1. A més tendencia a atribuir els fets
negatius a causes internes, estables i
globals, correspondrh més depressió.
2. A més tendencia a atribuir els fets
positius a causes externes, inestables i
específiques, correspondrh més depressió.
Els subjectes són 112 estudiants universitaris avaluats per dues vegades en
un interval de quaranta-nou dies. Per
aquesta finalitat s'utilitza la versió catalana de dos coneguts qüestionaris de
depressió i del Attributional . Style
Questionnaire.
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ser proposat com un model experiPer
tal d7esbrinar possibles explicamental de depressió (SELIGMAN,cions d'aquest
resultat es demana a
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SE- quatre experts que
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global, presentaran els símptomes característics del learned helplessness,
és a dir, deficits cognitiu, emocional
i motivacional, i una disminució en
l'autoestima. A més, les atribucions
seran un predictor de 17estabilitati de
la generalització dels símptomes.
Aquesta investigació posa a prova
dues prediccions generals:

ción entre la ordenación de las historias y el estadio en la «conservación».
También podemos decir que a
mayor edad mental, mayor número de
historias correctamente ordenadas,
siendo estas cada vez de mayor número de imágenes. Por debajo de los siete años de edad mental, ningún sujeto
ordena historias de más de tres imágenes.

