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 Attribution Theoryاسٌبد  اًگیضضیًظشیِ 

 1 چگًَگی درک ٍ تفسیز داًشجَ اس علل هَفقیت ٍ شکست خَدش است

2 
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 تعییي کٌٌذُ اصلی اًگیشش ٍی هحسَة هی شَد

 ثٌب ثزایي ًظزیِ چگًَگی تَجیِ ّب ٍ ثْبًِ ّبی فزد در هَرد خَد ٍ دیگزاى ثز اًگیشُ اٍ تبثیز هی گذارد

 ارتجبط قَی ایي ًظزیِ ثب آهَسش ٍ یبدگیزی در داًشجَیبى ٍ فزاگیزاى
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 اسحاق مرادی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه



1 

 هکبى کٌتشل

2 

ٍضعیت  
 پبیذاسی
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 اسحاق مرادی، داوشگاٌ علًم پزشکی اريمیٍ 3

 ثب راثطِ در شکست ٍ هَفقیت علت هٌجع یب هَقعیت

 (ثیزًٍی یب درًٍی)فزد

(ًبپبیذار-پبیذار)ثبثت یب هتغیز ثَدى علت هَفقیت یب شکست  

علت هَفقیت یب شکست در اختیبر فزد است یب خبرج اس اختیبر  
(قبثل کٌتزل یب غیز قبثل کٌتزل)فزد  کٌتشل پزیشی 

 جٌجِ ّبی اسٌبد )ًسجت دادى(



 اًگیضُ ٍ اًگیضش



اًگیضش عبهل کلی هَلذ سفتبس است. 
اًگیضُ علت اختصبصی یک سفتبس است. 

 
 دس  )است ٍ ّن ٍسیلِ پشٍسضی ( دس یبدگیشی)اًگیضش ّن ّذف پشٍسضی

 (.یبدگیشی
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 تعشیف



 اوگیشٌ

آوُا مًجب آغاز ي ادامٍ فعالیت . چراَای رفتار َستىد اوگیسٌ َا
 . می شًود ي جُت کلی رفتار َر فرد را معیه می سازد

 فرد   دريویاوگیسٌ َا را بٍ عىًان ویازَا، تمایالت یا محرکات
 .  تعریف می کىىد

 اوگیسٌ َایی کٍ بٍ سًی َدف َا معطًف می شًود ممکه است
 .  آگاَاوٍ یا واخًدآگاٌ باشىد

اوگیسش افراد بٍ ویريی اوگیساوىدٌ آوان بستگی دارد. 
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 اوگیشٌ َای دريوی ي تیزيوی

 

 مىشا درين فرد است
 

بٍ احساس دريوی فرد  
در حیه کار ي اوجام 

 يظایف بر میگردد

اًگیضُ ّبی   

 دسًٍی

(دسٍى صا)  

تًسط عًامل خارجی  
.بٍ فرد دادٌ میشًد   

ملمًس ي مشهًد  
 بًدٌ

اًگیضُ ّبی  

 ثیشًٍی

(ثشٍى صا)  



 مىثع کىتزل

 تیزيوی

يضعیت 

 پایذاری

 واپایذار

 کىتزل پذیزی

 قاتل کىتزل

درخًاست 

کمکُای غیز 

معمًل اس 

 دیگزان

غیز قاتل 

 کىتزل

 (ضاوس)تخت 

 پایذار

 کىتزل پذیزی

 قاتل کىتزل

اوتظار کمک 

 اس معلم

غیز قاتل 

 کىتزل

دضًاری 

 تکلیف

 دريوی

يضعیت 

 پایذاری

 واپایذار

 کىتزل پذیزی

 قاتل کىتزل

کًضص غیز 

 (آوی)معمًل 

غیز قاتل 

 کىتزل

 خلق َیجاوی

 پایذار

 کىتزل پذیزی

 قاتل کىتزل

کًضص 

متعارف 

معمًلی )

 (ريسمزٌ

غیز قاتل 

 کىتزل

 تًاوایی
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 (اداهِ)ًظشیِ اسٌبد 



 تزکیة اسىادَای علی دلیلی کٍ فزد تزای ضکست می آيرد

 کٌتشل غیشقبثل -پبیذاس –دسًٍی  استعذاد کوی

 قبثل کٌتشل -پبیذاس -دسًٍی تٌجلی ّویطگی

 غیش قبثل کٌتشل -ًبپبیذاس -دسًٍی توبسض دس سٍص اهتحبى

 قبثل کٌتشل -ًبپبیذاس -دسًٍی دسس ًخَاًذى ثشای ایي اهتحبى

 غیشقبثل کٌتشل –پبیذاس  –ثیشًٍی  غشض ٍسصی هعلن

 غیشقبثل کٌتشل -ًبپبیذاس –ثیشًٍی  ثذضبًسی

 غیشقبثل کٌتشل -ًبپبیذاس -ثیشًٍی کوک ًکشدى دٍستبى

 غیش قبثل کٌتشل -پبیذاس -ثیشًٍی سخت ثَدى کبسّبی یک هذسسِ سختگیش
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مکان  مثال اسىاد
 کىتزل

يضعیت  
 کىتزل پذیزی پایذاری

 ضبًس
 رٍ ًپزسیذ...  خَة شذ استبد: هَفقیت
اگز شت اهتحبى هزیض ًشذُ ثَدم ًوزُ : شکست

 .خَثی هیگزفتن
 غیشقبثل کٌتشل ًبپبیذاس ثیشًٍی

 دضَاسی تکلیف

هي ّویشِ در ایٌجَر  . اهتحبًبت آسبًٌذ: هَفقیت
 .اهتحبًبت ًوزُ خَة هیگیزم

ایي هتي رٍ ًویفْون چزا ثِ سثبى سبدُ  هي: شکست
 . ًٌَشتِ اًذ

 غیشقبثل کٌتشل پبیذاس ثیشًٍی

 تَاًبیی راتی

کبرم خَة اس آة در هیآد  هطوئٌن: هَفقیت
 .استعذادش را دارم

سجک یبدگیزی هي ثب . هي اًتظبرش را داشتن: شکست
 .سجک تذریس ایي هعلن جَر در ًویآد

 کٌتشل غیشقبثل پبیذاس دسًٍی

 کَضص

چِ خَة شذ کِ دیشت خبًِ هبًذم ٍ ثزای  : هَفقیت
 .ٍاقعبً سحوبتن ججزاى شذ. آهبدُ شذم اهتحبى

ٍقت سیبدی صزف حفظ کزدى اسوْب ٍ  : شکست
هطبلت را ثِ شکل استٌجبطی یبد . تبریخْب کزدم

 .ًگزفتن

 قبثل کٌتشل ًبپبیذاس دسًٍی
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 پیبهذّبی عبعفی اسٌبد



Attribution theory 

 خَدپٌذاسُاسٌبد ٍ 

ٍ  اسٌبدّب  
عبطفی آًْبپیبهذّبی   

 اسٌبد ٍ عضت ًفس

 شکستْبیًبشی اس : سطح پبییي خَدپٌذارٍُجَد داًشجَیبًی دارای هفَْم : هشکل عوذُ هعلوبى
 پیبپی



پیبهذّبی 

 هثجت

 پبیذاس
 .اًتظبس هَفقیت اداهِ هییبثذ

 اًتظبس غشٍس افضایص هیبثذ

 ًبپبیذاس
 .اًتظبس هَفقیت کبّص ًوییبثذ

 .احتوبل گستشش عَاعف ثِ هَقعیتْبی آیٌذُ صیبد ًیست

 دسًٍی
 .ثِ احسبس اسصش ضخصی هیبفضایذ

 .احتوبل اًجبم تکبلیف سا دس آیٌذُ افضایص هیذّذ

 .ثب تصَس ضخصی استجبعی ًذاسد ثیشًٍی

 .احسبس اعویٌبى ایجبد هیکٌذ کٌتشل پزیش

 .احسبس قذسداًی ایجبد هیکٌذ کٌتشل ًبپزیش
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 پیبهذّبی هٌفی

 پبیذاس
 اًتظبس ضکست اداهِ هیبثذ

 .ضشهسبسی، ثیتفبٍتی، ٍ کٌبسُ گیشی افضایص هیبثذ احسبس

 ًبپبیذاس
 .اًتظبس ضکست کبّص ًویبثذ

 احتوبل گستشش عَاعف ثِ هَقعیتْبی آیٌذُ صیبد ًیست

 دسًٍی
 .ثِ تصَس ضخصی هٌفی هی اًجبهذ

 .احتوبل احتشاص اص تکبلیف سا افضایص هیذّذ

 .ثب تصَس ضخصی استجبعی ًذاسد ثیشًٍی

 کٌتشل پزیش
 احسبس گٌبُ ایجبد هیکٌذ

 .پبسخْبی اًتقبدی سا دس دیگشاى سجت هیطَد

 کٌتشل ًبپزیش
 .احسبس خطن ٍ احتوبالً سفتبس تالفی جَیبًِ سا سجت هیطَد

 14 .اغلت سفتبس تشحن آهیض ٍ یبسی دٌّذُ دیگشاى سا سجت هیطَد



 دسهبًذگی آهَختِ ضذُ



 دسهبًذگی آهَختِ ضذُ دس یبدگیشی

ُهٌفی تشیي حبلت هفَْم خَدپٌذاس 

عذم استجبط دادى هَفقیت ثب تالش 

ًَِاثشآکَاسیَهی: ًو 

کبسثشد دس آهَصش 



 کبسثشدّبی آهَصضی ًظشیِ اسٌبد



 کبسثشدّبی آهَصضی ًظشیِ اسٌبد

  ایي اعتقبد در داًشجَیبى کِ ًتیجِ اعوبل
آًْب هستقل اس اعوبل آًْبست ثِ درهبًذگی  

 .آهَختِ شذُ هی اًجبهذ



 ضکست
فقذاى تَاًبیی 

 (غیشقبثل کٌتشل)

احسبس عذم 

ًپزیشفتي )ضبیستگی 

 (هسئَلیت

دست کطیذى اص 

 کَضص
 کبّص عولکشد
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 ًبسبصگبس اسٌبدّبیًحَُ تغییش : کبسثشدّبی آهَصضی ًظشیِ اسٌبد

 ضکست
قبثل )فقذاى کَضص 

 (کٌتشل

احسبس گٌبُ یب 

پزیشفتي )ضشهسبسی 

 (هسئَلیت

 افضایص عولکشد کَضص ثیطتش



 فٌَى ایجبد اًگیضش



آهَصضی خَد سا دس آغبص دسس ثِ یبدگیشًذگبى ثگَییذ ٍ اص  ّذفْبی 1.
 .آًْب ثخَاّیذ تب ثشای خَد ًیض ّذفْبی یبدگیشی اًتخبة کٌٌذ

 .استفبدُ کٌیذتطَیقْبی کالهی دس ضشایظ هقتضی اص 2.

دس  ٍسیلِ ای ثشای ایجبد اًگیضش اص آصهًَْب ٍ ًوشات ثِ عٌَاى 3.

 .یبدگیشًذگبى استفبدُ کٌیذ

اص خبصیت ثشاًگیضاًٌذگی هَضَعْبی هختلف استفبدُ کٌیذ ٍ آهَصش  4.
 .ٍ هَاسد جبلت ّوشاُ سبصیذ تجبسةخَد سا ثب 
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 .اسائِ دّیذسبدُ ثِ دضَاس هغبلت آهَصضی سا اص ( 5
 .اص ایجبد سقبثت ٍ ّن چطوی دس فشاگیشاى پشّیض ٍ جلَگیشی کٌیذ( 6
ٌّگبم آهَصش هغبلت تبصُ اص هثبلْبی آضٌب ٍ ٌّگبم کبسثشد هغبلت ( 7

 .آهَختِ ضذُ اص هَقعیتْبی تبصُ استفبدُ کٌیذ

عالٍُ ثش تَضیح ٍ تطشیح هغبلت ثِ عَس کالهی، تب آًجب کِ هوکي ( 8

ًیض استفبدُ کٌیذ ٍ فشاگیشاى سا ثِ  سٍضْبی دیگش آهَصضی است اص 

 .هطبسکت دس یبدگیشی تطَیق ًوبییذ
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 .دس فعبلیت یبدگیشی سا کبّص دّیذپیبهذّبی هٌفی هطبسکت یبدگیشًذگبى ( 9

سبئل ٍ تکبلیفی ثذّیذ کِ ًِ خیلی سبدُ ٍ ًِ خیلی  ثِ داًص آهَصاى ه( 10

 .ثبضٌذ دضَاس

تب آًجب کِ هوکي است هغبلت دسسی سا ثِ صَست هعٌی داس ٍ دس استجبط ثب  ( 11
هَقعیتْبی ٍاقعی صًذگی اسائِ دّیذ، ٍ دسحذ اهکبى دس اًجبم فعبلیتْبی  

 .آهَصضی ثِ یبدگیشًذگبى آصادی عول ثذّیذ
 .استفبدُ کٌیذهطَقْبی دسًٍی ٍ ثیشًٍی اص 
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 ثشای تصوین ( دسهحذٍدُ ثشًبهِ دسسی)فشصتْبی فشاٍاى ثب دادى
گشی دسثبسُ آًچِ فشاگیشاى یبد خَاٌّذ گشفت ٍ چگًَگی یبدگیش  

 .آًْب خَدهختبسی سا دس آًبى تطَیق کٌیذ
تکبلیف یبدگیشی سا هتٌبست ثب تَاًبیی ّشیک اص فشاگیشاى ثشگضیٌیذ. 
  ٍ تب آًجب کِ هیتَاًیذ اص پشٍطُ ّبی ّوشاُ ثب فعبلیت استفبدُ کٌیذ

 .ثذّیذثبصخَسد فَسی ثِ فشاگیشاى دسثبسُ پیطشفتطبى 
  اص فعبلیتْبی ٍاقعی ٍ اصیل استفبدُ کٌیذ، یعٌی فعبلیتْبیی کِ ثب

 .صًذگی ٍاقعی هشتجغٌذ
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 جَس کٌیذًیبصّبی فشاگیشاى دسصَست اهکبى فعبلیتْب سا ثب. 

 ثِ یبدگیشی جٌجِ ضخصی ثذّیذ ٍ سعی کٌیذ فشاگیشاى ثِ صَست

 .ّیجبًی یب عبعفی دسگیش فعبلیت یبدگیشی ضًَذ

اص دادى تکبلیف یبدگیشی خستِ کٌٌذُ ٍ آصاسًذُ اجتٌبة کٌیذ. 
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تشرگًارانتا تطکز اس تًجٍ ضما   


