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  چكيده
را نسبت  انيكه دانشجو ياسناد يالگوها يپرستار انيبر رفتار و احساسات افراد الزم است مرب ياسناد يبا توجه به تأثير الگو: مقدمه
 انيدانشجو ياسناد يتأثير آموزش اسناد بر الگو يمطالعه با هدف بررس نيا. دهند رييسازد، تغ مسؤول مي ريغ يريادگي يها تيبه فعال
  .انجام شد 88-89 يليدر سال تحص رجنديواحد ب يدانشگاه آزاد اسالم يپرستار
 94( يدر دو گروه تجرب يدانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند به طور تصادف يپرستار يدانشجو 187 يمطالعه نيمه تجرب نيدر ا: ها روش

برنامه . ديگرد يراتر بررس انيتوسط پرسشنامه اسناد كنترل جول انيدانشجو ياسناد يابتدا، الگو. قرار گرفتند) نفر 93( شاهدو ) نفر
 يها آزمونها با استفاده از  داده. ديگرد يبررس انيدانشجو ياسناد يمطالعه، مجدداً الگو انيرا و در پااج يآموزش اسناد در گروه تجرب

  .قرار گرفتند ليو تحل هنمار مورد تجزي مستقل و مك يت ،يزوج يت يآمار
نمره اسناد  نيانگيمداخله، م انيدر پا. بود يرونيب ياسناد يدهنده الگو مطالعه در هر دو گروه نشان ينمره اسناد در ابتدا نيانگيم: نتايج

. بود يدرون ياسناد يدهنده كسب الگو نشان كه) رسيد 76/8±93/1به  88/9±89/1از ( افتهيكاهش  يدر سطح معنادار يگروه تجرب
قبل و بعد از  انينمره اسناد دانشجو نيانگيتغييرات م سهيمقا. معنادار نبود يآماراز لحاظ  شاهدگروه  انينمره اسناد دانشجو نيانگيم رييتغ

به عبارتي گروه تجربي به طور معناداري الگوي اسناد دروني بيشتري از گروه شاهد . دهنده تفاوت معنادار بود مداخله در دو گروه نشان
  .كسب كرده بودند

  .رديمورد توجه قرار گ دياه بابه دانشگ انيورود دانشجو يآموزش اسناد در ابتدا هاي برنامه رسد يبه نظر م: گيري نتيجه
  

  ي، يادگيري خودراهبر پرستار انيآموزش، دانشجو ،ياسناد يالگو: هاي كليدي واژه
  959تا  951 ):8(11؛ 1390اسفند/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  مقدمه 

وقوع  ليدل ايارائه علت  ياست برا ياسناد كوشش هينظر
در روانشناسي تربيتي . يشخص هاي تجربه اي دادهايرو
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هاي فراگيران را براي  تبييننظريه اسناد تالش دارد تا 
هاي كالسي به  هاي آنان در موقعيت ها و شكست موفقيت

 نرياسناد توسط و هنظري). 1(داري توصيف كند طور نظام
 هايي نييتب هينظر نيبر اساس ا. مطرح شد1986در سال 

ما را  زشيانگ م،يخود دار هاي و شكست ها تيكه از موفق
دارد،  تيموفق ايكه احتمال شكست  يفيدر انجام تكال

  ).2(كند مي نييتع
). 2(راتر استوار است هياول يكارها هيبر پا نريو نظرات

 ديمنبع كنترل به عقا. راتر مفهوم منبع كنترل را مطرح كرد
و  يو يرفتارها نيفرد درباره ارتباط ب يو باورها
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 يمنبع كنترل درون يكه دارا يفرد. اشاره دارد امدهايپ
 نيچن. داند يخود م هاي را حاصل تالش جياست، نتا
را بر  افتد ياتفاق م شانيآنچه برا تيمسؤول ياشخاص
 يرونيكه منبع كنترل ب يدر مقابل فرد. رندگي يعهده م
 ايتصادف  ر،يبخت و اقبال، تقد جهيرا نت دادهايدارد، رو
را حاصل تالش  امدهايافراد پ نيا. داند يم گرانيعملكرد د
  .)2(دانند يخود نم ييو توانا
بايد به فراگيراني كه به شدت بيروني هستند و در  معلمان

رسد، چنين  به نظر مي. هستند، توجه كننداين اعتقاد پايدار 
ه آنها را نسبت به فراگيراني فاقد باورهايي هستند ك

اين موضوع . سازد شان مسؤول مي پيشرفت تحصيلي
كه ممكن است سطح انگيزش آنها براي  بدان معنا است

الگوهاي اسنادي . در تكاليف تحصيلي پايين باشد يتموفق
هاي آموزش اسناد،  هدف برنامه. توانند تغيير يابند مي

آور  فتتواند موجب بهبود شگ تغيير اين الگوها است كه مي
معلمان بايد ). 2(در الگوي عملكرد فراگيران شود

هاي روزمره به  ه در فعاليتاسنادهاي مثبت و منفي ك
هايي را براي  شناسايي كنند و فرصت راآيند  وجود مي

فراگيران فراهم آورند تا بتوانند در جريان يادگيري در 
). 3(مورد پيامدهاي اعمال و افكار خاص تأمل نمايند

هاي بازآموزي اسناد طراحي  توانند، برنامه ميمربيان 
ا را از عوامل غيرقابل كرده و تالش نمايند تا اسناد آنه

  ).4(كنترل تغيير دهند ابلكنترل به عوامل ق
آموزش اسناد تأكيد بر آن است كه اسنادهاي  در

به . گيري پيشرفت را اصالح كنيم فراگيران و جهت
اي خود را به عواملي ه فراگيران آموزش دهيم تا شكست

توانند تغيير كنند، مانند دانش ناكافي، تالش كم و  كه مي
هبردهاي نامؤثر نسبت دهند و همچنين به آنان را

گيري عملكرد، جهت گيري  تبياموزيم كه به جاي جه
براي فراگير با جهت گيري مبتني بر . تسلط داشته باشند

عملكرد برنده شدن مهم است، ولي براي فراگير داراي 
. جهت گيري مبتني بر تسلط، تعامل با محيط اهميت دارد

شوند، اما موفقيت براي آنها به  آنها دوست دارند موفق

بر عملكرد مهم  مبتنيگيري  اندازه فراگيران داراي جهت
هايشان اهميت بيشتري  در عوض به رشد مهارت. نيست
ت به فراگيران كمك كنيم تا به جاي نتيجه پيشرف. دهند مي

) يادگيري تكليف(بر فرايند پيشرفت  ،)بردن يا باختن(
  ).5(متمركز شوند
اند كه فراگيران موفق اغلب  دريافته پژوهشگران

به   ي كهمعلمان. )5(ستنديادگيرندگان خود نظم يافته ه
كنند تا يادگيرندگاني خودتنظيم باشند،  فراگيران كمك مي

اي فردي  كنند كه يادگيري تجربه اين پيام را منتقل مي
. است و به مشاركت فعال و متعهدانه فراگير نياز دارد

  :يمي در يادگيري عبارتند ازخودتنظ هاي تمهار
تعيين اهداف  يادگيري و پيامدهاي مورد انتظار؛ ارزيابي
ايجاد باور مثبت  برنامه ريزي و مديريت زمان؛ اجرايي؛

ها و  توجه و تمركز به راهنمايي در ارتباط با توانايي خود؛
تأمين  سازمان دهي مؤثر اطالعات؛ هاي معلم؛ توصيه

ستفاده مؤثر از منابع ا ؛محيط مناسب براي يادگيري
ايجاد اسناد مناسب  و؛ تمركز روي نتايج مثبت اجتماعي؛

  ).5(براي تعيين داليل شكست و موفقيت
از آموزش  ريغ هايي طهيانجام شده در ح هاي پژوهش
در بهبود  اند مداخالت آموزشي نشان داده يپرستار

نقش به  تواند يآنان م تيو موفق رانيفراگ ياسناد يالگو
  ).9تا6(داشته باشد ييسزا
در  يريچشمگ اريبس هاي شرفتيپ رياخ هاي سال در

كه  يبه نحو ؛به وجود آمده است يعرصه دانش پرستار
سالمت،  يارتقا نهيدر زم را خود ياصل گاهيامروزه جا

 دايپ يدرمان يبهداشت ميدر ت ها يماريو درمان ب يريشگيپ
 يريپرستار را از نظر فراگ تيامر مسؤول نيا. كرده است

 جاديا. دهد يم شيافزا يفن يها مهارتعلوم و كسب 
 يها كسب مهارت يبرا پرستاري انيدر دانشجو زهيانگ
 شانيا ياسناد يمستلزم شناخت باورها ،يو عمل يعلم

 ستباي يدانشجويان پرستاري م ياسناد يالگوها. است
 يبرا الگو دادن قياز طر ازيو در صورت ن ييشناسا

اصالح  يتيخودتقو و يخودآموز ،ينيخودبازب يها وهيش
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دارند،  يدرون ياسناد يكه الگو يپرستاران تيترب. گردند
مختلف  يها نقش يفايآنان در ا يتوانمند شيباعث افزا
  .شود يم يحرفه پرستار ينيو بال يپژوهش ،يآموزش
كه  دهد يمختلف نشان م ياطالعات هاي در بانك جستجو

انجام  نهيزم نيدر اه زيادي مطالع يدر حوزه پرستار
بر رفتار و  ياسناد يبا توجه به تأثير الگو. نشده است

تأثير  يمطالعه حاضر به منظور بررس ،افراد ساساتاح
 انيدانشجو ياسناد يبرنامه آموزش اسناد بر الگو

  .انجام گرفت رجنديب يدانشگاه آزاد اسالم يپرستار
  

  ها روش
كه در نيمسال اول سال  يمطالعه نيمه تجرب نيدر ا

كليه دانشجويان پرستاري  انجام شد، 88-89تحصيلي 
نمونه در  به عنواناسالمي واحد بيرجند  آزاد دانشگاه

ورود به اين  معيارهاي ).نفر 187(نظر گرفته شدند 
مطالعه، تمايل دانشجو به شركت در پژوهش و انتخاب 

و معيار  88-89صيلي واحد در نيمسال اول سال تح
خروج از مطالعه، عدم تمايل به ادامه شركت در پژوهش 

در رشته  ليبه منظور حذف تأثير مدت تحص. بود
بر الگوي اسناد، دانشجويان هر ورودي به طور  يپرستار

در (قرار گرفتند  يدر دو گروه كنترل و تجرب صادفيت
نفر در گروه  94نفر در گروه كنترل و  93مجموع 

در شروع مطالعه به منظور تعيين الگوي اسنادي ). يتجرب
دو گروه، پرسشنامه اسناد كنترل ) دروني يا بيروني(

روايي و ). 10(جوليان راتر مورد استفاده قرار گرفت
در مطالعات قبلي مورد تأييد قرار گرفته  مهپايايي پرسشنا

در مطالعه حاضر اعتبار صوري و ). 12و11(است
اساس مروري بر مقاالت تحقيقي  محتواي پرسشنامه بر

علمي  گذشته و همچنين با نظرات ده نفر از اعضاي هيأت
آوري  پس از جمع. هاي پرستاري تعيين شد دانشكده

در پرسشنامه  ظرنظرات اين افراد، اصالحات مورد ن
همچنين پايايي آن با مطالعه راهنما بر روي  .اعمال گرديد

گاه علوم پزشكي نفر از دانشجويان پرستاري دانش 30

بيرجند و با روش همساني دروني و محاسبه آلفاي 
آلفاي كرانباخ در مطالعه حاضر . كرونباخ تعيين گرديد

افراد  اتپرسشنامه كه براي سنجش انتظار نيا. بود 80/0
ماده است كه  29در باره منبع كنترل تدوين شده داراي 

از . است) بو  الف(هر ماده داراي يك جفت سؤال 
مودني خواسته شد از بين هر جفت سؤال يكي را آز

ماده از مواد اين  23راتر . انتخاب كرده و عالمت بزند
پرسشنامه را با هدف مشخص، جهت روشن شدن 

ماده  6باره منبع كنترل تدوين كرده و رانتظارات افراد د
كند كه اين  ديگر هدف آزمون را با لباس مبدل دنبال مي

گيري شده را براي  و بعد اندازه هاي خنثي، ساختار ماده
گذاري آزمودني مبني بر  نمره. كند آزمودني مبهم مي

هايي است كه در  مجموع نمرات حاصل از تعداد عالمت
يا  9افرادي كه نمره . است دهمقابل سؤاالت مشخص كر

بيشتر بگيرند داراي الگوي اسنادي بيروني و افرادي كه 
نادي دروني خواهند نمره كمتر بگيرند داراي الگوي اس

  ).11(بود
طي نيمسال تحصيلي، بر اساس مطالب درسي كه  در

نيمسال مورد نظر مطالعه خواهند نمود  يدرط انيدانشجو
اي به فاصله يك ماه  از مطالب مذكور چهار آزمون مرحله

اي به دانشجويان  قبل از هر آزمون مرحله. برگزار گرديد
مبني بر تعداد ساعات  »الف« هر دو گروه فرم پرسشنامه

مطالعه، حجم مطالب آموخته شده، وضعيت  محلمطالعه، 
محيط مطالعه، عوامل مزاحم مطالعه و كيفيت كلي مطالعه 

اين پرسشنامه به . ها داده شد به آن انياز دانشجو كيهر 
طور هفتگي تكميل و قبل از هر آزمون به پژوهشگر 

كسب  »الف« هدف از تكميل پرسشنامه. تحويل گرديد
. مطالعه توسط فراگيران بود گامي خودنظارتي هنتجربه

هاي مهم در فرايند يادگيري  تجربه خودنظارتي از مهارت
ها  به اين پرسش يگروه كنترل و تجرب. آيد به شمار مي

پاسخ دادند، تا از تاثير توجه بيشتر به يك گروه در نتايج 
ط ها توسط پژوهشگر فق پرسشنامه. نهايي كاسته شود

هاي الزم براي  و راهنمايي يبراي گروه تجربي بررس
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هدف از بررسي . گرديد مطالعه ي مؤثر به آنان ارائه مي
بي ها اطالع يافتن پژوهشگر از ارزيا پرسشنامه

تمركز دادن آنان به شرايط (دانشجويان از شرايط مطالعه 
و كمك نمودن به آنان براي ايجاد محيط ) محيط مطالعه

ها راهنماي پژوهشگر  اين پرسشنامه .ه استتر بود مناسب
اند ولي چون گزارش  براي انجام مداخله آموزشي بوده

ها مورد نظر نبوده است اطالعات آن به صورت  يافته
و با توجه به تعداد . بندي نشده است آماري دسته

مختلف وجود داشته است و  يها پژوهش پاسخ يها نمونه
از  كيمخصوص هر  داشته و يفيها جنبه ك پاسخ نيا

  .ها بوده است نمونه
اين فرم . ارائه گرديد يفقط به گروه تجرب »ب« فرم

شامل چهار سؤال در مورد ضرورت مطالعه مطالب 
درسي مطابق طرح درس، برداشت فراگير از آنچه پس 

رود و روش تقويت يا تنبيه  از يادگيري از او انتظار مي
نتايج توسط خود كه در جريان مطالعه و پس از كسب 

 يبه گروه تجرب. شد، بود مي فتهدانشجو به كار گر
ها و همچنين  توضيحات كامل در مورد نحوه تكميل فرم

هدف  .مطالب درسي داده شدگرداني مطالعه  نحوه خود
از ارائه اين پرسشنامه ايجاد تمركز در فراگيران گروه 

به عالوه، . تجربي بر روي اهداف مطالعه بود
 زمونپس از اعالم نتايج هر آ يوه تجربدانشجويان گر

 بندي اسناد براي نتايج آزمون اي فرم رتبه مرحله
)Attribution Rating Form of Test score ARFT (

. را تكميل و پس از يك هفته به پژوهشگر تحويل دادند
اطالع يافتن  ARFTهدف از بررسي پرسشنامه 

 تيموفق ليپژوهشگر از ارزيابي دانشجويان نسبت به دال
ها راهنماي  اين پرسشنامه .آنان بوده است تيعدم موفق اي

اند ولي چون  براي انجام مداخله آموزشي بوده شگرپژوه
ها مورد نظر نبوده است اطالعات آن به  گزارش يافته

و با توجه به تعداد . بندي نشده است صورت آماري دسته
و مختلف وجود داشته است  يها پژوهش پاسخ يها نمونه

از  كيداشته و مخصوص هر  يفيها جنبه ك پاسخ نيا

 يسؤال نهيآزمون از چهار گز نيا. استها بوده  نمونه
 انيشده بود كه عبارت بودند از نظرات دانشجو ليتشك

سؤال دو ( اند كه در آزمون كسب كرده يجيدر مورد نتا
 ،آزمون يبرا يآمادگ ي، چگونگ)اي موفق و ناموفق نهيگز

دلخواه در آزمون  جيو ارائه برنامه به منظور كسب نتا
هدف ). بود يحيآخر به صورت تشر نهيسه گز( يبعد

هاي خود نظارتي و  استفاده از اين فرم تمرين مهارت
هاي  فرم يبا بررس. ان بوديادگيري خودنظم دهي فراگير

توسط ) ARFT(بندي اسناد براي نتايج آزمون  رتبه
جهت كسب  انيدانشجو يشآموز ازيپژوهشگر، ن

 ئهالزم ارا يها و آموزش نييتع يفراشناخت يها مهارت
هاي فوق  براي هيچ يك از پرسشنامه. ديگرد مي

هاي فراگيران توسط  پاسخ. گذاري انجام نشد نمره
هاي مطالعه،  پژوهشگر بررسي و در جهت بهبود شيوه

درك اهداف مطالعه و ارزيابي صحيح علل موفقيت و يا 
. رهنمودهاي مناسب به گروه تجربي ارائه گرديد شكست،
است كه هر سه فرم نامبرده فقط  يادآوريالزم به  مجدداً
 انيها به دانشجو پژوهشگر جهت ارائه آموزش يراهنما

مطالعه آموزش  نيدر ا يآموزش يمداخله . بوده است
پرسشنامه و ارائه بازخورد به  ياسناد شامل بررس

در پايان ترم در جلسه برگزاري . بوده است انيدانشجو
پس از ) ورود سالبه تفكيك (آزمون نهايي درس مربوطه 

كسب رضايت دانشجويان، پرسشنامه منبع كنترل جوليان 
ها  شد و سپس پرسشنامه عيهر دو گروه توز نيراتر ب

آوري  پس از تكميل در همان جلسه توسط پژوهشگر جمع
  .گرديد

ت اخالق پژوهش در ابتدا اطالعات نكا تيمنظور رعا به
الزم در مورد مراحل كار و برخورداري از حق انتخاب 
براي شركت يا عدم شركت در مطالعه به دانشجويان 
ارائه گرديد و به آنان يادآوري گرديد كه هر زمان مايل 

توانند بدون سلب هيچ گونه امتيازي از مطالعه  باشند مي
آوري  اده شد اطالعات جمعبه آنان اطمينان د. خارج شوند

شده از آنان كامالً محرمانه خواهد ماند و در اختيار 
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  .افرادي غير از گروه تحقيق قرار نخواهد گرفت
و با  يرها كدگذا ها، پرسشنامه داده آوري از جمع پس

 يبرا. شد ليو تحل هيتجز SPSS-13استفاده نرم افزار 
داخله آزمون نمرات اسناد قبل و بعد از م نيانگيم سهيمقا

t نمرات اسناد در  نيانگيتفاوت م يبررس يبرا ، و زوجي
 مكآزمون  نيو همچن ،مستقل t يدو گروه شاهدو تجرب

قبل و بعد از  ياسناد يالگو راتييتغ سهيمقا ينمار برا
  .ديمداخله در دو گروه استفاده گرد

  
  نتايج
به  انيدانشجو نيشده ب عيتوز يها پرسشنامه يتمام

و به پژوهشگر عودت  ليصورت كامل توسط آنان تكم
 .درصد بود 100ها  ميزان برگشت پرسشنامه .داده شد

سن  نيانگيم. پسر بودند انيدرصد دانشجو 02/8
مربوط به  نمرات كلي. سال بود 69/21±3/3 انيدانشجو

در مرحله  يدر هر دو گروه شاهد و تجرب يباور اسناد
ليكن ). 1جدول (ي نشان نداد از مداخله تفاوت معنادار قبل

نمره اسناد  نيانگيبرنامه آموزش اسناد، م پس از اجراي
عبارتي باورهاي اسنادي ه بود؛ ب افتهي ليتقل يگروه تجرب

 t يآمارتر شده بود و آزمون  در گروه تجربي دروني
زوج تفاوت  tآزمون . كرد دييكاهش را تأ نيزوج ا
 شاهدنمره اسناد گروه  نيانگيم سهيرا در مقا يدارمعنا

 )=٢٧/٠tو  =٧٩/٠p( قبل و بعد از مداخله نشان نداد

نمرات اسناد در مراحل قبل و  نيانگياختالف م). 2جدول (
 و در گروه شاهد) 13/1±74/2( يبعد در گروه تجرب

و  >01/0p( مستقل  tبود كه آزمون ) 44/3±1/0(
67/2t= (به . دو گروه نشان داد نيرا ب يتفاوت معنادار

 يدر گروه تجرب يباورهاي اسناد درون گريعبارت د
  .بود افتهيارتقا  شاهدنسبت به گروه 

  
  يگروه شاهد و تجرب كيقبل و بعد از مداخله به تفك نيانگيو تفاوت م انينمره اسناد دانشجو نيانگيم: 1جدول 

 t  p  تفاوت ميانگين  بعد از مداخله  مداخله قبل از  گروه

  001/0  99/3  13/1±74/2  76/8±93/1  88/9±89/1  تجربي
  79/0  27/0  1/0±44/3  86/9±42/2  96/9±53/2  شاهد

  
در  ،دهد كه در گروه تجربي پژوهش نشان مي هاي يافته

الگوي اسنادي دروني ) درصد 08/18(نفر  17ابتداي مداخله 
) درصد 57/9(نفر  9داشتند كه اين ميزان در پايان مطالعه به 

الگوي اسناد بيروني داشتند ) درصد 79/82(نفر  77رسيد و 
بر . رسيد )درصد 16/45(نفر  42كه در پايان مطالعه به 

الگوي بيروني  نمار، افرادي كه از آماري مك زموناساس آ
ه نسبت بيش از تعداد افرادي هستند به دروني تغيير كردند ب

اند و اين تغيير به  كه از الگوي دروني به بيروني تغيير يافته
  )=72/15x2و  =001/0p(لحاظ آماري معنادار بود 

  
  بحث

بر الگوي اسناد   در اين مطالعه نيمه تجربي، تأثير آموزش

 يمطالعه نشان داد اجرا جينتا. مورد بررسي قرار گرفت
 يدرون ياسناد يبرنامه آموزش اسناد در توسعه الگو

مؤيد نظر بنتهام  افتهي نيا. مؤثر بود يپرستار انيدانشجو
يابند  غييرتوانند ت كه معتقد است الگوهاي اسنادي مي. است

تواند از طريق تدريس و مدل دادن براي  مي يو مرب
يير و خود تقويتي به تغ هاي خودبازبيني، خودآموزي شيوه

  ).2(الگوهاي اسنادي فراگيران كمك كند
در يك مطالعه نيمه تجربي بر روي  زيو زنگ ن پولزر

 نيگذراندند، به ا دانشجوياني كه واحد درسي فيزيك را مي
 جينتا يبندي اسناد برا فرم رتبه ليكه تكم دنديرس جهينت

 ليعملكرد، تفكر در مورد دال يابيآزمون، فرصت ارز
و  همطالع يها وهيش يگيري برا ميو تصم فيانجام تكال
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فراهم نموده و به  رانيفراگ يرا برا ندهيگيري در آ ادي
 تيخود را هدا يريادگي هاي تيتا فعال كند يآنان كمك م

كه  شود يم يدرون ياسنادها يرگي و موجب شكل ندينما
 يبركل. )13(دهد يم شيآنان را افزا يبعد تيامكان موفق

 تيتقو اي تهآموز را كه دوره شش هف نفر دانش 63 زين
در دو گروه شاهد و  گذراندند، يخواندن را م يها ييتوانا
 يقرار داده و تأثير آموزش اسناد را بررس يتجرب

كه  يآموزان گرفتند دانش جهيآنها همچنين نت. نمودند
كردند به نسبت گروه شاهد،  افتيآموزش اسناد در

). 14(دمؤثرتر دانستن تيرا در موفق )تالش( يعوامل درون
 يگرفتند كه مداخالت آموزش جهينت زين گريو است گلريز

آنان  تيموزان و موفقآ دانش ياسناد يدر بهبود الگو
مذكور با  يها افتهي سهيمقا). 15(داشته است ييتأثير بسزا

تشابه قابل مالحظه  نيتواند مب مطالعه حاضر مي يها افتهي
 يرشته پرستار رانيفراگاسناد در  يالگوها رييتغ نديفرا

به نظر  نيلذا چن. باشد گريد يها رشته رانيبا فراگ
اسناد و  يالگوها ييبنا ريز يكه ساختارها رسد مي

 سهيآن قابل مقا ريياصالح و تغ يمداخالت انجام شده برا
  .باشد
 يابيكه خود ارز دنديرس جهينت نيو زنگ به ا پولزر
 جينتا ياسناد برا يبند فرم رتبه ليتكم قياز طر رانيفراگ

هسوان و ). 13(داده است شيآنان را افزا تيآزمون موفق
دارند  يهمكاران نيز دريافتند كه فراگيراني كه اسناد درون
). 16(ارنداز كارايي بيشتري نسبت به سايرين بر خورد

استدالل نمود كه  نيتوان چن مطلب مي نيا هيدر توج
 خود در  نسبت به نگرش رانيفراگ يخودآگاه شيافزا

 جاديا زهيها انگ شان در آن تيشكست و موفق ليمورد دال
خود پرداخته و  يها نگرش يكرده است كه به بازنگر

همچنان كه قبال . را در خود توسعه دهند ياسناد درون
هستند،  يمنبع كنترل درون يكه دارا يافراد ديگرد كرذ
است  يهيلذا بد. دانند يخود م هاي را حاصل تالش جينتا

مطالعات بسياري . خواهد كرد دايپ شيافراد افزا نيتالش ا
تواند به  نشان داده است كه صرف آگاهي از رفتار مي

دهد  بررسي عملكرد به فرد فرصت مي. تغيير آن بيانجامد
آموختن فرايند خود گرداني بخش . آن نظم دهد بهكه 

و همكاران به  هيرضو). 18و17(مهمي از آموزش است
در  يتيآموزش خود كفا نيكه ب دنديرس جهينت نيا

مثبت  يمدهاايكننده در پژوهش و پ شركت انيدانشجو
  .)17(وجود دارد يمعنا دار يرابطه آمار يليتحص

 يبا استفاده از مداخالت يپرستار انيرسد مرب نظر مي به
ها به  آن شيو گرا ياسناد يدر الگوها رييكه قادر به تغ

توانند بر  باشند، مي يدرون ياسناد يالگوهاسمت 
 يتأثير مثبت يپرستار انيدانشجو يليتحص شرفتيپ

و  تيبا صالح يپرستاران يساز داشته باشند و در آماده
توان به  ادعا مي نيدر تأييد ا. شوند واقع ديمف ستهيشا

 يها يژگيزاده و همكاران كه در آن ارتباط و يمطالعه ول
خود  هاي منبع كنترل و مؤلفه مطالعه، يها وهيش( يريادگي

و  يپرستار انيدانشجو يليتحص شرفتيو پ) دهي نظم
مطالعه  نيا جينتا. شده است، اشاره كرد يبررس ييماما

 ينشان داد ارتباط معنادار بين منبع كنترل و راهبردها
وجود  يليتحص شرفتيبا پ يريادگي يبرا يزشيانگ

تحت عنوان  يپژوهشزاده در  حسن نيهمچن). 11(دارد
 يليتحص شرفتيمنبع كنترل و پ زش،يانگ نيرابطه ب«

و  يمنبع كنترل درون نينشان داد كه ب »آموزان دانش
آموزان ارتباط معنادار وجود  دانش يليتحص شرفتيپ

  ).9(دارد
مطالعه، انجام تحقيق در يك  نيا يها محدوديت از

لذا . دباش پذيري نتايج مي دانشكده و مشكالت عدم تعميم
 يالگو رييمربوط به تغ جينتا يريپذ ميتعم شيجهت افزا

انجام مطالعات مشابه در  يپرستار انيدانشجو ياسناد
 نيهمچن. رسد به نظر مي يها ضرور ساير دانشكده

تأثير مدت زمان انجام  يجهت بررس دگرد مي شنهاديپ
 يالگو رييكوتاه مدت و دراز مدت تغ جيمداخله بر نتا

با مدت  يگريمطالعات د يپرستار انيدانشجو ياسناد
  .رديمختلف مداخله صورت گ يها زمان
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  گيري نتيجه
با توجه به نتايج مطالعه حاضر و مؤثر بودن نقش 

شود  مي شنهاديپ انيدانشجو ياسناد يآموزش بر الگو
درست اسناد به دانشجويان آموزش داده شود  هاي روش

پذيري در قبال  تيتا با تالش و پشتكار و مسؤول
ي ربرگزا. دست يابند يليتحص تيها به موفق شكست
در خصوص  ناريسم اي يآموزش ارگاههاي فشرده ك دوره

براي  »و آموزش يريادگياسناد و ارتباط آن با  هينظر«

 يريادگي ياعتال يمربيان آموزش پرستاري و نيز برا
. شود مي شنهاديدر بدو ورود به دانشگاه پ انيدانشجو
 نيانجام مطالعاتي با فرصت زماني بيشتر در ا نيهمچن

  .گردد مي هيخصوص توص
  

  قدرداني
آنها  يكه بدون همكار يانيدانشجو هيپژوهشگران از كل

  .گزارند نبود، سپاس ريپذ پژوهش امكان نيانجام ا
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The Effect of Training on Attributional Patterns among Nursing 
Students of Islamic Azad University-Birjand Branch  

 
Shahin Taghi1, Seyed Abolfazl Vaghar seyedin2, Mahdjoube Goldani moghadam4, Seyed 

Mohammad Ali Tabatabaei3, 
 

Abstract 
 
Introduction: Considering the effect of the attributional pattern on the individuals' behavior and feelings, 
nursing instructors should alter undesirable attributions that make students irresponsible toward learning 
activities. The current study was aimed to investigate the effect of attribution training on the attributional 
pattern among nursing students of Islamic Azad University-Birjand Branch in the academic year 2009-2010. 
Methods: In this quasi-experimental study, 187 nursing students in Birjand branch of Islamic Azad 
University were randomly assigned to control (n=93) and experimental (n=94) groups. At the beginning, 
using Julian Rotter’s locus of control Scale, participants' attributional patterns were evaluated. The 
experimental group received an attribution training program. Then, at the end of study, the students' 
attributional patterns were again reassessed. Data were analyzed using independent T, paired T, and 
McNemar's tests. 
Results: At the beginning of study, the mean attribution score showed an external locus of control pattern in 
both groups. At the end of the intervention, the mean attribution score of experimental group had decreased 
significantly (from 9.88±1.89 to 8.76±1.93), which indicated acquisition of an internal locus of control 
pattern among the experimental group. There was not significant change in the mean attribution score in the 
control group. There was a significant difference between the mean of score changes in the two groups. That 
is, the experimental group acquired a more internal locus of control pattern than the control group. 
Conclusion: It seems that attributional training could be considered for nursing students at the beginning of 
their admission to the university. 
 
Keywords: Attributional pattern, Nursing students, Training, Self-directed learning 
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