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  چکیده
هاي رابطه راهبردهاي یادگیري و سبک با هدف تعیین پژوهش حاضر: مقدمه

بدین منظور، از میان : روش. پذیري صورت گرفته استیتمسئولاسناد با 
 گیري نفر به شیوه نمونه 364دختر مقطع متوسطه تعداد  آموز دانش 7690
آوري  جمع جهت. گردید به عنوان گروه نمونه انتخاب صادفیت اي خوشه

و پرسشنامه  هاي اسنادهاي راهبردهاي یادگیري، سبکاز پرسشنامه ،هاداده
ها با استفاده از ادهد .آموزان استفاده شدپذیري دانشیتسئولمسنجش میزان 

نتایج نشان : هایافته .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت بندي رگرسیون،مدل
وجود دارد از سویی  داد که بین راهبردهاي یادگیري و سبک اسناد رابطه

هاي بین سبک همچنین،. پذیري ارتباط داردیتمسئولراهبردهاي یادگیري با 
بر اساس نتایج این  .آموزان رابطه وجود ندارددانش پذیريیتمسئولاسناد با 

 افزون بر. هاي مختلف متفاوت استهاي یادگیري در رشتهپژوهش راهبرد
داري وجود هاي مختلف تفاوت معنیپذیري در رشتهیتمسئولاین، میزان 

هاي مختلف رشتههاي اسناد در داري بین سبکتفاوت معنی، از طرفی. دارد
بین راهبردهاي  ،اساس نتیجه دیگر از این پژوهشبر .مشاهده نشد تحصیلی

داري وجود پذیري تحصیلی ارتباط معنییتمسئولیادگیري و سبک اسناد با 
شود آموزان به راهبردهاي یادگیري باعث میتسلط دانش :گیري نتیجه. دارد

همچنین توجه به اهداف و . دپذیري بیشتري داشته باشنیتمسئولتا کنترل و 
  .ثر باشدؤانتظارات، در عملکرد تحصیلی می تواند م

  

  .  پذیريیتمسئولراهبردهاي یادگیري، سبک هاي اسناد،  :واژگان کلیدي

  

Abstract   
 

Introduction: The present study aimed to investigate 

the relationship between learning strategies and 

attribution styles with responsibility. Method:  Using a 
random cluster sampling method, 364 out of 7690 

students were selected from among high school female 

students. Data were gathered by learning strategies 

questionnaires, attribution styles survey, and academic 

responsibility evaluation questionnaire. The data were 

analyzed by regression modeling. Results: The results 

indicated a relationship between learning strategies and 

attribution styles as well as a relationship between 
learning strategies and responsibility; however, there 

was no relationship between attribution styles and 

responsibility. In addition, there were significant 

differences in responsibility in various fields of study, 

but there were no significant differences among 

attribution styles in various fields. Other results of this 

study indicated a significant relationship between 
learning strategies and attribution styles with 

responsibility. Conclusion: Mastering learning 

strategies can help students to have more control and 

responsibility. Also, paying attention to goals and 

expectations can be effective in academic performance. 
 

Keywords: Learning Strategies, Attribution Styles,   
Responsibility. 
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  مقدمه
هاي بسیار بینهاي تحصیلی یکی از پیشسال

پاشا و گودرزیان، ( است قدرتمند رشد اخالقی
 ازهاي خود نخستین تجربه معموالً افراد و )1388

  .کنندآنجا آغاز می دریادگیري را 
مرتبط با عوامل ، يدر مطالعات متعدد

ثیر خود أبه تناسب اهمیت و تموفقیت تحصیلی 
مطالعه اما  ؛اندشده و بررسی بنديطبقه ،شناسایی

هاي تجربی تعدیل این عوامل و تالشباره در
گذار بر ثیرأتمنفی دادن عوامل جهت کاهش

ي برجسته در اءالتحصیلی، خ 1پذیريیتمسئول
  رغم همه نظام آموزشی بوده است؛ علی

و انگیزه  موفقیتهایی که در مورد پژوهش
له هنوز به عنوان أمسشود، این تحصیلی انجام می

هاي نظام آموزشی ما ها و دغدغهیکی از چالش
یک  یتمسئول احساسکلی  طورهب. مطرح است

داراي ابعاد  و )1385کلمز، ( ویژگی شخصیتی
صورت یک ه ب که )2004، 2ویلیز(اجتماعی است 

 نگرش در ساختار روانی و رفتاري فرد شکل 
  ).1383بهرامی و همکاران، (گیرد می

هاي آموزشی در محیطرسد به نظر می
و تعهد به آن از دو طریق در  یتمسئولاحساس 

اینکه  نخست: گذاردپیشرفت تحصیلی اثر می
شود تا بین نه در فراگیران باعث میمسئوالرفتار 

ها و معلم تعامل مثبت برقرار همکالسی ها وآن
 ثر فراهم ؤتیب امکان یادگیري مبدین تر ؛شود
یر در فراگ یتمسئولدوم احساس تعهد و . شودمی

اعث افزایش لذا ب ،سبب رشد انگیزه درونی شده

                                                             
1. Responsibility 
2. Willis 

 اگر معلم ،به این ترتیب. شودیادگیري می فرایند
آموز، او را بر اثر یک یا دو بار شکست دانش

انتظار خود از پیشرفت این ، کودن تلقی کند
آموز آموز را متناسب با پیشرفت یک دانشدانش

 ،   در این صورت ؛پایین آورده استکودن 
آموز نیز با درك انتظار معلم، رفتارش را با دانش

آن انتظار هماهنگ خواهد کرد و لذا ممکن است 
تر از توانایی کرد تحصیلی وي در حد پایینعمل

 ،ساسا این بر ).1385شریفی، ( باشد اشواقعی
و  پذیريیتمسئولتوان اذعان نمود که الزمه می

امنیت، مین احساس أت نگرش مثبت به مدرسه،
؛ )1387، کردلو(نفس است احساس تعلق و عزت

 به عنوان )2005( 3ایدرااز دیدگاه دي این مهم
شناختی  -دیدگاه اجتماعی در عوامل اثرگذار مهم

تحصیلی نقش  موفقیت که دراست یاد شده 
در مورد مرور دقیق شواهد تجربی  .ثري دارندؤم

که  دهدنشان میپذیري یتمسئولهاي همبسته
پاشا و ( هاي هویت پیشرفته و رشد اخالقیسبک

میکائیلی (پیشرفت تحصیلی  ؛)1388، گودرزیان
 سالمت عمومی؛ )1997 ،4؛ اسپیچر1388منیع، 

امنیت ) 1386 ،شهرآرايو  فرزاد ر،شامی ،سعادتی(
؛ )1389مرادي و جالئیان،  ایمان،( اجتماعی

 )1999و همکاران،  5هترینگتون(دینداري والدین 
با افزایش میزان  )1989 ،6هاوتن(کنترل عواطف  و

در بحث واینر  .ارتباط دارد پذیريیتمسئول
این نکته را  در محیط آموزشی پذیريیتمسئول

                                                             
3. DeEadra 
4. Speicher 
5. Hetrington  
6. Havton  
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هاي مربوط به قضاوتکند که مطرح می
آمدهاي رفتاري پذیري شخصی و پییتمسئول

زیربناي بسیاري از  ها،حاصل از این قضاوت
معلم یا والدینی که . هاي زندگی استحیطه
شکست  مسئولآموز را به دلیل عدم تالش دانش

آموز احساس خشم کرده و دانش معموالً دانند،می
ایی لهأمس هوقتی که مشکل ب. کنندرا سرزنش می

 مسئول نیزشود و فرد تبدیل غیرقابل کنترل 
ی متفاوت هاي هیجانی کامالًرفتار شناخته نشود،

کند واینر عنوان می اساس این بر ؛کندبروز می
نظري بین  پذیري ارتباطییتمسئولهاي قضاوت

و  اسنادي هاينظریه شخصی،انگیزش پیشرفت 
، پنتریچو شانک( سازدرفتار اجتماعی برقرار می

فرایند  ،واقع در .)1386، ترجمه شهرآراي ؛2002
   اسناد که در سراسر زندگی شخص مشاهده 

به  شود در حوزه آموزش و پرورش رسمی،می
شود؛ زیرا ویژه در فرآیند آموزش بیشتر مطرح می

اکامی خود را به چه چیز ن اینکه فراگیر کامیابی و
در انگیزش یادگیري او تاثیر مستقیم نسبت دهد 

هاي سبک ،طور کلیهب ).2002، 1باستیبل( دارد
به ارزیابی فرد از علل اعمال و رفتار اشاره  2اسناد
هدف نظریه و  )2006، 3کوپرگالوین و ( دارد

 هایی است که افراد توسط آن،اسناد، بررسی شیوه
حوادث گوناگون را تبیین کرده و به رویدادها و 

 دنبال روابط علت و معلولی بین آنها هستند
  ).2005، 4ایلجن و هاتکینسون(

شناسان تربیتی است که واینر از جمله روان
اي کوشید تا نظریه اسناد را به یادگیري مدرسه

                                                             
1. Bastable 
2. Attribution Style  
3. Galvin & Cooper 
4. Ilgen & Hutchinson 

اغلب دالیلی که فراگیران  ،اعتقاد او به .پیوند دهد
دهند با شکست خود نسبت میبه موفقیت یا 

 :شوند که عبارتند ازتوجه به سه جنبه توصیف می
 عد منبع به رفتار فردب. ثبات و کنترل منبع،

وابسته است یا به بعضی از متغیرهاي ) درونی(
ها را بر حسب دوامشان عد ثبات علتب .بیرونی

به میزان کنترلی که فرد  عد کنترل،ب .کندمتمایز می
، 5استیپک( شودمربوط می لت دارد،بر روي ع

در ). 1390زاده و عموئی، ترجمه حسن ؛2002
پذیري نظریه یتمسئولهاي جنبه ،نتیجه این امر

با مفهوم مورد نظر راتر از منبع کنترل  واینر کامالً
داراي منبع  ي کهافرادبه اعتقاد راتر  .ارتباط دارد

زندگی خود  مسئولاند باور دارند که کنترل درونی
هستند و دوست دارند در شرایطی کار کنند که در 

هایشان به موفقیت منجر ها و تالشمهارت آن،
این نکته را  واینر همچنین، ).1390، کدیور( شود

پذیري یتمسئولپذیري با کنترل کند کهمطرح می
  اگر علتی قابل کنترل باشدشخصی ارتباط دارد؛ 

 درحالی که  است، مسئولکند که فرد فرض می
       هاي غیر قابل کنترل باعث ادراكعلت
زمانی  .شوندمی آمدکمتر براي پی پذیريیتمسئول

که فرد شکست خود را به عدم توانایی نسبت 
خجالت یا خواري  احساس شرمندگی، دهد،می
به  احتماالً این هیجانات منفی، ،عالوهبه .کندمی

پنتریچو ( انجامدمی کاهش عملکرد در فراگیر
 در). 1386ترجمه شهرآراي،  ؛2002شانک، 

با عملکرد اثربخش خویش  مسئولانسان  ،نتیجه
به عنوان فردي کارآمد است که در او امکان اقدام 

 ؛)1387کردلو، ( یابدبه رفتارهاي منفی کاهش می

                                                             
5. Stipek 
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هاي آموزشی تغییر نسبت هدف برنامه ،از این رو
  ).1985ر، واین(هاي ناسازگار است دادن

که  دهندمینشان  ي انجام شدههابررسی
 ،سبک اسناد پایدار و کلی براي رویدادهاي منفی

گلداسمیت و ( درماندگی روانشناختیخطر 
، 2موردان نیبون و(و افسردگی ) 2013، 1يهاو

که در نتیجه این امر  دهدرا افزایش می) 2004
که یکی از  ،)2013، 3لیدریچ و گانا(عزت نفس 

 . یابدکاهش میاست پذیري یتمسئولهاي مولفه

 د کهدهمینشان  شواهد تجربی ،اینعالوه بر
 چگونگی اسناد علل یادگیري و عملکرد تحصیلی

و  جعفري(دهد ثیر قرار میأافراد را تحت ت
اسناد رویدادهاي  بیان دیگر، به؛ )1389 همکاران،

اسناد و  جزئیمنفی به عوامل ناپایدار و 
رویدادهاي مثبت به عوامل پایدار و کلی با 

   ،شهنی( همراه استعملکرد تحصیلی باال 
   ز سوي دیگر، ا ).1389 ،مکتبیو زادهجلیل
نشان  ايمطالعهدر ) 1390(پناه و همکاران یزدان

 ي اغلب فراگیران سبکسبک اسناددادند که 
 ،انگیزهثیر سویی بر أتاست که این امر  بیرونی
ها آن موفقیت و نهایتاًپذیري یتمسئول، تالش

     سبک اسناد وجود، این با . خواهد گذاشت
-ي تلفیقی روانیهابرنامهتواند از طریق می

؛  1390، و همکاران اصالنی(تغییر یابد آموزشی 
از  برخی مطالعات دیگر ).2009، 4پرودفت و کر

به  فراشناختیراهبردهاي یادگیري اسناد درونی و 
کننده پیشرفت تحصیلی بینیترین پیشمهمعنوان 

                                                             
1. Goldsmid & Howie 
2. Kneebone & Dunmore 
3. Ledrich & Gana 
4. Proudfoot & Corr 

کیمیایی  ؛1390، پرویز و شریفی(کنند حمایت می
 ؛1382، نسب و همکارانحسینی ؛1387، و غریب
 ،7گاما ؛2004، 6ورمونت ؛2008، 5اورت ووت و

  ). 1986 ،9واینر ؛1991، 8گروتپنتریچ و دي ؛2000
1986 .(  

راهبردهاي ، )2004( 10بر اساس نظر پرایس
عاطفی و  ها و صفات شناختی،ویژگی یادگیري

 فیزیولوژیکی هستند که در زمینه چگونگی ادراك،
تعامل و پاسخ یادگیرندگان به محیط یادگیري به 

از . کنندثابت عمل می هاي نسبتاًعنوان شاخص
راهبردهاي  ،)2009( همکاران و 11فراول، رواین

فراشناختی تقسیم شناختی و  یادگیري را به
راهبردهاي شناختی  هابه اعتقاد آن .اندنموده

تر و یعنی بر حفظ بیش؛ تر هستندغیرپیچیده
راهبردهاي کید دارند، از طرفی أپردازش کمتر ت

ند یعنی بر پردازش هست ترفراشناختی پیچیده
 .بیشتر مواد آموختنی و مطالعه تمرکز دارند

فراشناخت  گویاي آن است که مختلف مطالعات
 با کیفیت و با معنی همراهبا یادگیري مستقل، 

تري از است که نتیجه آن دستیابی به سطوح عمیق
؛ مکللند، 2009فراول، (باشد درك و فهم می

این ویژگی همراه با رشد فرد به تدریج به ). 2006
صورت ویژگی پایدار شخصیت در آمده و سبب 

 هاي شناختی،هاي فردي در حوزهتفاوت
کسب  یادگیري، فردي،روابط بین اجتماعی،

دهی به مهارت و مفاهیم جدید و در کل پاسخ
                                                             
5.Vrugt  & Oort 
6.Vermunt 
7. Gama 
8. Pintrich & De Groot 
9. Winer 
10. Price 
11. Feral 
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به  ).1999 ،1فارنهام( شودرویدادهاي زندگی می
اهداف بر ، )1985( و همکاران 2نیکولزاعتقاد 

آموزان تعاریف و اسنادهاي دانش انتخاب تکالیف،
تحصیلی و راهبردهاي یادگیري آنها عملکرد براي 

باید بین  معتقدند کهدیگر رخی ب .گذاردثیر میأت
یادگیري به عنوان فرایندي درونی و عملکرد به 

اگر عملکرد  ؛دائل شعنوان کنشی بیرونی افتراق ق
که  شودپذیرفته میاغلب به غلط  کاهش یابد،

عملکرد یادگیري کاهش یافته است؛ در حالی که 
فقدان  ،مختلف ممکن است بر اثر عوامل محیطی

 شناختی کاهش یابدانگیزه یا اختالالت روان
  ).1390، ترجمه فرغان ؛3،2001رایس(

 ،)1996(و همکاران  4اساس نظر آرگیلدبر
   تنی بر خود، به عنوان یکی از یادگیري مب

    پذیري موجب یتمسئولهاي افزایش روش
یادگیري  مسئولشود که یادگیرنده خود را می

آموز دانش خود بداند و بر خالف مدارس سنتی،
کند که تحت کنترل دیگران است و احساس نمی

 یرا نیروها و تجارب بیرون ناحساس فردي آنا
دهند که خود بلکه تشخیص می دهند،شکل نمی

ساختن زندگی خود  مسئولحق انتخاب دارند و 
    ، در نظریه خود عنوان)1995( الیس .هستند

     تأرفتار انسان از تفکرات او نش کند کهمی
 اعمال و احساسات مسئولگیرد، او فرد را می

تواند داند و معتقد است که فرد میخویش می
گیرد و بازده عاطفی میان آنچه که از محیط می

 .)1387به نقل از کردلو، ( خویش مداخله کند
نگرش افراد در مورد که  رسدبه نظر می بنابراین

                                                             
1. Furnham 
2. Nikols  
3. Rice  
4. Arghlid 

تواند در انتخاب اهداف و می تحصیل و مدرس
گذار اثرهاي یادگیري گیري آنها در فعالیتجهت
 ؛1391خجسته مهر و همکاران، ( باشد

هاي شناخت جنبههمچنین  ).1989، 5پنتلیچوك
ها در واکنش آن آموزان وشناختی دانشروان

ند همانند یک ابزار کمک تواشرایط خاص می
ثیر أکند و به افزایش تآموزشی قدرتمند عمل 

، 6چود و هري( گرددابزارهاي آموزشی منجر 
ثر بر ؤعوامل مبا توجه به اینکه  ).2006
بسیار گسترده و  آموزاندانشپذیري یتمسئول

شناسایی این عوامل در رفع  .استوسیع 
هاي موجود در سیستم مشکالت و نارسایی

هدف ، رواز این ؛رسدآموزشی ضروري به نظر می
موجود مطالعاتی پژوهش حاضر پر کردن خالء 

گویی تالش در جهت پاسخو است در این زمینه 
و  راهبردهاي یادگیريبین آیا ال که ؤبه این س

 آموزاندانش پذیريیتمسئول باهاي اسنادي سبک
  ؟رابطه وجود دارد

  

  روش
 .است از نوع همبستگی توصیفی حاضر پژوهش

آموزان کلیه دانشاین پژوهش،  آماري جامعه
که در  گرگان ستاندختر مقطع متوسطه شهر

مشغول به  1391-92سال تحصیلی نیمسال دوم 
فر ن 7690ا برابر ب اند که تعداد آنانتحصیل بوده

نفر از  364، در راستاي هدف پژوهش. بوده است
ان بر اساس جدول کرجسی و مورگان آموزدانش

علوم  علوم انسانی،(رشته تحصیلی  5از بین 
 و اي و کارحرفهو تجربی، ریاضی فیزیک، فنی 

                                                             
5. Pentelichuk 
6. Chowdhury 
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اي تصادفی با یک مرحلهاي خوشه با روش )دانش
روش کار به  .انتخاب شدندتخصیص متناسب 

 10 ،دبیرستان 20این صورت بود که از بین 
مدرسه به تصادف  5 ،هنرستان 9میان مدرسه و از 

با توجه به جامعه هدف و سهمی که از کل داشتند 
  .ندگردیدانتخاب به عنوان نمونه 

 ،انجام این پژوهش براي: پژوهشابزار 
  :کار گرفته شده استهاي ذیل بهپرسشنامه

این  :ادگیريـردهاي یـراهب امهـرسشنـپ .1
 1381در سال  کرمیتوسط بار اولینپرسشنامه 

ال ؤس 49. است الؤس 86ه که حاوي شد تهیه
دهی در سازمان بسط و  مانند راهبردهاي تکرار،

اده و پیچیده همگی از راهبردهاي سدو سطح 
 که مربوطال ؤس 37. شوندشناختی محسوب می

به دو دسته ه راهبردهاي فراشناختی هستند ب
یند آراهبرد دانش کنترل خود و دانش کنترل فر

خود هاي راهبرد کنترل لفهؤم .شوندتقسیم می
هاي راهبرد لفهؤم ؛و توجه نگرش عبارت از تعهد،

کنترل و  ریزي،کنترل فرآیند عبارت از برنامه
گویی پاسخ همچنین .دهی هستندارزشیابی و نظم

 به 9به صورت پیوسته از صفر تا ها الؤسبه 
) 1381( کرمی .گیردروش لیکرت صورت می

و همبستگی میان  98/0پایایی این پرسشنامه را 
در تحقیق  .گزارش نموده است 99/0االت را ؤس

دست آمده براي نمونه مورد ه پایایی ب ،حاضر
ه  ب 96/0االت ؤهمبستگی میان س و 93/0بحث 

  .  دست آمده است
بـراي  ): ASQ( پرسشنامه سـبک اسـناد  . 2

 ١از پرسشنامه سـلیگمن  ،اسناد هايارزیابی سبک
                                                             
1. Seligman 

ــد) 1982( ــتفاده ش ــتاس ــنامه   .ه اس ــن پرسش        ای
شش رویداد ( گیرنده دوازده موقعیت فرضیدربر

ایـن مـوارد    .باشـد مـی  )خوب و شش رویداد بد
 یا ناپایدار )ثباتبا( پایدار شامل درونی یا بیرونی،

   و کلـی یـا اختصاصـی بـودن رویـداد       )ثباتبی(
در ایــن پرسشــنامه هــر پاســخ داراي  .باشــدمــی

) 2001( ٢بـریج . باشـد مـی  7تا  1نمراتی با دامنه 
براي پرسشـنامه سـبک اسـنادي ضـریب آلفـاي      

اسـالمی  . را گـزارش نمـوده اسـت    8/0کرونباخ 
طی پژوهشی با ایـن مقیـاس   ) 1369(شهر بابکی 

ضریب آلفاي کرونباخ را براي موقعیت شکسـت  
ــی  ــدار  ،75/0درون ــت شکســت پای  ،43/0موقعی

در موقعیت موفقیت  ،73/0موقعیت شکست کلی 
و  56/0موقعیـت موفقیـت پایـدار     ،74/0ی درون

ــه دســت آورد 76/0موقعیــت موفقیــت کلــی  . ب
آلفـاي کرونبـاخ بـراي کـل     ) 1381(نژاد سلیمانی
. گزارش نمود 74/0هاي این پرسشنامه را پرسش

-درونــی(پایــایی آن در بعــد پیامــد ناخوشــایند 
ــدار ــ -پای ــب ) یکل ــه ترتی  ) 50/0-49/0-53/0(ب

یز در حد مطلوب گـزارش  باشد و روایی آن نمی
همچنین بر اساس نمونه مورد بحـث  . شده است

-درونــی(پایــایی آن در بعــد پیامــد ناخوشــایند 
ــدار ــ -پای ــب ) یکل ــه ترتی  ) 48/0-51/0-51/0(ب

 72/0االت میـزان پایـایی   ؤو براي کل س باشدمی
  .حاصل شده است

ــزان  .3 ــنجش میـــ        پرسشـــــنامه ســـ
 1389ایـن پرسشـنامه در سـال     :پذیريیتمسئول

 56کـه داراي   توسط  کردلو سـاخته شـده اسـت   
تعهــد درونــی، تعهــد (زیــر مقیــاس  5 عبــارت و

                                                             
2. Bridge 
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نفـس در مدرسـه و   بیرونی، احساس امنیت، عزت
گـذاري ایــن  روش نمـره  .اسـت  )احسـاس تعلـق  

  کـه در آن  ،باشـد صورت لیکرت مـی هپرسشنامه ب
، )امتیاز 2(موافقم  -2، )امتیاز 1(موافقم  کامالً -1
) امتیاز 4(مخالفم  کامالً -4، )امتیاز 3(مخالفم  -3

االت منفی عکس نمـرات فـوق در   ؤبراي س. دارد

 89/0اعتبار این آزمون برابر با . شودنظر گرفته می
همچنـین  . نگر اعتبـار بـاالیی اسـت   ااست که نمای

 98/0روایی آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 
در تحقیـق   .)1389کردلـو،  ( آمده اسـت به دست 

و آلفـاي   84/0مورد مطالعـه نیـز اعتبـار حاصـله     
  .بدست آمده است 94/0کرونباخ آن 

  

  ها یافته
رابطه راهبردهاي یادگیري و  بندي رگرسیون براي بررسیمدلـ هاي آزمون  همبستگی خالصه تجزیه و تحلیل داده .1جدول 

 .هاي اسنادسبک
F- value  &Coefficientsa 

F_ Model (sig.) 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients R2 Sig. 

B Std. Error Beta 

)0001/0 (341/9  Constant 391/24  032/9    0001/0  
421/1 راهبردهاي یادگیري  002/0  381/0  1452/0  002/0  

a. Dependent Variable : هاي اسنادسبک  

کـه بـر    دهـد نشـان مـی   1مندرجات جدول 
ــاره  ــاس آم ــ  05/0p<(F( اس ــاي ب ین راهبرده

آمـوزان رابطـه   هاي اسناد دانـش یادگیري و سبک
توان می )=1452/0R2(همچنین چون . وجود دارد

 14گفت که تغییرات راهبردهاي یادگیري حـدود  

آمـوزان را  هاي اسـناد دانـش  درصد تغییرات سبک
ــی  ــش مـ ــدپوشـ ــر آن   .دهـ ــالوه بـ ــون عـ چـ

)381/0Beta= (یک واحد از راهبردهـاي   افزایش
واحـد باعـث تغییـرات     381/0یادگیري به میـزان  

  .شودآموزان میهاي اسناد دانشسبک
  

بندي رگرسیون براي بررسی رابطه راهبردهاي یادگیري و مدلـ همبستگی  هاي آزمونخالصه تجزیه و تحلیل داده .2جدول 
  .پذیريیتمسئول

F- value  & Coefficientsa 

F_ Model (sig.) 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients R2 Sig. 

B Std. Error Beta 

)038/0 (876/3  Constant 348/42  451/5    0001/0  
21/0 راهبردهاي یادگیري  475/3  289/0  084/0  032/0  

a. Dependent Variable : پذیريیتمسئول  
  

چون بر اساس  ،2هاي جدول یافته طبق
بین راهبردهاي یادگیري و  05/٠P<( F(آماره 
 .رابطه وجود دارد آموزانپذیري دانشیتمسئول

توان گفت که  می )=084/0R2(همچنین چون 
درصد  8تغییرات راهبردهاي یادگیري حدود 

عالوه  .دهدپذیري را پوشش مییتمسئولتغییرات 
از  افزایش یک واحد) =289/0Beta(این چون  بر

باعث  289/0راهبردهاي یادگیري به میزان 
  .شودآموزان میپذیري دانشیتمسئولتغییرات در 
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اي اسناد و هبندي رگرسیون براي بررسی رابطه سبکمدلـ هاي آزمون  همبستگی خالصه تجزیه و تحلیل داده .3 جدول
  .پذیريیتمسئول

F- value  & Coefficientsa 

F_ Model (sig.) 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients R2 Sig. 

B Std. Error Beta 

)392/0(743/0  
Constant 754/43  183/3    0001/0  

هاي سبک
-048/0 اسناد  092/0  044/0  002/0  392/0  

a.Dependent Variable : پذیريیتمسئول  
  

بین  ،05/0P< (F(همچنین بر اساس آماره 
  آموزان پذیري دانشیتمسئولناد و ـهاي اسسبک

  .اي وجود نداردرابطه

  

  .ي مختلف تحصیلیهاآموزان رشتهبردهاي یادگیري دانشآنالیز واریانس یک طرفه براي راهخالصه تجزیه و تحلیل  .4جدول 
 راهبردهاي یادگیري

 Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 393/111640  5 079/22328  146/10  001/0  

Within Groups 939/80755  367 697/2200    

Total 332/919296  372    
 

نتایج تحلیل واریانس همچنین با توجه به 
دار در وجود تفاوت معنی )>05/0P(طرفه  یک

هاي مختلف رشتهدر راهبردهاي یادگیري 
همچنین براي تعیین  .کندیید میأت تحصیلی را

هاي مختلف دار در بین رشتهتفاوت معنی
شفه   از روش آماري مقایسات زوجی ،تحصیلی

  .استفاده شد

  

  .هاي مختلفآموزان رشتهبراي مقایسه راهبردهاي یادگیري دانش "شفه"خالصه تجزیه و تحلیل مقایسات زوجی  .5 جدول

رشته 
  تحصیلی

  علوم ریاضی  علوم تجربی  علوم انسانی  ايحرفه فنی و  دانش و کار  عمومی

J- I 
  Sig. d-mean 

I - J  Sig.  
d-

mean 
I - J  

Sig.  
d-

mean 
I - J  

Sig.  
d-

mean 
I - J  

Sig.  
d-

mean 
I - J  

Sig.  
d-

mean 
I - J  

                          عمومی
                      - 97/27*  023/0  دانش و کار

  فنی و
  ايحرفه

001/0  *88/34 -  867/0  91/6-                  

              34/56*  001/0  43/49*  001/0  45/21*  045/0  علوم انسانی
          -48/10  299/0  86/39*  001/0  94/32*  007/0  97/4  897/0  علوم تجربی
      -58/4  895/0  -06/16  146/0  28/35*  001/0  36/28*  022/0  39/0  995/0  علوم ریاضی
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، میانگین نمره 5توجه به نتایج جدول  با
 و کارعمومی از ي یادگیري در رشته راهبردها

علوم انسانی رشته  باالتر واي و فنی و حرفهدانش 
همچنین در  .)>05/0p( است دارعنیم و ترپایین

 دانش این نمره از و اي و کاررشته فنی و حرفه

 دار و کمتر بوده استها معنیرشته دیگر
)05/0p<(.  

در کل نمره این صفت به ترتیب شامل 
 عمومی، تجربی، ریاضی، هاي علوم انسانی،رشته

  .اي بوده استدانش و فنی و حرفه و کار
  

  .هاي مختلفپذیري در رشتهیتمسئولخالصه تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه براي بررسی  .6 جدول
پذیريیتمسئول  

 Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 916/2112  5 583/422  613/16  001/0  

Within Groups 891/9309  366 437/25    

Total 806/11422  371    
  

ساس نتایج حاصل از تحلیل واریانس بر ا
    فرض وجود تفاوت  )>05/0p(یک طرفه 

هاي پذیري در رشتهیتمسئولدار در میزان معنی

ها  با استفاده از این تفاوت. گرددمی ییدأمختلف ت
 .بررسی شدروش آماري مقایسات زوجی  شفه  

  . آمده است 7که نتایج آن در جدول 
 

هاي مختلف رشته درپذیري یتمسئولبراي مقایسه  "شفه"خالصه تجزیه و تحلیل روش آماري مقایسات زوجی. 7 جدول
  .تحصیلی

 

، میانگین نمره 7با توجه به نتایج جدول 
با دیگر  ايپذیري رشته فنی و حرفهیتمسئول
 )>05/0p(داري وجود دارد ها تفاوت معنیرشته

و هاي دیگر کمتر بوده است رشته نسبت به و
دار معنیرشته انسانی از بیشترین میانگین نمره 

  .)>05/0p( پذیري برخوردار بوده استیتمسئول

رشته 
  تحصیلی

  علوم ریاضی  علوم تجربی  علوم انسانی  حرفه اي فنی و  دانش و کار  عمومی

J- I 
  Sig. d-mean 

I - J  Sig.  
d-

mean 
I - J  

Sig.  
d-

mean 
I - J  

Sig.  
d-

mean 
I - J  

Sig.  
d-

mean 
I - J  

Sig.  
d-

mean 
I - J  

                          عمومی
                      -52/2  238/0  کارودانش

فنی وحرفه 
  اي

007/0  *56/3  001/0  08/6                  

              -57/5*  001/0  -39/2  391/0  -01/5*  001/0  علوم انسانی
          -14/4  001/0  -44/4*  001/0  97/0  722/0  -83/0  930/0  علوم تجربی
      53/1  677/0  -61/2  229/0  -96/5*  001/0  15/0  997/0  -4/2  163/0  علوم ریاضی
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 آموزان هاي اسناد دانشنس یک طرفه براي بررسی تفاوت سبکخالصه تجزیه و تحلیل روش آماري آنالیز واریا .8جدول 
  .هاي مختلف تحصیلیرشته

  

    تفاوت در، 8بر اساس نتایج جدول 
    یلی ـلف تحصـاي مختـههـناد رشتـهاي اسکـسب

  .گرددتأیید نمی

  

 بندي رگرسیون براي بررسی رابطه راهبردهاي یادگیري،مدل ـ خالصه تجزیه و تحلیل روش آماري آزمون  همبستگی. 9جدول 
   .پذیريیتمسئولهاي اسناد و سبک

  

ـ  آزمون همبستگی، 9نتایج جدول براساس 
چون بر اساس آماره  بندي رگرسیونمدل

)05/0p<( F راهبردهاي  متغیردو  است بین
پذیري یتمسئول باهاي اسناد سبک یادگیري،

که این ارتباط تنها آموزان رابطه وجود دارد دانش
است و با  طریق متغیر راهبردهاي یادگیري از

درصد  9توجه به مقدار ضریب تعیین در کل تنها 
پذیري توسط آن قابل پوشش یتمسئولاز تغییرات 

  .است
  

  بحث   و گیري نتیجه
  بین  نشان داد که اضرـح اي پژوهشـهافتهـی

      هاي اسناد راهبردهاي یادگیري و سبک
با توجه به اینکه  .رابطه وجود داردآموزان دانش

عاطفی  هاي شناختی،ترکیبی از خصیصه، یادگیري
 شناختی است که به عنوان شاخصیروانو عوامل 

جهت فهم و چگونگی یادگیري افراد و نحوه 
پردازش و استفاده از اطالعات در حل  دریافت،

از  و )1991، 1دیالرگی( رودر میمسایل به کا
توجه به اهداف، انتظارات در عملکرد  سوي دیگر

وقتی است؛  گذاراثر آموزاندانش تحصیلی
دهند که راگیران شکست را به چیزي نسبت میف

توانند آن را کنترل کنند، انگیزه بسیار کمی نمی
                                                             
1. Delargy 

پذیريیتمسئول  

 Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 333/112  5 467/22  856/0  485/0  

Within Groups 558/9633  367 249/26    

Total 891/9745  372    

F- value  & Coefficientsa 
 

F_ Model(sig.) 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients R2 Sig. 

B Std. Error Beta 

)043/0(0341/3  
Constant 306/42  658/4    0001/0  

هاي اسنادسبک  
 راهبرهاي یادگیري

046/0-  
24/0  

092/0  
106/4  

04/-0  
294/0  

09/0  
245/0  
028/0  

a. Dependent Variable : پذیريیتمسئول  
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و این دور باطل  براي جبران آن خواهند داشت
ان ها و پیامدها همچنان به زیاسنادها، انگیزه

 کدیور،(بعضی از فراگیران در گردش است 
به این  )2004( ورمونتاستا در همین ر ).1390

ها در آموزانی که سبک اسناد آندانش نتیجه رسید
 بیشتر بر تالش، هاي تحصیلی،موفقیت

تر متمرکز خودکارآمدي باالتر و یادگیري عمیق
              سطح باال و بیشتر از راهبردهاي  است،
سنادشان در تحصیل بر آموزانی که سبک ادانش

تر کارآمدي پاییناست متمرکز  ناپذیرعوامل کنترل
                  ي را بر تریادگیري سطحیراهبردهاي  و

 دادنشان پژوهش حاضر همچنین نتایج  .گزینندمی
  پذیري یتمسئول باراهبردهاي یادگیري که 
نه در مسئوالهاي رفتار .داردآموزان ارتباط دانش

درونی فراگیران سبب بوجود آمدن رشد و انگیزه 
شود که خود عملکرد تحصیلی آنان را تحت می

توان اذعان می ،این اساس بر. دهدثیر قرار میأت
یادگیري محصول نیست بلکه فرآیندي  نمود که

 فردشناخت و رفتار  ادراك، است که از تجربه،
تشکیل شده و به طور عمومی به فرآیند سازگاري 

   یکی از ابعاد  عد عاطفیب .اشاره دارد افراد
هاي یادگیري است که در آن افراد از نظر سبک

سطح انگیزش و ثباتقدمو نیز از نظر مسائلی از 
پذیري در مقابل نبود توافق و یتمسئولقبیل میزان 

، افزون بر این. شوندهمدلی،از یکدیگر متمایز می
نتایج  بر طبق )1996( و همکاران1آرگیلدبه اعتقاد 
ي اسناد با هاسبک ،تحقیقاز این دیگري 

بر طبق . ارتباط نداردآموزان پذیري دانشیتمسئول
اسنادهاي توانایی و تالش که هر دو راتر،  دیدگاه

                                                             
1. Arghlid 

براي رفتار  کنند،درونی هستند و یکسان عمل می
کنترل فرد  تالش تحت تلویحات متفاوت دارند؛

قابل  معموالً و توانایی به معنی ظرفیتاست، 
همچنین توانایی در کل به عنوان  .کنترل نیست

در حالی که ؛ شودپایدار ادراك می یک علت نسبتاً
تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر تالش می

پذیري یتمسئولهاي از طرفی جنبه .متفاوت باشد
با مفهوم مورد نظر راتر از منبع  نظریه واینر کامالً

راتر عقیده داشت که بعضی  .کنترل ارتباط دارد
اند، آنان باور دارند اد داراي منبع کنترل درونیافر
رند در زندگی خود هستند و دوست دا مسئولکه 

     ها و مهارتشرایطی کار کنند که در آن 
، کدیور( هایشان به موفقیت منجر شودتالش
حاضر نشان پژوهش هاي یافتههمچنین  ).1390

 هاي مختلفراهبردهاي یادگیري رشتهداد که 
هاي در ارتباط با تفاوت .متفاوت است تحصیلی

هاي شخصیتی فردي یادگیرندگان در زمینه ویژگی
اند اظهار داشته پژوهشگران و نحوه یادگیري آنان،

که افراد براي ورود به اجتماع و رویارویی با 
ی مانند ساختارهاي روانی موقعیت ها، به ابزارهای

ابزارهایی . هاي شخصیتی مجهز هستندو ویژگی
 اجتماع، ه با عوامل مختلفی مثل خانواده،ک

و  2باري(ثیر متقابل دارند أهمساالن و غیره ت
به اعتقاد شانک همچنین ). 2007، همکاران

هاي فردي در راهبردهاي ، تفاوت)2000(
یادگیري ناشی از تفاوت در رشد است که برخی 

       هاي به سن و برخی از آنها به تفاوت
یا تنوع تجارب یادگیري مربوط  شناختیزیست
بر طبق یافته  .)1390به نقل از کدیور، ( است

                                                             
2. Barry 
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پذیري در یتمسئولمیزان دیگر از این پژوهش 
 این .متفاوت استهاي مختلف تحصیلی رشته
اساس نظریه مزلو تبیین نمود؛ توان بررا مییافته 

آموزان برآورده نشده اگر نیازهاي اساسی دانش
    با این حال، .بیندآسیب مییادگیري  باشند،

نیازهاي  کمبود، شامل نیازهاي ترین نیازهامهم
آموزانی که دانش .باشندمیمحبت و عزت نفس 

 داشتنی و الیق نیستند،کنند دوستاحساس می
رسیدن به نیازهاي رشد سطح بعید است که براي 

مانند جستجو کردن دانش یا خالقیت و  باالتر
از که پذیري یتمسئولو گشودگی به عقاید تازه 

انگیزش  فرد خودشکوفاست، هايویژگی
آموزي که دانشهمچنین  .نیرومندي داشته باشند

انتخاب  یا لیاقت خود اطمینان ندارد، احساساز 
بدون  ،دشومیهمرنگ جماعت  :کندامنی می

 ري مفاهیم براي امتحان مطالعه عالقه به یادگی
آموزگاري که بتواند  .و مواردي از این قبیل دکنمی

آورد و باعث شود  آموزان را از نگرانی دردانش
آنها احساس کنند به عنوان یک انسان مقبول و 

تواند به آنها بهتر می مزلو ، به اعتقادمحترم هستند
عالقه داشته ، تحصیلی رشتهدر هر کمک کند 

شند به خاطر خود یادگیري یاد بگیرند و مایل با
باشند دست به خالقیت بزنند و نسبت به عقاید 

آموزان بخواهند اگر دانش .تازه گشوده باشند
باید باور کنند  باشند،پذیر یتمسئولو خودگردان 

که آموزگار با آنها منصفانه برخورد خواهد کرد و 
 د شدنتنبیه نخواهیا به خاطر اشتباه یا مسخره 

آموزان از وقتی دانش ،رواز این ).1389، اسالوین(
احساس و تحصیل در رشته خود بودن در مدرسه 

د که به گزینمی برهایی را هدف کند،رضایت 

 ،در نتیجه. شودعملکرد تحصیلی بهتر منجر می
. پذیري باالتري خواهد داشتیتمسئولاین امر 

عواطف و کردار همچنین این افراد با کنترل 
 پذیريیتمسئول ، کفایت شخصی واجتماعی
     بوجود خود  یتحصیل را در رشته بیشتري

   در تفاوت ،نتایج پژوهش حاضر .آورندمی
    یید أترا هاي مختلف شتهرهاي اسناد سبک
 دهنده رفتارتواند جهتسبک اسنادي می .کندنمی

با هاي عاطفی و هیجانی افراد باشد و و حالت
اي از جمله عملکرد تحصیلی هاي گستردهحوزه

اسناد ). 2005 ایلجن و هاتکیسون،(همراه باشد 
تفکر  ثیر نحوهأتتحت کند که رفتار فرد،کید میأت

آموزان در دانش. خود و محیط است وي درباره
طوالنی در  که سابقهمختلف  تحصیلی هايرشته

موفقیت خود را به  معموالً ناکامی تحصیلی دارند،
هاي آسان یا شانس و ناکامی خود را به الؤس

 توانایی، اسنادي نسبتاً .دهندناتوانی نسبت می
 حال آنکه دشواري تکلیف و شانس، درونی است،

تحقیقات  .انداز جمله اسنادهاي بیرونیهردو 
نشان داده است که اسنادهاي پایدار، به خصوص 

موفقیت یا شکست در  اسنادهاي توانایی، به انتظار
هایی که آن(اما اسناد درونی . شودآینده منجر می

به غرور ناشی از ) تحت کنترل فرد هستند
پیشرفت و جذب شدن به پاداش پس از موفقیت 

، کدیور( شودمییا شرمساري از شکست منجر 
بین  ،برطبق یافته دیگر از این پژوهش). 1390

هاي اسناد با میزان راهبردهاي یادگیري و سبک
 .آموزان رابطه وجود دارددانش پذیريیتمسئول

آموزان به راهبردهاي یادگیري باعث تسلط دانش
پذیري بیشتري داشته یتمسئولشود تا کنترل و می
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    همچنین توجه به اهداف و انتظارات ؛باشند
؛ به اعتقاد موثر باشدعملکرد تحصیلی  تواند برمی

دلبستگی به مدرسه موجب شور و  )2007( 1ارتیز
در همین . شودشوق بیشتري براي تحصیل می

چون افراد با انگیزش کند عنوان میواینر راستا 
پیشرفت باال خود را افرادي با توانایی باال ادراك 

کنند، تمایل دارند تغییر در عملکرد را به می
لذا، وقتی که . سناد دهندکوشش تا تالش ا

کست خود را به کمبود خورند، ششکست می
           شکست آنها را بر  و دهندکوشش نسبت می

این امر  ،در نتیجه ؛تر کار کنندانگیزاند تا سختمی
هاي پذیري فرد در محیطافزایش مسولیت موجب

با  بنابراین ).1388زاده، حسن(شود آموزشی می
با : گرددبه نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد میتوجه 

ایجاد باورهاي درونی موفقیت و تاکید بر نقش 
ثیر بسزایی در أتوان تمی در این امرآموزان دانش

 یتحصیلپذیري و عملکرد یتمسئولبهبود رفتار 
معلمان بایستی متوجه این نکته باشند . شتدا فرد

آموزان و که طرز برخورد آنان در برابر دانش
ست عملکردهایشان عامل مهمی در نوع اسنادي ا

به نظریه اسناد  ؛آموز نسبت به خود داردکه دانش
آموزان به دانشکند چگونه آموزگاران توصیه می

بیشترین ارزش انگیزشی را  تاخوراند بدهند پس
 ي یادگیريآموزش راهبردهاهمچنین  ؛داشته باشد

یادگیري آنان را افزایش خواهد  ،آموزانبه دانش
افزایش انگیزه و خودبسندگی  داد و این امر به

هاي مختلف تحصیلی کمک رشتهدر آموزان دانش
 ایجاد اسناد منطقی و مثبت و زمینه خواهد نمود

                                                             
1. Ortiz 

     فراهم ) پذیرناپایدار و کنترل اسناد درونی،(
هاي ایجاد مدارس زمینه شودپیشنهاد می .گرددمی

پذیري و تشویق فردي و گروهی و یتمسئول
چرا  .بر حسب تالش را فراهم سازددریافت نمره 

 ؛ین نهاد براي افزایش این امر استکه مدرسه بهتر
آموزان در مدارس توجه به فعالیت دانش ،بنابراین

 را در  انبیشتري نشان داده شود و نقش آن
      ه ـرا کـچ، مودـر نـتگـررنـا پـهريـگیتصمیم
آموزان از طریق پذیرش در این مجموعه و دانش

             حس ی،ـروهـاي گـهمچنین فعالیته
و نمایند می پذیري تحصیلی خود را تقویتیتمسئول

نفس و عزتامنیت  تعلق، منجر به احساساز طرفی 
هاي از محدودیتهمچنین  .شودیم هاآندر 

وامل ـثیر عأـگاشتن تـده انـادیـن اضرـح ژوهشـپ
اقتصادي، و بافتی مانند طبقه اجتماعی و موقعیتی 

مندي از امکانات و شرایط تحصیلی، میزان بهره
سن، تحصیلی، تجارب قبلی، بهره هوشی، مقطع 

ل مختلف راهبردهاي اشکا خصوصیات بیولوژیکی،
تعمیم نتایج  تواندهاي اسناد که مییادگیري و سبک

 ؛پژوهش به جوامع دیگر را با مشکل روبرو سازد
که امکان دهی گزارشتکیه بر نتایج خود ،همچنین

  آموزان را فراهم تحریف واقعیت توسط دانش
بسیار و منابع  هاوجود پژوهش و نیز ؛کندمی

در محیط آموزشی پذیري یتمسئولز در زمینه ناچی
به ؛ هاي این پژوهش بوده استاز محدودیت

تر آموزان دخاین پژوهش تنها روي دانش عالوه،
به دیگر جوامع به  لذا تعمیم نتایج ؛انجام گرفته

  .باشدمیسر نمیسادگی 
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  منابع
انگیزش براي « ).1390( .جی.د استیپک، ـ

زاده و نرجس ترجمه رمضان حسن .»یادگیري
  .دنیاي پژوهش :مشهد .عموئی

 .»شناسی تربیتیروان« ).1389( .ایی.ر اسالوین، ـ
 .ترجمه یحیی سید محمدي .ویراست هشتم

 .روان: تهران

آبادي، ؛ ابراهیمی قوام.؛ علیزاده، ح.اصالنی، ج ـ
 اثر بخشی برنامه«). 1390( .ع.نو فرخی،  .ص

 آموزشی بر سبک تبیین بدبینانه ـ تلفیقی روانی
 مجله .»هاي یادگیريآموزان با ناتوانیدانش

  .21ـ1:)6( 2 ،هاي یادگیريناتوانی

 ).1389( .و جالئیان،و .م.مرادي،گ ؛.ت.ایمان،م ـ
اجتماعی جوانان و  یتمسئولبررسی ارتباط بین «

احساس امنیت اجتماعی در مورد مطالعه شهر 
 .اعیـات امنیت اجتمـامه مطالعـفصلن .»مشهد

  .139ـ117، 24، مطالعات امنیت اجتماعی

 .ر.م عابدي،و  ؛.ح ملکیان، ؛.ف بهرامی، ـ
   بررسی و مقایسه راهکارهاي افزایش « ).1383(

آموزان دوره پذیري در بین دانشیتمسئول
  .72-64، 17آموزه،. »راهنمایی شهر اصفهان

  رابطه « ).1388( .م گودرزیان،و . ر.غ اشا،پ ـ
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