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  اهواز ابتدایی آموزان دوره دانشنگرش  بر موزي اسناديبازآ تأثیر

  چکیده
ي ابتدایی  آموزان دوره منظور بررسی تأثیر بازآموزي اسنادي بر تغییر نگرش دانش پژوهش حاضر به

متغیر وابسته در نظر گرفته  عنوان بهبازآموزي اسنادي به عنوان متغیر مستقل و تغییر نگرش . انجام شد
ابزارهاي . آزمون و گروه گواه است آزمون ـ پس از نوع آزمایشی میدانی با پیش این پژوهش. شدند

است که توسط سلیگمن ارائه شده و  )CASQ(هاي اسنادي کودکان پژوهش شامل پرسشنامه سبک
آموزان ایرانی اصالح نمود و بسته بازآموزي اسنادي که  را محقق ترجمه و مطابق با فرهنگ دانش آن

براي بررسی اثر بازآموزي اسنادي، از جامعه . اند ییالق آن را طراحی نموده و ساخته رمضانی و شهنی
اي انتخاب و به  گیري تصادفی چند مرحله هاي نمونه آموزان به روش از دانش نفر 54اي  آماري نمونه

ه سپس، ب. هاي نگرش، از هر دو گروه گرفته شد آزمون پیش. دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند
پس از اتمام دوره بازآموزي از هر دو گروه . گروه آزمایشی بازآموزي اسنادي آموزش داده شد

در متن مانکووا، نشان داد که بازآموزي  راهه یکنتایج تحلیل کواریانس . آزمون گرفته شد پس
فراگیر،  ـ  بتدائمی، رویداد مث   ـ  هاي رویداد مثبت آموزان را همراه با خرده مقیاس اسنادي، نگرش دانش

هاي رویداد  داري افزایش و خرده مقیاس معنی صورت بهشخصی و رویدادهاي مثبت را     ـ  رویداد مثبت
در رویداد  اما، )P > 001/0( داري کاهش داد معنی صورت بهرا  یشخص یمنفو رویداد  یدائم    ـ  یمنف
ادي سبب تغییر و اصالح نگرش بازآموزي اسن. داري مشاهده نشد کاهش معنی یرفراگ    ـ  یمنف

امکان دارد تغییر حاصل شده نیز تأثیر به سزایی در ابعاد مختلف زندگی . شود آموزان می دانش
  .آموزان داشته باشد دانش

  هاي اسنادي آموزان ابتدائی، سبک نگرش، بازآموزي اسنادي، دانش :ها واژهکلید
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The Effect of Attribution Retraining on Attitudes of Primary School Students in Ahwaz 

Abstract 
The current study was conducted to examine the impact of attribution 
retraining on changing attitudes of primary school education. Attribution 
retraining as the independent variable and change of attitude as the dependent 
variable were considered. This study consists of field trials with pre-test, post-
test and control group. Research instruments were Children Attribution 
Retraining Styles Questionnaire (CASQ) provided by Seligman and the 
researcher translated it and then revised it to match with the culture of Iranian 
school students. To investigate the influence of attribution Retraining 
statistical sample of 54 students were selected by multistage random sampling 
methods with two experimental groups and a control group. Pre-test was taken 
from both groups. Then, the experimental group was taught attribution 
retraining; after completing the course, post- test was administered to both 
groups. The analysis of one-way covariance in MANCOVA text showed that 
attribution retraining, significantly increased student’s attitudes, subseales of 
positive-permanent event, positive-comprehensive event, positive-private 
event, and positive events. Also, attribution retraining significantly reduced 
subscales of negative-permanent event and negative-private event, but it didnot 
significantly reduce negative comprehensive event (p< 0.01). Attribution 
retraining would change the students' attitudesand the resulting change may 
also have a great impact on various aspects of students' lives. 
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  مقدمه
امروزه براي حفظ بهداشت روانی و سالمت  آنچه
رسد، گذشته از آموزان ضروري به نظر میدانش

، اصالح جسمانی ازنظر هاي ویژه بهداشتیمراقبت
. د شناختی آنان استهاي معیوب و نامساع نگرش

آموزان  امروزه سالمت روانی تعداد زیادي از دانش
 ازجملهمقاطع مختلف تحصیلی به دالیل مختلف، 

قرار  بدبینی نسبت به رویدادهاي زندگی در مخاطره
نگرش ) 1393(به عقیده رمضانی . است گرفته شده

ذهنی و روانیِ اکتسابی است که  آمدگی یشپنوعی 
مثبت یا منفی به یک پدیده دادن  فرد را براي پاسخ

کند  در واقع نگرش هر فرد مشخص می. کند آماده می
. شوداي به چه عواملی اسناد داده می که پیامد هر پدیده

هاي اسنادي هر فرد نسبت به رویدادهاي لذا، سبک
  .دهدمی ، نگرش او را تشکیل)مثبت یا منفی(زندگی 

اسنادي  بازآموزيهدف این پژوهش تعیین تأثیر 
آموزان  دانشاز طریق اصالح اسنادهاي  نگرشبر 
براي این منظور بسته آموزشی بازآموزي  .باشد می

به صورت ) 1393(اسنادي را رمضانی و شهنی ییالق 
یک نوآوري براي اولین بار مطابق با فرهنگ ایرانی 

اهمیت و ضرورت . طراحی و مورد استفاده قرار دادند
نتایج این  که شود ص میاز آنجا مشخاین پژوهش 
و کسانی که در شناسان  تواند به روان پژوهش می

کنند،  هاي تربیتی و تغییر رفتار انجام وظیفه می فعالیت
) 1387کریمی، (، )1986( 1برنارد واینر. کمک کند
سناد ارائه نمود یک طبقه طبق نظر . بندي سه بعدي از ا

: دهند یمردم بازده رفتاري را به سه عامل نسبت م او
) 3(ناپایدار و  - رپایدا) 2(بیرونی  - درونی) 1(

و  گمنیبه اعتقاد سلاما ؛ کنترل غیرقابل - کنترل قابل

                                                           
1. Bernard Weiner 

 يانسان برا) 1391، ترجمه داورپناه، 1996(همکاران 
مثبت یا ( افتد یاتفاق م شیبرا یی کهدادهایرو نییتب

و   بودن ریسه بعد تداوم، فراگ پیامدها را در) منفی
  . دهد ي مورد توجه قرار میزسا یشخص

  5و هادکیج 4، هال3، پري2نتایج تحقیق روتیگ 
باال یک  انهبین خوشنگرش نشان داد اگرچه ) 2006(

 دانشجویانی که بازآموزي اسنادي  عامل خطر در میان
نگرش باشد، اما دانشجویان با  اند می را دریافت نکرده

رار قاسنادي بازآموزي  باال که تحت  انهبین خوش
این از  ،کم انهبین خوشنگرش گرفتند، بیش از افراد با 

 8شریف و 7نگیل - ی، م6یکل   .سود بردند آموزش
ي افرادکه گرفتند  جهیدر پژوهش خود نتنیز ) 2008( 

هنگام بروز مشکالت در  انه دارند،نیبدب که نگرش
 يرفتار خود اعتقاد امدیبه پ نکهیا لیبه دل ،شان یسالمت

خود تالش  تیر در جهت بهبود وضعکمت ندارند، 
سالمت  تیشدن وضعامر باعث بدتر  نیو ا کنند یم

و  12، لنلی11گیلت، 10، مالتبی 9وود  .شود یم  ها آن
انه را به بین خوشنگرش  يسودمند) 2008( 13جوزف

 تیمانند حما یاثرات مثبت داند کهاین دلیل مفید می
 نتیجه .دارد یپ را در  و استرس کمتر شتریب یاجتماع
در رابطه با بازآموزي     )2011(  14نوزکه ر يا مقاله

اسنادي مشخص شد که بازآموزي ارائه نمود،  اسنادي
. شده است يریادگی باعث نگاه مثبت به تکالیف

از کالس  اي انهبین خوشنگرش که  یآموزان دانش 
                                                           

2. Ruthig  
3. Perry  
4. Hall  
5. Hladkyj  
6. Kelley  
7. Mei-Ling  
8. Fischer  
9. Wood 
10. Maltby 
11. Gillett 
12. Linley 
13. Joseph  
14. Rosen  



  

کرده و  يریجلوگ انهنیبدبنگرش از  شتند،درس دا
 ،همچنین. ندشد یدگاز افسر یبهبود سطح باعث 

 کردند ینم ینینش عقب یاز برخورد با هر مشکل   ها آن
 یو زودگذر تلق یعنوان حوادث موقت و مشکالت را به

، 3وستوكی، گر2نجدی، پ1زسندربه عالوه،  .کردند یم
 یکساننشان دادند، ) 2004(  6ونگیو   5، برون4نرزاک

تجربه  خشم را  تیریو مد که بازآموزي اسنادي
که  ییها تیدر تعداد موقع يدار یکاهش معن ،ندکرد

. کردند دایپ شدند یفرزند با مشکل مواجه م تیدر ترب
خشم  تیریو مد بازآموزي اسنادي گر،ید عبارت به

 تیشد که در ترب  ها آن یسبب رفتار منطق ن،یوالد
  .ندوش رو روبهمشکل  نیترکم فرزندانشان با 

پور  تشآ ي ودهکرد یسی، رئییآقاطبق پژوهش 
 یروان و سالمت    انهبین خوشنگرش  انیم ،)1386(

و  انهنیبدب نگرش انیم. وجود دارددار  معنیرابطه 
چنانکه . وجود دارد منفی رابطه زین یسالمت روان

در پژوهش ) 1390(حسنی، احمدي و میردریکوندي 
به این  انه،بین خوشبا نگرش افراد خود نتیجه گرفتند، 

رضایت بیشتري دارند که دلیل از زندگی خود 
زندگی متمرکز است و  هاي مثبت  به جنبه توجهشان

رنگ  افراد بدبین به سبب بزرگ دیدن مشکالت و کم
 زندگی خود هاي مثبت، رضایت کمتري از  دیدن جنبه

در ) 1389( ينشاط دوست و مولو ان،یشیقر  .دارند
 ،يسبک اسناد يپژوهش خود نشان دادند که بازآموز

 .دهد یم شیافزا يدار معنی طور بهرا  ییزناشو  تیرضا
معلم  ياکبر یو عل يکوهسار حدادي ،حال یندرع

 نیکه ب نشان دادند  پژوهش خوددر ) 1390(
                                                           

1. Sanders  
2. Pidgeon 
3. Gravestock  
4. Connors  
5. Brown 
6. Young 

 رابطه در مردها  یافسردگو بدبینی با  بینی خوش
 یکارسول ،یفیدر پژوهش شر. وجود دارد يدار معنی
در ي اسناداثر مداخالت بازآموزي ) 1390( دهیو بشل

در  ییزناشو یو فرسودگ کاهش احتمال وقوع طالق 
و  7عواملی چون خودپنداره. دش دیمتعارض تائ نیزوج
همین باشد، به  می بیشتر بین افراد خوش در 8نفس عزت
نفس پایین،  آموزان با خود پنداره و عزت دانش جهت

نفس  نسبت به کسانی که داراي خود پنداره و عزت
تري از خود نشان  د ضعیفباالتري هستند، عملکر

بازآموزي  معتقد است، )1392(رمضانی . دهند می
است که آثار مخربی بر  ياسنادتغییر  منظور بهاسنادي، 

طاقی، وقار سیدین، همچنین، . دارد فردرفتارهاي 
در پژوهش خود ) 1390(مقدم و طباطبائی  گلدانی

نتیجه گرفتند که بازآموزي اسنادي عملکرد 
ته پرستاري دانشگاه بیرجند را تغییر دانشجویان رش

در پژوهش ) 1391( ياراحمدیو  يدیجد ؛ امادهد می
دختر و پسر تفاوت  انیدانشجو یسالمت روان انیخود م

فرضیه اصلی این  بنابراین،؛ مشاهده نکردند  يدار یمعن
تغییر در بازآموزي اسنادي باعث : پژوهش این است که

  .ودش آموزان ابتدایی می دانش نگرش

  روش
 - آزمون  این پژوهش از نوع آزمایشی میدانی با پیش

  .آزمون و گروه گواه است پس
در این پژوهش جامعه آماري شامل تمام 

آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر اهواز هستند  دانش
به تحصیل مشغول  1392- 93که در سال تحصیلی 

گیري براي انجام مداخله بازآموزي   نمونه. بودند
آموز دختر پایه ششم ابتدایی  دانش 54دي، شامل اسنا

                                                           
7. Self-Concept 
8. Self-Esteem 
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اهواز ) 4و  1ناحیه (در  1392-93 یلیتحصکه در سال 
صورت  گیري به  نمونه. مشغول به تحصیل بودند

انتخاب شدند و به دو گروه  يا چندمرحلهتصادفی 
  .نفر گمارده شدند 27نفر و گروه گواه  27آزمایشی 

  گیري اندازه هايابزار
اسنادي  هاي سبکپرسشنامه هش از در این پژو

متغیرهاي مورد  گیري براي اندازه )CASQ( 1کودکان
، 3، ریویچ2سلیگمن( مطالعه استفاده شده است

این پرسشنامه اولین بار  ).1996 5و گیلهام 4کاکس جی
، بعدها در شد  ساختهتوسط سلیگمن  1984در سال 

 قرار نظر دیتجدبا انجام اصالحاتی مورد  1995سال 
گرفت و توسط محقق ترجمه و مطابق فرهنگ کشور 

پرسشنامه حاضر داراي شش خرده  .ویرایش گردید
هاي این پرسشنامه داراي  خرده مقیاس. باشد مقیاس می

عد دائمی اختصاصی و  - موقت، فراگیر - سه ب
باشند که هر کدام از این  غیرشخصی می - شخصی

ت و منفی ابعاد در این پرسشنامه داراي دو موقعیت مثب
 هاي مثبت، رویدادهاي خوشایند و در موقعیت. هستند

هاي منفی، رویدادهاي ناخوشایند، ارائه  در موقعیت
ها  بنابراین، از ترکیب سه بعد خرده مقیاس؛ شوند می

، شش خرده آزمون )مثبت و منفی(در دو موقعیت 
اي اسنادي گفته ه  ها سبک آید که به آنمی دست به
مثبت، خرده  -خرده مقیاس رویداد دائمیو به  شود یم

مثبت، خرده مقیاس رویداد  -مقیاس رویداد فراگیر
منفی،  - مثبت، خرده مقیاس رویداد دائمی - شخصی

منفی و خرده مقیاس  -خرده مقیاس رویداد فراگیر
مجموع خرده . منفی معروف هستند - رویداد شخصی

هاي اسنادي نگرش یک فرد را  هاي سبک مقیاس
                                                           

1. Children's Attributional Style Questionnaire (CASQ) 
2. Seligman  
3. Revich   
4. Jaycox  
5. Gillham  

هاي پرسشنامه گذاري تمامی ماده نمره .دهد میتشکیل 
است در این پرسشنامه، ) 1(و یک ) 0(صورت صفر  به

رویدادهاي مثبت یا منفی هر ماده را به  آموز دانش
انتخاب ) الف یا ب(تبعیت از دو تبیین احتمالی 

 رااز میان دو پاسخ آن  آموز دانشبنابراین، ؛ کند می
تر است  زدیککه به تبیین احتمالی خودش ن

. باشد ماده می 48پرسشنامه داراي  نیا. گزیند برمی
 .ماده است 8ها نیز داراي  از خرده مقیاس هرکدام

براي محاسبه پایایی پرسشنامه از روش آزمون 
نامه  نگرش کلی در پایان یجهدرنت. مجدد استفاده شده

همچنین، پایایی براي خرده . باشد می 62/0داراي پایایی 
 ـ  ، رویداد مثبت45/0دائمی    ـ  ي رویداد مثبتها مقیاس

، رویداد 60/0شخصی     ـ  ، رویداد مثبت60/0فراگیر 
، رویداد 64/0فراگیر  ـ  ، رویداد منفی40/0دائمی  ـ  منفی
بنابراین، با توجه به پایایی ؛ باشد می 60/0شخصی  ـ  منفی

این ابزار براي سنجش نگرش و خرده  آمده دست به
  .باشد ی میقبول  قابلاي آن داراي پایایی ه مقیاس

براي بررسی روایی پرسشنامه مذکور از روایی 
گیري زندگی  و واگرا با پرسشنامه جهت همگرا
) 1985( 8و کارور 7شییر) LOT-R( 6شده یدنظرتجد

روایی همگرایی براي رویدادهاي . استفاده شده است
فی و روایی واگرایی براي رویدادهاي من+ 44/0مثبت 

همچنین، از بسته آموزشی . به دست آمده است -58/0
بازآموزي اسنادي طراحی شده توسط رمضانی و 

  .شهنی ییالق به عنوان ابزار مداخله استفاده شده است

  شیوه مداخله
را ) بازآموزي اسنادي(پژوهشگر، بسته آموزشی 

یک برنامه آموزشی هشت قسمتی تنظیم نمود  صورت به
آموزش داده  اي دقیقه 50جلسه تا هر قسمت در یک 

                                                           
6. Life Orientation Test-Revised (LOT-R)  
7. Scheier  
8. Carver  



  

هاي کاریکاتوري،  مواد آموزشی شامل نقاشی. شود
 .هایی در منزل بود کاربرگ و تمرین

  هاي آماري روش
، نیانگیمها از  در این پژوهش براي توصیف داده

. شدانحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره استفاده 
و  هاي تحقیق از تحلیل مانکووا براي تحلیل فرضیه

راي بررسی روایی همگرایی و واگرایی از ماتریس ب
 افزار از نرمها با استفاده  داده .همبستگی استفاده شد

 )SPSS(کامپیوتري بسته آماري براي علوم اجتماعی 
گرفتند و سطح  قرار  وتحلیل یهتجزمورد  21 نسخه

در نظر ) p > 05/0(ها  ي فرضیه داري براي همه معنی
  .گرفته شده است

  ها یافته
 ،ها اسیخرده مق یفیتوص يها افتهی :هاي توصیفی یافته

حداقل و حداکثر  ار،یانحراف مع ن،یانگیمانند م
انحراف  ن،یانگیم 1جدول . ها، ارائه شده است نمره
خرده نگرش کل و  يها حداقل و حداکثر نمره ار،یمع
 یشیآزما يها گروه کیرا، به تفک ي نگرشها اسیمق

  .آزمون نشان داده است و پس آزمون شیو گواه، در پ

هاي  آزمون نگرش کلی و خرده مقیاس آزمون و پس هاي پیش میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره - 1جدول 
  هاي آزمایشی و گواه آن در گروه

  آزمون پس  آزمون پیش  گروه  )اسناد(متغیرها 
  حداکثر نمره  حداقل نمره  انحراف معیار  میانگین  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین

  نگرش کلی
  20  0  1/5  8/12  11  4  99/3  78/3  آزمایشی
  29/7  4  24/2  21/1  8  6  33/3  53/2  گواه

  دائمی   ـ  رویداد مثبت
  8  3  07/1  49/6  7  2  43/1  72/4  آزمایشی
  6  2  3/1  28/4  7  1  35/1  5/4  گواه

  فراگیر ـ  رویداد مثبت
  8  4  23/1  85/6  7  2  16/1  85/4  آزمایشی
  05/7  0  4/1  66/4  8  1  37/1  9/4  گواه

  شخصی    ـ  رویداد مثبت
  8  3  46/1  46/6  7  2  09/1  05/4  آزمایشی
  8  3  22/1  27/5  8  3  3/1  86/5  گواه

  دائمی  ـ رویداد منفی
  19/4  0  29/1  93/0  7  0  64/1  61/2  آزمایشی
  6  2  89/0  5/4  5  2  03/1  29/4  گواه

  فراگیر ـ  رویداد منفی
  5  1  9/0  14/3  6  1  31/1  53/3  ایشیآزم

  6  11/1  08/1  91/3  86/5  3  8/0  19/4  گواه

  5  1  21/1  9/2  8  2  41/1  7/3  آزمایشی  شخصی ـ  رویداد منفی
  8  0  73/1  85/4  6  2  09/1  26/4  گواه

  
 شود، یمالحظه م 1 طور که در جدول همان

و  آزمون شیپ يها نمره اریو انحراف مع نیانگیم
هاي مربوط به و خرده مقیاس گرش کلینآزمون  پس

براي گروه آزمایشی و گروه گواه نشان داده نگرش 

در  شده ارائههاي  براي مقایسه میانگین. شده است
توان به تفکیک گروه آزمایشی و گواه ، می1جدول 
مشاهده  1آزمون را در نمودار  آزمون و پس در پیش
بر خرده براي بررسی تأثیر بازآموزي اسنادي . نمود
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خالصه نتایج تحلیل  2هاي نگرش، جدول  مقیاس
آزمون  کوواریانس چند متغیري را روي میانگین پس

در  ها آزمون متغیرهاي مورد مطالعه با کنترل پیش
  .دهد نشان می هاي آزمایشی و گواه گروه
  

رهاي مورد مطالعه با کنترل هاي متغی آزمون خالصه نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیري روي میانگین پس - 2جدول 
  هاي آزمایشی و گواه در گروه ها آزمون پیش

  اندازه اثر  داري سطح معنی  خطا df  فرضیه F df  ارزش  آزمون  اثر

  گروه

  770/0 0001/0  47  6  260/26 77/0  اثر پیالیی

 770/0 0001/0 47 6  260/26 23/0  المبداي ویلکز

 770/0 0001/0 47 6  260/26 352/3  اثر هتلینگ
 770/0 0001/0 47 6  260/26 352/3  ي روي بزرگترین ریشه

  
دهد که بین نشان می 2مندرجات جدول 

حداقل یکی از  ازلحاظهاي آزمایشی و گواه  گروه
، یدائم - مثبتنگرش کلی و رویداد (متغیرهاي وابسته 

شخصی، رویداد     ـ  فراگیر، رویداد مثبت ـ  رویداد مثبت
 ـ فراگیر و رویداد منفی  ـ رویداد منفیدائمی،   ـ منفی

براي بررسی . دار وجود دارد تفاوت معنی) شخصی
در  راهه یکهاي  دقیق این تفاوت، تحلیل کوواریانس

نتایج این . متن مانکوا روي متغیرهاي وابسته انجام شد
این جدول . ارائه شده است 3تحلیل در جدول 

در متن  ههرا یکهاي  خالصه نتایج تحلیل کوواریانس
MANOVA هاي را براي مقایسه میانگین نمره

ها، در  آزمون آزمون همه متغیرها را، با کنترل پیش پس
  .دهد هاي آزمایشی و گواه نشان می گروه

مربوط به تأثیر  هاي فرضیه: ها بررسی فرضیه
  هاي نگرش بازآموزي اسنادي بر خرده مقیاس

بازآموزي اسنادي بر نگرش : فرضیه اصلی. 1
  .ثیر داردأآموزان دوره ابتدائی ت دانش

براي بررسی تأثیر بازآموزي اسنادي بر خرده 
خالصه نتایج تحلیل  3هاي نگرش، جدول  مقیاس

آزمون  کوواریانس چند متغیري را روي میانگین پس
هاي مربوط به خرده  نگرش کلی و خرده مقیاس

دائمی،    ـ  رویدادهاي مثبت(هاي نگرشی  مقیاس
 ـ  دائمی، منفی ـ  شخصی، منفی    ـ  ، مثبتفراگیر ـ  مثبت
در  ها آزمون با کنترل پیش) شخصی  ـ و منفی فراگیر
  .دهد نشان می هاي آزمایشی و گواه گروه

هاي  Fدهد که  نشان می 3نتایج مندرج در جدول 
براي نگرش کلی  راهه یکهاي  تحلیل کوواریانس

)976/65 = F  0001/0و  =p ( و براي خرده
دائمی     ـ رویداد مثبت: از اند عبارتهاي نگرش  مقیاس

)39/26 = F  0001/0و  =p(فراگیر   ـ ، رویداد مثبت
)19/17 =F  0001/0و  =p(شخصی     ـ ، رویداد مثبت 
)78/5  =F  020/0و  =p(دائمی   ـ ، رویداد منفی
)1/38 = F  0001/0و  =p (شخصی  ـ و رویداد منفی 
)8  =F  007/0و  =p (اما خرده ؛ باشند دار می معنی

، )p=  056/0و  F=  85/3(فراگیر   ـ مقیاس رویداد منفی
 ـ  آزمون خرده مقیاس رویداد منفی تفاوت بین پس

دار نیست  فراگیر در دو گروه آزمایشی و گواه معنی
توان  ، مییجهدرنت). دار است به صورت مرزي معنی(



  

نگرش موجب تغییر در  گفت، بازآموزي اسنادي
هاي  افزایش خرده مقیاس صورت بهآموزان  دانش
فراگیر و   ـ دائمی، رویداد مثبت    ـ رویداد مثبت اسناد

شخصی در گروه آزمایشی، نسبت به      ـ رویداد مثبت
همچنین، بازآموزي اسنادي . گروه گواه، شده است

دائمی و   ـ هاي رویداد منفی باعث کاهش خرده مقیاس
شخصی در گروه آزمایشی، نسبت به   ـ رویداد منفی

کاهش خرده مقیاس  ؛ اماگروه گواه، شده است
داري در حد  معنی(دار نبود  معنی فراگیر ـ  رویداد منفی

  ).مرزي بود

هاي  هاي نگرش کلی خرده مقیاس آزمون در متن مانکوا روي میانگین پس راهه یکهاي  نتایج تحلیل کوواریانس - 3جدول 
شخصی با کنترل   ـ فراگیر و منفی ـ  دائمی، منفی ـ  شخصی، منفی    ـ  فراگیر، مثبت ـ  دائمی، مثبت    -مثبتنگرشی رویدادهاي 

  هاي آزمایشی و گواه در گروه ها آزمون پیش

مجموع   متغیر وابسته  اثر
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
اندازه   داري سطح معنی  F  مجذورات

  اثر
   

  
  ها گروه

  579/0  0001/0  976/65  739/991  1  739/991  نگرش کلی
  365/0  0001/0  39/26  11/36  1  11/36  دائمی   ـ  رویداد مثبت
  272/0  0001/0  19/17  89/27  1  89/27  فراگیر  ـ رویداد مثبت
  112/0  020/0  78/5  49/11  1  49/11  شخصی    ـ  رویدادمثبت
  453/0  0001/0  1/38  36/42  1  36/42  دائمی  ـ رویداد منفی
  077/0  056/0  85/3  27/3  1  27/3  فراگیر  ـ رویداد منفی
  148/0  007/0  8  29/15  1  29/15  شخصی ـ  رویداد منفی

 

  گیري نتیجه بحث و
آموزان دوره  تأثیر بازآموزي اسنادي بر نگرش دانش

مشاهده  3و  2توان در جدول  ابتدایی شهر اهواز را می
 راهه یکي و نتایج تحلیل کواریانس چند متغیر. نمود

آزمون نگرش در  هاي پس نشان داد که بین نمره
ها،  آزمون هاي آزمایشی و گواه، با کنترل پیش گروه

آزمون  میانگین پس. داري وجود دارد تفاوت معنی
داري بیشتر  معنی طور بههاي آزمایشی  نگرش در گروه
در نتیجه، . آزمون گروه گواه بود از میانگین پس

وزي اسنادي بر تغییر نگرش در فرضیه تأثیر بازآم
آموزان دختر کالس ششم دوره ابتدائی شهر  دانش

، به آمده دست بهنتایج . اهواز مورد تأیید قرار گرفت
ي آزمایشی، با کنترل اثر  این معنی است که مداخله

ها، تأثیرگذار بوده است و بازآموزي  آزمون پیش
داري میان دو گروه  اسنادي توانسته تفاوت معنی
نتیجه این پژوهش، با . آزمایشی و گواه ایجاد کند

، واضحی آشتیانی )1388(صالحی و حقیقت  آنچه
دار  ، در رابطه با معنی)1381(و یوسفی و شیخ ) 1382(

 هاي اسنادي است بودن اثر بازآموزي اسنادي بر سبک
اکبري معلم  و همچنین، حدادي کوهساري و علی

هاي خود در  پژوهشاز ) 1390(و علیزاده فرد ) 1390(
هاي  داري اثر بازآموزي اسنادي بر سبک رابطه با معنی

اند، دست آورده اسنادي فراگیر و اختصاصی به 
توان گفت،  در تبیین این یافته می. هماهنگی دارد

معموالً اگر فرد نتایج یک رویداد منفی را به همان 
مورد خاص نسبت دهد، احتمال تالش در مراحل 

حاصل . یابدبه میزان زیادي افزایش میبعدي زندگی، 
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، افسردگی و ناامیدي در ، کاهش بدبینیياسنادچنین 
رمضانی، (هاي معمول زندگی است رابطه با فعالیت

در این پژوهش نمره کل نگرش، تشکیل شده ). 1392
 یدادهايروهاي  هاي خرده مقیاس از تفاضل نمره

و خرده  فراگیر  ـ مثبت ،شخصی    ـ  مثبت ،دائمی   ـ  مثبت
 ،شخصی  ـ منفی ،دائمی ـ  منفی یدادهايروهاي  مقیاس
هاي اسنادي  طبق فرمول محاسبه سبک. فراگیر  ـ منفی

خرده مقیاس در تعیین این نمره کل دخیل هستند  6
ها واکنش به رویدادهاي مثبت و نیمی  که نیمی از آن

دیگر واکنش به رویدادهاي منفی زندگی را 
نش به رویدادهاي مثبت سه شیوه تبیینی واک. سنجد می

اگر در رویدادي مثبت فرد پیامد آن : به شرح زیر دارد
هاي دیگر  را نسبتاً دائمی بداند، پیامد آن را به موقعیت

اگر علت چنین رویداد مثبتی را . زندگی تعمیم دهد
خودش بداند، چنین فردي داراي سبک اسنادي 

همه امور زندگی باشد که به  می) بین خوش(سازنده 
همچنین واکنش به . کند به دید مثبت نگاه می

: رویدادهاي منفی نیز سه شیوه تبیینی به شرح زیر دارد
ها را نسبتاً  اگر در رویدادهایی منفی، فرد پیامد آن

هاي دیگر  ها را به موقعیت دائمی بداند، پیامد آن
زندگی تعمیم دهد، یا علت چنین رویدادهاي منفی را 

بداند، چنین فردي داراي سبک اسنادي غیر خودش 
باشد که به همه امور زندگی به دید  می) بدبین(سازنده 

نوع تبیین، سبک  6برآیند این . کند منفی نگاه می
در این . دهد اسنادي هر شخصی را تشکیل می

هاي مربوط  پژوهش، بازآموزي اسنادي توانسته تبیین
 هاي مربوط به به رویدادهاي مثبت را افزایش و تبیین
نتیجه اینکه، . رویدادهاي منفی را کاهش دهد

ها که به تغییر  بازآموزي اسنادي براي اصالح نگرش
. شود، بسیار مؤثر است آموزان منجر می رفتار دانش
هاي این پژوهش، بازآموزي اسنادي توانسته  طبق یافته

نمره نگرش مثبت را باال ببرد یعنی سبب اصالح 
  .نگرش شود

بازآموزي اسنادي بر خرده مقیاس رویداد  تأثیر
توان گفت،  ، می2و  1هاي  دائمی، طبق جدول   ـ  مثبت

ها  آزمودنیتغییر در  يا گونه بهبازآموزي اسنادي توانسته 
ایجاد کند که رویدادهاي مثبت را بیشتر به عوامل 

گیري با نتایج تحقیقات  این نتیجه. دائمی نسبت دهند
همکاران  4و لی 3، تارا2اینس، ه)2008( 1گوردون

، خیر و )2009( 6و جوان بخش 5، سهرابی)2006(
و ) 1386(، موسوي نسبت و تقوي )1391(همکاران 

که تأکید همگی بر تأثیر ) 1391(شفیعی و آقا یوسفی 
بینی  رویدادهاي مثبت و خوش تداومآموزش در 

بنابراین، بازآموزي اسنادي ؛ باشد، همسویی دارد می
دائمی شده    ـ  افزایش خرده مقیاس مثبت که باعث

براي . بینی هم شده است است، باعث افزایش خوش
توان گفت افرادي که رویدادهاي  تبیین این یافته می

مثبت را در زندگی به شرایط دائمی و پایدار نسبت 
دهند و براي انجام کارهاي مهم در زندگی از خود  می

ب تالش و دهند، همین روحیه سب نشان می جرئت
احساس موفقیت در برخورد با رویدادهاي زندگی 

بینانه به آینده  نتیجه چنین شرایطی نگاه خوش. شود می
آموزش اسنادي . در زندگی است جانبه همهو پیشرفت 

 يا گونه بهکه در این پژوهش ارائه شد توانست 
ها ایجاد کند، بدین  دار تغییر در این نوع نگرش معنی

دادهاي مثبت زندگی را دائمی و معنی که فرد روی
توان استدالل کرد که بنابراین، می؛ پایدار تلقی نماید

هاي تواند نگرش نسبت به پدیده بازآموزي اسنادي می
                                                           

1. Gordon  
2. Haynes  
3. Tara  
4. Lia  
5. Sohrabi  
6. Javanbakhsh  



  

به نحو مطلوبی تغییر دهد،  اتفاق افتاده در محیط را
آموز روي  که با یکی دو موفقیت دانش يا گونه به

در آینده هاي خود  غلتک افتاده و روي موفقیت
  .گذاري کند سرمایه

اثر بازآموزي اسنادي بر خرده مقیاس رویداد 
، قابل مشاهده 2و  1هاي  فراگیر، در جدولـ  مثبت
توان گفت، بازآموزي اسنادي توانسته  می. است

ها  ها ایجاد کند که آن تغییر در آزمودنی يا گونه به
هاي دیگر  رویدادهاي مثبت را به شرایط و موقعیت

گیري این است  مفهوم این نتیجه. ی نسبت دهندزندگ
ها نسبت به رویدادهاي مثبت  که اسناد آزمودنی

این یافته با . بیشتري یافته است پذیري یمتعم
، بهادري خسروشاهی )1381(شاهی  حسنهاي  پژوهش

، سپهوند و همکاران )1391(آبادي  و هاشمی نصرت
بنا . ردهماهنگی دا) 1388(پور  علیو برقی و ) 1385(

، ترجمه داورپناه، 1996(به گفته سلیگمن و همکاران 
این خرده مقیاس از تعمیم موفقیت حکایت ) 1391
آموزي با دوستانش بهبود  مثالً، اگر ارتباط دانش. دارد

این تغییر به . شود یابد، وضعیت تحصیلی او هم بهتر می
این خاطر است که موفقیت او در یک زمینه به 

معموالً اگر افراد نتایج . کند ر سرایت میهاي دیگ زمینه
رویدادهاي مثبت را به همان مورد خاص نسبت دهند، 
شانس تالش براي رسیدن به موفقیت در مراحل بعدي 

ها  اما اگر آن؛ یابدزندگی به میزان زیادي کاهش می
هاي  هایی در زمینه ساز موفقیت ها را زمینه موفقیت

ریزي بهتري در تمام  هدیگر تلقی کنند، تالش و برنام
برنامه بازآموزي . ها از خود نشان خواهند داد زمینه

 اسنادي در ایجاد و تثبیت این خرده مقیاس بسیار تأثیرگذار
رویدادهاي مثبت در  یريتکرارپذکه  يا گونه بهبوده، 

بنابراین، ؛ ها محقق شده است یک زمینه به سایر زمینه
رده مقیاس بازآموزي اسنادي که باعث افزایش خ

فراگیر شده است، باعث افزایش ـ  رویداد مثبت
  .شود بینی هم می خوش

، بازآموزي اسنادي بر خرده 2و  1هاي  طبق جدول
توان  می. است اثرگذارشخصی،     ـ  مقیاس رویداد مثبت

تغییر در  يا گونه بهگفت، بازآموزي اسنادي توانسته 
را به ها ایجاد کند که رویدادهاي مثبت  آزمودنی

این . ، اسناد دهند)توانایی و تالش(عوامل شخصی 
، )2011(مقدم و رستمی  هاي رضایی یافته با پژوهش

، )1388(، صالحی و حقیقت )1984( 2و دمبو 1ریهر
) 1382(آشتیانی  ، واضحی)1386(دهقانی و همکاران 
در این . همخوانی دارد) 1381(و یوسفی و شیخ 

اسنادي بر اسناد ها بر تأثیر بازآموزي  پژوهش
مفهوم . ها به عوامل درونی تأکید شده است موفقیت

ي بازآموزي  گیري این است که مداخله این نتیجه
ها را تغییر دهد  اسنادي توانسته اسناد آزمودنی

رویدادهاي مثبت را به توانایی و تالش  که يطور به
شود که  این نوع اسناد سبب می. خود نسبت دهند

هاي خود احساس مباهات نماید  فقیتآموز از مو دانش
 و در خود این توانایی را ببیند که موفقیت و رویدادهاي

هاي شخصی خود او  مثبت زندگی ناشی از ویژگی
قابل عوامل بیرون از خود یا عوامل غیراست نه 
در  نفس اعتمادبهدر چنین شرایطی حس . دسترس
یش و انجام کارهاي دشوار برا یافته یشافزاآموز  دانش

توان گفت اگر افراد نتایج  ، مییتدرنها. شود آسان می
رویدادهاي مثبت را به خودشان نسبت دهند، در 

عمل به تکالیف  ازجملهمراحل مختلف زندگی، 
دشوار آموزشگاهی و تالش براي رسیدن به موفقیت، 

  .توانند موفقیت بیشتري کسب نمایند می
همچنین، بازآموزي اسنادي بر خرده مقیاس 

، تأثیر 2و  1هاي  دائمی، طبق جدول ـ  یداد منفیرو
                                                           

1. Reiher  
2. Dembo  
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تغییر  يا گونه بهیعنی، بازآموزي اسنادي توانسته ؛ دارد
ها ایجاد کند که رویدادهاي منفی را  در آزمودنی

نتیجه . نسبت دهند) موقتی( یردائمیغبیشتر به عوامل 
، 1996(با آنچه سلیگمن و همکاران  آمده دست به

براي تأثیر بازآموزي اسنادي ) 1391ترجمه داورپناه، 
. اند، هماهنگی دارد دائمی بیان کرده ـ  بر رویداد منفی

 ـ  ها اظهار داشتند اگر کودکی در رویداد منفی آن
دائمی نمره باالیی بگیرد، معموالً، در مقابل شکست یا 

به  یسخت بهکند و  رویدادهاي ناگوار انفعال پیشه می
با بازآموزي اسنادي  ما؛ اگردد یبازموضعیت معمول 

 ـ او را اصالح نموده و نمره رویداد منفی اسنادتوان  می
همچنین، نتیجه این قسمت از . دائمی را کاهش داد

، دهقانی و )2009( 2و سرین 1پژوهش با نتایج هنراهان
، )1382(، رحمان پور و همکاران )1386(همکاران 

 و) 1986(و سلیگمن  4و گیرگاس 3هوکسما ـ  نولن
، مبنی بر )2005( 7و گولیگان 6، ترنري5هرمن

اثربخشی بازآموزي اسنادي بر موقتی بودن پیامدهاي 
بررسی محتواي این . رویدادهاي منفی، همخوانی دارد

دهد افرادي که رویدادهاي  خرده مقیاس نشان می
کنند،  منفی زندگی را عواملی دائمی و پایدار تلقی 

 جرئتی از خود براي انجام کارهاي مهم در زندگ
آموزش اسنادي که در این . دهند الزم را نشان نمی

دار تغییر در  معنی يا گونه بهپژوهش ارائه شد توانست 
ها ایجاد کند که رویدادهاي ناگوار  این نوع نگرش

؛ دائمی نیستند و مثل هر رویدادي پیامد زودگذر دارند
ي بازآموزي اسنادي توانسته اسناد  بنابراین، مداخله

                                                           
1. Hanrahan  
2. Cerin  
3. Nolen-Hoeksema 
4. Girgus  
5. Hermann  
6. Trenerry 
7. Colligan  

تغییر  يا گونه بهها را در رویدادهاي منفی  آزمودنی
ها را یک پدیده دائمی تلقی  ها و ناکامی دهد که شکست

ها  به عبارتی، بازآموزي اسنادي توانسته آزمودنی. نکنند
 را متقاعد کند که رویدادهاي منفی زودگذر هستند و

 .براي همیشه بر زندگی انسان حاکم نیستند

خرده مقیاس رویداد  بازآموزي اسنادي بر
داري  ، تأثیر معنی2و  1هاي  فراگیر، طبق جدولـ  منفی

اثر بازآموزي اسنادي در حد  هرچند. نداشته است
آماري این میزان اثر،  ازنظر امادار بود،  مرزي معنی

توان به این  ي فوق را می یافته. شود دار تلقی نمی معنی
ادي در ي بازآموزي اسن صورت بیان کرد که مداخله

یعنی ؛ ها، خیلی موفق نبوده استتغییر اسناد آزمودنی
دهد که تغییر  يا گونه بهعدم موفقیت را  اسنادنتوانسته 
ها را فقط به همان موقعیتی که شکست در آن شکست
ها پیامدهاي منفی را به  اسناد دهند، بلکه آن داده رخ

سلیگمن  ؛ امادهند تعمیم می هاي زندگی سایر موقعیت
معتقدند ) 1391، ترجمه داورپناه، 1996(و همکاران 

فراگیر نمره باالیی  ـ  اگر کودکی در رویداد منفی
بگیرد، معموالً، یک رویداد ناگوار را به سایر موارد 

تلقی  یزآم فاجعهرا   دهد و آن زندگی تعمیم می
، 8هاي شقاقی گیري با یافته این نتیجه. کند می

، حدادي )2012( 11نژاد طانی، سل10، ایرانپور9نیا صفري
، علیزاده فرد )1390(اکبري معلم  کوهساري و علی

 15و دان 14، گوست13، کر12و پرودفوت) 1390(
داري اثر بازآموزي اسنادي بر  ، مبنی بر معنی)2009(

یکی از علل . هاي اسنادي، هماهنگی ندارد انواع سبک
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احتمالی عدم تأثیر بازآموزي اسنادي بر خرده مقیاس 
 کهفراگیر، در این پژوهش، این است  ـ  اد منفیروید

 عنوان بهاوالً، این خرده مقیاس معموالً در درازمدت 
ثانیاً، تعمیم . گیرد یک باور فرهنگی در افراد شکل می

 مرور بهي ابعاد زندگی،  دادن نتایج رویدادها به همه
بنابراین، در مدت ؛ آید زمان در افراد به وجود می

ازآموزي اسنادي مشکل است که بتوان ي ب کوتاه دوره
  .داري در این خرده مقیاس ایجاد کرد تغییر معنی

هاي ، مقایسه میانگین2و  1هاي  طبق جدول
آزمون گروه آزمایشی و گروه گواه، با کنترل  پس
ها، نشان داد که بازآموزي اسنادي  آزمون پیش
 ـ  مقیاس رویداد منفی  ها را در خردههاي آزمودنی نمره

داري تغییر داده و باعث کاهش  معنی طور بهشخصی 
یعنی، بازآموزي اسنادي توانسته ؛ شده است  آن
ها تغییر ایجاد کند که  در آزمودنی يا گونه به

دیگران یا ( یرشخصیغرویدادهاي منفی را به عوامل 
گیري به این  این نتیجه. ، نسبت دهند)شرایط محیطی

ی که بازآموزي مفهوم است که افراد گروه آزمایش
اسنادي را تجربه کردند، توانستند پس از پایان دوره 
بازآموزي علل رویدادهاي منفی را به خودشان نسبت 

بلکه علل چنین رویدادهایی را به عوامل بیرون . ندهند
این یافته با تحقیقات یوسفی و . از خود منتقل نمایند

و همکاران  1استوارت. هماهنگ است) 1381(شیخ 
گیري  در نتیجه) 1386(و دهقانی و همکاران ) 2011(

آموزانی که شکست  اند که دانشاز تحقیق خــود آورده
خود را به عدم تالش کافی، عوامل بیرونی و ناپایدار 

  .بیشتري دارند نفس اعتمادبهنسبت دهند، توانایی و 

                                                           
1. Stewart  

توان گفت بازآموزي  گیري کلی، می در یک نتیجه
هاي مربوط به  مقیاس اسنادي، نگرش و تمامی خرده

رویداد  جز به(دار  معنی يا گونه بهنگرش را 
تغییر داده ) داري آن مرزي بود فراگیر که معنیـ  منفی
، بازآموزي اسنادي سبب تغییر و یگرد عبارت به. است

امکان دارد تغییر . شود آموزان می اصالح نگرش دانش
ی نیز تأثیر به سزایی در ابعاد مختلف زندگ شده حاصل
بازآموزي  لذا آموزش. آموزان داشته باشد دانش

هاي غلط  اسنادي در مدارس ابتدایی براي تغییر نگرش
  .رسد هاي معیوب، ضروري به نظر می و اصالح نگرش

ــدیر و تشــکر ایــن مطالعــه از حمایــت مــالی   :تق
دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد یاسـوج برخـوردار بـوده      

ور شـهنی  خانم پرفسـ  همچنین، حاصل همکاري. است
دانشگاه شهید چمـران و اداره   شناسی روانییالق استاد 

ــل  ــوزشکـ ــرورش آمـ ــه   وپـ ــتان و ناحیـ  4و  1خوزسـ
از همه کسانی که در انجـام  . اهواز بود وپرورش آموزش

در  کننـدگان  شرکت و ازاین مطالعه ما را یاري رساندند 
  .شود پژوهش بسیار سپاسگزاري می
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