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چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت بین خودپنداره و سبک های اسنادی در دانش آموزان دارای اختالل خواندن و نوشتن و دانش آموزان عادی میباشد.
روش پژوهش از نوع علی -مقایسهای بود .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر مقطع دبستان دارای اختالل خواندن و نوشتن و افراد عادی شهر
تهران بود .نمونه مورد پژوهش شامل  00دانشآموز ( 00دانشآموز با اختالل یادگیری و  00دانشآموز عادی) بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده
انتخاب شدند .از شرکت کنندگان خواسته شد که پرسشنامه سبک های اسنادی ( )ASQو مقیاس خودپنداره بک را تکمیل کنند .نتایج تحلیل واریانس
چند متغیره نشان داد که دانشآموزان مبتال به اختالل خواندن و نوشتن ،در اسناد درونی -بیرونی ،اسناد کلی -اختصاصی و خودپنداره تحصیلی با
دانشآموزان عادی تفاوت معناداری دارند ( ،)P<0/001نتایج پژوهش نشان داد که دانش آموزان دارای اختالل خواندن و نوشتن نسبت به دانش آموزان
عادی در مؤلفه های اسناد درونی-بیرونی ،موقت /پایدار و اسنادکلی -اختصاصی نمرات کمتری دارند .به این صورت که این دانش آموزان سبک اسناد
بدبینانه تری نسبت به دانش آموزان عادی دارند.
کليد واژگان :سبکهای اسنادی ،خودپنداره ،اختالل خواندن و نوشتن

مقدمه
ناتوانایی های

نوشتن یک اختالل حقیقی نیست و بیشتر ضعیف
یادگیری1

اختالالتی را در بر میگیرد که با

اختصاصی را در روشهای گوناگون نوشتن نشان می دهد

مشکالت خاص در کسب و استفاده از مهارت های گوش

(فالناگان و آلفونسو .)2011 ،5طبق تعریف فدراسیون

دادن ،صحبت کردن ،خواندن ،نوشتن ،استدالل کردن،

جهانی عصب شناسی ،)1903( 0کودکان دارای ناتوانایی

همراه می باشند (گراسمن .)2010 ،2مهمترین ناتوانی های

نوشتن کسانی هستند که به رغم برخورداری از آموزش

ویژه یادگیری عبارت اند از :ناتوانایی نوشتن ،0خواندن،4

متداول در دستیابی به مهارت های خواندن ،نوشتن و هجی

استدالل کردن است .ناتوانی نوشتن برای کودکانی به کار

کردن در حد متناسب با توانایی های عقلی شان با شکست

میرود که علیرغم هوش طبیعی بسیار بد می نویسند،

مواجه می شوند (رجبی .)1090 ،راونگپرایوان،

معموالً آیینه نویسی یا وارونه نویسی دارند (نادری و سیف

روانگداراگانون ،ویزودیفان و سانتیکول ،)2002( 7نشان

نراقی .)1032 ،تعریف دیگری نشان می دهد که ناتوانی

دادند که  0/0درصد کودکان مقطع ابتدایی دارای ناتوانایی

1 . learning disabilities
2 .Grassman
3 .Dysgraphia
4 .dyslexia

5 . Flanagan & Alfonso
6 . word federation of neurology
7 . Roongpraiwan, Ruangdaraganon , Visudhiphan
& Santikul
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خواندن هستند و تقریباً  12/0درصد مشکوك به ناتوانایی

و شکست به تمام موقعیت ها در برابر نسبت دادن آن به

یادگیری .سیگل ،)2000( 1نشان داد که  5تا  10درصد

یک موقعیت خاص مربوط است (واینر .)2005 ،4دانش

جمعیت عمومی دارای ناتوانایی خواندن هستند .همچنین

آموزان با نگرش خوشبینانه معتقدند یک پیامد تحصیلی

آنها نشان دادند که نسبت پسر به دختر در ناتوانایی خواندن

دست یافتنی است ،چراکه آنها مطمئن هستند آن پیامد

ماسکاسال2

مثبت قابل دستیابی خواهد بود و در نتیجه این نگرش

( ،)2012نشان دادند که شیوع ناتوانی های ویژه یادگیری

خوشبینانه ،عملکرد تحصیلی بهتری دارند (عیسی زادگان،

 15/17درصد در کودکان است و  11/2، 12/5و 10/5

میکائیلی منیع و مروئی میالن .) 2014 ،در همین راستا

درصد از آنان به ترتیب دارای ناتوانی های نوشتن ،خواندن

یونگ( ،)2004( 5به نقل از اشکانی و حیدری )2014 ،به

و ریاضی هستند .در تحقیقات ایرانی نیز یاوری و پاشاپور

بررسی سبک های اسنادی ،خودپنداره و افسردگی کودکان

( ،)1079نشان دادند که شیوع ناتوانایی خواندن  0/2درصد

ناتوان در یادگیری  9تا  11ساله هنگ کونگی پرداخت.

است .از جمله عوامل روانشناختی که این کودکان را می

نتایج نشان داد که کودکان ناتوان در یادگیری رویدادهای

تواند در برابر آسیب ها حفظ کند یا در آنها مختل باشد،

منفی را به عوامل درونی ،کلی و پایدار نسبت میدهند،

سبکهای اسنادی 0میباشد .اسناد چگونگی تبیینات و

خودپنداره پایینتر و استرس و اضطراب بیشتری دارند و

توجیهات برای درك موفقیت و شکست است .سبک اسناد

بعد از رویدادهای استرس زا ،عالیم افسردگی بیشتری از

شیوه های است که افراد پیامدهای مثبت و منفی یا موفقیت

خود نشان می دهند .پژوهش ها نشان داده اند که دانش

و شکست زندگی خود را تبیین می کنند .سبک اسناد

آموزان با ناتوانیهای یادگیری در مقایسه با همساالن عادی

شیوه ای است که به وسیله آن تالش می کنیم علل پایدار

خود موفقیت ها و شکست هایشان را به میزان باالتری به

و زیربنایی رفتار دیگران و دالیلی که افراد به شیوههای

عوامل بیرونی نسبت می دهند .این دانش آموزان،

معین عمل می کنند ،درك کنیم (مهدی زاده ،ابوالقاسمی و

موفقیتهای خود را با احتمال کمتری به توانایی و عوامل

نریمانی .)2014 ،اسناد شامل دو نوع سبک تبیین خوشبینانه

درونی ،قابل کنترل و پایدار نسبت میدهند و بیشتر به

و سبک تبیین بدبینانه است .پترسون و همکاران (به نقل از

شانس یا عوامل بیرونی ،غیرقابل کنترل و ناپایدار نسبت

اشکانی و حیدری ،)2014 ،معتقدند که سبکهای اسنادی

می دهند .مطالعات جعفری ،سلیمانی و اسماعیلی (،)2011

دو نوع رویداد را در برمیگیرند :الف) رویدادهای مثبت و

نریمانی ،سلیمانی و ابوالقاسمی ( )2012و نریمانی،

ب) رویدادهای منفی .هر کدام از این مؤلفه ها نیز سه

سلیمانی و احدی ( )2010حاکی از آن است که سبک

مؤلفه دارند .اسناد درونی -بیرونی ،اسناد پایدار -ناپایدار

اسنادی در دانش آموزان نابینا و بینا تفاوت معناداری دارد،

و اسناد کلی – جزئی .اسناد درونی -بیرونی عبارت است

بطوریکه سبک اسنادی دانش آموزان نابینا بیشتر به صورت

از نسبت دادن علل موفقیت و شکست به عوامل درون

بیرونی ،پایدار و کلی و سبک تفکر آنها بیشتر به صورت

شخص ،در مقابل نسبت دادن آن به عوامل خارج از

درونی است .دیگر متغیر مورد مطالعه در این پژوهش که

شخص ،محیط یا موقعیت .اسناد پایدار -ناپایدار شامل

میتواند این کودکان را از آسیب های روانشناختی حفظ

نسبت دادن علل موفقیت و شکست به عوامل پایدار و

کند و در عین حال ممکن است در آنها مختل شود،

همیشگی ،در مقابل علل کوتاه مدت و ناپایدار است.

خودپنداره است .خودپنداره ،0دید کلی فرد درباره ی

همچنین ،اسناد کلی -جزئی به نسبت دادن علل موفقیت

خودش است که با تجربه ی وی و تفسیر دیگران از آن

1 . Siegel
2 . Mogasale, Patil, Patil & Mogasale
3 . attributional style

4 . Weiner
5 .Young
6 . self-concept

 0/4به  1است .ماسکاسال ،پانیل ،پاتیل و
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تجربه شکل میگیرد و متحول میشود (کدیور .)1034 ،یکی

سوال است که آیا بین خودپنداره تحصیلی و سبک های

از ابعاد خودپنداره ،خودپنداره ی تحصیلی است که به

اسنادی در دانش آموزان دارای اختالل خواندن و نوشتن

بازنمایی های ذهنی توانایی های فرد در مدرسه و محیط

و دانش آموزان عادی تفاوت وجود دارد؟

های تحصیلی و یا بازنمایی های مرتبط با پیشرفت
تحصیلی اشاره دارد (براکن2009 ،1؛ برونر ،کلر،

روش

دایرندانک ،ریچرت ،اوگان ،فیشباخ و مارتین .)2010 ،2به

طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع ّعلی-مقایسه ای بود.

عبارت دیگر ،خودپنداره ی تحصیلی به خودارزیابی یک

جامعه ،نمونه و روش نمونه گيری :جامعه آماری پژوهش

فرد در مورد قلمرو و تواناییهای ویژه تحصیلی اشاره دارد

شامل کلیه ی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر تهران

(تراوتین ،لوتکه ،مارش ،کولر و باومرت.)2000 ،0

در سال تحصیلی  94- 95بود .نمونه آماری این پژوهش

تحقیقات نشان می دهد که کودکان دارای ناتوانایی

 00نفر دانش آموز مقطع ابتدایی بودند که از این تعداد 00

یادگیری نسبت به افرادی که ناتوانایی یادگیری ندارند،

نفر دانش آموز با اختالل یادگیری از بین دانش آموزان

خودپنداره ی عمومی و تحصیلی پایینتری دارند (استرین،4

تحت درمان مراکز آموزش و توانبخشی دانش آموزان

 .)2000گانز ،کنی و گانی ،)2000( 5نشان دادند که دانش

دچار ناتوانی یادگیری و  00نفر دانش آموز عادی که از

آموزان دارای ناتوانیهای یادگیری خودپنداره ی تحصیلی

لحاظ سن و پایه ی تحصیلی با گروه دانش آموزان با

پایینتری نسبت به دانش آموزان بدون ناتوانایی یادگیری

ناتوانی یادگیری همتا شده بودند ،با روش تصادفی خوشه

دارند؛ اما در خودپنداره ی عمومی بین آنها تفاوت وجود

ای انتخاب شدند.

دادند که دانش آموزان دارای ناتوانایی های یادگیری دارای

ابزار گردآوری داده ها

ندارد .مارگالیت و زاك ،)1934( 0در تحقیق خود نشان
اضطراب باال و خودپنداره ی پایین هستند.

پرسشنامه سبک اسنادی :این پرسشنامه یک ابزار خـود

دانش آموزان دارای ناتوانایی های یادگیری دارای

گزارش دهـی اسـت و نخسـتین بـار برای اندازه گیری

مشکالتی در سبک های اسنادی و خودپنداره هستند.

اسنادهای افراد برای رویدادهای غیرقابل کنترل توسط

بنابراین پرداختن به این متغیرها در دانش آموزان ابتدایی

پیترسون و سلیگمن ( )1934ساخته شد .پرسشنامه سبک

دارای ناتوانایی یادگیری می تواند نقش مهمی در توجه

اسنادی در برگیرنده دوازده موقعیت فرضی (شش رویداد

اساسی به انجام پژوهش های مختلف در این زمینه داشته

خوب و شـش رویداد بد) است .برای هر رویداد چهار

باشد و موجب تشویق پژوهشگران جهت انجام تحقیقات

پرسش مطرح شده است .این موارد شـامل درونـی-

در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری مخصوصاً در دوره

بیرونـی ،پایدار -ناپایدار و کلی -جزئی رویداد می باشد.

ی ابتدایی شود .انگیزش تحصیلی (خواندن ،نوشتن) پایین

نمره هارا می توان برای هر یک از سه بعد یاد شـده در

یکی از مشکالتی است که دانش آموزان دارای ناتوانایی

نظر گرفت ،برای نمونه بعد درونی -بیرونـی از مجموع

یادگیری با آن روبرو هستند و یکی از عوامل مرتبط این

نمـره های پرسـش اول بـه دسـت می آید.

بریدجس7

مشکل ،خودپنداره و سبک اسنادی دانش آموزان است .با

( ،)2001برای پرسشنامه سبک اسنادی ضـریب آلفـای

توجه به مطالب گفته شده ،این مقاله درصدد بررسی این

است .اسالمی

کرونبـاخ را  0/30گـزارش نمـوده

4 . Strein
5 . Gans, Kenny and Ghany
6 .Margalit & Zak
7 . Bridges

1 . Bracken
2 . Brunner, Keller, Dierendonck, Reichert, Ugen,
Fischbach & Martin
3 . Trautwein, Lüdtke, Marsh, Köller & Baumert
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شهربابکی ( )1990طی پژوهشی ضریب آلفای کرونباخ آن

همچنین پایایی بازآزمایی کل مقیاس در فاصله ی دو ماه

را برای موقعیـت شکست درونی  ،0/75موقعیـت

برابربا  0/535به دست آمد و پایایی دو نیمه سازی آن در

شکسـت پایـدار  ،0/40موقعیـت شکست کلی  0/70و در

بار اول برابر با  0/02بود.

موقعیـت موفقیـت درونی  ،0/74موقعیت موفقیت پایدار

روند اجرا

 0/50و موقعیت موفقیت کلی  0/70بـه دست آورد.

پس از مشخص نمودن نمونه ی پژوهش،

همچنـین سلیمانی نژاد (2002؛ بـه نقـل از اشـکانی و

پژوهشگر با اخذ نامه به عنوان مجوز انجام طرح از دانشگاه

حیـدری ،)2014 ،آلفای کرونباخ بـرای کل پرسش های

به مرکز ناتوانایی های یادگیری شهر تهران مراجعه نمود.

پرسشنامه را  0/74گزارش کرد.

پس از تعیین شدن دانش آموزانی که قادر به پاسخگویی

مقیاس خودپنداره تحصیلی :این مقیاس توسط

به پرسشنامه های پژوهش بودند (یعنی دانش آموزان پایه

بارنت گویه است .هر فرد به هر کدام از گویه های آن بر

ی چهارم ،پنجم و ششم) ،آنان با رضایت کامل و به مدت

اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت از هرگز ( )1تا همیشه

 20دقیقه سؤاالت پرسشنامه را تکمیل نمودند .دانش

( )5پاسخ می دهد .این مقیاس دارای ابعاد عزت نفس

آموزان عادی نیز در همین پایه ها و در مدارس به

شناختی ،عزت نفس عاطفی ،خودپنداری ظاهر فیزیکی،

پرسشنامه ها پاسخ دادند .پس از جمع آوری پرسشنامه ها،

خواندن ،ریاضی ،روابط با والدین ،توانایی فیزیکی،

پرسشنامه های پژوهش با نرم افزار  SPSS 20و با استفاده

عملکرد مدرسه ،لذت از مدرسه و رابطه با همساالن است.

از تحلیل واریانس چند متغیری و ضریب همبستگی

در پژوهش بارنت ( )1994همسانی درونی سؤاالت از

پیرسون و رگرسیون چندمتغیری استفاده شد.

طریق آلفای کرونباخ برابر با  0/31به دست آمد .همچنین

نتایج مشخصه های آماری آزمودنی ها بر حسب

بین ابعاد خودپنداره با عزت نفس رابطه ی مثبت معنی دار

نمره های متغیر سبک های اسنادی و خودپنداره تحصیلی

به دست آمد .در پژوهش حاضر قبل از اجرای پرسشنامه

به تفکیک در مورد دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و

ها اعتبار و پایایی این مقیاس در دو کالس از دانش آموزان

عادی در جدول  ،1ارائه شده است.

ابتدایی ( 59نفر) به دست آمد که نتایج نشان داد ضریب
آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر با  0/79بدست آمد.
جدول  .1ميانگين و انحراف معيار متغيرهای مورد مطالعه در دانش آموزان با اختالل يادگيری و عادی
متغيرها

دانش آموزان عادی

دانش آموزان با اختالل يادگيری
M

SD

M

SD

اسناد دروني -بيروني

29/00

4/30

00/03

0/00

اسناد موقت -پايدار

00/00

5/00

00/09

0/37

اسناد اختصاصي-کلي

25/23

4/05

00/70

4/20

خودپنداره تحصيلي

40/74

3/30

70/39

5/43

جدول .2نتايج آزمون تحليل واريانس برای مقايسه آزمودنيها برحسب نمره های سبک های
متغيرها

MS

F

P

اسناد دروني -بيروني

27/05

15/25

0/001

اسناد موقت -پايدار

3/90

12/50

0/001

اسناد اختصاصي-کلي

13/37

14/90

0/001

خودپنداره تحصيلي

00/47

05/43

0/001
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همانطور که مشاهده می شود ،میانگین نمرات دانش

یادگیری و عادی در مؤلفه های اسناد درونی -بیرونی

آموزان با اختالل یادگیری در اسناد درونی و بیرونی/00

 ،15/25اسناد موقت -پایدار ،12/50اسناد اختصاصی-

 ،29در اسناد موقت -پایدار  ،00/00در اسناد اختصاصی-

کلی ،14/90خودپنداره تحصیلی  05/43تفاوت معنادار

کلی  25/23و در خودپنداره تحصیلی  40/74است.

وجود دارد.

همچنین میانگین نمرات دانش آموزان عادی در اسناد

همانطور که در جدول  0مالحظه میشود میانگین نمرات

درونی -بیرونی  ،00/03اسناد موقت -پایدار  ،00/09اسناد

اسناد درونی /بیرونی ،اسناد موقت /پایدار ،اسناد کلی/

اختصاصی-کلی  ،00/70خودپنداره تحصیلی  70/39است.

اختصاصی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان با اختالل

نتایج آزمون المبدای ویلکز در تحلیل واریانس چند

یادگیری از دانش آموزان عادی پائین تر می باشد و این

متغیری (مانوا) نشان می دهد که بین دو گروه دانش آموزان

تفاوت معنادار است.

با اختالل یادگیری و عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
مطابق با جدول  ،2خالصه نتایج تحلیل واریانس چندگانه
نشان میدهد که بین میانگین نمرات دانش آموزان با اختالل
جدول .1مقايسه ی ميانگين نمرات سبک های اسناد و خودپنداره تحصيلي دانش آموزان با اختالل يادگيری و عادی با آزمون توکي
متغيرها

گروه

1

2

اسناد دروني -بيروني

.1دانش آموزان دارای اختالل يادگيری

-

*4/53

.2دانش آموزان عادی

*4/53

-

.1دانش آموزان دارای اختالل يادگيری

-

*4/03

.2دانش آموزان عادی

*4/03

-

.1دانش آموزان دارای اختالل يادگيری

-

*0/53

.2دانش آموزان عادی

*0/53

-

.1دانش آموزان دارای اختالل يادگيری

-

*12/53

.2دانش آموزان عادی

*12/53

-

اسناد موقت -پايدار
اسناد اختصاصي-کلي
خودپنداره تحصيلي

جدول  .4ضرايب همبستگي بين سبک های اسنادی و خودپنداره تحصيلي
متغيرها

اسناد دروني -بيروني

اسناد موقت -پايدار

اسناد اختصاصي-کلي

خودپنداره تحصيلي

اسناد دروني -بيروني

1

-

-

-

اسناد موقت -پايدار

**0/045

1

-

-

اسناد اختصاصي-کلي

**0/057

**0/423

1

-

خودپنداره تحصيلي

**0/473

**0/453

**0/447

1

جدول  :5نتايج مربوط به ضرايب تعيين و ضرايب رگرسيون
متغيرمالك

متغيير پيش بين

R

R2

SD

B

Beta

t

P

خودپنداره تحصيلي

اسناد دروني -بيروني

0/415

0/219

0/139

1/120

0/420

0/23

0/001

اسناد موقت -پايدار

0/420

0/205

0/177

0/740

0/009

5/41

0/001

اسناد اختصاصي-کلي

0/443

0/247

0/199

0/342

0/022

5/10

0/001
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برای بررسی ارتباط بین سبک های اسنادی و خودپنداره

کمتری دارند .این افراد تصور میکنند که افراد عادی دارای

تحصیلی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

عملکرد به مراتب بهتری از آنها هستند و این امر بر

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،ضریب

خودپنداره و نهایت ًا سبک های اسنادی آنها تأثیر منفی دارد.

همبستگی سبک های اسناد درونی -بیرونی  ،0/473اسناد

سبک اسناد شیوه ای است که فرد بر پایه سه بعد درونی-

موقت -پایدار  ،0/453اسناد اختصاصی-کلی  0/447با

بیرونی ،پایدار -ناپایدار و کلی-اختصاصی به رویدادهای

خودپنداره تحصیلی رابطه معنی داری دارد.

خوب و بد مینگرد .مطالعات نشان می دهند ،افرادی که

در جدول  5خالصه اطالعات مربوط به ضرایب تعیین و

وقایع ناگوار را بیشتر پایدار و درونی و کلی تفسیر می

نسبت های حاصل از تحلیل رگرسیون خودپنداره

کنند به طور معنی دار ،بیش از آنهایی که دالیل را ناپایدار،

تحصیلی بر روی سبک های اسناد درونی /بیرونی ،موقت/

برونی و اختصاصی ارایه می دهند بها فسردگی دچارمی

پایدار و کلی /اختصاصی نشان داده شده اند .با توجه به

شوند .از آنجا که سبک اسنادی با اضطراب و افسردگی

این جدول می توان نتیجه گرفت که سبک های اسناد

رابطه تنگاتنگی دارد و همچنین دانش آموزان ناتوان

درونی /بیرونی به تنهایی حدود  22درصد ،اسناد موقت-

یادگیری از اضطراب و افسردگی باالتری برخوردار هستند

پایدار حدود  24درصد و اسناد اختصاصی-کلی حدود 25

و در رویارویی با مشکالت توان کمتری در ارتباط با

درصد از واریانس خودپنداره تحصیلی را تعیین میکند.

اطرافیان داشته و مهارت اجتماعی و خود ابرازگری کمتری
نیز دارند ،لذا به تدریج حالت درون گرایی ،افسردگی و

بحث و نتيجه گيری

اضطراب بیشتری را حس می کنند ،که این وضعیت به نوبه

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی سبک های اسنادی و

خود می تواند باعث ایجاد سبک اسنادی بدبینانه تری در

خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان با اختالل خواندن و

زندگی شود .از سوی دیگر گودجانسون ،)1934( 1بر این

نوشتن و دانش آموزان عادی بود .نتایج پژوهش نشان داد

باور است که اسناد ناخوشایند و ناپسند به عوامل بیرونی،

که دانش آموزان دارای اختالل خواندن و نوشتن نسبت به

سبب کاهش احساس گناه نسبت به آن عمل در فرد می

دانش آموزان عادی در مؤلفه های اسناد درونی-بیرونی،

شود .هنگامی که علت رفتار به عواملی خارج از کنترل فرد

موقت /پایدار و اسناد کلی -اختصاصی نمرات کمتری

نسبت داده میشود حس مسئولیت پذیری در برابر آن رفتار

دارند .به این صورت که این دانش آموزان سبک اسناد

کاهش می یابد .به نظر میرسد دانش آموزان با ناتوانی

بدبینانه تری نسبت به دانش آموزان عادی دارند .این یافته

یادگیری ،رضایت کمتری از زندگی عادی خود و فعالیت

پژوهش حاضر با یافته های مطالعه ،عیسی زادگان،

مربوط به مدرسه داشته و احساس مثبت کمتری درباره

میکائیلی منیع و مروئی میالن ،) 2014( ،یونگ (،)2004

زندگی و تعامالت اجتماعی دارند ونسبت به همتایان

(به نقل از اشکانی و حیدری ،)2014 ،جعفری ،سلیمانی و

عادی احساس داخل و شامل بودن کمتری نشان می دهند،

اسماعیلی ( ،)2011نریمانی ،سلیمانی و ابوالقاسمی

لذا این وضعیت نیز به نوبه خود می تواند باعث ایجاد

( )2012و نریمانی ،سلیمانی و احدی ( )2010همخوانی

سبک اسنادی بدبینانه تری دراین دانش آموزان شود.

دارد .در توجیه این مسئله می توان گفت که دانش آموزان

درمجموع یافته های پژوهش حاضرنشان می دهد که دانش

با ناتوانی یادگیری نسبت به آینده بیمناك ترند ،احساس

آموزان با اختالل یادگیری از نظر مسائل روان شناختی،

توانایی کمتری در فرو نشاندن خشم و پرخاشگری خود

شخصیتی و عاطفی شرایط نگران کننده تری نسبت به

دارند ،دارای نگرش منفی نسبت به خود بوده و سرسختی

دانش آموزان عادی دارا می باشند .مسائل و مشکالتی که

1 . Gudjonsson
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Abstract
The difference between academic self-concept and attribution styles in students with dyslexia and normal students
This study examines the difference between self-concept and attribution styles in students with dyslexia and
students are common. The study was causal-comparative. The study population consisted of all elementary school
students with dyslexia and ordinary people in Tehran. The sample included 60 students (30 students with learning
disorders and 30 normal students) who were selected by simple random sampling. Participants were asked
Attribution Style Questionnaire (ASQ) and complete the Beck self-concept scale. Multivariate analysis showed
that students with dyslexia, the documents internally and externally, private and academic self-concept global
documents with normal students were significantly different (001/0 <P), the results showed that students with
dyslexia compared to normal students in components of internal-external documents, temporary / permanent and
specific Asnadkly- lower scores. In this way the students more pessimistic attribution style than normal students.
Key words: Documentary style, concept, reading and writing disorder
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