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Abstract 
 

Background and purpose: Identifying the students’ attributional style and helping them to be 
responsible and have a proper view is of critical importance which can lead them to achieve greater 
success and creativity. Considering its significant role in being an active or a passive, and demotivated 
person, the present study was conducted in order to determine the attributional style of the students 
studying in Mazandaran University of Medical Sciences. 

Materials and methods: This is a descriptive study conducted in Mazandaran University of 
Medical Sciences in 2008-2009 with the population of 2582 students on 343 male and 428 female 
randomly selected students. The data were collected using the Attributional Style Questionnaire. 

This is a descriptive study conducted in Mazandaran University of Medical Sciences in 2008-2009 
on 343 male and 428 female randomly selected students among a population of 2582 students. 

Results: The obtained data showed that 43.9% of the participants had internal, while 56.1% of 
them demonstrated external attributional style. Among the female participants, 42.3% used internal and 
the rest (57.7%) employed external attributional style, similarly, 45.8% of the male participants preferred 
internal and 54.2% of them tend to use external attributional style. 

Conclusion: According to the results, the dominant attributional style of the participants is the 
external style which has a negative impact on their motivation, effort, and academic achievement which 
then, may negatively influence their success. Thus, it seems necessary to train them the coping strategies 
in order to reduce their external attributional style. 

 

Key words: Attributional style, external attributional style, internal attributional style, students, 
convergent-divergent learning style, depression 
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  پژوهشی          

  
  
  ــدرانـــازنـــــی مـکــــــوم پزشـــلــــه دانشــــگاه عــلــمج

  )84-88(   1390سال   خرداد    82شماره   بیست و یکم دوره 
 

4  1390خرداد ،  82، شماره  بیست و یکمدوره                                                                 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

سبک های اسناد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران  بررسی
  1387-88در سال تحصیلی 

 
      1نوذری علی یزدانپناه
        2عباس قاسمی
        3حسن صیامیان
   4مریم جوادیان

  

  چکیده
نگـاه درسـت بـه     پـذیری و  به سمت مسئولیتها  های اسناد دانشجویان و سوق دادن آن شناخت سبک :سابقه و هدف 

نیز باتوجه بـه اهمیـت   و باشد  ای برخوردار می های فراوان از اهمیت ویژه و خالقیت ها خویش به منظور پایه گذاری موفقیت
های اسـناد دانشـجویان علـوم     آن در پویایی، تحرک و یا انفعال و کم انگیزگی افراد، پژوهش حاضر به منظور بررسی سبک

  .استپزشکی مازندران انجام شده 
دختـر و  (نفـر دانشـجویان    2582جامعه آماری این پژوهش حدود . است این مطالعه از نوع توصیفی :مواد و روش ها 

 343تعـداد  هـا   باشـند کـه از بـین آن    مـی  1387-88شاغل به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی ) پسر
اسـتاندارد  آوری اطالعـات از طریـق پرسشـنامه     جمـع . تخـاب شـدند  ان طور تصادفی به دختر دانشجوی 428و  پسر یدانشجو

  .صورت گرفت "سبک اسنادی راتر"
درصـد   1/56درصد از دانشجویان ایـن دانشـگاه سـبک اسـنادی درونـی و       9/43این پژوهش نشان می دهد  :یافته ها 

درصد سبک اسنادی  7/57رونی و درصد سبک اسنادی د 3/42دانشجویان دختر . سبک اسنادی بیرونی را انتخاب کرده اند
  .درصد سبک اسنادی بیرونی را انتخاب کردند 2/54درصد سبک اسنادی درونی و  8/45بیرونی، همچنین دانشجویان پسر 

با توجه به نتایج حاصله سبک اسنادی غالب دانشجویان سبک بیرونی است که این امر تاثیر سویی بر انگیـزه   :استنتاج 
 هـای  سبکدر کاهش ای  بنابراین آموزش راهبردهای مقابله. خواهد گذاشتها  موفقیت آن اًی و نهایتتالش و پیشرفت تحصیل

 .رسد نظر میه اسنادی بیرونی دانشجویان ضروری ب
  

  واگرا، افسردگی -همگرا یسبک اسنادی، اسناد بیرونی، اسناد درونی، دانشجویان، سبک یادگیر :های کلیدی واژه
  
  
  
 

  .است که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران تامین شده است 87 -65این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شماره  
  :maryamjavadian2003@ gmail.comE-mail    لوم پزشکی مازندران، معاونت تحقیقات و فناوری  دانشگاه ع 2میدان معلم، ساختمان شماره  :ساری - مریم جوادیان :مولف مسئول

  گروه تغذیه و علوم پایه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 1
  ی مازندراندانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشککارشناس . 2
 گروه مدارک پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 3

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارشناس . 4

  4/2/90: تاریخ تصویب            6/10/89: تاریخ ارجاع جهت اصالحات           13/9/89: ریافت تاریخ د 
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  پژوهشی          

  
  
  ــدرانـــازنــــی مـکـــــوم پزشـــلـــه دانشــــگاه عــلــمج

  (  )  1390سال   فروردین  81شماره  بیست و یکم دوره 
 
 

5  1390فروردین ،  81، شماره  بیست و یکمدوره                                                                          مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران           

  

  مقدمه
ه نسـبت دادن رفتـار بـه علـل و عوامـل      تمایل افراد ب

از  .)1(نـد نام مـی هـا   بیرونی یا درونـی را سـبک اسـناد آن   
هـای اسـنادی چنـین     تحقیقات انجام شده در مورد سبک

ها با افسردگی، عملکرد شغلی و  آید که این سبک بر می
ران نظریه گروهی ازصاحبنظ .)2(سالمت فرد در ارتباطند

  های  و شکست ها اسناد معتقدند که افراد معموال موفقیت
امل شخصی و یا محیطی نسبت می دهنـد و  به عوخود را 

از این جهت دو منبع مهم کنترل، یکی درونی و دیگـری  
ــه نســبت دادن وجــود دارد  ــی در نظری موجــود  .)3(بیرون

بینـد و   درمانده، رویدادها را از کنترل خویش خارج مـی 
شـود کـه رویـدادها از حــوزه     ایـن بـاور در او ایجـاد مـی    

منجربـه   توانـد  دهی او بیرون است، چنین باوری می پاسخ
تکـرار  . های هیجانی، انگیزشـی و شـناختی شـود    واکنش
شود که در  رقابل کنترل، منجر به حالتی میهای غی تجربه

معمـوال مـا از    .)4(تواند بـه افسـردگی بیانجامـد    نهایت می
افرادی که نسبت بـه کارشـان تعهـد ندارنـد و مسـئولیت      

پذیرند ناخرسندیم نحوه پاسخ افراد  کارهای خود را نمی
  .)5(به این سواالت نتایج متفاوتی را در بر خواهد داشت

ای از دالیـل   باشد، پاره دالیل رفتار متفاوت می قیناًی
به عوامل شخصی یا درونی و گروهـی دیگـر بـه عوامـل     

عـام و کلـی   ها  تعدادی از آن. شود بیرونی نسبت داده می
مطالعـات   .)6(بوده و گروهی دیگر خـاص و ویـژه اسـت   

روانشناسی اجتماعی نشـان داده اسـت کـه سـبک اسـناد      
هــا و  افــراد در موفقیــت و شکســت، همچنــین در انگیــزه

تحقیقــات  .)7(رفتارهــای اجتمــاعی آنهــا اثــر جــدی دارد
هـای   انجام شده در خارج و داخل کشور نیز تاثیر سـبک 

ــراد را نشــان    ــی اســناد در عملکــرد اف ــا بیرون ــی و ی درون
انجـام   Henry و Pierce توسـط  ای کـه  مطالعـه . دهـد  می

ونـی بـه طـور    دو اسناد درونی و بیر که هر نشان دادشده 
ینــی نمــرات و احساســات دانشــجویان ب مســاوی در پــیش

به ایـن نتیجـه رسـید کـه      تحقیقی دیگر در .)8(موثر است
یادگیرندگانی که عدم توانایی در یادگیری و یا اشـکالی  

در عامل توجه داشتند سبک اسنادی درونی باثبات کلـی  
  .)9(را نشان دادند

ــتجو     ــویش جس ــا را در خ ــل رفتاره ــه عل ــی ک کس
کند، به پاالیش و اصالح رفتارها و الگوهای خـویش   می
بیجـا نـدارد، منتظـر کمـک     پردازد، از دیگـران توقـع    می

بـه  هـایش   ماند، برای شروع و برداشـتن قـدم   دیگران نمی
اندیشـد، بـه جـای توجیـه رفتارهـای       تشویق دیگران نمی

ناخوشایندش به تحلیل خویش پرداخته و درباره خود بـه  
هـای   بنابراین، چنین فردی به موفقیـت . پردازد داوری می

ایش جامـه  یابد و بـه بسـیاری از آرزوهـ    زیادی دست می
ــی  ــل م ــاند عم ــاً  . پوش ــه غالب ــرادی ک ــرعکس، اف ــل  ب عل

 دهند، معمـوالً  رفتارهایشان را به خارج از خود نسبت می
پردازنـد، همـه را در شکسـت و     به سرزنش دیگـران مـی  
دانند، منتظر مسـاعدت دیگـران    ناکامی هایشان مقصر می

بــه اصــالح نحــوه تفکــر و نگاهشــان  باشــند، معمــوالً مــی
هـای   شناسایی دانشجویان با سـبک از اینرو، . پردازند نمی

هـای   العمل یابی عکس تواند در ریشه درونی و بیرونی می
های درسی و اجتمـاعی شـان مـوثر بـوده و      آنان در زمینه

 ها به لحـاظ افکـار،   تمایز آنان را با یکدیگر در این زمینه
احساســات و کیفیــت عملکــرد بررســی نمایــد همچنــین  

تـرین   در دانشجویان به عنوان عمـده شناسایی مسائل فوق 
قشــر تاثیرگــذار مســائل اجتمــاعی از اهمیــت خــاص      

کـه اطالعـات جـامعی     جـایی  از آن لـذا  .برخوردار اسـت 
های اسنادی دانشجویان به ویژه دانشـجویان   درباره سبک

باشـد ایـن    دانشگاه علوم پزشکی مازندران در دست نمی
انجام نان های اسنادی آ شناسایی سبک به منظور پژوهش
  .پذیرفت
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   سبک های اسناد دانشجویان 
  

6  1390خرداد ،  82، شماره  بیست و یکمدوره                                                                 علوم پزشکی مازندران                       مجله دانشگاه 

  

  مواد و روش ها
دانشـجویان   بـر روی  روش توصـیفی بـه  این مطالعـه  

هـای دانشـگاه    شاغل به تحصـیل دانشـکده  ) دختر و پسر(
کـه   .انجام شد 1387-88علوم پزشکی در سال تحصیلی 

بـا اسـتفاده از   کـه   باشـد  مـی نفـر   2700تعداد آنان حدود 
نمونه انتخاب  نفر به عنوان 300تعداد فرمول حجم نمونه 

ــنامه   جمــع .شــدند ــا اســتفاده از پرسش آوری اطالعــات ب
هـا بـه    نمونـه . انجـام شـد   "راتر یسبک اسناد"استاندارد 

ای در هر مرحله بـه روش تخصـیص    صورت چند مرحله
متناسب و در مرحله آخر به روش تصادفی انتخاب شـده  

نیز در تحقیق  ها و عوامل جغرافیایی، فرهنگی و مانند این
ایــن مقیــاس یــک پرسشــنامه  .الــت داده نشــده اســتدخ

ای دو  مـاده  هـر  .دارد ماده 29خودسنجی است که شامل 
ایـن   مـواد کلیـدی در  . داردجمله به صـورت الـف و ب   

آزمون عقاید و باورهای فـرد در بـاره ماهیـت و طبیعـت     
گذاری این مقیـاس بـدین    نمره. گیرند جهان را اندازه می
ها یا ضربدرهایی  داد عالمتگیردکه تع صورت انجام می

ماده کلیـدی ایـن مقیـاس در مقابـل کنتـرل       23را که در 
کـل  . کنیم زده شده است را شمارش می درونی و بیرونی

دهنده میزان کنترل درونی و بیرونـی   نمره هر جنس نشان
کـه پرسشـنامه از نـوع اسـتاندارد      توجـه بـه ایـن    بـا  .است
و  Smith. باشـد  یمـورد تاییـد مـ   باشد روایی و پایایی  می

های اسنادی را بـرای   سبک پایایی پرسشنامه )10(همکاران 
 )Manzo )11درصد گزارش کردنـد و   76 کل رویدادها

سبک اسنادی مثبـت را  ) نباخوآلفای کر(ضرایب پایایی 
درصـد گـزارش    81درصد و سبک اسنادی منفـی را   76

  .نمود
تجزیــه و تحلیــل آمــاری پــژوهش در بخــش آمــار  

 SPSSافزار کـامپیوتری   استنباطی به وسیله نرم توصیفی و
صورت پذیرفت، بدین صـورت کـه در بخـش    16نسخه 

آمار توصیفی از رسم جداول و نمودارهای فراوانی و در 
  .استفاده شد Chi-squareبخش آمار استنباطی نیز از 

  

  یافته ها
درصد از دانشجویان سبک  42در دانشکده پزشکی 

از دانشجویان سبک اسـنادی   درصد 58اسنادی درونی و 
دانشـجویان دختـر ایـن    . نـد بود بیرونی را انتخـاب کـرده  

 4/57درصــد ســبک اســنادی درونــی و   6/42دانشــکده 
 دانشـجویان  .کردند درصد سبک اسنادی بیرونی را انتخاب

درصد سـبک اسـنادی درونـی و     3/41پسر این دانشکده 
  .درصد سبک اسنادی بیرونی را انتخاب کردند 7/58

درصـد از دانشـجویان    5/42ر دانشکده داروسازی د
 درصد از دانشجویان سـبک  5/57سبک اسنادی درونی و 

دانشجویان دختر ایـن  . اند اسنادی بیرونی را انتخاب کرده
 درصد 7/55 درصد سبک اسنادی درونی و 3/44دانشکده

دانشـجویان پسـر    سبک اسنادی بیرونی را انتخاب کردند
 8/58سبک اسنادی درونـی و   درصد 2/41این دانشکده 

  .درصد سبک اسنادی بیرونی را انتخاب کردند
درصــد از دانشــجویان  9/45 در دانشــکده بهداشــت
ــی و   ــنادی درون ــبک اس ــجویان   1/54س ــد از دانش درص

دانشـجویان  . انـد  سبک اسنادی بیرونـی را انتخـاب کـرده   
 درصد سبک اسنادی درونـی و  5/46دختر این دانشکده 

 اسـنادی بیرونـی را انتخـاب کردنـد    درصد سـبک   5/53
درصد سبک اسنادی  5/45دانشجویان پسر این دانشکده 

درصد سبک اسـنادی بیرونـی را انتخـاب     5/54 درونی و
  .کردند

درصـد از دانشـجویان    4/44در دانشکده پیراپزشـکی  
درصد از دانشـجویان سـبک    6/55سبک اسنادی درونی و
شـجویان دختـر ایـن    دان. اند کرده اسنادی بیرونی را انتخاب

درصد  7/62 درصد سبک اسنادی درونی و 3/37دانشکده
دانشـجویان پسـر   . سبک اسنادی بیرونی را انتخاب کردنـد 

 9/46درصد سـبک اسـنادی درونـی و     1/53این دانشکده 
  .درصد سبک اسنادی بیرونی را انتخاب کردند

درصــد از دانشــجویان  4/41در دانشــکده پرســتاری 
ــی و   ــنادی درون ــبک اس ــجویان   6/58س ــد از دانش درص

دانشـجویان  . سبک اسنادی بیرونی را انتخـاب کـرده انـد   
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 درصد سبک اسنادی درونـی و  4/41دختر این دانشکده 
  .درصد سبک اسنادی بیرونی را انتخاب کردند 6/58

  

  بحث
ان دختــر دانشــکده هــا نشــان داد کــه دانشــجوی یافتــه

 درصد 4/57درصد سبک اسنادی درونی و  6/42پزشکی 
دانشجویان پسـر  . سبک اسنادی بیرونی را انتخاب کردند

 7/58درصد سبک اسنادی درونـی و   3/41این دانشکده 
چنـین  . درصد سبک اسـنادی بیرونـی را انتخـاب کردنـد    

 ای بـا نتـایج پژوهشـگران دیگـر از جملـه پـژوهش       نتیجه
Whitley  وSweeny )12( در تحقیقیآنان  .باشد مشابه می 

نقــش جنســیت در خــود ادراکــی و  "تحــت عنــوان کــه 
هـا   در تحلیـل داده  ،انجام یافته است "سبک های اسنادی

د کــه در گــروه مــذکر تاحــد زیــادی ســبک نــنشــان داد
. اسنادی و خود ادراکـی بـا جنسـیت مـرتبط بـوده اسـت      

د زیـادی مشـاهده   اگرچه این رابطه در افراد مونث تـا حـ  
. )12(اسـت  بـوده قابل مالحظه آن نشده است اما تاثیرات 

ای  مطالعـه همانند تحقیق حاضر، در نتایج بدست آمده از 
احساسـات  در دو اسناد درونـی و بیرونـی    هر تاثیر ،دیگر

  .)8(بوددانشجویان مساوی 
ــی در ــر بررس ــه     یدیگ ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب

در یادگیری و یا اشـکالی  یادگیرندگانی که عدم توانایی 
در عامل توجه داشتند سبک اسنادی درونی با ثبات کلی 

ــایین    ــع پ ــدگان مقط ــی یادگیرن ــد ول ــان دادن ــر از  را نش ت
 ثبات و اختصاصـی برخـوردار   های اسنادی بیرونی بی سبک
ها نشان داد کـه   تحلیل یافتهدر تحقیق دیگری،  .)9(بودند

 دادند بیرونی نسبت میها وقایع خوشایند را به علل  آزمودنی
  .)13(و وقایع ناخوشایند را به علل درونی نشان دادند

 نشـان  نتایج تحقیق کدیور بر خالف مطالعات قبلی،
بیشـتر از  ، دهد که نحوه تبیین رویـدادها توسـط افـراد    می

تحقیقـات   .)14(گـذارد  تـأثیر مـی   ها آن خود رویدادها بر
هـای   سـبک  انجام شده در خارج و داخل کشور نیز تاثیر

ــی و ــی اســناد در  درون ــا بیرون ــراد را نشــان   ی عملکــرد اف
اراک انجام  در شهر کهدر یک مطالعه همچنین  .دهد می

هــای اســنادی بــرای  نشــان داد کــه بــین ســبک، پــذیرفت
 و بیرونـی  و در ابعاد درونـی  حوادث خوب و حوادث بد

  .)15(ای به دست نیامد تحصیلی رابطه کلی با پیشرفت
ای از دالیـل   باشد، پاره ل رفتار متفاوت میدالی یقیناً

به عوامل شخصی یا درونی و گروهـی دیگـر بـه عوامـل     
بعضی از این دالیل در طـول  . شود بیرونی نسبت داده می

زمان در بسیاری از شـرایط پایـدار بـوده و بعضـی دیگـر      
ها عام و کلی بـوده   همچنین تعدادی از آن. ناپایدار است

هـا تمایـل    انسـان . یـژه اسـت  و گروهی دیگـر خـاص و و  
دارند علل و عوامل اتفاقات و رویدادهایی که مشاهده و 

کنند را درک و تبیـین نماینـد، بـه خصـوص      یا تجربه می
ــره،      ــر منتظ ــدادها غی ــات و روی ــن اتفاق ــه ای ــامی ک هنگ

درچنین فرآیندی افراد به . ناخواسته و یا ناخوشایند باشند
هـا را بـه علـل و     یـده طور آگانه و هشیارانه اتفاقـات و پد 

رسـد شـناخت    نظـر مـی  ه ، بـ لـذا  .دهـد  عواملی نسبت می
ها به سـمت   های اسناد دانشجویان و سوق دادن آن سبک

پــذیری و نگــاه درســت بــه خــویش بــه منظــور  مســئولیت
هـای فـراوان از اهمیـت     ها و خالقیت گذاری موفقیت پایه
  .باشد ای برخوردار می ویژه
که تعاملی دو سـویه   های دیگر مشخص کردند افتهی

بین اسـتفاده از سـبک اسـنادی بـه عنـوان یـک رویکـرد        
ــدگی و    ــدادهای زن ــردازش روی ــابی و پ ــادتی در ارزی ع

پذیری تبیینـی بـرای پیـدا کـردن      همچنین داشتن انعطاف
نشـان   ای مطالعـه نتـایج   .)16(علت رویـدادها وجـود دارد  

داده است که پذیرفتـه شـدگان کنکـور بـا سـبک اسـناد       
 نفس بیشتری نسبت به مردودین برخوردارند از عزتدرونی 

  .)17(و این تاثیر برروی دختران بیشتر بود
هــا در تائیــد نتــایج تحقیقــات مشــابه  از مجمــوع یافتــه

سـبک اسـنادی غالـب    گیـری نمـود    توان چنـین نتیجـه   می
توانـد تـاثیر    دانشجویان سبک بیرونی است و این امر مـی 

ــزه تــالش و پیشــرفت   ــر انگی ــاًســویی ب  تحصــیلی و نهایت
ــت آن ــا بگــذارد موفقی ــای  . ه ــوزش راهبرده ــابراین آم بن

های اسنادی بیرونی دانشـجویان   ای در کاهش سبک مقابله
  .رسد نظر میه ضروری ب
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  سپاسگزاری
این مقاله حاصل طـرح تحقیقـاتی مصـوب دانشـکده     
بهداشــت  و معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم 

رمانی مازندران بـوده کـه بـا    پزشکی و خدمات بهداشتی د

. حمایت مـالی دانشـگاه بـه مرحلـه اجـراء در آمـده اسـت       
بدینوسیله از معاونت محترم تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه    

  .آید تقدیر و تشکر بعمل می
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