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Abstract
Introduction: Learning self-regulation is a basic concept to learning, educational and cognitive
psychology which has also valuable outcomes to cognitive processes and even success in life.
The aim of this study was to explore the mediating role of personality styles in self-regulation
and attributional styles of students of Mashhad University of Medical Sciences.
Method: Present research is a descriptive-correlational study based on structural equation
modeling. The statistical universe included all students of Nursing and Midwifery School from
Mashhad University of Medical Sciences in the academic year of 1390-1391. Sample
population consisted of 200 students who were selected through single stage cluster sampling.
Then, they filled attributional style questionnaire designed by Seligman and Singh, general selfregulation questionnaire by Miller and Brown, and finally NEO five-factor personality
inventory.
Results: Findings of structural equation modeling showed that recommended model nearly
fitted with the data of study. Furthermore, attributional style could only predcit self-regulation
in the event that personality styles mediated.
Conclusion: The findings of present research emphasizes indirect effectiveness of attributional
styles on self-regulation of the students. Plus that personality styles can mediate between
aforementioned variables.
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چکیده
مقدمه :یادگیری خودتنظیم از مفاهیم اساسی مطرح در روانشناسی یادگیری ،تربیتی و شناختی است و پیامدهای ارزشمندی در فرآیندهای
شناختی و حتی موفقیت در زندگی دارد .هدف پژوهش حاضر تبیین نقش میانجیگر سبکهای شخصیت در رابطه سبکهای اسناد و
خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود.
روش :پژوهش حاضر توصیفی همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری است .جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر
دانشکده مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی  5313-5315بود .از این جامعه با استفاده از جدول مورگان و
نمونهگیری خوشهای تکمرحلهای  233نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد .دادهها از طریق پرسشنامههای سبک اسناد سلیگمن و سینگ؛
پرسشنامه خودتنظیمی عمومی میلر و براون و پرسشنامه سبکهای شخصیت پنجعاملی نئو جمعآوری شد.
یافتهها :نتایج مدل معادله ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی با دادههای این تحقیق برازش نسبتاً خوبی دارد و سبک اسناد در صورت
میانجیگری سبک شخصیت دانشجویان ،قادر به پیشبینی خودتنظیمی آنان است و به تنهایی قادر به این امر نیست.
نتیجهگیری :یافتههای پژوهش حاضر بر اثربخشی غیرمستقیم سبکهای اسناد بر خودتنظیمی دانشجویان و میانجیگری سبکهای
شخصیت در رابطه این دو متغیر تاکید دارد.
کلیدواژهها :سبک اسناد ،خودتنظیمی ،سبک شخصیت ،دانشجویان پرستاری و مامایی
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مقدمه
خودتنظیمی یکی از موضوعات اساسی آموزش و پرورش و سازهای
جدید در روانشناسی تربیتی است که اهمیت نظری و کاربردهای
عملی آن در پژوهشها روز به روز در حال افزایش است [ .]5این
سازه از موضوعات و مفاهیم پرطرفدار در زمینه یادگیری و مطرح
و شناخته شده در تعلیم و تربیت معاصر و روانشناسی یادگیری،
تربیتی و شناختی است که با توجه به ویژگیهای آن به نظر میرسد
نقش بسزایی در تحقق بخشیدن به فرایند یادگیری خودجوش
فراگیران [ ،]2افزایش انگیزش و پیشرفت تحصیلی آنان [ ]1-3و
حتی موفقیت در زندگی داشته باشد [ .]7 ,1خودتنظیمی معرف
ظرفیت فرد برای تعدیل رفتارها طبق شرایط و تغییرات محیط
درونی و بیرونی بوده و به نوعی بیانگر ظرفیت شخص برای
سازماندهی رفتار طبق اهداف است [ .]8خودنظمبخشی تالش
مستمر فرد برای هدایت افکار ،احساسات و اعمال برای دستیابی به
اهداف فردی است [ .]1فرایندی است که طی آن یادگیرنده به
یادگیری به عنوان فرایندی منظم و قابل کنترل مینگرد و در قبال
پیامدهای تحصیلی خود مسئولیتپذیر است [ ]53و افکار،
احساسات و اعمال برنامهریزی شدهای [ ]55جهت دستیابی به
اهداف شخصی ،نظارت و ارزیابی مستمر و همهجانبه بر میزان
پیشرفت تحصیلی و شغلی خود [ ]52تنظیم و تعدیل میکند .در
یادگیری خودتنظیم فرد مهارتهایی برای طراحی ،کنترل و هدایت
یادگیری خود دارد و ضمن دارا بودن تمایل برای یادگیری قادر
است کل فرایند یادگیری را ارزیابی کند [ ]53و به گونهای
خودتنظیم شناخت ،عواطف یا رفتارهای خود را تقویت کند تا بدین
وسیله بتواند به اهدافشان برسند [ .]1بر این اساس دانشجویان
دارای مهارت خودتنظیمی از نظر فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری
در فرایندهای یادگیری شرکت فعاالنهتری دارند و در قبال نتایج و
پیامد فعالیتهای آموزشی و شغلیشان مسئولیتپذیرتر هستند.
تاکید روانشناسان تربیتی بر شرکت فعاالنه فراگیران در فرایند
یادگیری به جای تجربه یادگیری انفعالی ،خود معرف اهمیت قابل
مالحظهای است که خودتنظیمی در یادگیری و بهویژه یادگیری
آموزشگاهی دارد [ .]54در نظام آموزشی کنونی نیز از یادگیرنده
انتظار میرود که عالوه بر حفظ دانش ،توان درک ،فهم و کاربرد
آن را نیز داشته باشند .به عبارت دیگر تاکید بسزایی بر تواناییهای
باالتر شناختی و یادگیری خودتنظیم و راهبردهای یادگیری کارآمد
میشود [ .]51در تحقق این امر (خودتنظیم شدن فراگیران) چندین
عامل دخیل هستند که در پژوهشهای انجام شده در خصوص
عوامل موثر و مرتبط با یادگیری خودتنظیمی به نقش عواملی چون
باورهای خودکارآمدی ،باورهای ارزش تکلیف ،فرایندهای
اجتماعی ،باورهای انگیزشی [ ]51اشاره شده است که در این میان
میتوان به نقش متغیرهای فردی همچون اسنادهای علی افراد و
سبکهای شخصیتی بر خودتنظیمی نیز اشاره کرد.
یکی از عوامل تاثیرگذار بر خودتنظیمی و تعدیلگر رابطه اسنادهای
علی و خودتنظیمی دانشجویان ،تفاوتهای فردی است .اکسی

[ ]57در بیان تفاوتهای فردی به سبک شخصیت اشاره میکند.
شخصیت به معنای مجموعهی پایداری از تمایالت و ویژگیهایی
است که شباهتها و تفاوتهای رفتار روانشناختی افراد را تعیین
میکند [ .]54کاستا و مکگری با استفاده از روش تحلیل عاملی
به این نتیجه رسیدند که میتوان در خصوصیات شخصیتی ،پنج
بعد اصلی را در نظر گرفت :بعد برونگرایی ( )Eکه به تمایل فرد
برای مثبت بودن ،جرات طلبی ،پر انرژی بودن و صمیمیت اطالق
میشود .بعد گشودگی به تجربه ( )Oکه به تمایل فرد برای
کنجکاوی ،عشق به هنر ،هنرمندی ،انعطافپذیری و خردورزی
گفته میشود .بعد مقبولیت ( )Aکه به تمایل فرد برای بخشندگی،
مهربانی ،سخاوت ،همدلی ،همفکری ،نوع دوستی و اعتمادورزی
مربوط میشود .بعد وظیفهشناسی ( )Cکه به تمایل فرد برای منظم
بودن ،کارآمدی ،قابلیت ،اعتماد و اتکا ،خودنظمبخشی،
پیشرفتمداری ،منطقی بودن و آرام بودن بر میگردد .بعد روان
آزرده بودن ( )Nکه به تمایل فرد برای تجربه اضطراب ،تنش،
خصومت و افسردگی بر میگردد [ .]58نقش ویژگیهای شخصیتی
بر رفتار و شناخت گاه مستقیم و بیواسطه است و گاه با اثرگذاری
بر عوامل واسطهای موجب بروز پیامدهای رفتاری و شناختی
میشود .در واقع مدل  1عاملی شخصیت بر این باور است که انسان
موجودی منطقی است که میتواند شخصیت و رفتار خود را توجیه
کند [ .]51الگوی  1عاملی شخصیت از معتبرترین و مشهورترین
مدلهای شخصیت محسوب میشوند [ ]23که با استفاده از تحلیل
عاملی و با محوریت صفات شخصیت به دست آمده است [.]25
این الگو نظامهای شناختی-عاطفی اساسی شخصیت را منعکس
میکند .یعنی این نظریه یک نوع طبقهبندی مناسب از شخصیت
ارائه میدهد که میتواند با انواع نظامهای پردازش شناختی-
عاطفی پیوند داشته باشد .نظامهای شناختی عاطفی به عنوان
نظامی تعریف میشوند که از واحدهای واسطهای مانند انتظارات،
اهداف و پردازشهای شناختی تشکیل شدهاند که هشیارانه یا
ناهشیارانه با موقعیت تعامل دارند .آنها این نظام را شامل
رمزگشایی ،انتظارات ،باورها ،عواطف ،اهداف و ارزشها ،برنامههای
خودتنظیمی و سبک اسناد میدانند .سبک اسناد یا سبک تبیینی
نمونه بارز این نظام میباشد که میتواند با ابعاد شخصیتی،
بخصوص الگوی  1عاملی پیوند داشته باشد .سبک اسناد یک متغیر
شناختی است که نحوه تبیین رویدادها را نشان میدهد .منطق
اساسی نظریه اسناد از این فرض نظری ناشی میشود که آدمی
واجد این انگیزش است که از ماهیت محیط خود به ویژه از علل
رویدادهای خاص آگاه شود .اگر به فهم این نکته نائل آید که علت
رویدادهای معین در گذشته چه بوده است ،آنگاه قادر خواهد بود
آنچه را که در آینده برای او اتفاق خواهد افتاد مهار سازد [ .]22از
دیدگاه نظریهپردازان اسنادی ،انسان گرایش به تعبیر و توجیه دنیای
پیرامون خود با بهرهگیری از سبک اسناد و فرایند اسناد علی دارد،
تا بتواند کنترل بیشتری برآن داشته باشد [ .]23سبک اسناد شیوهای
است که فرد با آن به رویدادهای خوب و بد مینگرد [ .]24اسناد
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علّی نیز که بر پایه سه بعد درونی-بیرونی ،پایدار-ناپایدار ،کلی-
اختصاصی انجام میپذیرد [ ،]21 ,21به فرایندی گفته میشود که
طی آن افراد در مورد عوامل علی یک رویداد همچون توانایی،
تالش ،سطح دشواری و تکلیف تصمیم میگیرند [ .]28 ,27به باور
هایدر [ ]21انسانها دارای دو نوع اسناد اصلی یا شیوه تفسیر رفتار
درونی و بیرونی هستند .در اسناد درونی ،رفتار به ویژگیهای فردی،
علل درونی ،پایدار و کلی؛ و در اسناد بیرونی به فشارهای اجتماعی
و محیطی ،علل بیرونی ،ناپایدار و اختصاصی نسبت داده میشود.
چرا که اسناد رفتارهای ناخوشایند و ناپسند به عوامل بیرونی سبب
کاهش گناه [ ]33و همچنین کاهش حس مسئولیتپذیری نسبت
به عمل انجام شده در فرد میشود [ .]35از سویی دیگر اسناد
رویدادهای منفی به علل درونی ،پایدار و کلی ،و اسناد رویدادهای
مثبت به علل بیرونی ،ناپایدار و اختصاصی نوعی شیوه اسناد
ناسازگارانه است که مشکالتی را برای افراد به همراه خواهد داشت
[ .]32بنابراین تفسیرهای اسنادی در پذیرش مسئولیت اعمال خود
یا انداختن مسئولیت به گردن دیگران نقش تعیینکنندهای دارند
[.]33
بررسی پژوهشهای انجام شده حول محور موضوع پژوهش حاضر
نشان میدهند که سبک اسناد با نتایج مثبت شناختی ،فراشناختی،
پیشرفت و انگیزش تحصیلی مثبت همراه بوده [ ]31-34و بهترین
پیشبین عملکرد و پیشرفت تحصیلی و عزتنفس دانشآموزان
است [ .]37همچنین در پژوهش بید ژرنو و یون دای که ارتباط
ویژگیهای شخصیتی و یادگیری فعال مدنظر قرارگرفته است ،بین
پنج عامل بزرگ شخصیت و مجموعه ای از راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی شامل راهبردهای شناختی ،فراشناختی و انگیزشی هم
پوشی مشاهده شد [ .]5مارش و همکاران نیز در مطالعهای نشان
دادند که افراد دچار پراشهای عصبی ممکن است در خودتنظیمی
به ویژه در توانایی تصمیم گیری مستقل ،قضاوت دقیق و کنترل
رفتار اشکاالتی داشته باشند .کژکاری خودتنظیمی ممکن است در
اسکنهای مغزی به صورت فعالیتهای غیر طبیعی مغز آشکار شود
[ ]31نتایج پژوهش برنوواوال و همکاران [ ]34نشان داد که
خودتنظیمی ضعیف در طیف وسیعی از رفتارهای ناسازگارانه نقش
دارد .در پژوهش کلیس و همکاران [ ]31تمامی اختالالت
شخصیتی با سطح خودکنترلی کم مرتبط بود .در پژوهش مقیمیان
و کریمی [ ]54نیز نتایج نشان داد که انگیزش تحصیلی با
وظیفهشناسی و برونگرایی همبستگی مستقیم و با صفت روان
رنجور خویی همبستگی معکوس دارد ،همچنین بین انگیزش
تحصیلی و صفت پذیرش و سازگاری رابطه معناداری مشاهده نشد.
ژانگ [ ]37نشان داد که صفات شخصیتی روانرنجورخویی،
برونگرایی و سازگاری به اندازه عاملهای پذیرش و وظیفهشناسی
بر انگیزش و عملکرد تحصیلی تاثیر نداشته و روان رنجورخویی
میتواند اثر مثبت یا منفی بر این متغیرها به همراه داشته باشد.
کاردوم و کرپیک [ ]23بین پیشرفت تحصیلی و عامل های پذیرش،
وظیفه شناسی و روان رنجورخویی رابطه مثبت و معناداری یافتند.

یافتههای پژوهش بحرانی و لطیفیان [ ]1نشان داد انگیزش درونی
رابطه مثبتی با صفات شخصیتی نظیر وظیفه شناسی ،تجربه پذیری
و توافق پذیری دارد و با صفات برونگرایی و روان نژندی رابطهای
ندارد .همچنین انگیزش بیرونی با صفات شخصیتی روان نژندی
رابطه منفی دارد .نتایج دیگر این پژوهش حاکی از آن بود که دو
صفت وظیفه شناسی و تجربه پذیری ،متغیر پیشبین معناداری
برای انگیزش درونی هستند .انگیزش بیرونی نیز به وسیله روان
نژندی پیشبینیپذیر است.
در خصووص رابطه بین سوبک اسوناد در چهارچوب سازمان یافته
الگوی  1عاملی شوخصیت تحقیقات اندکی انجام شده است .مثالً
موسگرو و همکاران [ ]38به بررسی رابطه آکادمیکی سبک اسناد
و سیاهه شخصیتی نمونهای از دانشجویان کالج پرداختند .آنها در
نتایج خود تنها رابطه متوسوطی بین سوبک اسناد منفی با وجدانی
بودن گزارش کردنود و بوا دیگر ابعود الگوی  1عاملی رابطهای را
ذکر نکردند .نتایج مطالعه پروپات [ ]31نشووان داد که ابعاد سووبک
اسووناد مثبت با عوامل برونگرایی ،مقبولیت و گشووودگی به تجربه
رابطهای مثبت دارند و ابعاد سوبک اسناد منفی با عوامل وجدانی،
ثبات هیجانی رابطه منفی دارند .در مطالعهای که توسوووط امانی و
همکاران [ ]43با هدف بررسوی رابطه سووبک اسناد با عوامل پنج
گانه شخصیتی نئو در تعامل با جنس انجام گرفت نتایج نشان داد
کوه بین سوووبوک اسوووناد مثبت با عوامل مقبولیت ،برونگرایی و
وظیفه شناسی رابطه مثبت و سبک اسناد منفی با عوامل ذکر شده
رابطه منفی دارند .ضمن این که سبک اسناد مثبت با گشودگی به
تجربه رابطه مثبت نشان داد اما سبک اسناد منفی رابطه معناداری
با این عامل نداشوت .کر و گری [ ]45سبک اسناد را با پرسشنامه
شخصیتی آیزنگ مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که ابعاد
سووبک اسووناد مثبت رابطه منفی با اضووطراب و برونگرایی پایین،
نوروزگرایی و روانپریشووی باال دارد اما سووبک اسووناد مثبت رابطه
معناداری با بعد برونگرایی داشووت .نتایج بررسووی میچل [ ]42در
زمینه رابطه بین سبک اسناد با مقیاس شخصیت کامری نشان داد
که بین سبک اسناد مثبت با نظم و ترتیب ،فعالیت ،ثبات هیجانی
و برونگرایی رابطوه مثبوت و بین سوووبوک اسووونواد منفی با ابعاد
برونگرایی و ثبات هیجانی رابطه منفی وجود دارد.
مرور ادبیات نشان میدهد که ابعاد متفاوت سبکهای اسنادی در
ارتباط با سبکهای شخصیتی بوده و سبکهای شخصیتی نیز با
تاثیر پذیری از سبکهای اسنادی نقش قابل توجهی در
خودتنظیمی فراگیران دارند .بنابراین درک روابط درونی جنبههای
متفاوت نظریه اسناد و الگوی  1عاملی شخصیت با خودتنظیمی
فراگیران میتواند به عنوان یکی از دغدغههای مستمر پژوهشگران
تربیتی به شمار رود ،چرا که یافتههای معتبر پژوهشی در این زمینه
میتواند حاوی رهنمودهایی برای دستاندرکاران امر آموزش عالی
باشد .لذا در تحقیق حاضر تالش شده است که گامی در جهت
روشن کردن روابط ابعاد درونی متغیرهای سبک اسناد ،سبکهای
شخصیتی و خودتنظیمی در قالب مدل پیشنهادی زیر برداشته شود.
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روش
پژوهش حاضر به صورت توصیفی همبستگی بر روی کلیه
دانشجویان دختر و پسر شاغل به تحصیل در رشته پرستاری و
مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 413نفر) در سال تحصیلی
 5313-5315انجام شد .از این جامعه با استناد به جدول مورگان
 233نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .روش نمونهگیری
در پژوهش حاضر ،خوشهای تک مرحلهای بود .بر این اساس کلیه
کالسهای دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان خوشه در نظر
گرفته شد و از بین تمامی کالسها به صورت تصادفی 1 ،کالس
بهمنزله خوشه انتخاب شدند .سپس در هر کالس دو پرسشنامه
سبک اسناد و خودتنظیمی توسط پژوهشگران ،به طور همزمان،
بین دانشجویان هر کالس توزیع شد .در نتیجه این فرایند از بین
 233پرسشنامه توزیع شده در  1کالس 545 ،مورد برگشت داده
شد.
از آنجا که مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق ،در مورد رابطه
متغیرهای تحقیق با سنوات تحصیل دانشجویان مسکوت بود و
شاهد متقنی مبنی بر مفروض بودن این رابطه وجود نداشت ،لذا
ضرورتی نداشت تا در انتخاب نمونه ،سنوات تحصیل دانشجو در
دوره تحصیلی به عنوان مالک در نظر گرفته شود.
در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد شده؛ پرسشنامه
خودتنظیمی عمومی میلر و براون و پرسشنامه سبک اسناد سلیگمن
و سینگ و پرسشنامه سبکهای شخصیت پنج عاملی نئو استفاده
شد.
مقیاس خودتنظیمی عمومی :این مقیاس برای سنجش مولفه
خودتنظیمی ساخته شده ،از  13گویه در مقیاس لیکرت  1درجهای
(یک = کامالً مخالف ،پنج= کامالً موافق) تشکیل شده است .در
پژوهش دهقان [ ]43به منظور کشف ساختار عاملی این پرسشنامه
از تحلیل مولفههای اصلی با روش چرخش واریماکس استفاده شده

است و با حذف  52سوال ،پرسشنامه از دو عامل اجرا و برنامهریزی
؛ تحقیق و ارزیابی تشکیل شد .ضریب قابلیت این مقیاس در
پژوهش براون و میلر  15درصد و در اجرای مجدد ضریب بازآزمایی
آن  14درصد است .پژوهش حاضر نیز ضریب اعتبار آلفای کرونباخ
برای کل ابزار و هر یک از خرده مقیاسهای اجرا و برنامهریزی؛
تحقیق و ارزیابی به ترتیب  3/17 ،3/75و  3/43برآورد شد.
پرسشنامه سبک اسناد دارای  52موقعیت فرضی ( 1رویداد با پیامد
خوب و  1رویداد با پیامد بد) است .در هر یک از  52موقعیت فرضی
آزمودنی به یک سوال باز و سه سوال بسته پاسخ میدهد .در سوال
بازپاسخ ،اسنادهای علی آزمودنی به سه سوال به ترتیب معرف ابعاد
سه گانه علی (درونی-بیرونی ،پایدار -ناپایدار،کلی– اختصاصی)
خواهد بود که آزمودنی در هر سه سوال بسته پاسخ باید دور عددی
از مقیاس  7درجهای را خط بکشد .انتخاب عدد  5بیانگر استناد
آزمودنی به علل کامالً بیرونی ،ناپایدار و اختصاصی است و انتخاب
عدد  7نیز استناد آزمودنی به علل کامالً درونی ،پایدار و کلی است.
آخرین فرم تجدید نظر شده این پرسشنامه در سال  5112توسط
سلیگمن و سینگ ارائه شد .روش اعتباریابی این آزمون از طریق
ضریب آلفای کرونباخ ،به ترتیب برای منبع علت (درونی بودن)،
ثبات علت (پایدار بودن) و کلی بودن علت به ترتیب 3/81 ،3/13
و  3/13است [ .]51در پژوهش حاضر روایی و اعتبار پرسشنامه
سبک اسناد به شرح زیر محاسبه شد (جدول .)5
پرسشنامه سبکهای شخصیت پنج عاملی نئو :این پرسشنامه
با  13سوال در مقیاس لیکرت پنج درجهای (یک = کامالً مخالف،
پنج = کامالً موافق) ساخته شده است .مک کری و کاستا در
تحقیقی که برای تجدید نظر در پرسشنامه ( )NEO-FPIبر روی
 5412نفر انجام دادند ،ضرایب همبستگی این آزمون را با آزمون
 243سوالی برای پنج ویژگی شخصیتی به ترتیب ،3/83 ،3/83
 3/71 ،3/15و  3/81گزارش دادند.

اشتیاق
توافق

شخصیت

رواننژندی

درونی-بیرونی

برونگرایی
پایداری
اسناد

مسئولیت

کلی بودن

برنامهریزی
خودتنظیمی
تحقیق و ارزیابی
نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش

مجله علوم رفتاري ،دوره  ،8شماره  ،2تابستان 9313

سبکهای اسناد و خودتنظیمی :تبیین نقش سبکهای شخصیت 511 /

در پژوهش عسگری و مرعشیان [ ]44برای تعیین اعتبار پرسشنامه
نئو فرم کوتاه از دو روش آلفای کرونباخ و تصنیف استفاده شد که
برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر با  3/73و  3/72بود.
در پژوهش حاضر نیز اعتبار ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برای
کل پرسشنامه سبک شخصیت  3/82و برای خرده مقیاسهای
رواننژندی ( ،)3/82درونگرایی-برونگرایی ( ،)3/12اشتیاق
( ،)3/32توافقپذیری ( )3/42و برای مسئولیتپذیری ( )3/11است.
جهت دستیابی به اطالعات موردنیاز ،پژوهشگران ابتدا از بین کلیه
کالسهای دانشکده مامایی و پرستاری به صورت تصادفی 1
کالس را به عنوان خوشههای مورد مطالعه انتخاب کردند .به هنگام
ورود به هر یک از  1کالس موردنظر نیز ( 1خوشه انتخابی به
عنوان نمونه) ،پژوهشگران هر دو پرسشنامه سبک اسناد و
خودتنظیمی را به طور همزمان در اختیار دانشجویان قرار دادند و
دانشجویان به پرسشنامهها پاسخ دادند .به جهت رفاه حال
مشارکتکنندگان در پاسخدهی به سواالت پرسشنامهها ،فرصت
الزم در اختیار آنها گذاشته شد .از آنجا که در راهنمای اجرای ابزار،
تذکری مبنی بر اثر احتمالی اجرای همزمان داده نشده بود و در
تحقیقات پیشین نیز ،پژوهشگران ،در این رابطه پیشنهادی ارایه
نداده بودند ،از بابت اثر مداخله کننده یک پرسشنامه در دیگری
نگرانی وجود نداشت .در هر حال به دلیل احتمال از دست دادن
ترکیب یک خوشه در دو بار مراجعه به آنها ،در عمل امکان توزیع
پرسشنامه در دو مقطع زمانی وجود نداشت .ضمن اینکه توزیع در

دو مقطع نیز امکان تهدید روایی درونی را از طریق مداخله «اثر
تاریخ» مطرح مینمود.
پس از جمعآوری پرسشنامهها ،داده ها وارد نرم افزار  SPSSگردید
و با استفاده از نرم افزار لیزرل و مدل معادله ساختاری مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
در سطح توصیفی تجزیه و تحلیل دادهها از آمارههای میانگین،
انحراف معیار ،کمینه و بیشینه نمرات و در سطح استنباطی از مدل
معادله ساختاری استفاده شد .یافتههای جدول شماره  2نشان
میدهد که میانگین نمرات دانشجویان دختر در خودتنظیمی،
سبکهای اسناد و شخصیت بیشتر از دانشجویان پسر است.
با توجه به این امر که ماتریس همبسوووتگی مبنای تجزیه و
تحلیل مدلهای علی اسوت ،ماتریس همبستگی متغیرهای مورد
بررسووی در این پژوهش همراه با ضوورایب همبسووتگی و سووطح
معناداری آنها در جدول  3گزارش شووده اسووت .همانطور که
مشواهده میشووود تمامی خرده مقیاسهای متغیر سوبک اسووناد و
سوووبک شوووخصووویت با بعد اجرا و برنامهریزی متغیر خودتنظیمی
همبسوووتگی مثبت و معناداری دارند .اما در بعد تحقیق و ارزیابی
متغیر خودتنظیمی ،فقط سوووبک شوووخصووویت با آن همبسوووتگی
معناداری دارد و بین سوووبک اسوووناد و خودتنظیمی همبسوووتگی
معناداری وجود ندارد.

جدول  .1همسانی درونی و اعتبار آلفای کرونباخ مقیاس پرسشنامه سبکهای اسناد
متغیر

1

2

3

4

آلفای کرونباخ

نمره کل

5

-

-

-

3/81

اسناد درونی

*3/81

5

-

-

3/11

اسناد پایدار

*3/78

*3/11

5

-

3/73

اسناد کلی

*3/81

*3/18

*3/48

5

3/71
*------p > 3/335

جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک جنسیت
جنسیت
متغیر

خودتنظیمی
اسناد

شخصیت

پسر ()44

دختر ()33
میانگین

انحرافمعیار

کمینه

بیشینه

میانگین

انحرافمعیار

کمینه

بیشینه

برنامهریزی
تحقیق و ارزیابی
درونی بودن
ثبات علیت
کلی بودن
رواننژندی

533/35
44/38
11/18
15/31
11/17
31/13

52/77
1/13
8/34
7/12
1/83
1/23

531/15
21
38
38/44
34
22

31/585
534
83
84
83
47

523/85
43/52
11/14
13/11
11/15
31/35

51/18
1/44
52/35
1/84
52/57
7/53

73
35
23
21
28
52

547
11
73
77
78
48

برونگرایی-
درونگرایی

33/22

4/51

21

12

35/38

1/51

1

71

اشتیاق
توافقپذیری

38/31
31/15

4/31
3/44

21
21

41
43

37/54
32/37

4/17
1/83

57
54

41
41

مسئولیتپذیری

45/15

3/81

32

14

38/14

1/13

51

47

Journal of Behavioral Sciences, Vol. 8, No. 2, Summer 2014

 / 513آهنچیان ،ارفع ،بهمنآبادی ،عالئی

همبسوووتگیهای باالتر از  3/8به عنوان هم خطی بودن چندگانه
قوی تلقی میشود .در این پژوهش هیچ یک از متغیرهای برونزاد
دارای همبسوتگیهای باالی  3/8نیسوتند (جدول  ،)3ضمن آنکه
برای بررسوووی وجود همخطی بودن چنودگانه باال ،دو شووواخص
مشووخصووه تحمل و عامل تورم واریانس ( )vifبرای تعیین میزان
همپوشی متغیرهای برونزا محاسبه شد .کلیه این ضرایب شاخص
تحمول ( )3 >collainearity <5و شووواخص تورم واریانس
( ) vif <53در حد قابل قبولی بودند .مفروضه یکسانی پراکندگی:
این مفروضه به معادل بودن واریانسهای متغیرهای درونزا برای
سوطوح مختلف متغیرهای برونزا اطالق میشود .این مفروضه از
طریق نمودار پراکنش تحلیل رگرسووویون چندمتغیری بررسوووی و
مشخص شد که این مفروضه برقرار است.
پس از بررسی مفروضات آماری لیزرل ،اساس تحلیل دادهها در
برنامه لیزرل ،بر مبنای ماتریس کوواریانس یا همبستگی میان
متغیرهای درونزاد و برونزاد است .جداول  3و  4ماتریس
همبستگی و کوواریانس این متغیرها را نشان میدهد.

از آنجا که در پژوهش حاضر برای تحلیل دادهها از مدل معادالت
سواختاری بهره گرفته شوده اسوت ،ابتدا به بررسووی مفروضههای
آماری مدل لیزرل پرداخته میشود :مفروضه فاصلهای بودن سطح
انوودازه گیری متغیرهووا :در این تحقیق کلیووه متغیرهووا در سوووطح
فاصولهای اندازهگیری شودهاند .مفروضه نرمال بودن چندمتغیری:
هر متغیر نهفته درونزاد نه تنها باید خود دارای توزیع نرمال باشد،
بلکه نسوووبت به هر ارزش برای هر یک از دیگر متغیرهای نهفته
نیز باید دارای توزیع نرمال باشد .این مفروضه با بررسی آمارههای
کجی و کشویدگی بررسوی شد و نتایج نشان داد که کلیه متغیرها
دارای آماره های کجی میان  +3/51و  -3/87و کشووویدگی میان
 +2/27و  -3/15بودند .مفروضوووه خطی بودن متغیرها :هر متغیر
نهفتوه باید با هر یک از دیگر متغیرهای نهفته دارای رابطه خطی
باشود .این مفروضوه با بررسوی پسماندههای رگرسیون بررسی و
مشخص شد که میان متغیرها انحراف از خطی بودن وجود ندارد.
مفروضوووه همخطی بودن چندگانه :همخطوووی بودن چندگانه به
همبستگوویهای درونووی متغیرهای برونزاد اطووالق میشود و

جدول  .3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
نوع
متغیرها
درونزاد

برونزاد

درونزاد

1

2

متغیرها
برنامهریزی

5

تحقیق و ارزیابی

***3/23

5

درونی بودن

*3/31

3/333

3

5

4

6

7

4

11

3

5

ثبات علیت

***3/51

3/32

*3/11

5

کلی بودن

* 3/33

-3/31

*3/18

*3/48

5

رواننژندی

** 3/23

*3/41

*3/38

*3/31

** 3/21

5

برونگرایی

*3/44

***3/58

*3/33

3/55

3/31

*3/31

5

اشتیاق

*3/13

** 3/21

* 3/32

3/51

***3/57

*3/13

*3/14

5

توافقپذیری

*3/31

** 3/21

** 3/23

3/37

3/54

*3/42

*3/42

*3/15

5

مسئولیتپذیری

*3/14

***3/58

*3/14

*3/31

*3/34

*3/45

*3/13

*3/17

*3/17

5

*** -----p > 3/335* p > 3/35** p > 3/31
جدول  .4ماتریس کوواریانس متغیرهای درونزاد و برونزاد پژوهش
نوع
متغیرها
درونزاد

برونزاد

درونزاد

3

2

4

1

1

متغیرها

5

برنامهریزی

517/45

تحقیق و ارزیابی

24/11

72/81

درونی بودن

51/51

23/21

34/84

ثبات علیت

31/82

53/51

53/48

43/31

کلی بودن

35/42

1/13

53/37

51/23

51/11

رواننژندی

24/11

1/81

55/21

52/34

52/33

23/11

برونگرایی

41/77

8/21

52/11

51/31

53/35

53/41

21/15

اشتیاق

14/14

3/28

22/13

23/71

54/33

53/41

27/37

17/34

توافقپذیری

23/11

5/47

58/11

1/23

1/31

2/85

51/13

41/11

73/87

مسئولیتپذیری

41/43

1/58

51/85

4/13

8/57

7/57

58/71

72/53

44/38
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سبک شخصیت ]( [3/12 )4/11و سبک شخصیت و خودتنظیمی
]( [3/81 )1/41معنادار است .این یافته نشان میدهد که سبک
اسناد به تنهایی قادر به پیشبینی خودتنظیمی دانشجویان نبوده و
نقش میانجیگر سبک شخصیت بارز میشود .بنابراین با توجه به
این یافته میتوان گفت که سبک اسناد دانشجویان از طریق
میانجیگری سبک شخصیت دانشجویان قادر به پیشبینی
خودتنظیمی آنان است.
در کنار بررسی شاخصهای کلی برازش و ضرایب گاما و بتا ،بررسی

به منظور آزمون این فرضیه که بین سبک اسناد و خودتنظیمی
دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی با میانجیگری سبک
شخصیتی آنان رابطه معناداری وجود دارد ،از مدلسازی معادالت
ساختاری استفاده شد (جدول .)1
هدف الگوی کلی طراحی شده ،پیشبینی خودتنظیمی دانشجویان
دانشکده پرستاری و مامایی از طریق سبک اسناد و با میانجیگری
سبک شخصیتی آنان است .با توجه به یافتههای جدول ،1
شاخصهای کلی آزمون مدل معادله ساختاری پژوهش حاکی از
برازش کلی مدل و الگو است ( ،χ2/df = 2/15 ، df = 35 ، χ 2 = 13/32

ضرایب المبدا 𝒳 (جدول  )7و المبدا 𝒴 (جدول  )8نیز حائز اهمیت
است.

3/82 ، NFI =3/83 ،AGFI = 3//83 ،GFI = 3/88 ،RSMEA = 3/52

=  .) NNFIبه منظور برازش مدل ضروری است که شاخصهای
مدل استانداردهای الزم را داشته باشند .چنانچه شاخص χ2/df
کوچکتر از  3باشد ،مقدار  RSMEAاز  3/5کوچکتر و به صفر
نزدیکتر باشد [ ،]41و همچنین شاخصهای برازش ،GFI
 NNFI ،NFI ،AGFIبه یک نزدیکتر باشند ،بیانگر آن است
که الگوی پیشبینی شده تایید شده است [ .]41بنابراین با توجه به
این که شاخصهای مذکور در جدول فوق استانداردهای مورد نظر
را دارند ،بنابراین میتوان اذعان داشت که الگوی پیشبینیشده در
این پژوهش مورد تایید قرار گرفته است .بدین معنا که متغیر سبک
اسناد به طور مستقیم و با میانجیگری سبک شخصیت قادر به
پیشبینی خودتنظیمی دانشجویان است.
شاخصهای تولیدی الگوی معادالت ساختاری فقط محدود به
شاخصهای برازش کلی الگو نیست .بلکه پارامترهای استاندارد
گاما ،بتا و مقادیر  tمتناظر با آن برای هر یک از مسیرهای علی از
متغیر نهفته برونزاد سبکهای اسناد به متغیر درونزاد سبکهای
شخصیت (ضرایب گاما) و خودتنظیمی (ضرایب گاما) ،و از متغیر
نهفتهی میانجیِ سبکهای شخصیت به متغیر نهفته درونزاد
خودتنظیمی (ضرایب بتا) نیز وجود دارد .این شاخصها و ضرایب،
قدرت نسبی هر مسیر را نشان میدهد .ضرایب گاما و بتا ضرایب
رگرسیون استاندارد شدهاند و مقدار آنها باید حتماً در دامنه صفر تا
یک باشد (جدول .)1
نتایج حاصل از اجرای آزمون معناداری  tنشان میدهد که علیرغم
مورد تایید قرار گرفتن مدل مورد آزمون در پژوهش حاضر ،ضریب
گامای بین متغیر سبک اسناد و خودتنظیمی ]([3/31 )3/41معنادار
نشده است .همچنین ضریب گامای بین متغیرهای سبک اسناد و

جدول  7مقادیر المبدا 𝒳 را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود تمامی ضرایب المبدا 𝒳 مربوط به متغیر سبک اسناد مثبت
و در سطح آلفای  ،3/31معنادار هستند .این امر نشاندهنده روایی
و اعتبار مطلوب پرسشنامه سبک اسناد و مدل اندازهگیری مورد
مطالعه در پژوهش حاضر است .همانطور که مشاهده میشود
(جدول  ،)8تمامی ضرایب المبدا 𝒴 در هر دو متغیر خودتنظیمی و
سبک شخصیت از مقادیر متوسط و باالیی برخوردارند .آزمون
معناداری  tدر این دو متغیر نیز نشان داد که کلیه ضرایب مسیر
بدست آمده در سطح آلفای  ،3/31معنادار هستند و پرسشنامهها از
روایی و اعتبار مطلوب برخوردار هستند.

بحث
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی مستقیم خودتنظیمی دانشجویان
دختر و پسر دانشگاههای علوم پزشکی شهر مشهد از طریق سبک
اسناد و همچنین با میانجیگری سبک شخصیتی دانشجویان در
رابطه بین سبک اسناد و خودتنظیمی آنان انجام شد .برای نیل به
این هدف ،با توجه به پیشینة نظری و تجربی ،یک مدل مفهومی
پیشنهاد شد و با استفاده از روش مدل معادله ساختاری مورد آزمون
قرار گرفت.
نتایج مدل معادله ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی با
دادههای این تحقیق برازش نسبتاً خوبی دارد و سبک اسناد به
تنهایی قادر به پیشبینی خودتنظیمی دانشجویان نبوده اما از طریق
میانجیگری سبک شخصیتی دانشجویان ،قادر به پیشبینی
خودتنظیمی دانشجویان بوده است.

جدول  .5شاخصهای نیکویی برازش الگوی ساختاری کلی
χ2

درجه آزادی

χ2/df

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

13/32

35

2/15

3/52

3/88

3/83

3/83

3/82

جدول  .6ضرایب مسیر موجود در مدل و معناداری آنها
نام مسیر

ضرایب مسیر
آزمون معناداری t

ضریب گاما(سبکهای

ضریب گاما(سبکهای خود تنظیمی-

ضریب بتا (سبکهای شخصیت-

شخصیت-سبکهای اسناد)

سبکهای اسناد)

سبکهای خود تنظیمی)

3/12
*4/11

3/31
3/41

3/81
*1/41
p > 3/31
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در تبیین این یافته که سوبک اسناد از طریق تاثیرگذاری بر سبک
شوخصیتی دانشجویان قادر به پیشبینی خودتنظیمی آنان است و
به عبارتی ،سوبک اسناد ابتدا بر سبک شخصیت دانشجویان تاثیر
گذاشوته و سوپس بر خودتنظیمی دانشوجویان تاثیر گذاشته است،
میتوان گفت که الگوی پنج عاملی نظامهای شناختی عاطفی که
اسوواس شووخصوویت را منعکس میکند ،میتواند با انواع نظامهای
پردازش شناختی پیوند داشته باشد ،بنابراین سبک اسناد به عنوان
یک متغیر شووناختی که نحوه تبیین رویدادها را نشووان میدهد ،با
عوامل شووخصوویتی رابطه دارد .بدین ترتیب ،هر چه فرد از سووبک
اسوووناد خوشبینانه تری برخوردار باشووود ،از جرات ورزی ،فعالیت،
مردمآمیزی ،هیجانات مثبت و دلپذیر بیشتر و در مجموع از سبک
شووخصوویتی مطلوبتری برخوردار خواهد بود [ ،]43چنین افرادی
کارآمد ،قابل اعتماد ،خود نظمبخش ،با مسوولولیت ،برنامهریز و
سوازمانده ،پیشرفتمدار و منطقی هستند و میتوان انتظار داشت
که با تنظیم یا کنترل فرایندهای شووناختی قادر باشووند تا پیوسووته
فرایندهای شووناختی خود را تحتنظر و دقت قرار داده ،اشووکاالت
موجود را برای رسوویدن به هدف ،شووناسووایی و اصووالح نمایند و
اهداف قابل وصول و دستیافتنی برای خود تعیین کنند و با ایجاد
ارتباط میان اجزاء ،همواره میکوشووند موقعیت خود را به صووورت
یک کل درک و از تجربیات خود اسووتفاده کنند [ .]47برخورداری
از چنین ویژگیهایی که متاثر از سوووبک اسوووناد و شوووخصووویت
دانشوجویان است ،معرف خودتنظیم بودن آنان میباشد .این یافته
همخوان با یافتههای پژوهش موسگرو و همکاران [ ]38است که
در پژوهش خود رابطه متوسطی بین سبک اسناد منفی با وجدانی
بودن گزارش کردنوود .همچنین این یووافتووه همخوان بووا پژوهش
پروپات و همکاران [ ]31است که در پژوهش خود نشان دادند که
ابعاد سوبک اسناد مثبت با عوامل برونگرایی ،مقبولیت و گشودگی
به تجربه رابطه مثبت دارند و ابعاد سووبک اسووناد منفی با عوامل
وجدانی ،ثبات هیجانی رابطه منفی دارند .یافتههای پژوهش حاضر
به نوعی در راسووتای پژوهش امانی ،خداپناهی و حیدری [ ]43نیز
اسوت که بین سوبک اسناد مثبت با عوامل مقبولیت ،برونگرایی و
وظیفه شوناسی رابطه مثبت و بین سبک اسناد منفی با این عوامل

رابطه منفی مشووواهده کردند .در خصووووص تاثیرگذاری سوووبک
شوخصیت بر خودتنظیمی نیز این یافته همسو با پژوهش مارش و
همکاران [ ]31اسووت که در پژوهشووشووان اذعان کردند افراد دچار
پرخوری عصووبی ممکن اسووت در خودتنظیمی به ویژه در توانایی
تصوومیمگیری مسووتقل ،قضوواوت دقیق و کنترل رفتار اشووکاالتی
داشته باشند.
اما در خصوص عدم معنواداری مسویر مسوتقیم سوبک اسوناد بوه
خوووودتنظیمی و بوووه عبوووارتی عووودم پووویشبینووویکننووودگی
خووودتنظیمی دانشووجویان توسووط سووبک اسووناد آنووان کووه
نوواهمخوان بووا یافتووههووای پژوهشووی مووارش و همکوواران [،]31
برنوووال و همکوواران [ ،]34کلوویس [ ،]31و ژانووگ [ ]37اسووت،
موویتوووان بیووان داشووت کووه سووبک اسووناد بووه دلیوول اینکووه بووا
انگیووزش موورتبط اسووت ،انتظووار موویرفووت کووه در خووودتنظیمی
دانشجویان نقوش داشوته باشود .اموا در توجیوه ایون یافتوه موی
توووان بووه محوویط دانشووکده پرسووتاری اشوواره کوورد کووه در آن از
نقش عوامول درونوی در خوودتنظیمی دانشوجویان کاسوته شوده
و محیط آموزشی دانشوکده بور ایون متغیور بیشوتر نقوش داشوته
اسوووت .بنوووابراین در ایووون دانشوووکده از آنجوووا کوووه بیشوووتر
آموووزشهووای دانشووجویان کارشناسووی پرسووتاری در محوویط
بالینی شکل میگیورد [ ]48شواید بتووان گفوت چنوین آموزشوی
در خووودتنظیمی (برنامووهریووزی؛ تحقیووق و ارزیووابی) دانشووجویان
بیشووتر نقووش داشووته و بنووابراین نقووش عواموول درونووی و فووردی
هماننوود اسوونادهای علّووی و سووبکهووای شخصوویتی کوومرنووگ
میشود.
جدول  .7مقادیر المبدا 𝒳 الگوی کلی مورد آزمون
متغیر مشاهده شده

ضرایب المبدا 𝓧 (معناداری) :متغیر
نهفته سبک اسناد

*(3/17 )53/51
*(3/15 )7/12
*(3/75 )8/13

درونی بودن
ثبات علیت
کلی بودن

نکته :مقادیر داخل پرانتز آزمون معناداری  tاستp > 3/31* .

جدول  .4مقادیر المبدا 𝒴الگوی کلی مورد آزمون
(معناداری) :متغیر نهفته 𝓨ضرایب المبدا

(معناداری) :متغیر نهفته سبک 𝓨ضرایب المبدا

خودتنظیمی

شخصیت

برنامهریزی

*(3/73 )S

-

تحقیق و ارزیابی

*(3/28 )2/18

-

متغیر مشاهده شده

رواننژندی

-

*(3/13 )S

برونگرایی-درونگرایی

-

*(3/15 )1/11

اشتیاق

-

*(3/84 )1/28

توافقپذیری

-

*(3/18 )1/18

مسئولیتپذیری

-

*(3/81 )1/41

* )S( = p > 3/31مقیاس است که در آن آزمون  tمحاسبه نشده است.
مجله علوم رفتاري ،دوره  ،8شماره  ،2تابستان 9313

513 /  تبیین نقش سبکهای شخصیت:سبکهای اسناد و خودتنظیمی
. استt  مقادیر داخل پرانتز آزمون معناداری:نکته

، خودنظم بخش، مردم آمیز،انوتخوواب و گزینش افرادی فعووال
 باوجدان، پیشرفتمدار و منطقی، برنامهریز و سازمانده،مسولول
 که با جان و سوالمتی انسوانها سوروکار،برای مشواغل پزشوکی
 همچنین توجه مربیان آموزشی و. مثمرثمر واقع خواهد شد،دارند
اسوواتید دانشووگاهی به ابعاد شووخصوویتی دانشووجویان رشووتههای
 به منظور افزایش،پرسوووتواری و مواموایی در فراینود آموزش
،خودتنظیمی و خودنظمبخشوی دانشجویان در برنامهریزی و اجرا
.تحقیق و ارزیابی حائز اهمیت است
 پژوهشگران بر خود الزم میدانند تا مراتب:تشکر و قدردانی
تشکر و قدردانی خود را از دانشجویان رشته پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت همکاری برای انجام این
.پژوهش ابراز نمایند
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