورده  مؤستسات

ین یعتشتتناستتی تربیتی، ترین اهدا  علمی در رواناز مهم یکی

های یادگیری، به ویژه پیشتتترفت عواملی استتتت کته در فرایند

روش  یک موضوع، چرا که ایندخیل هستند؛  پایینتحصتیلی 

یلی تحص پیامدهایدرسی و  استاستی برای بهبود طراحی برنامه

شتری یهای بپژوهش، هایافتهبا توجه به این  آموزان است.دانش

 رک بهتربه منظور د تحصیلیدر زمینه عوامل مرتبط با پیشرفت 

 .نیاز است ،سازهاین  ترو گسترده

لی پیشتتترفت تحصتتتی ینداپیشتتت متغیرهایترین مهمیکی از 

در نظریه  وینر. (7)استتت  1های استتنادیستتبکآموزان، دانش

سناد ا چگونه که داردمیاظهار  ،خود ی انگیزش پیشرفتاسناد

 ،د آیندهعملکرپیشرفت تحصیلی، انتظارات از دانش آموزان بر 

أثیر بعدی ت به پیشتتترفت و عملکرد آنها هیجانی هایواکنشو 

                                                           
1  . Attribution style 
2  . Locus of control 

 ،یر علّتفک بعدیستتهستتاختار کرد که . وینر پیشتتنهاد گذاردمی

 نبعم از:اند عبارتاجزای آن دارد که  مرکز این فراینتدهتا قرار

 هایعلتی، علّ بعددر کنار این سه  .4مهارپذیری، 3، ثبات2مهار

 /درونی یصتتورت به توانندمی دانش آموزانتوستتط  ایجادشتتده

 مهارقابلغیر /مهارابلقناپایدار )ثبات( و  /منبع(، پایدار)بیرونی 

در م ابق با این نظریه،  .(0) شتتتوند بندیطبقه( یمهتارپتذیر)

کته الگوهای استتتنادی  آموزانیدانشتحصتتتیلی،  هتایمحیط

ی ، احتمالاً انگیزه بیشتتتترکنندمیرا اتخاذ  مهار قابلنتاپایدار و 

ان با الگوهای استتنادی آموزدانشاز  ترموفقخواهند داشتتت و 

 انگیزه پایین و س وحکه دارای  اندخوردهشکستخودشکن و 

، از ستتتوی دیگر، آبرامستتتون (.9) اندتحصتتتیلیپایین عملکرد 

بر تجربتته  افزون ستتتازنتدمیختاطرنشتتتان ستتتلیگمن و تیزدل 

 از دانش آموزان، چگونگی تفستتتیر مهاررویتدادهتای غیرقابل

میتتت از اه آنهتتابینی بهتتداشتتتتت روانی رویتتدادهتتا در پیش

که در  ایشیوه، روایناز  (.18) استتای برخوردار ملاحظهقابل

دهد، آموز علل موفقیت یا شتتکستتت را توضتتی  میآن دانش

ونگی بر چگای یافتهانستتتازشیا یتافته ستتتازشتوانتد تتأثیر می

ه دن بهایش و نزدیک شتتتبه فهم و قابلیت آموزرستتتیدن دانش

 (.12و  11) باشدداشته  ،تکلیف یادگیری

دهند که نشتتان می هاپژوهشای از تا به امروز بخش عمده

 ارددبا پیشترفت تحصیلی  ارتباط نزدیکی ،های استنادیستبک

با  ( در پژوهش خود1) هوستتتنمثال، (. به عنوان 12و  0، 7، 1)

 هایکه ستتتبک دریافت آموزان دبیرستتتتانیاز دانشای نمونه

 ،مهار برای رویدادهای مثبتقابلاستتتنتادی درونی، پتایتدار و 

افزون . کندیمبینی بالاتری از پیشرفت تحصیلی را پیشس وح 

ای با دانشتتجویان نشتتان داد که در م العه( 7) کگوت بر این،

 تهای مرتبط با پیشتترفشتتکستتتمعنادار  بینپیش ،یاستتناد علّ

با  های استتتنادکه ستتتبک رستتتدمیبنتابراین، بته نظر  ؛استتتت

ای از نتایج مهم مربوط به پیشتتترفت تحصتتتیلی مرتبط مجموعه

ی م العاتی که بر پیشترفت تحصیلوستعت با این حال،  هستتند.

3  . Stability 
4  . Control 

http://www.aliceboyes.com/attributional-style/
http://www.aliceboyes.com/attributional-style/
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متمرکز هستتتتنتد، نستتتبتاً محدود دانش آموزان نوجوان پتایین 

ای هسبک بهها پژوهشاز  اندکی به این معنی که تعداد ؛استت

اند. هپرداخت آموزانپایین دانش استتنادی و پیشتترفت تحصتتیلی

( و 9و  7) هتتای دانشتتتجویتتاننمونتتهبتتا  این م تتالعتتات بیشتتتتر

( با پیشرفت و عملکرد تحصیلی بالا 1آموزان دبیرستتانی )دانش

 قبلی، هایپژوهشبر خلا   ،رواین. از صتتتورت گرفته استتتت

ی بودنتتد نوجوانآموزان نمونته هتتد  در پژوهش کنونی دانش

 که در زمینه تحصیلی، پیشرفت کمی داشتند.

که در آموزانی نشدا اندم العات نشتتان داده، افزون بر این

گیرنتد، در یادگیری هتای نتاخواستتتتته قرار میمعرض محرک

. این اثر را (13) مشتتتکل دارند ،هتای عملیتاتی جدیدپتاستتتخ

عنوان مدل حیوانی  به اند که از آننامیده 1استتتیصتتال اکتستتابی

 استیصال اکتسابی، گاهی(. 15و  14) اندنام بردهنیز افستردگی 

 یک هب گاهی پذیری،آستتیب بر مبتنی تجربی عارضتته یک به

 ،جربیت عارضه زیربنایی هایمکانیسم مورد در شتناختی نظریه

کند. همچنین، استیصال هر دو موضوع اشاره می به هم گاهی و

 هایتلاش فقدان)ی الف( رفتاری ویژگ دارای ستتته اکتستتتابی

 و (فرار پاسخ یادگیری عدم ( وابستگی ) (،رفتاری-ایمقابله

 (.19) استتت (هاشتتوک به آشتتکار پذیریانفعال) ب( عاطفی

 یهای علّاستتتناد تفاوت انتدهتا ختاطرنشتتتان ستتتاختتهژوهشپ

در  تواندیممختلف تحصتتتیلی هتای در موقعیتت آموزاندانش

ت که بدین صور ؛نقش داشتته باشدایجاد استتیصتال اکتستابی 

درونی  ایگونهآموزان درباره یک شکست، به اگر تبیین دانش

، شتتکستتت کنونی خود را به آینده و هر مهار باشتتدو غیرقابل

آن  که نتیجه دهندمیدیگر تعمیم  موقعیتت تحصتتتیلی جتدیتد

از  آنها اداستتنو  هانییتبزیرا  ،پیشتترفت تحصتتیلی پایین استتت

 ،و اتفاقات تحصتتتیلی مانند پیشتتترفت تحصتتتیلی پایین رویداد

 هایدادرواینرا نستتتبت به  آنها بعدیواکنش و حالات هیجانی 

 (.10و  17، 14) کندیممشخل 

 عتقدندم استتتیصتتال اکتستتابیدر راب ه با ، ستتلیگمنیر و مه

اعی، ی متعدد اجتمهانایافتگیکامکه فرد در موقعیت  هنگتامی

                                                           
1  . Learned helplessness 

کنتتد کتته و احستتتاس می ردیگیمو آموزشتتتی قرار  ،فرهنگی

شتتترایط محی ی را ندارد، دچار ناامیدی و تزلزل  مهارتوانتایی 

اینکه شتتتاید امکان  وجود های بعدی باشتتتود و در موقعیتمی

موفقیت را داشته باشد، اما از قبل شکست را پذیرفته و دست به 

 آموزیدانشبنابراین، وقتی در ؛ (19 و 14) زندینماقدام لازم 

ش را گیرد راه هرگونه انگیزه و تلاشکل می استتیصال اکتسابی

های مجدد ستتد کرده و نتیجه حرکت را در ذهن به شتتکستتت

شتتتوند،  تشتتتدیدکند و هر وقت که چنین استتتنادهایی ختم می

ایش عاطفه افزمشتتکلات مرتبط با استتتیصتتال اکتستتابی از قبیل 

، کاهش انگیزش، عملکرد و و رهایی افستتتردگیفزونی منفی، 

 .(28، 17، 9، 0) شتتتوندمیپیشتتترفت تحصتتتیلی پایین پدیدار 

آن را  اثرات منفی، استتیصتال اکتسابیالعات اولیه م همچنین، 

وانی جسمی و رابعاد بر هم و  شناختیروان بهزیستی ابعادهم بر 

های مکرر، به ستتتخن دیگر، موفقیت (.21، 15) انددادهنشتتتان 

کند، هایشتتان تقویت میآموزان را نستتبت به تواناییباور دانش

از کند. را تضتتتعیف می آنهاها، اعتقاد که شتتتکستتتتدرحالی

تا  شتتتودمیاین نوع ستتتبتک استتتنتاد بتدبینانه موجب ، رواین

شدن  روهروبآموزان با پیشرفت تحصیلی پایین به محض دانش

م و به مدت طولانی به علائها با شکست، در بسیاری از موقعیت

و ممکن استتت در نهایت شتتوند استتتیصتتال اکتستتابی دچار می

 (.13و  18) شده و از مدرسه ترک تحصیل کنند افسرده و رها

مربوط بتته پیشتتتینتته  بتتا توجتته بتته اینکتته در، وجود نیا بتتا

صیلی با پیشرفت تحهای استنادی و استتیصتال اکتستابی ستبک

عمتتدتتتاً تتتأکیتتد بر درمتتان و بهبود  ،آموزاندانشدر پتتایین 

 مداخلاتیهای های تحصتتیلی بوده استتت، تدوین برنامهمهارت

عاطفی،  -شتتتناختیهای هد  ضتتتمن دنبال کردن آنهادر  که

ای را کتته مورد هتتد  قرار هر مهتتارت تحصتتتیلی ویژهبتوان 

تواند ستترآغاز و مبنایی برای می ،به دستتت آورد گرفته استتتن

ت بهبود پیشتتترف به منظورتر های گستتتتردهم العات و پژوهش

صیل تح درآموزان و عوامل مرتبط با آن تحصتیلی پایین دانش

این پژوهش  بر آنچه گفته شد بنا .(23و  22) باشتدو یادگیری 
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با  که بتوان ای هستتتابی به یک برنامه مداخلهدرصتتدد دستتتی

کاربستت آن در کنار ترفیع مشتکلات شتناختی، مسائل عاطفی 

قرار د  هرا نیز مورد  حصیلی پایینبا پیشترفت ت آموزاندانش

 .داد

یتتک درمتتان  عنوان بتته، 1بتتازآموزی استتتنتتادی، روایناز 

 درمانگریروانیک مداخله انگیزشی  و( 24)انگیزشی شناختی 

آموزان منظور افزایش انگیزه همراه با تغییر اسناد دانش به( 12)

این (. 22) است شده شناختههای خود برای موفقیت و شکست

هتای استتتنادی ستتتبتک بته مجموعته جتایگزین کردن برنتامته

ته افنایستتازشهای استتنادی آموزان با ستتبکدانشیافته شستتاز

از م العات بازآموزی استتنادی  برخی (.28) شتتودگفته می آنها

ای اسنادی هبه این نتیجه رستیدند که این برنامه در تغییر سبک

مؤثر بوده ( 29) سوم متوس هو ( 25) دوممتوس ه آموزان دانش

د در و بهبو سبب ارتقاءاسنادی  بازآموزی افزون بر این،استت. 

، موفقیت (27) خواندن جمله ازی تحصتتتیلی هاحوزهاز برخی 

در پژوهش  .شده است( 9) انگیزشافزایش  و (،20) تحصتیلی

منظور اثربخشتتتی ، بتته(29) آذرنییتتااحمتتدی، غبتتاری بنتتا  و 

ا آموزان بهای اسنادی دانشبازآموزی استنادی بر بهبود ستبک

له مداخهتا بیتانگر آن بود که یتافتتهاختلتال یتادگیری ختا ، 

هتای استتتنادی بتازآموزی استتتنتادی موجتب افزایش ستتتبتک

هتتای استتتنتتادی بتتدبینتتانتته در بینتتانتته و کتتاهش ستتتبتتکخوش

افزون بر آموزان با اختلال یادگیری خا  شتتتده استتتت. دانش

ال استیص هراب هد  بررسی  در پژوهشی با( 38) آیدوگن، این

 تیفقبا مو یستتتیبه زبان انگل بازخوردو  مهتار، منبع اکتستتتابی

 هارمآموزانی که دارای منبع دانش خاطرنشان ساختی، لیتحص

طور میانگین به بودند، استیصال اکتسابیدرونی و س وح پایین 

در ستت    نمرات دروس دیگر ، همانندشتتانیستتیانگلنمرات 

 بود. ، م لو دبیرستان

تی و م العا الذکرفوق هایپژوهش، من ق نظریبه  وجهتبا 

 ،استتت استتنادی در ایران صتتورت گرفته موزیبازآ دربارهکه 

                                                           
1  . Attributional retraining 

یی چون افستتردگی، هادر زمینه آنهاکه بیشتتتر  شتتده مشتتخل

، پیشتتترفت تحصتتتیلی، ستتتلامت روان، ناتوانایی حرمتت خود

 انددهشانجامو اعتیاد  ،ت زناشوییفااختلا ،یادگیری، اضت را 

، بستتتیتاری از م تالعات قبلی اغلب به افزون بر این (.33 -31)

ی آزمایشتتتگاهی و به دور از هاشیآزمابر  آنهاختاطر اتکتای 

، 34) اندقرارگرفتته انتقتاد مورد ،ی واقعی یتادگیریهتاطیمح

بر  مبتنی ایمداخله هایروشکارگیری لزوم بهبنتابراین، ؛ (35

لازم و ، درس هایکلاسدر مانند بازآموزی استتتنادی پژوهش 

در  به راهبردهاییتا بتوان از این طریق  رسدمیضروری به نظر 

جهت بهبود پیشترفت تحصیلی پایین دست یافت و همچنین از 

و  ،در مراکز آموزشتتتی، پرورشتتتی، پژوهشتتتی، درمتانی آنهتا

 واندتمیی این پژوهش هایافته، علاوهبهبهداشتتی ستود جست. 

روان ی به روش اصتتلاح استتنادهای علّ ترصتتحی جهت انتخا  

شی آموز هایبستهشتناسان و مشاوران کمک کند تا به کمک 

ه تحصتتیلی ک هایشتتکستتت، از انتقال )از جمله بستتته مذکور(

تحصیلی  عبه مقاط هستتتند، پایینپیشترفت تحصتیلی  ستاززمینه

بر این اساس، پژوهش حاضر تدوین شد  .بالاتر جلوگیری کنند

 هایسبکزایش بازآموزی استنادی را افزون بر اف اثربخشتیتا 

با  نوجوان استنادی در کاهش استتیصال اکتسابی دانش آموزان

 هایضتتیهفر مورد کنکاش قرار دهد. ،پیشتترفت تحصتتیلی پایین

 افزایشبازآموزی استتتنادی در  از: پژوهش حتاضتتتر عبتارتند

با پیشرفت تحصیلی نوجوان استنادی دانش آموزان  هایستبک

کاهش استتتتیصتتتال بازآموزی استتتنادی در ؛ استتتت مؤثرپایین 

 ؤثرمبا پیشرفت تحصیلی پایین  نوجوان اکتستابی دانش آموزان

 است.

 روش
پژوهش حاضر از : کنندگانشررکتالف ( طرح پژوهش و 

ا آزمون بکه با استتتفاده از طرح پس آزمایشتتی استتتشتتبهنوع 

جتامعه آماری بررستتتی قرارگرفتته استتتت.  مورد  2گواهگروه 

دارای پیشتترفت  انآموزدانش تمامیپژوهش حاضتتر، شتتامل 

2  . Posttest-only design with nonequivalent comparison 

groups 
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 در ستتال شتتهر کرب پستتر دوره متوستت ه اول تحصتتیلی پایین

 1کوهنبود که بر استاس روش پیشنهادی  1399-95تحصتیلی 

 بینییشپو با  85/8بتا انتختا  ستتت   معنتاداری برابر با ( 39)

برای هر یک  کنندهمشتتارکت 19اندازه اثر متوستتط، با انتخا  

تعیین  08/8و آزمتتایش، توان آزمون برابر بتتا  گواهاز دو گروه 

ه بود موضوع این اول، متوسط آموزاندلیل انتخا  دانششتد. 

تجار  و مانند تحصتتتیلی معضتتتلات بستتتیاری از  استتتت کته

آموزان در مقاطع احستتاستتات ناخوشتتایند تحصتتیلی که دانش

های ایهپ، به صورت پنهان و خزنده به اندداشتهتحصیلی ابتدایی 

، اگر رواینشوند. از مق ع راهنمایی( منتقل می) بالاتر تحصیلی

لی در زمینه پیشرفت تحصی به ویژه های تحصتیلیاین نارستایی

 آنهانمایی اصتلاح نشوند، آثار مخر  پایین در همان دوره راه

در مرحله  .(34) کندمیبعدی تحصیلی نیز سرایت  هایدورهبه 

ستتال،  17تا  13ستتنی  قرار گرفتن در رده)ی ورود ارهایمع بعد

 ،داشتن تمایل برای حضور در م العه، عدم وجود نقیصه حسی

و ستتتایر اختلتالتات همراه از قبیل اختلالات رفتاری بر استتتاس 

( و معیارهای و بهره هوشتتتی بهنجار یامشتتتاورهی هتاپرونتده

زی ی مشابه با بازآموامداخلهپیشینه شرکت در جلسات )خروب 

عدم و ، آموزدانشاز ستتوی  استتنادی، مصتتر  داروی محرک

مبادرت ورزیده شتتتد.  (تمتایل برای ادامه شتتترکت در م العه

از طریق روش نمونتته مورد نظر بر این، در این م تتالعتته،  افزون

ی در تصادف صورت بهدر دسترس انتخا  شدند و  یریگنمونه

ها از گروه؛ بنابراین شتتتدندجایدهی  گواهدو گروه آزمایش و 

 اند.شدهنظر آماری معادل 

 از ابزارهای زیر استفاده شد: هاداده یآورجمعبرای : ب( ابزار

این پرستتشتتنامه یک ابزار  :2استتنادی یهاستتبکپرستتشتتنامه  .1

توستتط پترستتون و  1902دهی استتت که در ستتال گزارشخود

موقعیت  12استت. این پرسشنامه دارای  شتده ستاختههمکاران 

رویدادهای خو  و نیمی  آنهاکه نیمی از  فرضی متفاوت است

گذاری این نمره شتتتود.دیگر رویتدادهتای بتد را شتتتامتل می

ل او هگوی ،پرستتشتتنامه به این صتتورت استتت برای هر موقعیت

                                                           
1  . Kohen 

ت؛ دیگر اس ایهگویهگیرد و تنها برای درک بهتر ای نمینمره

 1تا  7های مثبت و از برای موقعیت 7تا  1دیگر از گویه اما سه 

گیرنتتد. نمره کتتل تجتتار  نمره می ،منفیهتتای برای موقعیتتت

که  دشتتوصتتورت محاستتبه می به این بینانه(استتناد خوش) مثبت

کنیم سؤال( را جمع می 10ابتدا نمره تمام شش موقعیت مثبت )

نمره کل  برای محاستتتبهستتت س، . کنیمتقستتتیم می 9و بعد بر 

ت نیز ابتدا نمره تمام شتتش موقعی استتناد بدبینانه() تجار  منفی

 اعتبار. دشوتقسیم می 9و بعد بر  شودسؤال( جمع می 10) یمنف

بررسی قرارگرفته است.  پرستشتنامه در م العات متعددی مورد

 72/8تجار  مثبت را  اعتبارضرایب ( 37همکاران )پترسون و 

. همچنین، میزان انتتدکردهگزارش  75/8و تجتتار  منفی را 

اس مقیزیرشتاخل همسانی درونی( برای سه )آلفای کرونباخ 

 99/8تا  44/8و کلی بودن را بین  ،، ثبتات یا پایداریمهتارمنبع 

پرستتتشتتتنامه را با  ضتتترایب اعتبار (30مانزو ). کردندگزارش 

بت ی اسنادی مثهاسبکاستفاده از روش آلفای کرونباخ برای 

. در به دست آورد 01/8ی اسنادی منفی هاستبکو برای  79/8

 ،ی استتتنادیهاستتتبکی هاپرستتتشتتتنامه اعتبار دربارهایران نیز 

، کریمی، استتماعیلیدر م العه صتتورت گرفته استتت. م العاتی 

 یهاسبکروایی پرستشتنامه  ،(39) جوانمرد، ریستی و شتفیعی

لو  را م  خود از طریق همبستگی هر گویه با نمره کلاسنادی 

همچنین، اعتبتتار  .(55/8تتتا  35/8کردنتتد )ضتتترایتتب گزارش 

ی استتتنادی هاستتتبکبرای  را کرونباخبه روش آلفای مقیاس 

به دستتت  09/8و  98/8 ،92/8 برابر و کل مقیاس ،، منفیمثبت

آلفتتای  در این م تتالعتته، برای تعیین اعتبتتار، روش .آوردنتتد

برای  باین ضتتریب به ترتیمقدار کرونباخ به کار گرفته شتتد. 

به  08/8 و 75/8برابر با  بدبینانهینانه و بخوشهای اسنادی سبک

روایی ستتازه مقیاس نیز با استتتفاده از تحلیل عامل  دستتت آمد.

 .تبرخوردار اس مناسبی از برازندگی داد که مدل تأییدی نشان

2  . Attributional Styles Questionnaire (ASQ) 
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این مقیاس توسط کوینلس و  :1استتیصتال اکتستابی مقیاس. 2 

 شدی طراحاستیصال اکتسابی  یریگاندازهبا هد   (48نلسون )

 1 از لیکرت ایینهچهارگزدر طیف است و گویه  28که شامل 

ی انمره. شودمی گذارینمرهکاملاً موافق( ) 4)کاملاً مخالف( تا 

ر است که دو انحرا  معیار بالات استیصال اکتسابیدهنده نشتان

از میانگین جامعه باشتد. کوینلس و نلسون اعتبار این پرسشنامه 

. دانکردهگزارش  09/8و اعتبار آلفای کرونباخ آن را  79/8را 

برای تعیین روایی سازه  (41) یآغاجقرهو  نسبریمدر پژوهش 

ی اصتلی استتتفاده شتتد هامؤلفهمقیاس از تحلیل عاملی به روش 

بود. همچنین، برای اعتبتتار  داریمعن >881/8pکتته در ستتت   

یزان که م شتتتدنیز از ضتتتریب آلفای کرونباخ استتتتفاده  اسیمق

بود. در پژوهش حاضر،  93/8در این مقیاس برابر با  فاآلضریب 

 از روش آلفای کرونباخ استفاده شد کهبه منظور اعتبار مقیاس 

بی استتتیصتتال اکتستتا مقیاسضتتریب اعتبار به دستتت آمده برای 

افزون بر این، به منظور تعیین روایی  به دست آمد. 92/8برابر با 

 استتتتفاده شتتتد.عامل به شتتتیوه تأییدی  تحلیلمقیاس از روش 

ه،GFI ،60/0=CFIه=68/0هآماا  دساااا هااابه اا شاخص

68/0= IFIه080/0هوه =RMSEAنشااااا هراه دراناا   هه

 . هاهدرردمناسبهمقیاسه اهدرد 

در م العه حاضتتتر از برنامه آموزشتتتی  :ایمداخله برنامهج(  

 ستتاخته هاینز، پری، استتتاپینستتکی و دنیلز «بازآموزی استتنادی»

آموزشی بازآموزی اسنادی بر  بسته (.42استت )استتفاده شتده 

های هوریکی و نیز بر استتاس یافتههای مهم و تاستتاس پیشتترفت

 درمان فرآیندهای نخستتت،درجه  پژوهش استتت. درپیشتتینه 

 فرآیندی ی کهعلّ جستتتتجوی توستتتط استتتنادی بازآموزی

 و پیامدها برای هاییتبیین انتخا  و جستجو شتناختی شتامل

 گیرد.می قرار تأکید مورد ی(،علّ )استتنادهای رویدادهاستتت

 بخشتتی 9صتورت یک برنامه آموزشتتی این بستته آموزشتتی، به

ای و دقیقه 98هر قستمت در یک جلستته استتت که شتده  تنظیم

در هفته که در هر جلستته یک فرمت خا  و  بار 2صتتورت به

گروهی آموزش داده شود.  صورت بهشود، استاندارد دنبال می

ان آموزشتتده که برای دانشی تدویناگونهبستتته آموزشتتی به

متوستتت ه اول جذا  بوده و ضتتتمن آموزش مفاهیم موردنظر، 

جلسه  9 ،کننده نباشتد. اجرای بستته آموزشتیکستل آنهابرای 

 نکشد که جلسه اول و آخر به ترتیب، به اجرای آزموطول می

 ها اختصا  دارد.آزمونغربال و پس

 ایمداخله: برنامه 1جدول 

   محتوای جلسه جلسه

 اول
آشنایی اعضا با یکدیگر و مدرس و تشری  برنامه آموزشی، ارزیابی تشخیصی، 

 اجرای آزمون غربالگری.

فرایندهای 

 آموزشی

، نظارتی -گفتگوی سقراطی، بحث گروهی، خود

های گروهی و شخصی، تکالیف آزمایش، فعالیت

 در خانه.

 دوم
وزش ، آمبازخوردهازمینه در مورد مدل شناختی و ارتباطش با عملکرد و ایجاد پیش

 گفتگوی درونی از طریق ارائه مثال.

 فرمت جلسات

 .مرور جلسات قبلی 

 دآورررسی تکالیف داده و استفاده از رویب 

 شناختی و حل مسهله.

 .ارائه موضوع جلسه جدید 

 های چندگانه برای تمرین، ایجاد فرصت

 ورد و انعکاس.بازخ

 .گفتگو درباره تکالیف هفتگی 

 .خلاصه کردن مباحث جلسه 

 گذاری، مدیریت زمان.های رفتاری مانند هد آشنایی با مدل شناختی و تکنیک سوم

 .خودکارآموزش شناسایی خ اهای شناختی و افکار  چهارم

 خ اهای شناختی.های تغییر افکار ناکارآمد و اسنادهای نادرست و تکنیک پنجم

 ششم
تر و اسنادهای درست از طریق فرایندهای تثبیت، فرایند یابی به باورهای عمیقدست

 بحث گروهی و بروشور.

 هفتم
اری و فرایند ، فرایند تثبیت تکالیف نوشتآنهاکاربرد و تثبیت  ابعاد تفکرات اسناد،

 تثبیت بازآموزی اسنادی.

 ریزی عملی و بازبینی اهدا .برنامهیک ارچگی راهبردها و  هشتم

 ارزیابی مجدد اسنادهای افراد. نهم

                                                           
1. Learned Helplessness Scale (LHS) 
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نتتامتته مربوطتته از ابتتتدا بتتا اختتذ مجوز و معرفی: د( روش اجرا

وپرورش( به دانشتتتگاه و اداره آموزش)ی مربوطه هاناستتتازمت

نظر مراجعه شد. پس از توضی  هد  پژوهش  آموزشگاه مورد

ت منظور رعای ترغیب مستهولین آموزشگاه برای همکاری، بهو 

آموزان و والدین نامه کتبی از دانشملاحظات اخلاقی، رضایت

های ستته درس نمره میانگین آوریبعد از جمع. شتتد گرفته آنها

( و زبان M=17/14(، علوم تجربی )M=31/13) یاضیر اصتلی

و  آموزاندانشی هاکارنامه( مندرب در M=43/13)انگلیستتتی 

نیز مصتتتتاحبتته بتتا معلمتتان، در پی اجرای پژوهش و حضتتتور 

بی منظور ارزیاغربالگری(، به)در جلستته اول  کنندگانشتترکت

، آنهادر مورد همگی  کنندگانمشتتارکتتشتتخیصتتی و ستترند 

نفر از کستتانی که  32و  مقیاس استتتیصتتال اکتستتابی اجرا شتتد

 عنوان به بود،تر از میانگین کل نمرات آنتان دو انحرا  پایین

 صتتورت به کنندگانمشتتارکتستت س نمونه انتخا  شتتدند. 

نفر(  19هر گروه ) گواهتصتتتتادفی در دو گروه آزمتتایش و 

 9گروه آزمایش  کنندگانمشتتتارکتبرای  شتتتدند.جتایتدهی 

 «برنامه بازآموزی اسنادی»ای یقهدق 98جلسه(  2هر هفته )جلسه 

ای هبالینی )مستتلط و آشتتنا به تکنیک شتتناسروانتوستتط یک 

صتتتورت گروهی و به شتتتیوه  جلستتتات به ارائه شتتتد.( مربوط

و بر استاس تکلیف در حین جلسه و  ،ستخنرانی، بحث گروهی

 ،شتده در بستته درمانی برای انجام در بین جلساتتکالیف تهیه

در  آزمونپسی هااندازهپس از اتمام جلستتات،  .انداجرا شتتده

 ست آمد.دو گروه به د

، در خصتتتو  عدم ضتتترر و زیان ناشتتتی از افزون بر این

شتتترکت در پژوهش و محرمانه ماندن اطلاعات و اجازه ترک 

جلستتات و عدم ادامه همکاری با پژوهشتتگر، اطلاعات لازم به 

ذکر است با هد   شایانارائه شد.  آنهاآموزان و والدین دانش

در مرحلتته  هتتادادهتتتأمین اخلتتاق پژوهش پس از گردآوری 

، محتوای برنامه آموزشتتی استتنادی در چهار جلستته آزمونپس

نیز برگزار شتتتد. نتایج  گواهآموزان گروه فشتتترده برای دانش

های با استتتتفاده از روش گواهدو گروه آزمتایش و  آزمونپس

میتانگین، انحرا  معیتار( و آمار استتتتنباطی ) یفیآمتار توصتتت

 SPSSافزار ده از نرمبا استتتتفا و )تحلیل واریانس چندمتغیری(

و ستتت   معناداری مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند  22نستتتخه 

 شده است. در نظر گرفته p <85/8ها برای همه فرضیه

 هایافته
توصتتیفی متغیرهای پژوهش اعم از  هایشتتاخل 1در جدول 

. ده استبیان گردی هاگروهمیانگین و انحرا  معیار به تفکیک 

استتمیرنف  -همچنین در این جدول نتایج آزمون کالموگرو 

(K-S Z برای بررستتی نرمال بودن متغیرهای پژوهش گزارش )

.اندشده

 

 (32تعداد: )توصیفی و نتایج بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش  هایشاخص: 1 جدول

 متغیر گروه میانگین انحراف معیار S Z-Kآماره  داریمعنیسطح 

14/8 

28/8 
27/8 

13/8 

14/1 

85/1 
20/19 

82/11 
 آزمایش

 گواه
 بینانهخوشاسنادی  هایسبک

19/8 

13/8 
10/8 

19/8 

91/1 

33/1 
99/18 

93/12 
 آزمایش

 گواه
 اسنادی بدبینانه هایسبک

28/8 

10/8 
19/8 

10/8 

94/9 

95/4 
25/37 

99/91 
 آزمایش

 گواه
 استیصال اکتسابی

 

-آزمون کتتالموگرو  z، آمتتاره 1بتتا توجتته بتته جتتدول 

 هاگروهاستتتمیرنف برای تمتامی متغیرهتای پژوهش در تمامی 

تغیرها نتیجه گرفت که توزیع م توانمیبنابراین ؛ یستن دارمعنی

 نرمال است.
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ه( و و بدبینان بینانهخوش)استتنادی  هایستتبکبرای مقایستته 

ز ا گواهآموزان گروه آزمایش و در دانش استتتیصتتال اکتستتابی

 رائهااستتتفاده شتتد. قبل از  راههیکمتغیری تحلیل واریانس چند

آن مورد آزمون قرار گرفت.  هتایفرضپیشنتتایج این آزمون، 

برای بررسی همگنی ماتریس متغیرهای پژوهش از آزمون لوین 

آزمون لوین جهت  Fنشتتان داد که آماره  هایافتهاستتتفاده شتتد. 

ی پژوهش برای هاگروهبررستتتی همگنی واریتانس متغیرهتا در 

(، ستتبک استتنادی 09/1) ینانهبخوشمتغیرهای ستتبک استتنادی 

این  یست؛ن دارمعنی( 97/2) یاکتساباستتیصال ( و 85/1) ینانهبدب

ن همگ هاگروهکه واریانس این متغیرها در  دهدمییافته نشتتتان 

. برای بررستتی ماتریس کوواریانس متغیرهای وابستتته در استتت

که  دهدمینشان  هایافتهباکس استفاده شد.  اماز آزمون  هاگروه

، p>85/8) یستتتتن دارمعنی( 10/21آزمون ام باکس ) Fآماره 

14/3=F)که ماتریس شتتتودمیچنین نتیجته گرفتته  ،روایناز  ؛ 

کوواریتانس متغیرهتای وابستتتته در دو گروه برابر استتتت. برای 

بین متغیرها از آزمون  داریمعنیبررستتتی مفروضتتته کرویت یا 

اره نشان داد که آم هایافتهمجذور خی بارتلت استفاده شده شد. 

؛ استتت دارمعنی 881/8( در ستت   99/45مجذور خی بارتلت )

رای وجود دارد. ب دارمعنیب ه بنتابراین بین متغیرهای پژوهش را

بررسی خ ی بودن راب ه بین متغیرهای وابسته از نمودار پراکنش 

نمودار پراکنش برای بررسی خ ی  1استفاده شده شد. در شکل 

 بودن راب ه متغیرهای گزارش شده است.
 

 
 متغیرها: نمودار پراکنش برای بررسی خطی بودن رابطه بین 1شکل 

 

گفت بین متغیرها راب ه خ ی  توانمی، 1با توجه به شتتتکل 

 2شتتکل نیستتت. در جدول  Uوجود دارد. چون توزیع متغیرها 

 نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری گزارش شده است.
 

 ی پژوهشهاگروهر د استیصال اکتسابیو  و بدبینانه( بینانهخوشمتغیرهای سبک اسنادی ): نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری مربوط به 2جدول 

 اندازه اثر داریسطح معنی F d.f1 d.f2 آماره آزمون

 00/8 8885/8 20 3 75/59 07/8 اثر پیلایی

 00/8 8885/8 20 3 75/59 13/8 لامبدای ویلکز

 00/8 8885/8 20 3 75/59 48/9 اثر هاتلینگ

 00/8 8885/8 20 3 75/59 48/9 بزرگترین ریشه روی
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تحلیل واریانس چندمتغیری  F، آماره 2جدول بتا توجته به 

 بینانهخوشدر متغیرهای سبک اسنادی ) هاگروهبررسی تفاوت 

 است دارمعنی 885/8در س    استتیصتال اکتسابیو  و بدبینانه(

(p<0.0005 =59/753,28=0/13, FWilks' Lambda)بنابراین  ؛

در متغیرهای ستتتبک استتتنادی  هاگروهگفتت که بین  توانمی

 دارمعنیت ، تفاواستتتیصتتال اکتستتابیو و بدبینانه(  بینانهخوش)

در کدام یک از متغیرها  هاگروهوجود دارد. برای بررسی اینکه 

نتایج تحلیل واریانس  3بتا یکتدیگر تفتاوت دارنتد در جتدول 

 گزارش شده است. راههیک

 

 استیصال اکتسابیو  و بدبینانه( بینانهخوشدر متغیرهای سبک اسنادی ) هاگروهتفاوت  راههیک: نتایج تحلیل واریانس 3جدول 

 اندازه اثر F p خطا MS گروه MS خطا SS گروه SS مؤلفه

 03/8 8885/8 58/145 52/1 379/221 94/45 379/221 بینانهسبک اسنادی خوش

 21/8 880/8 22/0 78/2 22/22 11/01 22/22 سبک اسنادی بدبینانه

 74/8 8885/8 81/04 02/59 53/4777 44/1784 53/4777 استیصال اکتسابی
 

 بینانهخوشستتبک استتنادی  Fآماره ،  3با توجه به جدول 

 یاکتساباستیصال ( و 22/0) ینانهبدب(، ستبک استنادی 58/145)

نشانگر  هایافتهاستت. این  دارمعنی 8885/8( در ست   81/04)

ی پژوهش در این متغیرها تفاوت هاگروهآن هستتتتنتد کته بین 

وجود دارد. انتتدازه اثر برای ستتتبتتک استتتنتتادی  داریمعنی

استیصال ( و 21/8(، ستبک استنادی بدبینانه )03/8) بینانهخوش

تفاوت در جامعه  دهدیم( استتتت که نشتتتان 74/8) یاکتستتتاب

 هایمیانگینزوجی  هایمقایسهنتایج  4بزرگ است. در جدول 

 .اندشدهگزارش  هاگروه

 

 در متغیرهای پژوهش هاگروه: نتایج مقایسه زوجی 4جدول 

 داریمعنیسطحی  خطای استاندارد تفاوت میانگین گروه گروه مؤلفه

 8885/8 44/8 29/5 گواه آزمایش بینانهخوشسبک اسنادی 

 8885/8 50/8 -97/1 گواه آزمایش سبک اسنادی بدبینانه

 8885/8 99/2 -44/24 گواه آزمایش استیصال اکتسابی

 

ین ب بینانهخوشدر متغیر سبک اسنادی  4جدول با توجه به 

وجود  داریمعنی، تفتتاوت گواهافراد گروه آزمتتایش و گروه 

شتر بی داریمعنی صتورت بهدارد. میانگین افراد گروه آزمایش 

استتت در متغیر ستتبک استتنادی بدبینانه بین  گواهاز افراد گروه 

وجود  داریمعنی، تفتتاوت گواهافراد گروه آزمتتایش و گروه 

 صتتتورتبتتهمیتانگین افراد گروه آزمتایش  کتهیطوربته ،دارد

صتتال استتتیمتغیر در استتت.  گواهکمتر از افراد گروه  داریمعنی

، تفتتاوت گواهبین افراد گروه آزمتتایش و گروه  اکتستتتتابی

که میانگین افراد گروه  صتتتورت ینبد ،وجود دارد داریمعنی

 .است گواهکمتر از افراد گروه  داریمعنی صورتبهآزمایش 

 گیرینتیجهو  بحث

ر بازآموزی استتنادی ببرنامه پژوهش با هد  بررستتی تأثیر این 

 آموزان پستتردانش استتنادی هایستتبکاستتتیصتتال اکتستتابی و 

 متوست ه دوره اول با پیشترفت تحصتیلی پایین شتتهرستان کرب

 اخیرهتتای هتتای فعلی، نتتتایج پژوهشیتتافتتتههانجتتام گرفتتت.

و استتتیصتتال  های استتنادیبازآموزی استتنادی که بهبود ستتبک

ا پس از رآموزان با پیشتتترفت تحصتتتیلی پایین اکتستتتابی دانش

. ندکدهند، تکرار میبرنامه بازآموزی اسنادی نشان می آموزش

ان ریق بازآموزی اسنادی بیهای اسنادی از طفرضیه بهبود سبک

آموزان با انشداجرای برنتامته بتازآموزی استتتنادی به کنتد می

غییر عقاید کند تا بتوانند با تکمک می پیشترفت تحصیلی پایین

دست  ی ممکنعلّ  هایاداسنترین یافتهستازش، به یافتهانشستاز

بررستی تأثیر برنامه بازآموزی اسنادی  در م العه حاضتر، .یابند



 و همکاران کامیار عظیمی                                                                                        آموزان اثربخشی بازآموزی اسنادی بر استیصال اکتسابی دانش

09 

صلنامه
ف

 
ت
سلام

 
روان
 

ک، دوره
کود

 5
، 

شماره
 4
، 

زمستان
 

1397
 

لی با پیشرفت تحصی آموزانهای استنادی دانشستبک بر بهبود

اصتتتلاح پتایین نشتتتان داد، عملکرد گروه آموزش متداخله در 

رتر ب ر مقایسه با گروه گواه،د بدبینانه و یافتهاناستنادهای سازش

جام ان یهاپژوهشنتتایج افزون بر اینکه در راستتتتای این . بود

ی استتناد هایستتبکشتتده در زمینه تأثیر بازآموزی استتنادی بر 

 با الگوی اسناد وینر نیز ، از دیدگاه نظریاستت( 29و  25، 22)

 خوانی دارد.( هم0)

، (0) ینرو، م ابق با نظریه اسناد های یاد شتدهدر تبیین یافته

شتتان را از طریق کنند تجار  یادگیریآموزان ستتعی میدانش

در خود و محیط هایشتتان جستتتجوی علت موفقیت و شتتکستتت

تغییرات در تفکر اسنادی ، روینااز معنادار کنند.  شانیادگیری

شدۀ کلی مهارنوبۀ خود ادراک به ،بازآموزی اسنادی ناشتی از

شتتامل باور  ،شتتدهمهاردهد. ادراک می را تحت تأثیر قرار آنان

اثرگتتذاری بر اش برای آمتوز دربتتارۀ توانتتاییذهتنتی دانتش

ست ا از جمله پیشرفت تحصیلی پایین پیامدهای تحصتیلی مهم

ی دربارۀ شتدت توسط اسنادهای علّ شتده بهمهارو این ادراک 

؛ (35) یردگمیتحت تأثیر قرار موفقیت یا شتکستت تحصیلی، 

ین پیامد اآموزان با پیشتترفت تحصتتیلی پایین که بنابراین، دانش

ا ان یمانند دشتتتواری امتح مهاریرقابلغرا به عوامل  یلیتحصتتت

 تریپایین شتتتدهمهار ادراک اًاحتمال ،دهندیمشتتتانس نستتتبت 

ن کرد رو، آموزش برنامه بازآموزی با ایجاد و القاءدارند. از این

مثال،  )به عنوان آموزانبر تفکرات استتنادی این دانشتغییراتی 

استتتتفتاده از استتتنتادهای تلاش و راهبردهای م العه در هنگام 

 .(25دارد )آنان  مهارشده، اثر مستقیمی بر ادراک (شکست

 ( متذکر19) پارکر و همکارانکه  طور همانافزون بر این، 

، برنامه بازآموزی استتتنادی با اصتتتلاح دیدگاه منفی دنشتتتومی

 افزایش و جهان که عامل بازدارنده ،نستتتبتت بته خود، دیگران

موجتتب تمرکز و توجتته بیشتتتتر تلتتاش و پشتتتتکتتار استتتتت، 

 ایهآموزان با پیشتتترفت تحصتتتیلی پایین نستتتبت به جنبهدانش

به ستتخن دیگر، شتترکت  ؛دشتتومی دخو هایمثبت توانمندی

آموزی جلسات بازدر  با پیشترفت تحصیلی پایین آموزاندانش

ا به خود رهای موفقیت آنها است کهسبب شده احتمالاً اسنادی 

هند سبت درا به عوامل بیرونی نهایشان عوامل درونی و شکست

موانع تحصتتتیلی، در جستتتتجوی  شتتتدن باو بته هنگتام مواجه

 اشند.های آتی ببرای رهایی و پیشگیری از شکست هاییحلراه

نتتتایج در مورد  ،رفتتتمیطور کتته انتظتتار همتتانهمچنین، 

 برنامهعنوان یک بازآموزی استتنادی به دادنشتتان فرضتتیه دوم 

ان آموز، برای دانشکاهش استتتیصتتال اکتستتابیبر  ایمداخله

. شده است واقعمؤثر  گواه،گروه آزمایش در مقایسته با گروه 

ی برنامه آموزشی بازآموزاز زمانی مورد انتظار بود که نکته این 

رد تا ککنندگان گروه آزمایش را تشویق میمشارکت اسنادی،

تلاش  میزانپیشتترفت تحصتتیلی پایین خود را از لحا  کاربرد 

لامی، س نتایج ها همسو بایافتهاین  .توضتی  دهند ،صتر  شتده

(، موهانتی، پرادهان و 14یر و ستتتلیگمن )(، مه13) واکر و پیچ

 یگمنستتتلیر و طبق نظر مه( استتتت. 38)آیدوگن و ( 10جنا )

 از فرضتتتیه این استتتتیک توضتتتی  احتمالی برای این  (،14)

م رح شده در استیصال اکتسابی،  هایسازهیکی از آنجایی که 

ظیر ن در یک بافت تحصیلی ؛استنادی بدبینانه است یهاستبک

که بارها و بارها در تکالیف تحصتتیلی  آموزانیدانش، مدرستته

را به  این شتتکستتتممکن استتت  ،اندخوردهخاصتتی شتتکستتت 

عنوان یتک نتیجه از عدم توانایی خود تلقی کنند که به تبع آن 

د تجربه خوپیشتتترفت تحصتتتیلی پایینی در عملکرد تحصتتتیلی 

آموزان دچار استتتیصتتال پس از دانشرو، این خواهند کرد. از

شتتتوند که به این دلیل مداخله بازآموزی استتتنادی، متوجه می

ه تلاش دارند کدچار شتکست شده و پیشرفت تحصیلی پایینی 

توانند عملکرد خود را با ستتتعی و تلاش اند و میکافی نداشتتتته

 ،اییها از عدم توانهبود بخشند. در نتیجه ادراکات آنب ،ترسخت

یابد و افزایشتتتی در احستتتاستتتات خودکارآمدی و کاهش می

آینده به  شتتان درانتظاراتی برای پیشتترفت و موفقیت تحصتتیلی

های ندهکنچنین انتظاراتی تعیین، ؛ بنتابراین(12) آیتدوجود می

 نادهایبا تغییر استتبه همین دلیل، حیاتی عملکرد بعدی هستتتند. 

آموزانی کته مداخله بازآموزی دانشو منفی نتایتافتته ستتتازش

رستتد که در مقایستته با اجرا شتتد، به نظر می آنهااستتنادی برای 
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فتاری را رپیامدهای تغییر و  قابلتوانایی را ، گواههمتایان گروه 

 مهار دانستند. قابل

های این قستتتمت از پژوهش، از طریق افزون بر این، یتافته

قابل  «شتتناستتایی خ اهای شتتناختی و باورهای معیو »مهارت 

ها ، شتتتناخت(0) وینر تبیین استتتت. بر استتتاس مدل شتتتناختی

گر ا هستتتتنتتد؛ بنتتابراینکننتتده احستتتتاس و رفتتتار افراد تعیین

ک باید در ،اس بهتری داشته باشندآموزان بخواهند احستدانش

ست ا شتتانیهاشتتهیاندی حوادث بیرونی، افکار و جابهکنند که 

و اگر طرز فکرشان را  آورندیمرا به وجود  احستاستاتشتان که

 (.43) کردتغییر دهند، رفتار و احساسشان نیز تغییر خواهد 

اگرچته م تالعته حتاضتتتر نگرشتتتی تتازه مربوط بته برنامه 

های استنادی و استیصال را در بهبود ستبکبازآموزی استنادی 

 ،دهدآموزان با پیشرفت تحصیلی پایین ارائه میاکتستابی دانش

هتتای آن بتته منظور رعتتایتتت بتتا این وجود، برخی محتتدودیتتت

رد. ها، باید مورد تأیید قرار گیجوانتب احتیاط در تفستتتیر یافته

اولین محتتدودیتتت، فقتتدان اطلتتاعتتات و کنترل متتا در مورد 

بود که ممکن  برنامههای فوقهتای اضتتتافی و فعتالیتآموزش

 آموزان با پیشرفت تحصیلی پاییناست معلمان در اختیار دانش

های اضافی که قرار داده باشتند. این امکان وجود دارد آموزش

آموزان بتا پیشتتترفتت تحصتتتیلی پایین دریافت برخی از دانش

دی ارائه شده بازآموزی استناکنند، حامی و یا مانع از برنامه می

ها شود. در این راستا، این یک اشتباه بالقوه است که ضمن به آن

های حاضتتتر، روایی اثرگذاری بر نتایج به دستتتت آمده از داده

آینده های پژوهش تواند دربرد و میدرونی آن را زیر سؤال می

 موردنظر واقع شود.

کننتتدگتان در این پژوهش دوم، بته دلیتل اینکته شتتترکتت

ان متوستتت ه دوره اول بودند، مشتتتخل نیستتتت که آموزدانش

ها چگونه به دانش آموزان مقاطع تحصیلی بالاتر )متوس ه یافته

کند. تحقیقات آتی برای بررستتتی دوره دوم( عمومیت پیدا می

آموزان متوستتت ه دوره دوم به منظور این مستتتهله در میان دانش

ا ، خ مورد نیاز استتت. در نهایت، به طور ،قابلیت تعمیم نتایج

های استتتنادی و راب ه بین بازآموزی استتتنادی و بهبود ستتتبک

موزان آکاهش استتیصال اکتسابی در م العه حاضر برای دانش

ا هکند و به این ترتیب مشتخل نیست که یافتهپستر صتدق می

شتتتود. در حقیقت آموزان دختر تعمیم داده میچگونه به دانش

سنادی برای آن این امکان وجود دارد جنستیتی که بازآموزی ا

تواند اثربخشتتی بازآموزی استتنادی را تحت شتتود، میاجرا می

 (.43) تأثیر قرار دهد

ای حاضتتر، هفته 9آزمایشتتی به طور خلاصتته، م العه شتتبه

های استتنادی و مزایای استتتفاده از بازآموزی استتنادی بر ستتبک

استتیصتال اکتستابی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین را 

رستتد، برنامه بازآموزی استتنادی با به نظر میند. کبرجستتته می

و  های خو آموزان از فعالیتی دانشتأکید بر توضتتیحات علّ

ر اصتتتلاح ب افزونبتد و نیز بتا تتأکیتد بر تغییرپتذیری توانتایی، 

اسنادهای نادرست، باور فرد به افزایشی بودن توانایی را افزایش 

هایی نه موضوعآموزان در زمیداده و موفق شتده است به دانش

از جملته درک مفهوم ستتتبتک استتتناد، چگونگی درک علل 

های مختلف، تأثیر استتتنادها بر انتظارات ها در موقعیتفعتالیت

آتی، آثار مخر  استتتناد پایدار و درونی در زمینه شتتتکستتتت، 

ر از تأثی آنهاآموزش مناسب ارائه دهد و از این طریق بر آگاهی 

 .های اسناد بر سلامت بیفزایدسبک

ناستتی نامه کارشتتاین پژوهش برگرفته از پایان تشررکر و ردردانی:

شتتناستتی تربیتی دانشتتگاه ارشتتد آقای کامیار عظیمی در رشتتته روان

 آبادی و مشاورتدولتی خوارزمی با راهنمایی دکتر حمیدرضا حسن

افزون بر این،  استتتت.« پ 088/ 579»با کد  زادهدکتر مهتدی عر 

نمونه از سوی اداره آموزش و پرورش  مجوز اجرای آن بر روی افراد

صادر شده  2/11/99 مورخ 3/ 1318/ 585 شتهر کرب با شتماره نامه

مخصتتوصتتاً  استتت. بدین وستتیله از مستتهولین اداره آموزش و پرورش

ت جه کارشتناس هستته پژوهش و تحقیقات که هماهنگی با مدرسته

 یانمربآموزش و پژوهش را انجتام دادند و همچنین از کادر اداری و 

متدرستتته و افراد نمونته که در اجرای این طرح به ما کمک کردند، 

 .شودمی قدردانیکمال تشکر و 

منافعی د تضا گونههیچهش برای نویسندگان این پژو تضراد منافع:

 نداشته است.



 و همکاران کامیار عظیمی                                                                                        آموزان اثربخشی بازآموزی اسنادی بر استیصال اکتسابی دانش

91 

صلنامه
ف

 
ت
سلام

 
روان
 

ک، دوره
کود

 5
، 

شماره
 4
، 

زمستان
 

1397
 

References 

1. Houston DM. Revisiting the relationship between attributional style and academic performance. J Appl 

Soc Psychol. 2016; 46(3): 192-200. [Link] 

2. Schroder KEE, Ollis CL. The coping competence questionnaire: A measure of resilience to helplessness 

and depression. Motiv Emot. 2013; 37(2): 286-302. [Link] 

3. Ebrahimzadeh F, Ghorbani M, Nasseryan J, Mardani M. Incidence of academic failure and its 

underlying factors in Lorestan University of medical sciences. Yafte. 2016; 17(4): 14-24. [Persian]. 

[Link] 

4. Sorrenti L, Filippello P, Costa S, Buzzai C. Preliminary evaluation of a self-report tool for Learned 

Helplessness and Mastery Orientation in Italian students. Mediterranean Journal of Clinical Psychology. 

2014; 2(3): 1–14. [Link] 

5. Gaddis SM. The influence of habitus in the relationship between cultural capital and academic 

achievement. Soc Sci Res. 2013; 42(1): 1-13. [Link] 

6. Behzadpoor S, Sadat Motahhary Z, Godarzy P. The relationship between problem solving and resilience 

and high risk behavior in the students with high and low educational achievement. Journal of School 

Psychology. 2014; 2(6): 25–42. [Persian]. [Link] 

7. Kogut E. Adult attachment styles, self-efficacy, and causal attributional style for achievement-related 

failures. Learn Indiv Differ. 2016; 50: 64-72. [Link] 

8. Weiner B. The attribution approach to emotion and motivation: History, hypotheses, home runs, 

headaches/heartaches. Emot Rev. 2014; 6(4): 353-361. [Link] 

9. Li Y, Lan J, Ju C. Achievement motivation and attributional style as mediators between perfectionism 

and subjective well-being in Chinese university students. Pers Indiv Differ. 2015; 79: 146-151. [Link] 

10.  Abramson LY, Seligman ME, Teasdalen JD. Learned helplessness in humans: Critique and 

reformulation. J Abnorm Psychol. 1978; 87(1): 49-74. [Link] 

11.  Rudolph U, Tscharaktschiew N. An attributional analysis of moral emotions: Naïve scientists and 

everyday judges. Emot Rev. 2014; 6(4): 1-9. [Link] 

12.  Parker PC, Perry RP, Hamm JM, Chipperfield JG, Hladkyj S, Leboe-McGowan L. Attribution-based 

motivation treatment efficacy in high-stress student athletes: A moderated-mediation analysis of 

cognitive, affective, and achievement processes. Psychol Sport Exerc. 2018; 35: 189-197. [Link] 

13.  Salami TK, Walker RL, Beach SRH. Comparison of helplessness and hopelessness as sources of 

cognitive vulnerability among black and white college students. J Black Psychol. 2017; 43(6): 565-587. 

[Link] 

14.  Maier SF, Seligman ME. Learned helplessness at fifty: Insights from neuroscience. Psychol Rev. 2016; 

123(4): 349-367. [Link] 

15.  Oliveira EC, Hunziker MH. Longitudinal investigation on learned helplessness tested under negative 

and positive reinforcement involving stimulus control. Behav Processes. 2014; 106: 160-167. [Link] 

16.  Molet M, Overmier JB. Learned helplessness. In: Dunn DS, editor. Oxford Bibliographies: Psychology. 

New York: Oxford University Press; 2018, pp: 1-5. [Link] 

17.  Lieder F, Goodman ND, Huys QJ. Learned helplessness and generalization. Proceedings of the Annual 

Meeting of the Cognitive Science Society. 2013; 35(35): 900–905. [Link] 

18.  Mohanty A, Pradhan RK, Jena LK. Learned helplessness and socialization: A reflective analysis. Psych. 

2015; 6(7): 885-895. [Link] 

19.  Parker PC, Perry RP, Chipperfield, JG, Hamm JM, Pekrun R. An attribution-based motivation treatment 

for low control students who are bored in online learning environments. Motiv Sci. 2018; 4(2): 177-184. 

[Link] 

20.  Rius-Ottenheim N, van der Mast RC, Zitman FG, Giltay EJ. The role of dispositional optimism in 

physical and mental well-being. In: Efklides A, Moraitou D, editors. A positive psychology perspective 

on quality of life. Dordrecht: Springer Netherlands; 2013, pp: 149–173. [Link]  

https://dx.doi.org/10.1111%2Fjasp.12356
https://link.springer.com/article/10.1007/s11031-012-9311-8
http://yafte.lums.ac.ir/article-1-2133-en.html
http://dx.doi.org/10.6092/2282-1619/2014.2.1024
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23146594
https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2012.08.002
http://jsp.uma.ac.ir/article_2.html
https://guilfordjournals.com/author/Kogut%2C+Ehud
https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.07.001
https://doi.org/10.1177%2F1754073914534502
https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.01.050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4120976/
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0021-843X.87.1.49
https://doi.org/10.1177%2F1754073914534507
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029217302789
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029217302789
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029217302789
https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2017.12.002
https://doi.org/10.1177%2F0095798416664828
https://ppc.sas.upenn.edu/sites/ppc.sas.upenn.edu/files/learnedhelplessnessat50.pdf
https://doi.org/10.1037/rev0000033
https://doi.org/10.1016/j.beproc.2014.03.009
https://www.researchgate.net/publication/322600135_Learned_Helplessness
https://escholarship.org/uc/item/31362551
http://dx.doi.org/10.4236/psych.2015.67087
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/mot0000081
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4963-4_9


 و همکاران کامیار عظیمی                                                                                        آموزان اثربخشی بازآموزی اسنادی بر استیصال اکتسابی دانش

92 

مه
لنا
ص
ف

 
ت
لام
س

 
ان
رو

 
ره
دو
ک، 
ود
ک

 5، 
ره
ما
ش

 4، 
ان
ست
زم

 
13
97

 

21.  Hamm JM, Perry RP, Clifton RA, Chipperfield JG, Boese GD. Attributional retraining: A motivation 

treatment with differential psychosocial and performance benefits for failure prone individuals in 

competitive achievement Ssettings. Basic Appl Soc Psychol. 2014; 36(3): 221-237. [Link] 

22.  Koles JE, Boyle C. Future directions of attribution retraining for students with learning difficulties: A 

review. In: Boyle C editor. Student learning: Improving practice. New York, NY: Nova Publishers; 

2013, pp: 13-29. [Link] 

23.  Boese GDB, Stewart TL, Perry RP, Hamm JM. Assisting failure-prone individuals to navigate 

achievement transitions using a cognitive motivation treatment (attributional retraining). J Appl Soc 

Psychol. 2013; 43(9): 1946–1955. [Link] 

24.  Matteucci MC. Attributional retraining and achievement goals: An exploratory study on theoretical and 

empirical relationship. Eur Rev Appl Psychol. 2017; 67(5): 279-289. [Link] 

25.  Ziegler A, Heller KA. Attribution retraining for self-related cognitions among women. Gifted Talent 

Int. 1997; 12(1): 36-41. [Link] 

26.  Morris MM. A naturalistic investigation into the effectiveness of an attributional retraining programme 

for academic performance. Social Sciences Directory. 2013; 2(2): 16–30. [Link] 

27.  Sukariyah MB, Assaad G. The effect of attribution retraining on the academic achievement of high 

school students in mathematics. Procedia Soc Behav Sci. 2015; 177: 345-351. [Link] 

28.  Parker PC, Perry RP, Hamm JM, Chipperfield JG, Hladkyj S. Enhancing the academic success of 

competitive student athletes using a motivation treatment intervention (Attributional Retraining). 

Psychol Sport Exerc. 2016; 26: 113-122. [Link] 

29.  Ahmadi T, Ghobari Bonab B, Azarniad A. The effectiveness of attribution retraining on self- esteem 

and social skills of children with specific learning disabilities. Journal of Learning Disabilities. 2017; 

6(3): 7-29. [Persian]. [Link] 

30.  Aydogan H. A psycholinguistics case study: The relations of learned helplessness, locus of control, and 

attitudes towards English with academic success. Inonu University Journal of the Faculty of Education. 

2016; 17(3): 177-183. [Link] 

31.  Yahyaee M, PourMohamad Reza-Tajrishi M, Sajedi F, Biglarian A. The effect of attribution retraining 

group program on depression of students with learning disabilities. Journal of Developmental 

Psychology. 2014; 10(39): 263-273. [Persian]. [Link] 

32.  Tabatabaee SM, Albooyeh G, Jahan E, Sadat Tabatabaee KH. The effectiveness of attributive retraining 

on intelligence beliefs and academic achievement in high school failed students. Journal of school 

psychology. 2014; 3(1): 68-82. [Persian]. [Link] 

33.  Ashouri M, PourMohamma R Tajrishi M, Abkenar SSJ, Ashouri J. The effectivness of learning 

strategise and attribution retraining instruction methods on mathematical problem solving in 

intellectually disabled students. Journal of Developmental Psychology. 2012; 8(31): 247-255. [Persian]. 

[Link] 

34.  Chodkiewicz AR, Boyle C. Exploring the contribution of attribution retraining to student perceptions 

and the learning process. Educ Psychol Pract. 2014; 30(1): 78-87. [Link] 

35.  Casserly AM. The socio-emotional needs of children with dyslexia in different educational settings in 

Ireland. J Res Spec Educ Needs. 2012; 13(1): 79-91. [Link] 

36.  Meyers LS, Gamst GC, Guarino AJ. Applied multivariate research: design and interpretation. London: 

Sage; 2005, pp: 441-457. [Link] 

37.  Peterson C, Seligman MEP. Causal explanations as risk factor for depression: Theory and evidence. 

Psychol Rev. 1984; 91(3): 347-374. [Link] 

38.  Manzo LG. The relationship between sources of mathematics self-efficacy, mathematics self-efficacy, 

and explanatory style: A structural analysis [Dissertation Abstracts International Section B: The 

Sciences and Engineering, 60(2-B)]. [Chicago, USA]: ProQuest Information & Learning; 1999, pp: 19-

27. [Link] 

39.  Esmaeili B, Javanmard A. Investigating the mediational role of goal setting between attribution style 

and self-efficacy of teachers. Quarterly Journal of Education Studies. 2015; 1(2): 71-98. [Persian]. 

[Link] 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01973533.2014.890623
https://www.researchgate.net/publication/285992299_Future_direction_of_attribution_retraining_for_students_with_learning_difficulties_A_review
https://doi.org/10.1111/jasp.12139
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1162908817300749?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb#!
https://doi.org/10.1016/j.erap.2017.08.004
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15332276.1997.11672864
https://espace.cdu.edu.au/view/cdu:40498
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.356
https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2016.06.008
http://jld.uma.ac.ir/article_517.html
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13002899&AN=120814142&h=dhW7BO%2fp4bLuI7Xp2%2bJdBQSmpxVXW5CL6EqyGBLq3pObPltsYE75IjQN4unAqDRovWnTAO4s5bSbhvdqkpbLkg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d13002899%26AN%3d120814142
http://jip.azad.ac.ir/article_512195_en.html
http://jsp.uma.ac.ir/article_159.html
http://jip.azad.ac.ir/article_512253.html
https://eric.ed.gov/?id=EJ1028589
https://doi.org/10.1111/j.1471-3802.2011.01227.x
https://b-ok.cc/book/1000422/55d5b2
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-295X.91.3.347
https://psycnet.apa.org/record/1999-95016-029
http://researchbt.cfu.ac.ir/article_162_en.html


 و همکاران کامیار عظیمی                                                                                        آموزان اثربخشی بازآموزی اسنادی بر استیصال اکتسابی دانش

93 

صلنامه
ف

 
ت
سلام

 
روان
 

ک، دوره
کود

 5
، 

شماره
 4
، 

زمستان
 

1397
 

40.  Quinless FW, Nelson MM. Development of a measure of learned helplessness. Nurs Res. 1988; 37(1): 

11-15. [Link] 

41.  Mirnasab M, Garaaghaji S. The mediating role of goal orientation and learned helplessness in the 

relationship between implicit theories of intelligence and academic achievement. Quarterly Journal of 

Education Studies. 2015; 1(1): 1-13. [Persian]. [Link] 

42.  Haynes TL, Perry RP, Stupnisky RH, Daniels LM. A review of attributional retraining treatments: 

fostering engagement and persistence in vulnerable college students. In: Smart JC, editor. Higher 

education: handbook of theory and research. Dordrecht: Springer Netherlands; 2009. pp: 227–272. 

[Link] 

43.  Haynes Stewart TL, Clifton RA, Daniels LM, Perry RP, Chipperfield JG, Ruthig JC. Attributional 

retraining: reducing the likelihood of failure. Soc Psychol Educ. 2011; 14(1): 75–92. [Link] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1097/00006199-198801000-00003
http://researchbt.cfu.ac.ir/article_136.html
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9628-0_6
https://link.springer.com/article/10.1007/s11218-010-9130-2


 و همکاران کامیار عظیمی                                                                                        آموزان اثربخشی بازآموزی اسنادی بر استیصال اکتسابی دانش

94 

مه
لنا
ص
ف

 
ت
لام
س

 
ان
رو

 
ره
دو
ک، 
ود
ک

 5، 
ره
ما
ش

 4، 
ان
ست
زم

 
13
97

 

 

The Effectiveness of Attributional Retraining on Learned Helplessness 

and Attributional Styles in Students with Law Academic Achievement 
 

 

Kamyar Azemi*1, HamidReza Hassanabadi2, Mehdi Arabzadeh2 

1. M.A. in Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran 

2. Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi 

University, Tehran, Iran 

Received: January 10, 2018                                                    Accepted: June 6, 2018 

 

 

Abstract 

Background and Purpose: In today's world helplessness and attributional styles because of their 

effects on psychological well-being and physical health, are very important. When looking for the 

best teaching method for students, it is important to consider the role that the intellectual factor 

plays in the learning process. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the 

attributional retraining program on learned helplessness and attributional styles in students with 

low academic achievement. 

Method: In this quasi-experimental study, posttest-only design with nonequivalent comparison 

groups, was used. 32 junior high school students with low academic achievement in the Karaj city 

were selected by convenience sampling method and randomly replaced in two experimental and 

control groups. The attributional retraining program was taught for experiment group in 9 sessions 

of 60 minutes for about five times weeks and times a week. After this program, both groups 

answered to the learned helplessness scale (Quinless & Nelson, 1988) and attributional styles 

questionnaire (Peterson et al, 1982). Data were analyzed by using multivariate analysis of 

variance. 

Results: finding revealed that attributional retraining teaching program cause to significant 

decrease learned helplessness and pessimistic attributional style. Also, the experimental group had 

a significant increase in optimistic attribution style compared with the control group. 

Conclusion: it seems that cause to maximize the benefits of effective teaching by reducing learned 

helplessness and improving attributional styles for students with low academic achievement in 

classroom tests and final exams. 

Keywords: Attributional retraining program, learned helplessness, attributional styles, academic 

achievement. 
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