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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سخت رویی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان دوره اول متوسطه اجرا
گردید .این پژوهش از نوع کاربردی است که با طرح پژوهشی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان
دوره اول متوسطه شهر تنکابن که در مراکز آموزشی شهر تنکابن در سال تحصیلی 1398-1397مشغول به تحصیل بوده اند.
که ازتعداد 1200نفر دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با استفاده از جدول مورگان تعداد  278نفر به عنوان
حجم نمونه انتخاب شدند  .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار  spssانجام
گردید .نتایج نشان داد که بین سخت رویی با راهبرد های یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد هم
چنین بعد از بررسی رگرسیو ن مشخص شد برخی از مولفه های سخت رویی توان پیش بینی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
را دارد.
واژههای كلیدی :سخت رویی ،راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،دانش آموزان
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 . 1مقدمه
در دو دهه اخیر ،کارشناسان تعلیم و تربیت به مقوله های شناخت و انگیزش توجه بیشتری کرده اند شناخت در برگیرنده پاره ای
از توانایی ها و اعمال ذهنی از قبیل دانش ،درک کردن ،تشخیص دادن و تفکر میباشد و انگیزش با مسایلی از قبیل هیجان ،نگرش
و ارزش گذاری ارتباط دارد در گذشتته بستیاری از پژوهشتگران رابطته بتین فرآینتدهای شتناختی1و انگیزشتی2بتا کتنش وری
تحصیلی 3را به طور مجزا بررسی کرده اند ،ولی امروزه اکثر روانشناسان به هر دو مؤلفه شناخت و انگیزش و نقش آنها در یادگیری
توجه دارند و بر اساس نظریه های جدید مانند یادگیری خودتنظیمی  ،مؤلفه های شناخت ،انگیزش و کتنش وری تحصتیلی بته
صورت یک مجموعه در هم تنیده و مربوط به هم در نظر گرفته می شوند
نظریه یادگیری خودتنظیمی بر این اساس استوار است که دانش آموزان چگونه از نظر فراشناختی 4،انگیزشی و رفتاری ،یتادگیری
را در خود سامان می بخشند(5زیمرمن و مارتینز پونز .)1990 ،بر اساس نظریه سه وجهی بندورا ،مبنای یادگیری خودتنظیمی،
شناخت اجتماعی است به عقیده وی ،فعالیتهای یادگیری دانش آموزان به وستیله سته عامتل فرآینتدهای شخصتی ،محیطتی و
رفتاری آنها تعیین می شود(6بندورا.)1986 ،
تعلیم و تربیت فرایندی است که برای تغییر و تبدیل رفتار دانش آموزان با توجه به اهداف معینی طرح ریزی شده است .در
نقش یک مربی تعلیم و تربیت  ،ممکن است از خود سؤال کنیم که «چرا بعضی از دانش آموزان نسبت به دیگران ،در مطالعه و
یادگیری سختکوش تر هستند؟» .برای مثال ،ممکن است از خودمان بپرسیم «چرا بعضی از دانش آموزان مواد درسی خود را به
خوبی مطالعه می کنند ،در حالی که دیگران کتابهای درسی خود را هرگز باز نمی کنند؟» ؛ «چرا بعضی از دانش آموزان از
راهبردهای یادگیری سطحی ،مانند حفظ طوطی وار مطالب استفاده می کنند ،اما دیگران از راهبردهای یادگیری پیچیده تری
مانند بسط و مرور ذهنی استفاده می کنند؟» .پاسخ به این سؤالها به مقدار زیادی به انگیزش دانش آموزان و پیامدهای آن
بستگی دارد(رحمانی .)1392،7یکی از رویکردهای بسیار کاربردی و مهم در درک و فهم انگیزش دانش آموزان ،رویکرد جهت
گیری هدف است (هولمن8و همکاران .)2010 ،
منظور از جهت گیری هدف ،قصد یا انگیزه ای است که فراگیر ورای تالش در موقعیت پیشرفت دنبال میکند .اهمیت این سازه
به دلیل پیامدهای مختلف انگیزشی ،شناختی ،رفتاری و هیجانی آن بر عملکرد یا پیشرفت تحصیلی است (ربانی و یوسفی،9
 .)1999 10این نظریه این
 .)1393نظریۀ جهت گیری هدف ،از مهمترین و موثر ترین نظریه ها در حوزة انگیزش است(الیوت ،
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مسئله را مطالعه و بررسی می کند که چرا افراد هدف خاصی را انتخاب می کنند ،به این هدف نزدیک م یشوند و به تکلیف
های وابسته به آن  ،می پردازند(ایمز .)199211،
پژوهش های مختلفی نشان می دهندکه موفقیت در عرصۀ تحصیل  ،نیازمند استفاده از الگوی انگیزشی متناسب یا جهت
گیری هدف در موقعیت های تحصیلی  ،بیانگر انگیزة فرد از تحصیل است ؛ به همین دلیل تمایالت ،کنشها و پاسخهای او را در
موقعیتهای یادگیری تحت تأثیر قرار میدهد (خادمی و نوشادی )1385 ،12و مبنای تفاوت های فردی در موقعیت های
13
تحصیلی است که براساس آنها می توان میزان موفقیت فرد را در اینگونه موقعیت ها پیش بینی کرد (دویک و لی گت ،
1988؛ پیتریچ و اسچانک ،به نقل از والترز و یو .) 1977،

 . 2مبانی نظری
سخت رویی14ریشه در فلسفه وجودی دارد .مقیاسی است که میزان تمایل فرد را به ایجاد پیوند با خویشتن و جهان بیرونی
نشان می دهد (15کاسا و مورتیا .)1966،رابطه بین رویدادهای استرس زای زندگی و ابتال به بیماری در حال پژوهش های
گسترده ای بررسی شده است .همبستگی متوسط بین استرس و بیماری در حول وحوش  30درصد به دست آمده است  .این
رقم صرفا بدین معنی است که می توان در  5درصد از موارد با آگاهی از رویدادهای استرس زای زندگی احتمال ابتال ی افراد را
به بیماری پیش بینی کرد.
علیرغم این که این رابطه در مورد بسیاری از مردم واقعیت دارد ولی موارد زیادی مشاهده شده اند که از این قاعده مستثنی
هستند یعنی عده ای با وجود تجربه های آسیب زا کماکان سالمت خود را حفظ می کنند حتی مواردی یافت می شود که افراد
 16مدی و کوباسا.)1984،
تحت شرایط شدید استرس کمترین میزان بیماری را گزارش می کنند (
این دو دانشمند در خالل مطالعات خود به وجود یک صفت شخصیتی  ،یعنی سخت رویی  ،استناد کرده اند که در بیست سال
گذشته در حوزه آسیب شناسی روانی موضوع بررسی های متعدد بوده و مولفه های سه گانه آن  ،یعنی کنترل  ،تعهد و چالش
همواره به عنوان سپرهای مقاومت در مقابل اختالل های روانی و جسمی مطرح شده اند  .پژوهشگران بی شماری ارتباط بین
سخت رویی را با مقوله های بسیار پراکنده ای چون تندرستی جسمی و روانی  ،موفقیت و یا فرسودگی شغلی ،اختالل های
روانی  ،فعالیت های ورزشی  ،نگرش نسبت به مرگ و زندگی و حتی طول عمر افراد مورد بررسی قرار داده اند ( کوباسا و مدی
.)1979
در واقع سخت رویی نوعی سبک شخصیتی است که مجموعه ای از صفات روانی را در بر می گیرد  .افرادی که از این سبک
شخصیت برخوردارند  .در مقایسه با کسانی که در مقابل مشکالت به زانو در آمده و تسلیم می شوند  .در سه زمینه متفاوتند .
در درجه اول آنها نسبت به فعالیتهایی که در آن درگیر هستند احساس تعهد می کنند  ،یعنی  ،درگیری های زندگی را عمدتا
تجربه های مثبت و مفید قلمداد کرده و نسبت به آن ها نوعی احساس تعهد می کنند ( .مدی اولت کوباسا.)1984،
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نکته دوم این که برای افراد سخت رو حوادث و فعالیت های روزمره چالش انگیزند  .آن ها تجربه های زندگی را سرشار از معنا
می دانند و برخورد های آنها را آموزنده تلقی می کنند  .این در حالی است که بسیاری از مردم رویارویی با حوادث را خسته
کننده  ،مالل آور و یا حتی تهدید آمیز قلمداد میکنند  .افراد چالش طلب گاهی رویدادهای مصیب زا ی زندگی را به تجربه
های ارزنده ای تبدیل می کنند  .باال خره افراد سخت رو ،نسبت به رویدادهای زندگی احساس کنترل بیشتری دارند  ،آن ها
معتقدند که شخصا در پی آمد های زندگی نقشی تعیین کننده داشته و کم و بیش این پی آمد در قلمرو کنترل آن ها قرار
دارد  .برخورداری از چنین نگرشی باعث می شود که افراد سخت رو رویدادهای زندگی دچار احساس بیگانگی  ،ناتوانی و تهدید
میشوند و یقینا در چنین برداشتی شیوه ارزیابی شناختی آنان نقش عمده ای ایفا می کند.
سخت رویی صفتی است که عمدتا از چگونگی و نحوه شناخت فرد متاثر میشود  .شناخت هر فرد از خویشتن و نحوه بازنگری
تجربیات گذشته و چگونگی ارزیابی خویشتن از جمله عواملی هستند که بر ویژگی های مربوط به سخت رویی تاثیر میگذارد .
در واقع این که فرد عمال خود را سخت رو بداند یا خیر  ،میتواند در مسیر زندگی بر نحوه برخورد کلی او با مشکالت و بحرانها ،
نوع تجرب یات گذشته و واکنش کنونی او نسبت به عوامل فشار زای زندگی  ،تاثیر داشته باشد .نظریه یادگیری خودتنظیمی بر
این اساس استوار است که دانش آموزان چگونه از نظر فراشناختی 17،انگیزشی و رفتاری ،یادگیری را در خود سامان می
بخشند(18زیمرمن و مارتینز پونز .)1990 ،بر اساس نظریه سه وجهی بندورا ،مبنای یادگیری خودتنظیمی ،شناخت اجتماعی
است به عقیده وی ،فعالیتهای یادگیری دانش آموزان به وسیله سه عامل فرآیندهای شخصی ،محیطی و رفتاری آنها تعیین می
شود(19بندورا.)1986 ،
نظریه یادگیری خودتنظیمی را پینتریچ و دیگروت ( ، )199020مطرح کردند .آنها خودکارآمدی  21،ارزشگذاری درونی و اضطراب
امتحان را به عنوان باورهای انگیزشی در نظر گرفتند و راهبردهای شناختی ،فراشناختی و تالش و تدبیر دانش آموزان را تحت
عنوان یادگیری خودتنظیمی معرفی کردند خودکارآمدی به مجموعه باورهای دانش آموزان در مورد تواناییهایشان در انجام
 22شانک  .)1998 ،نتایج تحقیقات در این زمینه حاکی از آن است که دانشآموزانی که خود را خودکارآمد
تکالیف اشاره دارد
میدانند ،از راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده می کنند و در انجام تکالیف اصرار بیشتری از خود نشان می
دهند23
(پاریس و اُکا  . )1986 ،ارزشگذاری درونی به اهمیتی که دانش آموز به یک تکلیف یا درس خاص می دهد ،باوری که به
آن تکلیف دارد و هدفی که از مطالعه آن دنبال می کند ،اطالق می شود تحقیقات نشان می دهند که دانش آموزانی که دارای
انگیزه غلبه بر کار و تکلیف اند ،از
تئوری و تحقیق علمی در مورد یادگیری خودتنظیمی ،از اواسط دهه ی  1980در پاسخ به این سؤال مطرح شد که چه طور
دانش آموزان به فرآیندهای یادگیری خودشان مسلط می شوند .در واقع از دهه ی  1980به بعد ،یادگیری خودتنظیمی به
عنوان راهبردی نو برای کمک به دانش آموزان به منظور تسلط بر فرآیندهای یادگیری و به طور کلی بهبود کیفیت یادگیری،
مورد توجه روان شناسان ،مشاوران و متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفت .تا قبل از دهه ی  ،1980مطالعات در حوزه ی
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یادگیری خودتنظیمی بر زمینه های گوناگون فردی ،خانوادگی و اجتماعی متمرکز بود و پس از آن ،این سازه در زمینه ی
یادگیری مطرح شد و مورد توجه نظریه های گوناگون روان شناسی از جمله رفتارگرایی  ،شناخت گرایی و ساخت گرایی قرار
گرفت(کدیور.)1380،
پنتریچ( ،) 2002یادگیری خودتنظیمی را به عنوان فرآیندی فعال و ساختاری پردازشی تعریف می کند که با آن یادگیرنده
اهداف فعال یت های یادگیری ،شناخت ،انگیزه و رفتار خود را تنظیم و کنترل می کند24
(محمدامینی .)1387،هم چنین نظریه
ی شناختی -اجتماعی بندورا( ،) 1993برای رشد مدل یادگیری خودتنظیمی چهارچوب نظری مناسبی فراهم کرد که براساس
آن در هر فرد عامل های بافتی و رفتاری فرصت الزم را ،برای کنترل یادگیری دانشجو ،فراهم می کنند25
(نیکوس و جرج
 . )2005،خودتنظیمی ،پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری ،آموزش و حتی موفقیت زندگی دارد و یکی از مفاهیم مطرح
در تعلیم و تربیت معاصر است .چهارچوب اصلی نظریه یادگیری خودتنظیمی بر این اساس استوار است که افراد چگونه از نظر
باورهای فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری ،یادگیری خود را سازماندهی میکنند .یادگیری خودتنظیمی به معنای ظرفیت فرد
برای تعدیل رفتار متناسب با شرایط و تغییرات محیط بیرونی و درونی است و شامل توانایی فرد در سازماندهی و خودمدیریتی
رفتارهایش جهت رسیدن به اهداف گوناگون یادگیری است و از دو مولفه راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری تشکیل
شده است.
در این پژوهش  ،رابطه سخت رویی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان دوره اول متوسطه را مورد بررسی قرار
خواهیم داد.

 .3روش شناسی پژوهش
پرسشنامه سخت رویی کوباسا  :به منظور سنجش سخت رویی از پرسشنامه سخت رویی توسط کوباسا و همکارانش در سال
 1979برای اندازه گیری سخت رویی از(مقیاس بررسی دیدگاه های شخصی ) تهیه و تنظیم شده است.این مقیاس یک
پرسشنامه  50آیتمی است که سه خرده آزمون را دربرمیگیرد.همچنین براساس طیف لیکرت شکل گرفته و دارای دامنه ای از
صفر تا  3است.
سخت رویی که ریشه در فلسفه وجودی دارد مقیاسی است که میزان تمایل فرد را به ایجاد پیوند با خویشتن و جهان بیرونی
نشان میدهد.کوباسا  ،مدی و همکاران ( )1979معتقدند سخت رویی به عنوان یک سازه شخصیتی چندمجهولی از سه مولفه
تشکیل شده است.به اعتقاد انها افراد سخت رو فعال و هدفمندند و رویکرد آنها به زندگی باعالقه و هیجان است.به آنچه
باوردارند بااشتیاق عمل می کنند .آ زمون دارای سه مولفه چالش ،تعهد و کنترل است که هر یک به ترتیب  17،16،17ماده را
به خود اختصاص داده اند .نمره های  39ماده از آزمون به شکل وارونه در نظرگرفته شده در مجموع یک نمره کلی برای سخت
رویی و سه نمره برای مولفه های جداگانه به دست می آید(ملک زاده.)1379،
کوباسا ( )1982روایی پرسشنامه سخت رویی را براساس مولفه های زیر  0/85برای تعهد 0/65 ،برای کنترل و  0/70را گزارش
می دهد ،که نتایج او با چندین پژوهش انجام گرفته در مورد سخترویی همسان است (کوباسا و همکاران.)1982 ،

24

Mohammad amini , 1387

25

Nikos and George , 2005
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پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی ( :)SRLSاین مقیاس توسط زیمرمن و مارتینز پونز )1988(,ساخته شده است .مقیاس
مذکور دارای  27ماده است که  24ماده اول ،مربوط به راهبردهای چهاردهگانه یادگیری خودتنظیمی بوده و نمره کل فرد،
حاصل جمع این  24ماده است.
نمرهگذاری این پرسشنامه بصورت مستقیم و لیکرت شامل گزینههای بندرت ،گه گاهی ،غالبا و اکثر اوقات است که به ترتیب
نمرههای  3 ،2 ،1و  4را به خوداختصاص میدهند .بعدازپاسخ دهی پرسشنامه ها توسط دانش آموزان ،داده هاجهت تحلیل
وارد نرم افزار spss22گردید .برای تجزیه وتحلیل داده ها از دوروش آمار توصیفی واستنباطی استفاده شد .درسطح توصیفی
ازمیانگین ،انحراف استانداردودامنه تغییرات استفاده شد ودرسطح استنباطی ازضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه
به شیوه همزمان استفاده شد

 . 4یافته های پژوهش
در این بخش به تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات به دست آمده پرداخته شده است .ابتدا با استفاده از شاخص های توصیفی
از قبیل فراوانی ،درصد و میانگین به توصیف اطالعات پرداخته شده و سپس با استفاده از آزمون های استنباطی رگرسیون چند
متغیری و همبستگی پیرسون به تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش پرداخته شده است..
آمار توصیفی نمرات متغیرهای تحقیق
انحراف

یادگیری خودتنظیمی

278

34

89

61.50

11.96

شناختی

278

10

29

19.43

5.69

رفتاری

278

12

31

12.84

6.74

انگیزشی

278

12

30

20.21

5.99

راهبردهای

سخترویی

278

94

179

144.30

29.20

خودتنظیمی

متغیر

تعداد

كمترین

بیشترین

میانگین

استاندارد

میانگین و انحراف معیار برای سخت رویی برابر با ( )144/30 ± 29/20و میانگین و انحراف معیار برای یادگیری خودتنظیمی
برابر با ( ) 61/50 ± 11/96محاسبه شده است .در بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،راهبردهای انگیزشی با میانگین و
انحراف معیار ( ) 20/21 ± 5/99دارای بیشترین میانگین و راهبردهای رفتاری با میانگین و انحراف معیار ()12/84 ± 6/74
دارای کمترین میانگین میباشد.

سطح معنی-

متغیر

تعداد

آماره Z

سخترویی

278

0/657

0/780

یادگیری خودتنظیمی

278

0.780

0.576

شناختی

278

0/539

0/933

رفتاری

278

0/682

0/741

انگیزشی

278

0/753

0/622

خودتنظیمی

راهبردهای

آزمون كولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها
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سطح معنیداری مقادیر  zبدست آمده برای متغیرهای تحقیق باالتر از  0/05است ( ،)p>0/05که این امر بیانگر آن است که
نمرات این متغیرها ،دارای توزیعی نرمال بوده و امکان استفاده از آزمونهای پارامتری جهت بررسی فرضیههای تحقیق وجود
دارد.
خالصه مدل رگرسیونی و بررسی خودهمبستگی
متغیر مالک
راهبردهای

یادگیری

خودتنظیم

R

R2

AR2

0.49

0.24

0.23

انحراف

دوربین

استاندارد

واتسون

10.46

1.89

شدت همبستگی بر اساس مقدار ضریب همبستگی چندگانه برای راهبردهای یادگیری خودتنظیم برابر با  0/49میباشد.
مجذور  Rتعدیل شده برابر  0/23میباشد ،که نشان میدهد  23درصد از تغییرات متغیر مالک یعنی راهبردهای یادگیری
خودتنظیم ،میتواند توسط متغیر پیشبین تبیین همچنین آماره دوربین واتسون بین اعداد  1/5تا  2/5محاسبه شده است ،لذا
احتمال خودهمبستگی بین باقیماندهها رد میشود و باقیماندهها مستقل از یکدیگر بوده و میزان باقیماندة یک مورد ،در میزان
باقیمانده مورد بعد از آن تاثیری ندارد.
جدول تحلیل واریانس برای بررسی معناداری مدل رگرسیونی
متغیر مالک
راهبردهای
یادگیری خودتنظیم

میانگین

منبع تغییر

مجموع مربعات

درجه آزادی

رگرسیون

9525.525

2

4762.763

باقیمانده

30111.975

275

109.498

مجموع

39637.500

277

-

مربعات

آمارهF

43.49

Sig.

0.001

میزان معنا داری  Fبا درجه آزادی  2و  275برای راهبردهای یادگیری خودتنظیم ( )F )2,275( =43/49کمتر از میزان 0/01
محاسبه شده است که این امر بیان گر این است که مدل رگرسیونی در سطح  % 99معنادار است (.)p <0/01
ضرایب همبستگی و رگرسیون بین سخت رویی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
ضرائب غیر استاندارد
منبع متغیر

عامل

B

انحراف
استاندارد

Beta
استاندارد

سطح
T

معنی-
داری

راهبردهای یادگیری

مقدار ثابت

47.361

4.684

-

10.111

0.001

خودتنظیم

سخترویی

0.058

0.022

-0.141

-2.626

0.009

سخت رویی با سطح معناداری  0/009و ضریب رگرسیونی استاندارد شده  -0/141در تبیین واریانس راهبردهای یادگیری
خودتنظیم تاثیر دارد .همچنین سطح معناداری مقدار ثابت برابر با  0/001محاسبه شده است که این امر نشان میدهد مقدار
ثابت محاسبه شده بر متغیر مالک تاثیرگذار است.
فرضیه :بین سخت رویی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
به منظور بررسی این فرضیه نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می شود .جدول زیر نتیجه این آزمون را نشان می دهد.
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آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین سخترویی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
متغیر

سخترویی

شاخص

یادگیری

شناختی

رفتاری

انگیزشی

R

**-0/237

**-0/181

**-0/137

**-0/147

Sig

0.001

0.002

0.022

0.014

N

278

278

278

278

خودتنظیم

**

معناداری در سطح 0/01

با توجه به نتیجه آزمون همبستگی ،بین سخت رویی و یادگیری خودتنظیم با ضریب همبستگی  ،)r=-0/237(-0/237بین
سخترویی و راهبردهای شناختی با ضریب همبستگی  ،)r=-0/181( -0/181بین باورهای انگیزشی و راهبردهای رفتاری با
ضریب همبستگی  )r=-0/137( -0/137و بین باورهای انگیزشی و راهبردهای انگیزشی با ضریب همبستگی -0/147( -0/147
= )rدر سطح  %99رابطه منفی معناداری وجود دارد .به عبارتی ،با افزایش یک واحد باورهای انگیزشی ،یادگیری خودتنظیم به
میزان  0/237واحد ،راهبرد شناختی به میزان  0/181واحد ،راهبرد رفتاری به میزان  0/137واحد و راهبرد انگیزشی به میزان
 0/147واحد کاهش مییابد.

 . 5بحث و نتیجه گیری
با توجه به نتیجه آزمون همبستگی ،بین سخت رویی و یادگیری خودتنظیم با ضریب همبستگی  ،-0/237بین سخترویی و
راهبردهای شناختی با ضریب همبستگی  ، -0/181بین باورهای انگیزشی و راهبردهای رفتاری با ضریب همبستگی -0/137
و بین سخت رویی و راهبردهای انگیزشی با ضریب همبستگی  -0/147در سطح  %99رابطه منفی معناداری وجود دارد .به
عبارتی ،با افزایش یک واحد باورهای انگیزشی ،یادگیری خودتنظیم به میزان  0/237واحد ،راهبرد شناختی به میزان 0/181
واحد ،راهبرد رفتاری به میزان  0/137واحد و راهبرد انگیزشی به میزان  0/147واحد کاهش مییابد.
شدت همبستگی بر اساس مقدار ضریب همبستگی چندگانه برای راهبردهای یادگیری خودتنظیم برابر با  0/49میباشد.
مجذور  Rتعدیل شده برابر  0/23میباشد ،که نشان میدهد  23درصد از تغییرات متغیر مالک یعنی راهبردهای یادگیری
خودتنظیم ،میتواند توسط متغیر پیشبین تبیین شود همچنین آماره دوربین واتسون بین اعداد  1/5تا  2/5محاسبه شده
است ،لذا احتمال خودهمبستگی بین باقیماندهها رد میشود و باقیماندهها مستقل از یکدیگر بوده و میزان باقیماندة یک مورد،
در میزان باقیمانده مورد بعد از آن تاثیری ندارد.
نمودار هیستوگرام باقیمانده رگرسیون نشان میدهد که باقی مانده استاندارد شده منطبق بر خط نرمال است .معنا داری  Fبا
درجه آزادی  2و  275برای راهبردهای یادگیری خودتنظیم ( )F )2,275( =43/49محاسبه شده است که این امر بیان گر این
است که مدل رگرسیونی در سطح  % 99معنادار است (.)p <0/01
سخت رویی با سطح معناداری  0/009و ضریب رگرسیونی استاندارد شده  -0/141در تبیین واریانس راهبردهای یادگیری
خودتنظیم تاثیر دارد .همچنین سطح معناداری مقدار ثابت برابر با  0/001محاسبه شده است که این امر نشان میدهد مقدار
ثابت محاسبه شده بر متغیر مالک تاثیرگذار است
فرضیه فوق سخت رویی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد که نتایج این پژوهش با نتایج
مقاالت دیگر همچون نیک پی و همکاران( ،)1395اصولی و همکاران ( ،1394رمداس26و زیمرمن( ،)2011مارتن،)2008(27

26

Ramadas

27

Martin
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ویسنلر و ایران نژاد( ،)200828بال و کی ( ،)2006گریت  ،مازوکو و بیکر ( ،)2006اسکرا  ،کرپن و هارتلی( ،)200629لین و
همکاران( ،)2005پاجاریز( ،)200230سون و ایلین( ،)199531سولکاوا و تومانک( ،)199432همسو می باشد
در تبیین نطریه فوق می توان گفت که بین سخت رویی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی رابطه معکوس و معناداری وجود
دارد بین سخت رویی و مولفه های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی نیز رابطه منفی وجود دارد به طوری که با باالرفتن یک
واحد از سخت رویی  ،راهبردهای یادگیری خودتنطیمی و تمامی مولفه های آن کاهش می یابد و با توجه به شدت ضریب
همبستگی به دست آمده براساس ضریب همبستگی چندگانه تغییرات متغیرهای مالک یعنی راهبردهای یادگیری خود
تنظیمی از طریق متغیر پیش بین تبیین می شود.
مدل رگرسیونی متغیرهای مالک (راهبردهای یادگیری خودتنظیمی) با  %99اطمینان معنادار می نماید .فلذا در پاسخ به
سوال اصلی این پژوهش با توجه به نتایج به دست آمده ازمی توان گفت که متغیر پیش بین یعنی سخت رویی در تبیین
واریانس متغیر مالک راهبردهای یادگیری خودتنظیمی تاثیر دارد .
با توجه به نتایج بدست آمده از ضریب رگرسیون هردو متغیر پیش یین(سخت رویی)  ،توان پیش بینی راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی را دارد  .تغییرات متغیر پیش بین سخت رویی با احتمال  %99درصد اطمینان موجب تغییرات در راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی می شود به این صورت که اگر سخت رویی یک واحد افزایش پیدا کند  ،به همان میزان راهبردهای
خودتنظیمی افزایش پیدا میکندو بالعکس
با توجه به این نتایج فرضیه اصلی پژوهش این گونه تایید شد که سخت رویی توان پیش بینی راهبرد های یادگیری
خودتنظیمی را دارد
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 سیف ،علی اکبر ،)1380(،روانشناسی پرورشی ،چاپ هفدهم ،تهران :انتشارات آگاه سیف ،علی اکبر . ( 1385 ).روانشناسی پرورشی(روان شناسی یادگیری و آموزش) ،تهران :آگاه28

Visnler and Iran Nezhad

29

Kirpene and Hartley

30

Pajares

31

Sue and Eileen

32

Solkawa and Tomak

16

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال چهارم ،شماره  ،40آبان 1401

 سیف،علی اکبر ،)1388( ،روانشناسی پرورشی نوین،روانشناسی یادگیری و آموزش ،ویرایشششم ،تهران :دوران
 سلیمان پور  ،جواد  .( 1380 ).مهارت های تدریس و یادگیری :کاربرد مهارت های تفکر روش تعلیم و تربیت  .تهران:انتشارات احسن.
 شعبانی ) . ( 1382روش تدریس پیشرفته  :آموزش راهبردها و مهارت های تفکر  :تهران انتشارات سمت هرگنهان ،بی.آر.؛ والسون ،میتو.اچ ،)1386(،.نظریه های یژادگیری  ،ترجمه علی اکبر سیف ،چاپ چهارم ،تهران  :نشردوران

17

