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Introduction: Self-efficacy is one of the most important cognitive abilities in which defect leads to failure. The 

purpose of this study was to investigate the effect of optimistic attribution style training on self-efficacy of normal 

and dyslexic boys of fourth grade in Isfahan city.   

Methods: The study design was experimental with pre-test, post-test, follow-up and control group. After screening 

based on Cattell’s Intelligence Test (1973), Seligman’s Children Attribution Style Questionnaire (1984), Bazraf-

shan Moghadam Dyslexia Checklist (1997) and Kormi Nouri and Moradi Reading and Dyslexia test (2005), from 

the population of fourth grade male students in Isfahan city, 60 students were selected in a multi-stage random 

manner. Thirty normal students were randomly assigned to the experimental and control groups and 30 dyslexic 

students were randomly assigned to the experimental and control groups. After performing a pre-test including 

bandura’s self-efficacy questionnaire (2006) and presenting the optimistic attributional style training, post-test and 

follow-up test were performed.

Results: The results of the analysis of variance with repeated measures showed that optimistic attribution style train-

ing was effective on the general self-efficacy and social skills and emotional reactions subscales of  the experimental 

groups in post-test and one-month follow-up test (P<0.05). This training was effective on the academic self-efficacy 

of the normal experimental group and the reading self-efficacy of the experimental dyslexic group in both post-test 

and follow up (P<0.05), but it was not effective on the reading self-efficacy of the normal experimental group and the 

academic self-efficacy of the experimental dyslexic group in post-test and follow up (P>0.05).

Conclusion: Optimistic attribution style training can improve normal and dyslexic boys’ self-efficacy, and this 

program can be used to improve children’s self-efficacy.
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به  منجر  آن  در  نقص  که  است  کودکان  موفقیت  برای  شناختی  توانایی های  مهم ترین  از  یکی  خودکارآمدی،  مقدمه: 

و  عادی  پسران  بر خودکارآمدی  اسناد خوش بینانه  آموزش سبک  تاثیر  بررسی  پژوهش حاضر،  شکست می شود. هدف 

نارساخوان پایه چهارم شهر اصفهان بود.  

روش کار: پژوهش حاضر تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به همراه گروه کنترل بود. پس از غربال گری بر 

مبنای تست هوش Cattell )1973(، چک لیست نارساخوانی بذر افشان مقدم )1376(، آزمون خواندن و نارساخوانی ُکرمی 

نوری و مرادی )1384( و پرسشنامه سبک اسنادی کودکان Seligman )1984( از جامعه دانش آموزان پسر پایه چهارم 

شهر اصفهان، 60 نفر به شیوه تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس 30 نفر به صورت تصادفی به 

گروه آزمایش و کنترل عادی و 30 نفر به گروه آزمایش و کنترل نارساخوان گمارده شدند. بعد از اجرای پیش آزمون شامل 

آزمون خودکارآمدی Bandura )2006( و ارائه آموزش سبک اسناد خوش بینانه، پس آزمون و پیگیری 1 ماهه اجرا شد.

یافته ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که آموزش سبک اسناد خوش بینانه در پس آزمون و پیگیری 

است  بوده  موثر  آزمایش  گروه های  واکنش های هیجانی  و  اجتماعی  مهارت های  مقیاس  زیر  و  بر خودکارآمدی عمومی 

)P<0/05( همچنین، این آموزش در پس آزمون و پیگیری بر خودکارآمدی تحصیلی گروه عادی و خودکارآمدی خواندن 

گروه نارساخوان نیز موثر بود )P<0/05(، ولی بر خودکارآمدی خواندن گروه عادی و خودکارآمدی تحصیلی گروه نارساخوان 

.)P>0/05( تاثیر نداشت

نتیجه گیری: آموزش سبک اسناد خوش بینانه، قادر به ارتقای خودکارآمدی پسران عادی و نارساخوان است و از این برنامه 

می توان در جهت ارتقای خودکارآمدی کودکان بهره برد.

مقدمه
خودکارآمدی یکی از مهم ترین توانایی های شناختی در زندگی است و 
از نظر Bandura )1986( به باور افراد درباره توانایی انجام موفق وظایف 
در موقعیت های خاص اشاره دارد که روی مواردی مثل انتخاب تکالیف، 
تالش و پشتکار فردی در رویارویی با چالش ها و همچنین روی یادگیری 
تاثیر مي گذارد )1(. به تعبیر Bandura )2006(، خودکارآمدی، اساس 

آنها  توسط خودکارآمدی  انسان ها  زندگی  که  گونه ای  به  است؛  اعمال 
هدایت می شود )2(. افراد دارای خودکارآمدی پایین، احساس درماندگی 
می کنند و اعتقاد دارند، تالش هایشان، بی فایده است. در مقابل، افراد 
دارای خودکارآمدی باال، باور دارند که مي توانند به شیوه موثری با وقایع 
مواجه شوند؛ به همین خاطر در کارها از خود استقامت نشان مي دهند 
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و غالبا در سطح باال عمل مي کنند. خودکارآمدی باال، ترس از شکست 
را  توانایی حل مسئله  و  ارتقا می دهد  را  اهداف  را کم می کند، سطح 
تقویت می کند. خودکارآمدی باال، همچنین بر سطح انگیزش فرد تاثیر 

می گذارد و میزان تالش و پشتکار را تقویت می کند )3(.
یکی از حیطه های مهمی که خودکارآمدی در آن به شدت موثر است 
یادگیری می باشد. یادگیری یکی از مهم ترین حیطه ها در زندگی افراد 
است؛ به گونه ای که اختالل در آن صدمات جبران ناپذیری به زندگی 
وارد می سازد و مداخله سریع در آن ضرورت می یابد. اختالل در فرآیند 
اختالالت  انواع  از  یکی  دهد؛  رخ  مختلف  صور  به  می تواند  یادگیری، 
یادگیری، نارساخوانی است که به تعبیر Tanaka و همکاران )2011(، 
یک اختالل عصب شناختی است که در آن فرد علی رغم داشتن هوش 
با  مهارت های خواندن  در کسب  کافی  آموزشی  فرصت های  و  طبیعی 
مشکل مواجه می گردد )4(. کودکان مبتال به نارساخوانی، معموال واژه ها 
را تحریف و جایگزین می کنند یا آنها را کال نمی خوانند و تنها بعضی 
از مطالب خوانده شده را درک می کنند )5(. به دلیل این که توانایی 
خواندن، زیربنای اکتساب علم و دانش است، این توانایی به عنوان یکی 
از ضروری ترین قابلیت های بشری شناخته می شود که توجه همه جانبه 

به ابعاد مختلف آن بسیار اهمیت دارد )6(.
در باب اهمیت نارساخوانی، باید گفت که طبق نتایج پژوهش ها، حدودا 
80 درصد کودکان مبتال به اختالالت یادگیری در این دسته قرار می گیرند 
 .)7( است  دخترها  از  بیش  برابر  چهار  تا  سه  پسرها  در  آن  شیوع  که 
دانش آموزان مبتال به اختالالت یادگیری از جمله دانش آموزان نارساخوان، 
افزون بر مشکالت تحصیلی، در برخی زمینه های مهم روان شناختی هم 
دچار مشکل هستند. برای مثال، خودکارآمدی آنها، اغلب دچار اختالل 
می شود )10-8(. از آنجایی که عملکرد موفق فرد، نقش مهمی در ارتقا و 
حفظ خودکارآمدی دارد )3( و در این کودکان به دلیل ضعف تحصیلی، نه 
تنها موفقیت های چشمگیر دیده نمی شود، بلکه شکست های مکرر توسط 

آنها تجربه می شود، خودکارآمدی به شدت صدمه می بیند. 
با توجه به تاثیرات مثبت خودکارآمدی بر عملکرد و زیان ناشی از نقص 
آن مخصوصا در کودکی، باید در جهت ارتقای سطح خودکارآمدی افراد 
گام برداشت و بر اساس این که کودکان نارساخوان خودکارآمدی پایینی 
دارند؛ انگیزش آنها برای پیشرفت تحصیلی بهتر، افت می کند و آنها را 
در یک موقعیت راکد نگه می دارد. در یک سیکل باطل، خودکارآمدی 
مختل شده بر توانایی های یادگیری افراد نارساخوان تاثیر منفی گذاشته 
و بر مشکالت آنها دامن می زند. در همین راستا، Sarier )2016؛ به نقل 
از Yuksel و همکاران(، در پژوهشی نشان داد که مهم ترین عامل موثر 
در موفقیت تحصیلی، خودکارآمدی است )11(. بنابراین خودکارآمدی 

برنامه های  هدف  و  توجه  مورد  باید  نارساخوان  کودکان  مخدوش 
مداخله ای قرار گیرد تا عملکرد آنها نیز بهبود یابد.

یکی از روش های موثر ارتقای سطح خودکارآمدی، آموزش سبک اسناد 
اسناد  سبک  یک   Seligman نظر  از  خوش بینی،  است؛  خوش بینانه 
افراد درباره علت ها است.  تفکر  ساختاریافته است که منشا آن، شیوه 
هر فردی در انتساب امور به علل مختلف، عادت های ویژه ای دارد که 
سبک اسناد نامیده مي شود. سبک اسناد در کودکی شکل مي گیرد و 
در صورتی که از بیرون، دخالتی در آن صورت نگیرد، در تمام عمر ثابت 
باقی مي ماند. کودکان در تبیین این که چرا رویدادهای خوب یا بد برای 
آنها رخ می دهد، از سه بعد استفاده مي کنند که شامل تداوم، فراگیر 
بودن و شخصی سازی است. اگر کودکان، درباره شکست های خود، کلمه 
این  در  اگر  و  دارند  بدبینانه  اسناد  سبک  مي برند،  کار  به  را  همیشه 
موارد از کلمه بعضی وقت ها استفاده مي کنند، پیرو سبکی خوش بینانه 
تعمیم های  به  خود،  شکست های  مورد  در  بدبین  کودکان  هستند. 
شکست هایشان  مورد  در  خوش بین  کودکان  ولی  مي زنند  دست  کلی 
به تبیین های اختصاصی مي پردازند. کودکان بدبین، همچنین خود را 
خوش بین  کودکان  ولی  مي کنند  نکوهش  دائمي   و  فراگیر  صورت  به 
از   .)12( مي نمایند  نکوهش  اختصاصی  و  موقت  به شکل  را  خودشان 
نظر Bandura )2006( افرادی که باورهای خودکارآمدی باالیی دارند، 
انتظار  و  می گیرند  نظر  در  خودشان  برای  چالش برانگیزی  هدف های 
دارند که تالش هایشان، نتایج مثبت به بار آورد. چنین افرادی به جای 
انتساب شکست ها به عوامل کنترل ناپذیر، آنها را به تالش های ناکافی 
رفع  قابل  را  موانع  افراد،  این  نسبت می دهند.  نامناسب  راهبردهای  یا 
و مسائل را قابل حل در نظر می گیرند و در جهت دستیابی به اهداف 
ارتقای  راه های  از  یکی  بنابراین،   .)2( می کنند  تالش  پشتکار  با  خود، 
خودکارآمدی، افزایش افکار خوش بینانه است و پژوهش های متعددی 

بر ارتباط خوش بینی و خودکارآمدی صحه گذاشته اند )13-16(.
به طور کلی می توان گفت کودکان در طول زندگی با مشکالتی رو به 
تاثیر منفی گذاشته و موجب  رو مي شوند که بر روی خوش بینی آنها 
بدبینی آنها مي شود؛ در این میان، کودکان نارساخوان، به دلیل نقص ها 
و مشکالت متعددی که همواره در عرصه های مختلف زندگیشان تجربه 
حالت،  این  و  مي شوند  بدبینی  اسیر  خاص تر،  گونه ای  به  مي کنند، 
میان،  این  در  مي گذارد.  جای  بر  خودکارآمدی  آنها  بر  منفی  تاثیرات 
با نتایج  پروتکل آموزش سبک اسناد خوش بینانه Seligman، مطابق 
ارائه آموزش های متنوع موثر بر خودکارآمدی،  با  پژوهش های متعدد، 
مانند آموزش مهارت حل مسئله )17، 18( و جرات مندی )19( مي تواند 
به عنوان مداخله ای موثر به این وضعیت پایان دهد و کودکان را از بدبینی 
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خوش بینی،  و   )3( بهتر  توجه  و  شناخت   ،)20( باالتر  خلق  سمت  به 
روان شناسی  مداخالت  پژوهش ها،  نتایج  طبق  که  چرا  دهد؛  سوق 
مثبت، می تواند مکمل دیگر روش ها، در ارتباط با پیشگیری و درمان 
آسیب های روانی باشد )21(. پژوهش هایی در زمینه ارتباط خوش بینی 
خودکارآمدی  با  خوش بینی  رابطه  که  گردیده  انجام  خودکارآمدی،  با 
باالخص  و  کودکان  در  مطالعات  این  ولی  مي دهد  نشان  روشنی  به  را 
کودکان نارساخوان چه در ایران و چه در خارج از ایران کمتر انجام شده 
و یا حتی اصال انجام نشده است. همچنین بیشتر این مطالعات از نوع 
را به صورت یک  بر خودکارآمدی  تاثیر خوش بینی  بوده و  همبستگی 
مداخله مجزا مورد بررسی قرار نداده است؛ بنابراین، با توجه به مطالب 
اسناد  سبک  آموزش  اثربخشی  بررسی  هدف  با  پژوهش  این  مذکور، 
خوش بینانه بر خودکارآمدی پسران عادی و نارساخوان پایه چهارم شهر 

اصفهان، چند فرضیه ذیل را مورد بررسی قرار داده است.
پسران  عمومی  خودکارآمدی  بر  خوش بینانه  اسناد  سبک  آموزش   )1
گروه های  با  مقایسه  در  اصفهان  شهر  چهارم  پایه  نارساخوان  و  عادی 

کنترل در پس آزمون و پیگیری موثر است.
و  تحصیلی  خودکارآمدی  بر  خوش بینانه  اسناد  سبک  آموزش   )2
خودکارآمدی خواندن پسران عادی و نارساخوان پایه چهارم شهر اصفهان 

در مقایسه با گروه های  کنترل در پس آزمون و پیگیری موثر است.
و  اجتماعی  مهارت های  بر  خوش بینانه  اسناد  سبک  آموزش   )3
واکنش های هیجانی پسران عادی و نارساخوان پایه چهارم شهر اصفهان 

در مقایسه با گروه های کنترل در پس آزمون و پیگیری موثر است.

روش کار
طرح پژوهش حاضر، از نوع تجربی با پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری 
با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان پسر 
پایه چهارم ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1396-1395 بود. 
روش نمونه گیری، تصادفی چند مرحله ای بود؛ بدین منظور، به انتخاب 
تصادفی ناحیه سه از نواحی شش گانه آموزش و پرورش اصفهان، پرداخته 
شد؛ سپس از بین مدارس پسرانه دوره ابتدایی این ناحیه، پنج مدرسه به 
تصادف، انتخاب شد. تعداد کل کالس های پایه چهارم این پنج مدرسه 
 11 این  در  چهارم  پایه  دانش آموز  نفر   322 جمعا،  و  بود  کالس   11
بر  دانش آموز،  این 322  میان  از  که  بودند  تحصیل  به  مشغول  کالس 
اساس معیارهای ورود به پژوهش، گروه نمونه به تعداد 60 نفر )15 نفر 
گروه آزمایش عادی، 15 نفر گروه کنترل عادی، 15 نفر گروه آزمایش 
نارساخوان، 15 نفر گروه کنترل نارساخوان( انتخاب شدند. این معیارها 
برای گروه عادی شامل: داشتن سن 10-9 سال، معرفی توسط معلم 

در مصاحبه اولیه پژوهشگر با وی، داشتن بهره هوشی نرمال بر اساس 
شناسایی  ابزار  اساس  بر  بدبینانه  اسناد  سبک  داشتن  هوشی،  آزمون 
سبک اسناد کودکان، رضایت از شرکت در دوره آموزشی و برای گروه 
نارساخوان عالوه بر معیارهای فوق شامل دریافت عنوان نارساخوانی بر 
اساس ابزارهای تشخیصی بود. مالک های خروج از پژوهش برای دو گروه 
عادی و نارساخوان هم شامل: ابتال به اختالل روانی همزمان، مشارکت 
همزمان در برنامه های آموزشی_درمانی دیگر، عدم عالقه مندی به ادامه 

شرکت در جلسات و غیبت بیش از 2 جلسه بود.
از میان 322 دانش آموز مشغول به تحصیل در 11 کالس مذکور، 49 
با  اولیه  مصاحبه  یک  طریق  از  که  بودند  نارساخوانی  به  مشکوک  نفر 
بر  نارساخوان  دانش آموزان  )ویژگی های  بودند  شده  انتخاب  معلمین 
از آنان درخواست شد که بر  اساس DSM-5 به معلمین گفته شد و 
نارساخوان  نظر  به  که  دانش آموزانی  شده،  مطرح  ویژگی های  اساس 
هستند را معرفی نمایند(. سپس به منظور تشخیص کودکان نارساخوان 
مقدم،  بذرافشان  نارساخوانی  لیست  دانش آموز، چک  این 49  میان  از 
آزمون خواندن و نارساخوانی ُکرمي نوری و مرادی و همچنین آزمون 
نارساخوان،  دانش آموزان  انتخاب  برای  شد.  استفاده   ،Cattell هوشی 
کسانی که بر اساس چک لیست نارساخوانی بذرافشان مقدم، نارساخوان 
نارساخوانی ُکرمی  آنها بر اساس آزمون خواندن و  نارساخوانی  بوده، و 
این آزمون  نمره  تایید شده بود )یعنی کسانی که در  نوری و مرادی 
هوشی  آزمون  اساس  بر  و   ))22( بودند  کرده  دریافت  کمتر  و   157
Cattell دارای هوش نرمال بودند، برای ورود به پژوهش انتخاب شدند. 

از میان این 49 نفر، 37 نفر بر اساس ابزارهای گفته شده نارساخوان 
بودند. سپس از میان این 37 دانش آموزی که شرایط الزم برای ورود به 
 Seligman پژوهش را کسب کرده بودند، آزمون سبک اسنادی کودکان
و همکاران گرفته شد. از میان این دانش آموزان، 30 نفر از کسانی که 
انتخاب شدند.  پژوهش  به  ورود  برای  داشتند،  بدبینانه  اسنادی  سبک 
مذکور،  دانش آموز  نفر  میان 322  از  عادی  دانش آموزان  انتخاب  برای 
پس از یک مصاحبه اولیه با معلمین 41 نفر معرفی شدند )از معلمین 
خواسته شد، دانش آموزانی را معرفی نمایند که به لحاظ تحصیلی عادی 
نظر  به  از همساالنشان  پایین تر  لحاظ خوش بینی، سطح  به  و  هستند 
اساس  بر  که  کسانی  از  نفر   30 پژوهش  به  ورود  برای  که  می رسند( 
آزمون  اساس  بر  و  بودند  نرمال  هوش  دارای   Cattell هوشی  آزمون 
بدبینانه  اسناد  و همکاران، سبک   Seligman اسنادی کودکان  سبک 
داشتند، انتخاب شدند و از بین دو گروه نارساخوان و عادی که شرایط 
الزم برای شرکت در پژوهش را به دست  آورده بودند، به صورت تصادفی 
از  پس  نمونه  نهایی  حجم  البته  شدند.  گمارده  گروه،  هر  به  نفر   15
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ریزش 8 نفر، به 52 نفر رسید؛ به طوری که در هر گروه، 13 نفر حضور 
داشتند. پس از اجرای پیش آزمون بر روی 4 گروه ذکر شده، مداخله 
به دو  آموزش سبک اسناد خوش بینانه )12( در 8 جلسه یک ساعته 
گروه آزماش در 8 هفته متوالی ارایه گردید. گروه های کنترل، هیچ گونه 
مداخله ای دریافت نکردند. پس از اتمام جلسات، برای ارزیابی اثربخشی 
مداخله در گروه های آزمایش در مقایسه با گروه های کنترل پس آزمون، 
انجام شد. همچنین پس از گذشت 1 ماه، آزمون پیگیری، جهت ارزیابی 
گروه های  با  آزمایش  گرو ه های  و  گردید  اجرا  مداخله  اثربخشی  تداوم 
کنترل مورد مقایسه قرار گرفتند. در راستای عمل بر اساس مالحظات 
اخالقی در پژوهش، پس از اجرای آزمون پیگیری 1 ماهه، برای 2 گروه 
خوش بینانه  اسناد  سبک  آموزش  مداخله  نارساخوان،  و  عادی  کنترل 
ابزارهای زیر برای جمع آوری داده ها  از  به صورت فشرده اجرا گردید. 

استفاده شد:
ابزار پژوهش  

چک لیست نارساخوانی بذرافشان مقدم: این چک لیست، وسیله ای 
نارساخوانی است که توسط  به  برای غربال گری دانش آموزان مشکوک 
شامل 15  و   )23( است  در سال 1376 ساخته شده  مقدم  بذرافشان 
سؤال در مورد نحوه خواندن دانش آموزان است؛ این سواالت توسط معلم 
که  را  مواردی  معلم  که  صورت  بدین  می شود؛  داده  پاسخ  دانش آموز 
به صورت مکرر در عملکرد دانش آموزش دیده است، انتخاب می نماید. 
چنان چه معلم گزینه بلی را برای 5 گویه یا بیشتر در مورد دانش آموز 
عالمت بزند، آن دانش آموز مالک های اولیه نارساخوانی را برآورده می کند 
و پس از آن باید با دیگر آزمون های معتبر مورد ارزیابی واقع گردد تا 
تایید  مورد  لیست  چک  محتوایی  روایی  گردد.  تایید  وی  نارساخوانی 
پاکدامن  پژوهشی،  در  همچنین  و   )24( است  گرفته  قرار  متخصصین 
ساوجی پایایی آن به روش بازآزمایی را برابر با 0/92 به دست آورد )24(.

آزمون  این  مرادی:  و  نوری  ُکرمی  نارساخوانی  و  خواندن  آزمون 
توسط ُکرمي  نوری و مرادی در سال 1384 خاص دانش آموزان دختر و 
پسر اول تا پنجم دبستان یک زبانه )فارسی( و دو زبانه )آذری و کردی( 
تدوین و هنجاریابی شده و ده آزمون فرعی به نام های خواندن کلمات، 
زنجیره کلمات، قافیه، نامیدن تصاویر، درک متن، درک کلمات، حذف 
را  مقوله ها  و  حرف  نشانه های  کلمات،  شبه  و  ناکلمات  خواندن  آواها، 
داراست. برای نمره گذاری به هر پاسخ صحیح یک نمره داده می شود و از 
جمع نمرات ده خرده مقیاس، نمره کل به دست می آید. فردی که نمره 
157 و کمتر به دست بیاورد، نارساخوان، در نظر گرفته می شود. ضریب 

آلفای کرونباخ کل آزمون، در پژوهشی 0/82 گزارش شده است )22(.

Cattell در سال 1973  این آزمون توسط   :Cattell آزمون هوشی 
ساخته شده است که هوش کودکان 4 سال به باال تا بزرگساالن باهوش 
را می سنجد و از چهار خرده آزمون سری ها، طبقه بندی ها، ماتریس ها و 
شرایط تشکیل شده است. این آزمون سه مقیاس دارد که هر مقیاس دو 
فرم همتای الف و ب را شامل مي شود. مقیاس اول مخصوص کودکان 
8-4 سال، مقیاس دوم برای افراد 14-8 سال و بزرگساالن با سطح سواد 
کمتر از دیپلم و مقیاس سوم برای دانشجویان و بزرگساالن باهوش مورد 
استفاده قرار مي گیرد. نمره گذاری این آزمون بدین صورت است که به 
هر پاسخ صحیح یک نمره تعلق می گیرد و از جمع نمرات چهار خرده 
مقیاس، نمره کل آزمون کسب می شود )25(. صوفی در سال 1375 
)به نقل از الهیجانیان(، ضریب پایایی فرم الف مقیاس دوم آزمون هوش 
Cattell را با استفاده از روش کودر_ریچاردسون 0/81 و با استفاده از 

روش تنصیف 0/82 اعالم کرده است. او همچنین با هدف ارزیابی روایی 
همگرا، همبستگی این آزمون را با آزمون هوشی Raven، محاسبه کرد 
و ضریب همبستگی 0/5 و 0/68 را برای کودکان 11تا 14 سال ارائه 

نمود )25(.

 Style Questionnaire( کودکان  اسنادی  سبک  پرسشنامه 
 Seligman توسط  پرسشنامه،  این   :)Children Attributional

و همکارانش در سال 1984 طراحی شده است و 48 سوال دارد که 
موقعیت  یک  هر سوال  مي کند.  تعیین  را  کودکان  اسنادی  سبک های 
فرضی را ارائه مي کند و آزمودنی ها با تصور آن موقعیت یکی از دو پاسخ 
را در ارتباط با دلیل آن اتفاق انتخاب مي کنند. به منظور نمره گذاری 
این پرسشنامه، به هر پاسخ درونی، پایدار و کلی عدد یک و به هر پاسخ 
بیرونی، گذرا و خاص عدد صفر داده مي شود )26(. در راستای بررسی 
مثبت،  رویدادهای  برای  آن  کرونباخ  آلفای  ضریب  پرسشنامه،  پایایی 
0/71، رویدادهای منفی، 0/66 و برای کل پرسشنامه، 0/73 محاسبه 
شده است )27(. روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران توسط درستکار 
و همکاران در سال 1391 به دست آمد و مورد تایید قرار گرفت )28(. 
و  کرونباخ  آلفای  روش  با  پرسشنامه  این  پایایی  ضریب  پژوهشی،  در 
و   0/57 بین  ای  دامنه  در  مثبت  رویدادهای  برای  ترتیب  به  تنصیف 
0/42 و برای رویدادهای منفی در دامنه ای بین 0/45 و 0/45 محاسبه 
شد. همچنین ضریب روایی همزمان آن برای رویدادهای مثبت 0/53 و 
برای رویدادهای منفی 0/51 به دست آمد که قابل قبول می باشد )29(. 

 ،Bandura پرسشنامه خودکارآمدی: این پرسشنامه بر اساس نظریه
شد.  ساخته  همکاران  و   Bandura توسط   2002 سال  در  و  طراحی 
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یافته ها
پژوهش حاضر بر روی 52 پسر پایه چهارم ابتدایی انجام شد )به طوری 
که قبال اشاره شد تعداد نمونه پس از ریزش به 52 نفر کاهش یافت( 
که 26 نفر از آنها عادی و 26 نفر دیگر نارساخوان بودند. جهت بررسی 
فرضیه های پژوهش، با مدنظر قرار دادن پیش فرض های مربوطه از آزمون 
تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده گردید که نتایج در ادامه 
انحراف  مانند میانگین،  ابتدا شاخص های توصیفي  گزارش شده است. 
پیش آزمون،  نمرات  به  مربوط  نمونه  آزمودنی های  تعداد  و  استاندارد 
پس آزمون و پیگیری نمرات خودکارآمدی و مؤلفه های آن در گروه های 

آزمایش و کنترل در جدول 2 گزارش شده است. 
مقادیر برآورد شده در جدول 2 بیان گر این است که در گروه عادی در 

خودکارآمدی و مؤلفه های آن )به جز خودکارآمدی خواندن( در گروه 
آزمایش، میانگین نمره هاي پس آزمون و پیگیری نسبت به پیش آزمون 
تغییر یافته، اما در گروه کنترل در هر سه بار آزمون تفاوت به اندازه گروه 
آزمایش محسوس نیست. همچنین در گروه نارساخوان در خودکارآمدی 
آزمایش،  گروه  در  تحصیلی(  خودکارآمدی  جز  )به  آن  مؤلفه های  و 
تغییر  پیش آزمون  به  نسبت  پیگیری  و  پس آزمون  نمره هاي  میانگین 
اندازه گروه  به  تفاوت  آزمون  بار  اما در گروه کنترل در هر سه  یافته، 

آزمایش محسوس نیست.
مکرر  اندازه گیری  با  واریانس  تحلیل  آزمون  از  استفاده  از  قبل 
برای  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  آزمون  این  به  مربوط  پیش فرض های 
بررسی وضعیت نرمالیتی داده های متغیر خودکارآمدی و مؤلفه های آن 

سپس در سال 2006، توسط Mercer مورد بازبینی قرار گرفت. ضریب 
آلفای کرونباخ آن در دفعات مختلف اجرا، بین 0/90 تا 0/94 گزارش 
شده است. این پرسشنامه شامل 40 سوال است و خودکارآمدی تحصیلی 
مهارت های  دوم(،  سوال   10( خواندن  خودکارآمدی  اول(،  سوال   10(
اجتماعی )10 سوال سوم( و واکنش های هیجانی )10 سوال چهارم( را 
در بر مي گیرد. حوزه تحصیلی، تمرکز حواس در کالس، عالقه به درس، 
رویارویی با امتحان و انتظارات والدین را شامل مي شود. حوزه خواندن، 
شامل توانایی خواندن و فهم مطالب خوانده شده است. حوزه هیجانی، 
حوزه  و  مي گیرد  بر  در  را  دیگران  و  خود  عواطف  تنظیم  و  شناخت 
اجتماعی  و کاربرد مهارت های  اجتماعی  اجتماعی، دوست یابی، دانش 
 4 نمرات  جمع  به  نیز  عمومی،  خودکارآمدی  نمره  مي شود.  شامل  را 
پرسشنامه اشاره دارد. دامنه پاسخ به صورت چهار گزینه اصاًل نمي توانم 

از  بر اساس طیف لیکرت  تا خیلی خوب مي توانم، تنظیم مي شود که 
1 تا 4 درجه بندی مي شود. روایی محتوایی این آزمون توسط 5 استاد 
پژوهشی،  در  است.  شده  تایید  و  بررسی  اصفهان،  دانشگاه  متخصص 
پایایی این آزمون به شیوه بازآزمایی با فاصله دو هفته 0/84 برای کل 
برای   0/86 خواندن،  برای   0/75 تحصیلی،  برای   0/92 آزمون،  چهار 
مهارت های اجتماعی و 0/84 برای واکنش های هیجانی به دست آمد 

.)30(

توسط  برنامه  این  بینانه:  خوش  اسناد  سبک  آموزش  برنامه 
به  ساعته  یک  جلسه   8 در  و   )12( است  شده  طراحی   Seligman

 ،1 جدول  در  گردید.  ارائه  آزمایش  نارساخوان  و  عادی  گروه های 
خالصه ای از محتوای آموزشی ارائه شده است.

جدول  1. خالصه محتوای جلسات آموزش سبک اسناد خوش بینانه

محتوای آموزشیجلسه

معارفه، آموزش مفاهیم فکر، احساس و رفتار به عنوان پیش زمینه آشنایی با مدل شناختی ABCاول

آموزش مدل شناختی ABC از طریق تمرین با تصاویر کارتونی و نمونه های شفاهیدوم

آموزش سبک اسناد خوش بینانه و بدبینانهسوم

آموزش ابعاد سه گانه سبک اسناد شامل تداوم، شخصی سازی و فراگیر بودنچهارم

آموزش مدل شناختی ABCDE و نحوه مجادله موثر با نگرش های فاجعه آمیزپنجم

آموزش مجادله سریع، کاربرد مدل شناختی ABCDE و آموزش اجتناب از فاجعه پنداری ششم

آموزش مهارت حل مسئلههفتم

آموزش مهارت جرات مندی هشتم
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استفاده  شاپیرو_ویلک  آزمون  از  کنترل  و  آزمایش  گروه های  بین  در 
گردید که برآورد مقادیر مربوط به آن نشان دهنده این است که شکل 
توزیع داده های مربوط به متغیرها در بین گروه های آزمایش و کنترل 
نرمال است؛ بنابراین پیش فرض توزیع نرمال این متغیرها برقرار است 
متغیر  واریانس های  برابری  پیش فرض  بررسی  منظور  به   .)P>0/05(
لوین  آزمون  از  آزمون  مرحله  سه  در  آن  مؤلفه های  و  خودکارآمدی 

استفاده گردید که مقادیر مربوط به آن نشان دهنده برقراری پیش فرض 
برابری واریانس های متغیر خودکارآمدی و مؤلفه های آن در سه مرحله 
همگنی  پیش فرض  بررسی  جهت  نهایت  در   .)P>0/05( است  آزمون 
کوواریانس های درون آزمودنی متغیر خودکارآمدی و مؤلفه های آن در 
مقادیر  استفاده گردید که  ماچلی  آزمون کرویت  از  آزمون  سه مرحله 

مربوط به آن در جدول 3 آمده است.

جدول 2. میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری خودکارآمدی  و مؤلفه های آن در گروه های مورد مطالعه

تعدادگروهمتغیرگروه
پیگیريپس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

عادی

خودکارآمدی 
عمومی 

13124/92210/020142/3828/211140/6229/544آزمایش

13129/1539/118127/9228/240127/6227/932کنترل

خودکارآمدی 
تحصیلی

1331/4614/90935/1533/78234/3844/388آزمایش

1334/0003/41534/0762/87133/6153/404کنترل

خودکارآمدی 
خواندن

1334/4612/78736/3842/46736/5382/436آزمایش

1334/6921/65235/0762/25334/4611/761کنترل

مهارت های 
اجتماعی

1330/3072/17535/3072/32334/7692/618آزمایش

1330/9233/83930/8462/91130/6923/250کنترل

واکنش های 
هیجانی

1328/6923/77235/5382/25834/9231/891آزمایش

1329/5384/62927/9233/30328/8463/484کنترل

نارساخوان

خودکارآمدی 
عمومی

1394/0378/410118/54211/493117/15310/838آزمایش

1394/8466/99893/5386/59094/5384/427کنترل

خودکارآمدی 
تحصیلی

1322/3842/59926/0004/33926/0794/152آزمایش

1323/0001/63823/382/75423/4611/898کنترل

خودکارآمدی 
خواندن

1323/3843/01426/0004/63626/9234/554آزمایش

1323/7691/83222/2302/08722/3072/015کنترل

مهارت های 
اجتماعی

1325/0002/61432/6922/21331/5383/306آزمایش

1324/0762/75224/6923/32624/6154/073کنترل

واکنش های 
هیجانی

1323/5383/30633/8462/60932/6152/724آزمایش

1324/0004/60023/2302/48824/1533/184کنترل
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جدول 3. برآورد مقادیر آزمون ماچلی جهت بررسی همگنی کوواریانس های درون آزمودنی متغیر خودکارآمدی و مؤلفه های آن در گروههای مورد مطالعه

درجه آزادیPکای اسکوئرآماره ماچلیمتغیرگروه

عادی

0/8563/5660/1682خودکارآمدی عمومی

0/9830/3870/8242خودکارآمدی تحصیلی

0/9561/0270/5982خودکارآمدی خواندن

0/9620/9000/6382مهارت های اجتماعی

0/9770/7220/2142واکنش های هیجانی

نارساخوان

0/9011/9100/1272خودکارآمدی عمومی

0/8553/5910/1662خودکارآمدی تحصیلی

0/8274/3610/1132خودکارآمدی خواندن

0/8324/2320/1212مهارت های اجتماعی

0/9560/5430/7252واکنش های هیجانی

مقادیر مربوط به جدول 3، بیان گر این است که پیش فرض همگنی 
مؤلفه های  و  خودکارآمدی  متغیر  درون آزمودنی  کوواریانس های 
اجرای  در   .)P>0/05( است  شده  رعایت  آزمون  مرحله  سه  در  آن 

تحلیل  دادها،  برون  از  یکی  مکرر  اندازه گیری  با  واریانس  تحلیل 
آمده  تحلیل  این  نتایج   4 جدول  در  است.  گروهی  عضویت  تاثیر 

است.

جدول 4. برآورد مقادیر تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای اثرات اصلی و تعاملی در گروه های مورد مطالعه

میزان تأثیرPدرجه آزادیFارزشآزمونروشمتغیرگروه

عادی

خودکارآمدی 
عمومی

0/18550/70820/0000/815المبداي ویلکززمان

0/13871/97420/0000/862المبداي ویلکززمان*گروه

خودکارآمدی 
تحصیلی

0/6107/33820/0030/390المبداي ویلکززمان

0/6067/48720/0030/394المبداي ویلکززمان*گروه

خودکارآمدی 
خواندن

0/7593/64820/0540/141المبداي ویلکززمان

0/7563/71220/0520/144المبداي ویلکززمان*گروه

مهارت های 
اجتماعی

0/45014/04820/0000/550المبداي ویلکززمان

0/42015/86020/0000/580المبداي ویلکززمان*گروه

واکنش های 
هیجانی

0/50511/29120/0000/495المبداي ویلکززمان

0/36420/06920/0000/636المبداي ویلکززمان*گروه
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میزان تأثیرPدرجه آزادیFارزشآزمونروشمتغیرگروه

نارساخوان

خودکارآمدی 
عمومی

0/24535/43320/0000/755المبداي ویلکززمان

0/20943/56020/0000/791المبداي ویلکززمان*گروه

خودکارآمدی 
تحصیلی

0/8552/06720/0520/101المبداي ویلکززمان

0/9241/08020/0670/091المبداي ویلکززمان*گروه

خودکارآمدی 
خواندن

0/71611/88720/0000/513المبداي ویلکززمان

0/5698/71120/0020/431المبداي ویلکززمان*گروه

مهارت های 
اجتماعی

0/28828/39020/0000/712المبداي ویلکززمان

0/35820/60620/0000/642المبداي ویلکززمان*گروه

واکنش های 
هیجانی

0/34621/75820/0000/654المبداي ویلکززمان

0/31624/91320/0000/684المبداي ویلکززمان*گروه

مقادیر مربوط به تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در جدول 4 بیان گر 
این است که اثر متغیر زمان و همچنین اثر تعاملی مربوط به زمان و گروه 
بر متغیر خودکارآمدی و مؤلفه های آن )به جز خودکارآمدی خواندن 

در گروه عادی و خودکارآمدی تحصیلی در گروه نارساخوان( به لحاظ 
آماری معنادار است )P<0/05(. بنابراین در ادامه به منظور بررسی اثر، 

هر یک از این متغیرها به تفکیک در جدول 5 آمده اند.

جدول 5. برآورد مقادیر آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیري مکرر جهت مقایسه میانگین متغیر خودکارآمدی و مؤلفه های آن در مراحل سه گانه در گروههای مورد مطالعه

مجموعمنبعمتغیرگروه
مجذورات

درجه
 آزادي

میانگین  
حجم اثرFPمجذورات

عادی

خودکارآمدی 
عمومی

1014/172507/09069/3710/0000/743مراحل

1404/9492702/47496/1000/0000/800گروه*مراحل

1169/28211169/2825/2710/0310/180گروه

خودکارآمدی 
تحصیلی

48/026224/0137/3070/0020/233مراحل

52/231226/1157/9470/0010/249گروه*مراحل

76/005176/0058/9680/0000/870گروه

خودکارآمدی 
خواندن

19/38529/6924/5910/0510/161مراحل

17/94928/9744/2510/0530/150گروه*مراحل

21/551121/5511/9360/1770/075گروه

مهارت های 
اجتماعی

92/333246/16717/5230/0000/442مراحل

103/872251/93619/7130/0000/451گروه*مراحل

136/0131136/0136/7620/0160/220گروه
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مجموعمنبعمتغیرگروه
مجذورات

درجه
 آزادي

میانگین  
حجم اثرFPمجذورات

واکنش های عادی
هیجانی

125/949262/97414/8210/0000/382مراحل

264/1032132/05131/0790/0000/564گروه*مراحل

375/5511375/55114/1880/0010/372گروه

نارساخوان

خودکارآمدی 
عمومی

2239/4621119/7359/7500/0000/713مراحل

2587/00021293/50069/0220/0000/742گروه*مراحل

4801/84614801/84626/8740/0000/528گروه

خودکارآمدی 
تحصیلی

72/103236/05112/1860/0570/097مراحل

45/231222/6157/6450/0640/085گروه*مراحل

46/154146/1542/0500/1650/079گروه

خودکارآمدی 
خواندن

59/026228/01310/6060/0000/262مراحل

93/103246/55112/8270/0000/348گروه*مراحل

138/6671138/6675/7070/0250/192گروه

مهارت های 
اجتماعی

261/3332130/66726/2450/0000/522مراحل

189/026294/51318/9840/0000/442گروه*مراحل

544/0511544/05128/6470/0000/544گروه

واکنش های 
هیجانی

381/9492190/97433/9960/0000/586مراحل

448/4102224/20539/9120/0000/624گروه*مراحل

750/8211750/82137/3570/0000/609گروه

این  نشان دهنده   5 جدول  در  واریانس  تحلیل  آزمون  مقادیر  برآورد 
مراحل  )در  کنترل  و  آزمایش  گروه  دو  بین  عادی  گروه  در  که  است 
پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري( به لحاظ خودکارآمدی و مؤلفه های 
دارد  وجود  معناداری  تفاوت  خواندن(  خودکارآمدی  جز  )به  آن 
)P<0/05(. همچنین در گروه نارساخوان بین دو گروه آزمایش و کنترل 
)در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري( به لحاظ خودکارآمدی و 
مؤلفه های آن )به جز خودکارآمدی تحصیلی( تفاوت معناداری وجود 
دارد )P<0/05(. بنابراین به منظور بررسی دقیق تر تفاوت بین مراحل 
 LSD تعقیبی  آزمون  از  اثربخشی مداخالت،  میزان  لحاظ  به  سه گانه 
شده  گزارش   6 جدول  در  آن  به  مربوط  برآوردهای  گردید،  استفاده 

است.
 6 جدول  در   LSD تعقیبی  آزمون  به  مربوط  مقادیر  حسب  بر 

میانگین متغیر خودکارآمدی و مؤلفه های آن )به جز خودکارآمدی 
جز  )به  آن  مؤلفه های  و  خودکارآمدی  و  عادی  گروه  در  خواندن( 
پس آزمون  مرحله  در  نارساخوان  گروه  در  تحصیلی(  خودکارآمدی 
است،  پیش آزمون  مرحله  از  باالتر  معناداری  طور  به  پیگیری  و 
اسناد  سبک  آموزش  که  این  بر  مبنی  پژوهش  فرضیه  بنابراین 
خوش بینانه بر خودکارآمدی و مؤلفه های آن )به جز خودکارآمدی 
گروه  در  تحصیلی  خودکارآمدی  و  عادی  گروه  در  خواندن 
سبک  آموزش  عبارتی  به  می شود.  تأیید  است،  مؤثر  نارساخوان( 
مؤلفه های  و  خودکارآمدی  افزایش  به  منجر  خوش بینانه  اسناد 
خودکارآمدی  و  عادی  گروه  در  خواندن  خودکارآمدی  جز  )به  آن 
تحصیلی در گروه نارساخوان( گردیده و این اثر در طول زمان حفظ 

شده است.
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جدول 6. نتایج آزمون تعقیبی LSD برای مقایسه میانگین نمرات خودکارآمدی و مؤلفه های آن در مراحل سه گانه در گروه های مورد مطالعه 

متغیرگروه
تفاوت میانگین ها 
و  پیش آزمون  در 

پس آزمون
P

تفاوت میانگین ها 
و  پیش آزمون  در 

پیگیری
P

تفاوت میانگین ها 
و  پس آزمون  در 

پیگیری
P

عادی

7/0770/0001/0380/111-8/1150/000-خودکارآمدی عمومی

1/2690/0260/6150/221-1/8850/001-خودکارآمدی تحصیلی

0/9230/0760/2310/527-1/1540/051-خودکارآمدی خواندن

2/1150/0000/3460/402-2/4620/000-مهارت های اجتماعی

0/1540/722-2/7690/000-2/6150/001-واکنش های هیجانی

نارساخوان

11/2690/0000/1920/787-11/4620/000-خودکارآمدی عمومی

0/0770/852-2/0770/051-2/0000/051-خودکارآمدی تحصیلی

0/5000/241-3/0380/000-3/5380/000-خودکارآمدی خواندن

3/5380/0000/6150/286-4/1540/000-مهارت های اجتماعی

4/6150/0000/1540/738-4/7650/000-واکنش های هیجانی

بحث
تاثیر آموزش سبک اسناد خوش بینانه  با هدف بررسی  پژوهش حاضر 
شهر  ابتدایی  چهارم  پایه  نارساخوان  و  عادی  پسران  خودکارآمدی  بر 
اسناد خوش بینانه  آموزش سبک  داد،  نشان  نتایج  شد.  انجام  اصفهان 
بر خودکارآمدی عمومی، مهارت های اجتماعی و واکنش های هیجانی 
و  عادی  پسران  تحصیلی  خودکارآمدی  نارساخوان،  و  عادی  پسران 
این  و  داشته  معنادار  تاثیر  نارساخوان  پسران  خواندن  خودکارآمدی 
نتایج در طول زمان حفظ شده است ولی این آموزش بر خودکارآمدی 
تاثیر  نارساخوان  گروه  تحصیلی  خودکارآمدی  و  عادی  گروه  خواندن 
معنادار نداشته است. نتایج این پژوهش در ارتباط با رابطه خوش بینی و 
خودکارآمدی همسو با نتایج پژوهش های خارجی مرتبط می باشد )16-
 Bandura از نظر  به طور کلی می توان گفت  یافته ها  تبیین  13(. در 
هدف های  دارند،  باالیی  خودکارآمدی  باورهای  که  افرادی   )2006(
که  دارند  انتظار  و  می گیرند  نظر  در  خودشان  برای  چالش برانگیزی 
افرادی معموال به جای  بار آورد. چنین  به  نتایج مثبت  تالش هایشان، 
انتساب شکست ها به عوامل کنترل ناپذیر، آنها را به تالش های ناکافی 
افراد غالبا، موانع را قابل  این  نامناسب نسبت می دهند.  یا راهبردهای 
به  دستیابی  در جهت  و  می گیرند  نظر  در  قابل حل  را  مسائل  و  رفع 
به  مذکور  موارد  همگی   .)2( می کنند  تالش  پشتکار  با  خود،  اهداف 

این  اشاره دارد که در پروتکل مورد استفاده  سبک اسناد خوش بینانه 
تبیین  با  ارتباط  در  به طور خاص تر  است.  توجه شده  آن  به  پژوهش 
یافته های این پژوهش می توان به این موارد اشاره کرد: خودکارآمدی 
عمومی، نمره کل خودکارآمدی است که از جمع نمرات چهار زیرمقیاس 
خودکارآمدی به دست می آید. با توجه به این که در هر یک از گروه های 
عادی و نارساخوان سه زیر مقیاس از آموزش سبک اسناد خوش بینانه 
در حد معناداری تاثیر پذیرفته اند، معنادار شدن نمره کل خودکارآمدی 
کامال بدیهی و روشن است. به طور کلی، می توان گفت که وجود دو 
مهارت حل مسئله و جرات مندی در پروتکل مورد استفاده، تاثیر مداخله 
بر خودکارآمدی عمومی و برخی زیر مقیاس های آن مثل مهارت های 
اجتماعی را توجیه می کند؛ چرا که پژوهش ها حاکی از تاثیرات مثبت 
خودکارآمدی  بر   ،)19( جرات مندی  و   )18  ،17( مسئله  حل  مهارت 
عمومی و خودکارآمدی اجتماعی هستند. در واقع، زمانی که فرد بتواند 
راه  ذهنی  بارش  کمک  با  و  کند  تعریف  درستی  به  را  متعدد  مسائل 
حل های مناسبی برای آنها تدارک ببیند که منجر به حل مسائلش شود، 
احساس کفایت وی برای مدیریت مسائل و چالش ها، تقویت می شود؛ 
همچنین هنگامی که فرد مهارت جرات مندی را در روابط بین فردی به 
کار می برد، قادر است ضمن احترام به حقوق دیگران، از حقوق خود نیز 
دفاع کرده و روابط سازگارانه تری با دیگران برقرار نماید؛ در این صورت 
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فرد از جانب دیگران هم مورد احترام واقع می شود و ضمن پرورش عزت 
نفس، خودکارآمدی فرد در عرصه مهارت های اجتماعی ارتقا می یابد.  

آموزش روش های شناختی متعدد که با تغییر فکر، رفتار و احساس سر 
و کار دارد، خودگوئی ها و آموزش مهارت های حل مسئله و جرات مندی 
هم  گردید،  ارائه  هیجانات  مدیریت  و  اجتماعی  روابط  حیطه  در  که 
بر زیرمقیاس واکنش های هیجانی را روشن می سازد.  تاثیرات مداخله 
به عالوه با توجه به رابطه مثبت سبک اسناد خوش بینانه و شادکامی 
)20(، این آموزش بر سطح خلق و شادکامی افراد تاثیر می گذارد و آن 
باعث  آینده  به  انتظارات مثبت نسبت  ارتقا می دهد، چراکه داشتن  را 
ایجاد عواطف مثبت شده و فرد را به سمت توان مندی در عرصه مدیریت 

هیجانات سوق می دهد.
بر  اسناد خوش بینانه  آموزش سبک  تاثیر  نشدن  معنادار  با  ارتباط  در 
یک بعد خودکارآمدی در گروه عادی و نارساخوان می توان اظهار کرد 
با توجه به این که خودکارآمدی خواندن گروه عادی در مقایسه با گروه 
نارساخوان در این نمونه نسبتا باالتر بوده، ارتقای بیشتر آن ممکن نبوده 
اختالل خود،  با  نارساخوان مطابق  افراد  این که  به  توجه  با  ولی  است 
خودکارآمدی خواندن بسیار پایینی دارند، ارتقای آن با کمک دریافت 
آموزش ممکن شده است. همچنین می توان گفت تاثیر مثبت مستقیم 
خوش بینی بر توانایی های شناختی مثل توجه )3(، توانایی خواندن و به 
تبع آن خودکارآمدی خواندن گروه نارساخوان را به شکل غیر مستقیم 
بر  اثر مثبتی  به عبارتی دیگر، مداخله آموزشی،  بهبود بخشیده است. 
را  آنها  خواندن  توانایی  و  داشته  نارساخوان  کودکان  شناختی  توانایی 
نیز ارتقا بخشیده است که این نکته دلیلی بر تعامل شناخت و عواطف 
اسناد خوش بینانه  تاثیر آموزش سبک  باعث عدم  اما دلیلی که  است؛ 
متاثر  می تواند  است،  شده  نارساخوان  گروه  تحصیلی  خودکارآمدی  بر 
از نمرات امتحانات آنها باشد )به دلیل همزمانی برگزاری دوره پژوهش 
دریافت  با  پس آزمون  برگزاری  همزمانی  مخصوصا  و  مدارس  فصل  با 
از توان مند  بازخوردی  کارنامه تحصیلی(؛ در حقیقت نمرات، به منزله 
عمل کردن افراد هستند و شاید نمرات ضعیف تر به عنوان یک عامل 
مزاحم که خارج از کنترل پژوهشگر بوده است بر روی این موضوع تاثیر 
گذاشته ولی گروه عادی به دلیل برخورداری از نمرات باالتر نسبت به 
در  آن  تاثیر  بنابراین  و  بوده اند  دور  به  این مشکل  از  نارساخوان  گروه 
از علت های معنادار  گروه عادی به خوبی دیده شده است. یکی دیگر 
نشدن آموزش سبک اسناد خوش بینانه بر خودکارآمدی تحصیلی گروه 
نارساخوان، مربوط به انتظارات تحصیلی والدین از آنها می شود. با توجه 
به این که زیرمقیاس خودکارآمدی تحصیلی، انتظارات تحصیلی والدین 
را نیز مورد سنجش قرار می دهد و کودکان نارساخوان معموال به دلیل 

برآوردن  به  قادر  تحصیلی  حیطه های  برخی  در  کردن  عمل  ضعیف 
انتظارات تحصیلی والدین نیستند، معموال خودکارآمدی تحصیلی آنها به 
راحتی و با دریافت آموزش، ارتقا نمی یابد. به طور کلی شرایط خانوادگی، 
مدرسه و دیگر متغیرهایی که کنترل آن از دست پژوهشگر خارج بوده 
است می تواند بر معنادار نشدن آموزش سبک اسناد خوش بینانه در این 

حیطه ها تاثیرگذار باشد و اثرات آموزش را خنثی نماید.
با محدودیت هایی مواجه بود که  این پژوهش همانند دیگر پژوهش ها 
باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله محدودیت های این مطالعه می توان 
دیگر  حضور  عدم  مذکر،  جنسیت  به  پژوهش  نمونه  بودن  محدود  به 
اجرای  فصل  همزمانی  و  اعضا  ریزش  پژوهش،  در  تحصیلی  پایه های 
پژوهش با فصل امتحانات مدارس، اشاره کرد؛ لذا با در نظر داشتن این 
محدودیت ها تعمیم نتایج باید با احتیاط کافی صورت گیرد. پیشنهاد 
اسناد  سبک  آموزش  اثربخشی  آینده  پژوهش های  در  که  می شود 
جنسیت  آسیب پذیر،  کودکان  دیگر  در  خودکارآمدی  بر  خوش بینانه 
مونث، دیگر سنین و پایه های تحصیلی و دیگر فرهنگ ها مورد ارزیابی 
واقع شود. همچنین اثربخشی مداخله مذکور، می تواند بر دیگر حیطه های 
قرار  بررسی  تنظیم هیجان، مورد  مانند  نارساخوان  مختل در کودکان 
بگیرد. والدین، معلمین و مراکز مشاوره می توانند از این آموزش ها نیز 
برای ترمیم یا ارتقای خودکارآمدی کودکان بهره مند گردند. به عنوان 
آموزش هایی  چنین  است  بهتر  گفت  می توان  کاربردی،  پیشنهاد  یک 
را برای مقاوم سازی کودکان آسیب پذیر در برابر شرایط تنش زا به کار 
برد؛ همان طور که Seligman، آموزش سبک اسناد خوش بینانه را به 
عنوان یک برنامه پیشگیرانه برای مقاوم ساختن کودکان در برابر ابتال به 
افسردگی، به کار برد )12(. به طور کلی می توان گفت مداخالت مثبت 
ارتباط  در  روش ها،  دیگر  مکمل  می تواند  مثبت نگر،  روان شناسی  در 
پژوهش،  این  در   .)21( باشد  روانی  آسیب های  درمان  و  پیشگیری  با 
یافته ها به طرز جالبی حکایت از تاثیرات تلفیقی ترمیمی و ارتقادهنده 
آموزش  این  که  گونه ای  به  داشت؛  خوش بینانه  اسناد  سبک  آموزش 
توانسته موارد مختل در گروه نارساخوان را ترمیم نماید و موارد متوسط 
گروه عادی را به سمت باالتر ارتقا دهد و به همین خاطر این آموزش ها 
باید مورد توجه متولیان امر خطیر آموزش و پرورش کودکان قرار گیرد 
تا بتوان عالوه بر ترمیم  آسیب ها در جهت ارتقای توان مندی های افراد 

جامعه گام برداشت.   

نتیجه گیری
با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان نتیجه گیری نمود که با اصالح 
نارساخوانی،  اختالل  به  مبتال  کودکان  ویژه  به  کودکان،  اسناد  سبک 
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می توان سطح خودکارآمدی آنان را ارتقا بخشید. بنابراین آموزش سبک 
اسناد خوش بینانه، می تواند به عنوان مداخله ای موثر در جهت ترمیم 
خودکارآمدی کودکان به صورت عملیاتی در مراکز مشاوره مورد استفاده 

قرار گیرد.
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