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  دهیچک

تحقیـق از  روش. است آموزان دانشخودتنظیمی و سازگاري  ۀهدف مطالعه حاضر بررسی رابط

414نمونـه شـامل   . نوع توصیفی است کـه بـا روش همبسـتگی انجـام و تحلیـل شـده اسـت       

است که بـه  ) دختر 212و  پسر 202شامل (پایه سوم مدارس راهنمایی شهر سبزوار  آموز دانش

کنل  يریادگیپرسشنامه خود تنظیمی . ي انتخاب شدندا مرحلهي چند ا خوشهيریگ نمونهروش 

مـورد   هـا  دادهيآور جمـع و سـینگ بـراي    هـا  نیسـ آموزان دانشپرسشنامه سازگاري و و ریان 

بین  ۀآزمون رابطبراي .احراز شده بود قبالً ها پرسشنامهروایی و پایایی این . استفاده قرار گرفت

. ناسازگاري و خودتنظیمی از ضریب همبسـتگی پیرسـون و رگرسـیون چندگانـه اسـتفاده شـد      

، p=001/0(که خـودتنظیمی بـا ناسـازگاري رابطـه منفـی معنـاداري دارد       دهدیمنشان  ها افتهی

30/0-=r .( ناسازگاري عاطفی تواندیممی یخودتنظ دهدیمنتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان 

دختر و پسـر   آموزان دانشمی و ناسازگاري ینتایج مقایسه خودتنظ. کند ینیب شیپو اجتماعی را 

دختر و پسر با هم متفاوت است و دختران  آموزان دانشمی و ناسازگاري ینشان داد که خودتنظ

گفت کـه در   توانیمي تحقیق ها افتهبا توجه به ی). p>05/0(اند آوردهنمرات باالتري به دست 

نسبت بـه   بایدبنابراین. ابدی یمناسازگاري کاهش  ،ستا یی که خودتنظیمی باالها طیمحفراد یا ا

ي خـودتنظیمی بـراي کـاهش    هـا  آمـوزش و  شـود ي آموزشـی اقـدام   هـا  طیمحـ طراحی چنین 
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  قدمهم

اريسازگ
1

، هماهنگ ساختن رفتارها به منظور برآورده ساختن نیازهاي محیطی است که 

در نقطـه مقابـل، ناسـازگاري    . اسـت ا ه نگرش، هیجانات یا ها تکانهمستلزم اصالح  غالباً

ي مناسـب برخـوردار   هاییتواناو  ها مهارتموقعیت ناخوشایندي است که در آن فرد از 

امـان الهـی   (شودیمت اضافی براي خود و دیگران آمدن مشکال به وجودنبوده و باعث 

نیازمنـد فرآینـد یـادگیري و آمـوزش      آمـوزان  دانشجانبه همهرشد ). 1388همکاران، و

، به نقل 1993(و سینگ ها نیسسازگاري ابعاد مختلفی دارد که در تحقیق . مناسب است

تحصیلیسازگاري : به سه بعد آن اشاره شده است) 1383از احقر، 
2
 -عاطفیسازگاري ،

هیجانی
3

اجتماعیسازگاري و  
4

سازگاري تحصیلی را توانایی فرد براي کنـار آمـدن بـا    . 

و سازگاري هیجانی را فرآیند سـازگاري فـرد    مدرسه هايفعالیتتقاضاهاي تحصیلی و 

تانی(کنندیمبا احساسات و عواطف خود تعریف 
5

 ،2002(.  

از جمله عواملی است که ایـن فرآینـد    آموزان دانشناسازگاري و مشکالت انضباطی 

به اعتقاد بیجورکالند. کندیمرو روبهرا با مشکل 
6
و رهلینگ 

7
نگرانـی   نیتر مهم) 2010(

در مدرسـه مسـائل متعـدد     آمـوزان  دانـش . ، ناسازگاري کالسی استمدارس امروزيدر 

از نظــر مربیــان مدرســه، کنتــرل و نظــارت. کننــدیمــمــرتبط بــا ســازگاري را تجربــه 

نظمی انجام یک امر ضروري است که به منظور جلوگیري از آشفتگی و بی آموزان دانش

بـدرفتاري و  ). 1387، بـه نقـل از سـلیمانی و خاکسـاري،     2007برم و میشل، (شودیم

و بـا   دهـد یمـ قرار  تأثیرکل فرایند آموزش و یادگیري را تحت  آموزان دانشناسازگاري 

که جنبـه مهـم   اشگري و رفتارهاي آشفته کالسی تعدیل پرخ.کندیماشکال مواجه 

و همکـاران  ، کردتوماسناسازگاري است، گرچه به اعتقاد 
8

بـه ماهیـت   )2009(

                                                                                                                              
1. ajustment
2. academic adjustment
3. emotional adjustment
4. social adjustment
5. Tanyi
6. Bjorklund, W. L.
7. Rehling, D. L.
8. Thomas,  Coard, Stevenson, Bentley, & Zamel



3  ...سازگاري تحصیلی در خودتنظیمی نقش 

 بــا، آمـوزان  دانـش کنتـرل   رابطـه بـین معلـم و شـاگرد وابسـته اسـت، امــا بـه ادراك       

خودکارآمدي
1

رابطـه زیـادي    ،ناسـازگاري اسـت   ۀکه روي دیگر سکو انگیزش  

مدیریت . ن رابطه، نقش خود و فرایندهاي مرتبط برجسته استیدر انبنابرای؛ دارد

آیدین و همکـاران  ،اویک(معلمان ابراز شده استي اساسیهایکالسی یکی از نگران
2
،

ها در ابتـدا بـه عنـوان     و میزان تالش آن آموزان دانشمیزان انگیزه انجام تکلیف . )2009

و  انتظارهـا کنتـرل تکلیـف در سـطح کـالس و     ها از کیفیت و  تابعی از میزان آگاهی آن

لودکـه ، ترایـت ویـن  (اسـت  آمـوز  دانشباورها در سطح 
3
آگـاهی و دریافـت    .)2009،

مثبتـی داشـته    ۀرابطـ هـا   از مشخص بودن قوانین و کنترل معلم با عالیق آن آموزان دانش

کولر، بایمرتکانتر،(است 
4
،2007( .  

 ،گفت، نقش فرایندهاي مربـوط بـه خـود    وانتیمو تحقیقات قبلی  ها هینظربا مرور 

برجسـته و مهـم اسـت و الزم     ،همچون خودتنظیمی بر فرایندهاي مربوط به سـازگاري 

 مؤلفـه بـه هـر دو    شناسـان روانمـروزه اکثـر   ا. داست شواهدي بر این روابط فراهم آور

 ي جدیـد هـا  هینظردر یادگیري توجه دارند و بر اساس  ها آنشناخت و انگیزش و نقش 

مانند یادگیري خود تنظیمی
5

بـه  تحصـیلی   وريکـنش شـناخت، انگیـزش و    هايمؤلفه، 

کجبـاف و  (شـوند یمـ یک مجموعه در هم تنیده و مربوط به هم در نظر گرفته  صورت

بـر سـازگاري و    توانـد یمـ کـه   آموزان دانشمهم  هايویژگییکی از ). 1382همکاران، 

. شـد، توانـایی خـودتنظیمی در آنـان اسـت     گـذار با تأثیرآمـوزان  دانشرفتارهاي کالسی 

در  ها تیموقعبراي پرورش روابط و  آموزان دانشي جدید مدیریت به نیازهاي ها دگاهید

ي جدیـد مـدیریت کـالس بـه راهنمـایی      هـا  وهیشدر . کندیمجهت خود تنظیمی توجه 

.شودیمبراي دستیابی به انضباط فردي بیشتر و نظارت بیرونی کمتر توجه  آموزان دانش

خود تنظیمی به خودزایی و خودکنترلی افکار، احساسات و رفتارهـا بـراي دسـتیابی بـه     

یا ) نظیر بهبود درك مطلب ( تحصیلی  توانندیمهاهدفاین . شود اطالق میف یک هد

                                                                                                                              
1. self-efficacy
2. Eveyik-aydin,
3. Trautwein, & Ludtke
4. kunter,M. , Baumert, J. Koller
5. self-regulating learning
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) نظیر کنترل عصبانیت فرد، بهتر ارتباط برقـرار کـردن بـا همسـاالن    (اجتماعی  ـ  هیجانی

پنتریج، یادگیري خودتنظیمی را بـه عنـوان فراینـدي    ). 456ص، 1387سانتراك، (باشند 

یـادگیري، شـناخت، انگیـزه و     هايفعالیتو  هاهدفکه یادگیرنده  کندیمفعال تعریف 

نیکولس و جرج(کندیمرفتار خود را تنظیم و کنترل 
1

نتایج پژوهش پنتـریج و   .)2005، 

همچنین نشان داد که خودتنظیمی، خودکارآمدي گروتيد
2
و اضطراب امتحان 

3
بهترین  

 آمـوزان  دانش). 1382کجباف و همکاران،(ي عملکرد تحصیلی هستند ها کنندهینیب شیپ

ي محـیط و کمـک از افـراد    ادارهخودتنظیم از راهبردهاي مدیریت منابع براي کنتـرل و  

آنـان .)1990زیمـرمن و مـارتینز،   (کنند  یمدیگر مثل معلمان، همساالن و منابع استفاده 

و ) 1385خـادمی، نوشـادي   ( حصـیل بیشـتر   پذیرند و احسـاس رضـایت از ت  مسئولیت

، 1387چـاري و دهقـان،   (آموزشـی کمتـري دارنـد     ورزيتعللتحصیلی و  کارياهمال

نیز نشان داد کـه  ) 1392(نتایج پژوهش صالحی و کارشکی .)1386جوکار و دالورپور 

و کلیـه   کنـد یمـ ینیب شیپتحصیلی را  يناسازگارکالسی،  هايفعالیتادراك  هايمؤلفه

کالسی به جز ضرایب جاذبه و معنـا، قابـل توجـه     هايفعالیتضرایب رگرسیون ادراك 

  .کندیمینیب شیپرا  یاجتماعيسازگارمعناداري محیط کالسی،  مؤلفههمچنین . بود

ات صورت گرفته در کشورمان بیشتر به نقش قاهمیت این موضوع در تحقی رغمعلی

،کجباف و همکـاران (استپرداخته شده  آموزان دانشنظیمی در پیشرفت تحصیلی خودت

 ؛1387،فرمیهنی فراهانی و همکـاران  ؛1386،صمدي ؛1385،خادمی و نوشادي ؛1382

و به نقش انگیزشی آن در ایجـاد رفتارهـاي سـازگارانه کالسـی پرداختـه      ) 1387،امینی

مورد خـودتنظیمی، مربـوط بـه جنبـه     ي صورت گرفته در ها پژوهشبیشتر . نشده است

شناختی و فراشناختی آن و نقش آن در پیشرفت تحصیلی بوده است و کمتـر بـه جنبـه    

در پـژوهش  . توجـه شـده اسـت    آمـوزان  دانشانگیزشی آن در رفتار کالسی و انضباطی 

گـري حاضر از دیدگاه نظریه یـادگیري خـودتعیین  
4

کوشـنر و ریـان   دسـاي، (
5

و  1999، 

                                                                                                                              
1. Nicholls, George
2. self-efficacy 
3. test anxiety
4. self-determination
5. Deci, Koestner  & Ryan
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مطابق . شودیمپرداخته  آموزان دانشمشکالت سازگاري  ۀمقولبه ) 1985ن، دساي و ریا

رونـد  . ابدی یمانگیزش درونی افزایش  ،ها درونی باشدوپاداش ها کنترلاین نظریه هرچه 

و ایجــاد انگیــزش درونــی و در نتیجــه افــزایش رفتارهــاي ســازنده و گــريینیخـودتع 

ي درونـی در قالـب   هـا  کنتـرل و  هـا  شپـادا زگارانه مستلزم درونـی کـردن تـدریجی    سا

 يهـدف بررسـی رابطـه   بر این مبنا، ایـن پـژوهش بـا    . ي تنظیمی متفاوت استها سبک

ابعــاد مختلــف وخــودتنظیمی و مقایســه ناســازگاري ابعــاد مختلــف خــودتنظیمی بــا 

این است کـه   سؤالبنابراین؛ انجام گرفته استدختر و پسر آموزان دانشدر ناسازگاري 

دختـر و پسـر رابطـه     آمـوزان  دانشسازگاري در  هايمؤلفهخودتنظیمی با  هايهمؤلفآیا 

دختـر و   آموزان دانشسازگاري در  هايمؤلفهخودتنظیمی و  هايمؤلفهدارد؟ و آیا میزان 

  پسر متفاوت است؟

  روش

بـین متغیرهـاي خـودتنظیمی و    ۀ رابط به بررسیاز نوع توصیفی است که  حاضر تحقیق

پسـر و   آمـوزان  دانـش ي آماري این پـژوهش کلیـه   جامعه. پردازدیمسازگاري تحصیلی 

 زا. اسـت 1389-90دختر مقطع سوم راهنمـایی شهرسـتان سـبزوار در سـال تحصـیلی      

ي ا مرحلـه ي چنـد  ا خوشـه يریـ گ نمونـه نفري بـه روش   412ي ا نمونهجامعه یاد شده، 

 4مدرسه پسـرانه و   4ي مدارس راهنمایی، هیکلبه این صورت که از بین . انتخاب شدند

 بـه صـورت  ي پـژوهش  هـا  نمونـه مدرسه دخترانه به صورت تصـادفی انتخـاب شـد و    

پسـر و   آموز دانش202ي ما شاملنمونه. ي سوم انتخاب شدندها کالستصادفی از بین 

  .دختر است 212

که (ی پرسشنامه سازگاري کالس: از دو پرسشنامه استفاده شد ها دادهيآور جمعبراي 

پرسشـنامه  .يریادگیـ و پرسشـنامه خـود تنظیمـی     )سـنجد یمـ ع ناسـازگاري را  در واقـ 

داراي سه خرده مقیاس است که بـه   )و سینگ، ها نیس(راهنمایی  آموزان دانشسازگاري 

سـاخته شـده    آمـوزان  دانـش منظور تعیین میزان سازگاري اجتماعی، عاطفی و آموزشـی  

این پرسشنامه را در مورد یک ) 1383(احقر . است) بلی و خیر(سؤال60است و شامل 

اعتبار کل این آزمـون  . سراسر کشور اجرا کرد آموزان دانشنفري از  30000گروه نمونه 

اعتبـار خـرده   . بوده است 94/0و روش کودر ریچاردسون  95/0به روش دو نیمه کردن 
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خـرده مقیـاس اجتمـاعی،    : به روش دونیمه کردن چنین گـزارش شـده اسـت    ها اسیمق

 20روایی محتوایی این تست با توجـه بـه نظـر    . 96/0و آموزشی،  94/0عاطفی، ، 93/0

شده و براي روایی پیش بین تست، همبستگی ضـریب   تأییدنفر از اساتید و متخصصان 

 51/0مدیریت هوستل محاسبه و معادل  بنديدرجهي پرسشنامه و ها نمرهگشتاوري بین 

ي دهنـده یی کـه نشـان  هـا  پاسـخ امه بـه  این پرسشن گذارينمرهبراي . گزارش شده است

ت هـم نمـره صـفر    سؤاالو پاسخ خیر به سایر  شودیمي صفر داده نمرهسازگاري است 

تفسیر نمرات براي هر یک از خـرده  . شودیمنمره یک داده  ها پاسخو به سایر  رندیگیم

  .شودیمبا توجه به جدول تفسیر نمرات این آزمون انجام  ها اسیمق

ــ  ــنامه خ ــی پرسش ــود تنظیم ــا: )SRQ-A(يریادگی ــط   نی ــنامه توس ــرپرسش انی

در   ییراهنمـا و  ییابتـدا کودکان  مقطع  یزشیانگيباورهاسنجش  يبرا)  1989(وکانل

ـ یبیمـ یتنظسـبک است و شامل  چهار  دهیگردهیتهیلیتحصامور  ـ ، درون یرون ، یفکن

ـ فعالبر اساس چهـار نـوع    یمیتنظسبکهر . باشدیمیدرونو  يسازهمانند  لیـ دال(تی

، یکالسيکارهاانجام  لیدالداشتن رفتار خوب در مدرسه،  لیدال، یدرسفیتکالانجام 

ـ ارزسؤال مورد  8توسط )  کالسبه سؤاالت در  ییپاسخگولیدال . ردیـ گیمـ قـرار   یابی

 تـا اصـالً   4= است  درستکامالً( ي ا درجهچهار  فیطبه صورتاسیمقنیاسؤاالت 

و  ییآزمـا ي باز ها روشپرسشنامه با استفاده از  ییایپاجینتا. شدبایم) 1=ستیندرست 

ـ پرسشنامه خودتنظیمی  ییایپااز  یحاککرونباخيآلفا همسـانی درونـی   . بـود  يریادگی

بدسـت آمـد و همسـانی درونـی خـرده       84/0کـل پرسشـنامه   ) ضریب آلفاي کرونباخ(

، خـودتنظیمی  68/0ی ، خـودتنظیمی درون فکنـ  65/0ي خودتنظیمی بیرونی با ها اسیمق

که در حد مطلوب و قابل قبـول   باشدیم، 71/0، خودتنظیمی درونی 72/0همانندسازي 

) همسـانی (ي آن از ثبـات  ها اسیمقبنابراین پرسشنامه خود تنظیمی و خرده . قرار دارند

ي رشـوانلو  هـا  تـن در داخـل کشـور نیـز    . درونی مطلوب و قابل قبولی برخوردار است

تحلیـل  و  کرونبـاخ يآلفـا و روایی ابزار یاد شده را به ترتیب از طریـق  ، پایایی )1388(

  . ي احراز کرده بودتأییدعاملی 

  ها افتهی

از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسـیون   خودتنظیمی و ناسازگاريۀبراي بررسی رابط
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منفی  ۀرابطکلی و ناسازگاري کلی بین خودتنظیمی نتایج نشان داد که . ساده استفاده شد

معناســت کــه بــا افــزایش ایــن بــدان.)p ،30/0-=r=001/0(معنــاداري وجــود دارد و

دو  هـاي مؤلفـه همچنین ضرایب همبستگی بین . ابدی یخودتنظیمی، ناسازگاري کاهش م

نتایج مربوط به اجراي ضریب همبسـتگی پیرسـون    )1(جدول. متغیر با هم محاسبه شد

  . دهدیماري را نشان سازگ هايمؤلفهخودتنظیمی و  يهامؤلفهبین 

ي خودتنظیمی و خرده ها اسیمقبین خرده ٔرابطهنتایج ضریب همبستگی پیرسون  )1(جدول

  ي ناسازگاريها اسیمق

  خودتنظیمی بیرونی  ها اسیمقخرده 

خودتنظیمی 

  درونی

  انگیزش درونی  خودتنظیمی همانند ساز

  ناسازگاري عاطفی
*

12/0001/0  
**

30/0-  
**

27/0-  

01/0  جتماعیناسازگاري ا
*

11/0-  
**

30/0-  
**

30/0-  

  06/0  ناسازگاري آموزشی
*

13/0-  
**

44/0-  
**

42/0-  

گفت بین خودتنظیمی بیرونی بـا ناسـازگاري عـاطفی     توانیمبا توجه به جدول باال 

بین خودتنظیمی درونـی بـا ناسـازگاري    ). p>05/0(ي وجود دارد معنادارمثبت و  ۀرابط

همچنـین بـین خـودتنظیمی    ). p>05/0(فی و معنـادار دارد اجتماعی و آموزشی رابطه من

ي منفی معنادار وجـود  رابطهي ناسازگاري ها اسیمقي همهشناختی و انگیزش درونی با 

  .)p>05/0(دارد

ـ یب شیپـ خـودتنظیمی در   يهـا  مؤلفـه ش براي بررسی نق ناسـازگاري آموزشـی از    ین

 R2که  ج نشان دادنتای. رگرسیون چندگانه با روش گام به گام استفاده شد
 بدسـت آمـده   

تنظـیم بیرونـی، درونـی و همانندسـازي شـده  و بـا        مؤلفهدر گام سوم و با حضور سه 

این بـدان معناسـت   . است که مقدار متوسطی است 27/0حذف تنظیم درون فکنی شده،

خودتنظیمی قابـل تبیـین    هايمؤلفهدرصد تغییرات ناسازگاري آموزشی از طریق  27که 

 R2مقدار . درصد از تغییرات قابل تبیین نیست73است و 
در گـام اول بـا    بدست آمـده  

و در گــام دوم و بــا حضــور تنظــیم  20/0تنظــیم همانندســازي شــده،  مؤلفــهحضــور 

نتـایج معنـاداري تحلیـل واریـانس رگرسـیون      .  بود 24/0همانندسازي شده  و درونی، 

یم همانندسـازي شـده، تنظـیم    شـامل تنظـ  (خودتنظیمی  هايمؤلفهچندگانه نشان داد که 
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دارد  آمـوزان  دانشبینی ناسازگاري آموزشی  نقش مهمی در پیش) درونی و تنظیم بیرونی

)001/0<p  69/50و=)F(3,410.(  

  آموزشی در گام آخر ناسازگاري  ینیب شیپخودتنظیمی در  يها مؤلفهضرایب رگرسیون  )2(جدول

  معناداري  bSb  Beta  t  متغیرهاي پیش بین

  000/0  49/12    06/0  81/0  اثر ثابت

  000/0  -47/6  -33/0  10/0  -12/0  همانندسازي شدهتنظیم

  000/0  -41/5  -27/0  20/0  -09/0  تنظیم درونی

  000/0  21/4  18/0  20/0  07/0  تنظیم بیرونی

با حذف تنظیم درون فکنی شده

  

ک نیــز نشــان داد کــه ســب) 2جــدول(آزمــون معنــاداري ضــرایب رگرســیون نتــایج

ــودتنظیمی  ــی در  خ ــش مهم ــده، نق ــی ش ــدرون فکن ــی یشپ ــی بین ــازگاري آموزش ناس

اما تنظیم درونی و همانندسازي شده، پیش بین منفی معناداري بـراي   ندارد، آموزان دانش

 آمـوزان  دانـش آن و تنظیم بیرونی پیش بین مثبت معناداري بـراي ناسـازگاري آموزشـی    

  ). p>001/0(هستند 

ـ یب شیپـ خـودتنظیمی در   هـاي لفهمؤبراي بررسی نقش  از  ناسـازگاري اجتمـاعی   ین

 R2نتایج نشان داد که . استفاده شد گام به گام رگرسیون چندگانه
در گـام   بدسـت آمـده   

سبک تنظیم درونی و بیرونی و همانندسـازي شـده و حـذف تنظـیم       نهایی و با حضور

درصـد   12ناسـت کـه   این بـدان مع . است که مقدار پایینی است 12/0درون فکنی شده، 

سبک تنظیم درونی و بیرونی و همانند هايمؤلفهتغییرات ناسازگاري اجتماعی از طریق 

. قابـل تبیـین نیسـت    ناسـازگاري،  درصد از تغییـرات  88قابل تبیین است و  سازي شده

 R2مقدار 
و در  09/0تنظیم همانندسازي شـده،   مؤلفهدر گام اول با حضور  بدست آمده 

نتـایج معنـاداري   . بـود  11/0حضور تنظیم همانندسازي شـده  و درونـی،    گام دوم و با

خودتنظیمی نقـش مهمـی در    هايمؤلفهتحلیل واریانس رگرسیون چندگانه نشان داد که 

  ).F(3,410(=81/19و  p>001/0(دارد  آموزان دانشبینی ناسازگاري اجتماعی  پیش
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  در گام آخر ناسازگاري اجتماعی ینیب شیپدر خودتنظیمی  هايمؤلفهضرایب رگرسیون  )3(جدول

  معناداري  bSb  Beta  t  متغیرهاي پیش بین

  000/0  69/10  -  057/0  61/0  اثر ثابت

  000/0  -92/3  -22/0  017/0  -06/0  همانندسازي شدهتنظیم

  000/0  -56/3  -20/0  014/0  -05/0  تنظیم درونی

  037/0  09/2  10/0  015/0  03/0  تنظیم بیرونی

ف تنظیم درون فکنی شدهبا حذ

نیــز نشــان داد کــه ســبک ) 3جــدول(آزمــون معنــاداري ضــرایب رگرســیون نتــایج

ـ فکنی شده و بیرونی نقش مهمی در درونخودتنظیمی  ناسـازگاري آموزشـی   بینـی  یشپ

بین منفی معناداري بـراي  سازي شده، پیشاما تنظیم درونی و همانند دارد،ن آموزان دانش

  .)p>001/0(هستند اجتماعی ناسازگاري

ـ یب شیپـ خـودتنظیمی در   هـاي مؤلفـه براي بررسی نقـش   ناسـازگاري عـاطفی از    ین

 R2نتایج نشان داد کـه  . رگرسیون چندگانه استفاده شد
اسـت کـه    15/0بدسـت آمـده     

درصـد تغییـرات ناسـازگاري عـاطفی از      15این بدان معناست که . مقدار متوسطی است

. درصد از تغییرات قابل تبیین نیست 85ابل تبیین است و خودتنظیمی ق هايمؤلفهطریق 

 R2مقدار 
و در  09/0تنظیم همانندسازي شـده،   مؤلفهبدست آمده در گام اول با حضور  

در گـام سـوم و بـا    .  بود 12/0گام دوم و با حضور تنظیم همانندسازي شده  و بیرونی، 

 R2درونی،  مقـدار   تنظیم همانندسازي شده و بیرونی و نظیم مؤلفهحضور سه 
بدسـت   

نتـایج معنـاداري تحلیـل واریـانس رگرسـیون چندگانـه نشـان داد کـه         . بود 14/0آمده، 

دارد  آمـوزان  دانـش بینی ناسازگاري عـاطفی   خودتنظیمی نقش مهمی در پیش هايمؤلفه

)001/0<p  67/18و =)F(4,409.(
  

  ناسازگاري عاطفی ینیب شیپخودتنظیمی در  يها مؤلفهضرایب رگرسیون ) 4(جدول 

  معناداري  bSb  Beta  t  متغیرهاي پیش بین

  000/0  95/7  -  067/0  531/0  اثر ثابت

  004/0  88/2  150/0  018/0  053/0  تنظیم بیرونی

  024/0  26/2  130/0  021/0  047/0  تنظیم درون فکنی شده

  000/0  -01/5  -290/0  020/0  -000/1  تنظیم همانندسازي شده

  001/0  -35/3  -184/0  016/0  -054/0  تنظیم درونی
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نیــز نشــان داد کــه ســبک ) 4جــدول(آزمــون معنــاداري ضــرایب رگرســیون نتــایج

ناسـازگاري  مثبـت  بینـی  یشپـ درون فکنی شده و بیرونی، نقـش مهمـی در   خودتنظیمی 

بـین  سازي شده، پـیش اما تنظیم درونی و همانند ،)p>001/0(دارند  آموزان دانشعاطفی 

). p>001/0(هستند  آموزان دانشاي ناسازگاري عاطفی منفی معناداري بر

دختـر و پسـر از تحلیـل واریـانس چنـد       آمـوزان  دانشبراي مقایسه خودتنظیمی در 

نتـایج نشـان داد کـه اثـر جنسـیت بـر       ). 5جـدول (استفاده شـد  ) MANOVA(متغیري 

ی بـه  بنابراین جدول اثرات بین گروهـ ). p ،75/6=F=001/0(است   معنادارخودتنظیمی 

یـک از خـرده   دهیم تا مشخص شـود در کـدام   را مورد بررسی قرار می هامؤلفهتفکیک 

.وجود دارد معناداري پرسشنامه خودتنظیمی اثر ها اسیمق

داري اثر جنسیت در بین خرده ت بین گروهی به منظور بررسی معنانتایج اثرا )5(جدول 

ي پرسشنامه خودتنظیمیها اسیمق

ها اسیمقخرده 

نمیانگی

Fمعناداري

دخترانپسران

78/297/211/13001/0  خودتنظیمی بیرونی

97/222/371/23001/0  سبک تنظیمی درون فکنی

24/338/358/6011/0  سبک تنظیمی همانند سازي

71/279/267/1197/0  خودتنظیمی درونی

س پرسشـنامه  ، از بـین چهـار خـرده مقیـا    شـود یمـ با توجه به جدول باال مشـاهده  

خودتنظیمی، در سه خرده مقیـاس خـودتنظیمی بیرونـی، درون فکنـی و همانندسـازي،      

  . ي باالتر بوده استمعنادارمیانگین نمرات دختران نسبت به پسران به طور 

دختـر و پسـر از تحلیـل واریـانس چنـد       آمـوزان  دانـش براي مقایسه ناسازگاري در 

 معنـادار داد که اثر جنسـیت بـر ناسـازگاري     نتایج نشان). 6جدول(متغیري استفاده شد 

را  هـا مؤلفـه بنابراین جدول اثرات بین گروهی بـه تفکیـک   ). p ،71/3=F=01/0(است  

ي پرسشـنامه  ها اسیمقیک از خرده تا مشخص شود در کدام میدهیممورد بررسی قرار 

  .وجود دارد معنادارناسازگاري اثر 
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ي ها اسیمقي اثر جنسیت در بین خرده معنادارظور بررسی نتایج اثرات بین گروهی به من) 6(جدول

  پرسشنامه ناسازگاري

ها اسیمقخرده 

میانگین

Fمعناداري

دخترانپسران

37/032/089/5016/0  ناسازگاري عاطفی

37/031/089/9002/0  ناسازگاري اجتماعی

38/035/056/2110/0  ناسازگاري آموزشی

، از بین سه خـرده مقیـاس ناسـازگاري در دو    شودیماال مشاهده با توجه به جدول ب

خرده مقیاس ناسازگاري عاطفی و ناسازگاري اجتماعی، میانگین نمرات پسـران نسـبت   

  . ي باالتر بودمعناداربه دختران به طور 

  يریگ جهینت

و مقایسه این دو ویژگی خودتنظیمی با ناسازگاري  يبررسی رابطهاین پژوهش با هدف 

 تـوان یمبا توجه به نتایج به دست آمده،  .انجام گرفته استدختر و پسر آموزان دانشر د

. کنـد یمـ کـاهش پیـدا    آموزان دانشگفت با باال رفتن عامل خودتنظیمی، ناسازگاري در 

نشان داد دختران نسبت به پسران از راهبردهـاي خـودتنظیمی بیشـتري     ها افتههمچنین ی

  . کنندیماستفاده 

فته با تحقیقـات متعـددي در مـورد رابطـه بـین خـودتنظیمی و عملکردهـا و        این یا

در مورد برتري خودتنظیمی دختـران  . فرایندهاي مختلف روانی و تربیتی همخوان است

نیز دریافتند که دختران نسبت به پسـران از  ) 1387( نسبت به پسران، چاري و دهقانی 

رید، تـروت  . صیلی کمتري بر خوردارندتح کارياهمالراهبردهاي خودتنظیمی بیشتر و 

خودتنظیمی در کاهش  ها،مداخلهشواهد پژوهشی مختلفی را در نقش ) 2005(و شارتز 

ي تحقیـق همچنـین   ها افتهی. رفتارهاي غیر انطباقی و افزایش رفتارهاي مثبت نشان دادند

کوف و سالمتی مـرتبط اسـت و شـون    ءبا نظر بندورا که معتقد است خودتنظیمی با ارتقا

ي رفتـار از جملـه کسـب کنتـرل     هـا  جنبهفیلیپس که معتقدند رشد خودتنظیمی در تمام 

همخـوان   ،و حفظ توجـه و تمرکـز نمایـان اسـت     ها جانیهکارکردهاي بدنی، مدیریت 
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جبـاف و  ک(عملکرد تحصـیلی  ر با نقش مثبت خودتنظیمی د ها افتهاین ین همچنی. است

،، فرمیهنی فراهانی و همکـاران 1386صمدي  ،1385خادمی و نوشادي  ،1382ن همکارا

، جوکـار و  1387،چاري و دهقـان (تحصیلی  ورزيتعللو  کارياهمالو کاهش ) 1387

 هـاي همچنین نتایج به دست آمده همخـوان بـا یافتـه    .همخوان است) 1386،دالورپور

  . است )2009(و همکاران ، کردتوماسگزارش شده توسط 

تسلط بر خـود و   :توان گفت یمبا توجه به نظریه خودتنظیمی  ها در توجیه این یافته 

و فراینـدهاي   هـا  تیفعالکه  دهدیممحیط و داشتن فرایندهاي کنترل خود این امکان را 

. مختلف خود را کنترل کنیم و در نتیجه امکان سـازگاري بـا محـیط بهتـر فـراهم گـردد      

دانند چگونه فراینـدهاي   ه و مییادگیرندگان خودتنظیم در دانش فراشناختی مهارت داشت

در  هـا  آنهـم چنـین   . فردي سـوق دهنـد  هاي هدفذهنی خود را در جهت پیشرفت و 

، خودنظـارتی، خـودکنترلی و خودسـنجی    ریـزي برنامهمراحل مختلف یادگیري اقدام به 

ـ انگاز نظر انگیزش این نوع از یادگیري به داشتن باورهـا و  . کنندیم ي انطبـاقی  هـا  زشی

ي تحصیلی و تالش و پشتکار الزم در این زمینه کمک فراوانی نمـوده  حوزهر مناسب د

همچنـین از نظـر   . فرد خود را الیق، خودکارآمد و مستقل تصور نمایـد  شودیمو سبب 

ریـزي و  یی را براي یادگیري بهینه انتخاب، پـی ها طیمحرفتاري این یادگیرندگان قادرند 

و  )کان، زمان و مواد کمـک آموزشـی  م(دیریت منابع و با استفاده بهینه در مخلق نمایند

، ناسازگاري کمتري )نمعلمان، همساالن و والدی(ي محیط و کمک از افراد دیگر ادارهبا 

فراهم کردن محیط آموزشی و ساختار کالسی که به خـودتنظیمی  بنابراین . را بروز دهند

  .ایفا خواهد کردبیانجامد، نقش مهمی در کاهش ناسازگاري آنان  آموزان دانش

مقایسه اثر جنسیت بر خودتنظیمی نشان داد که دختران از راهبردهـاي خـودتنظیمی   

و ) 2003(ایـن نتیجـه بـا نتـایج والتـرز      . کننـد  یمـ بیشتري نسـبت بـه پسـران اسـتفاده     

راهبردهـاي  ز کننـد دختـران ا   یمـ همخوان است که بیان ) 1387(چاري و دهقانی حسین

مطـابق نظـر پنتـریچ، خـودنظم     . کننـد  یمـ ه پسران استفاده خودتنظیمی بیشتري نسبت ب

جویی فرایندي فعال و سازنده است که در جریان آن فراگیر اهـدافی را بـراي یـادگیري    

کند تا با کنترل و نظارت بر شناخت، انگیزش و رفتار  یمگیرد و سپس تالش  یمدر نظر 

جـویی  مهـم خـودنظم   ۀمؤلفـ هـاي یـک  هـدف بنابراین . دست یابد هاهدفخود به آن 
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جـویی  میـزان خـودنظم   ةکننـد شده، تعییندر نظر گرفته هايهدفمحسوب شده و نوع 

،خـادمی و نوشـادي   ؛1387،شحجازي و نقـ  ؛1387ارشکی ک(هاي متعدد  یافته. هستند

چنانچـه  . بخشـی معنـادار اسـت   هاي تبحري برخـودنظم هدفدهد اثر  نشان می) 1385

را تشـویق کننـد،    هـا هـدف ي را بپذیرنـد یـا محـیط ایـن     تبحر هايهدفآموزان دانش

تر مـؤثر شوند و از راهبردهاي یـادگیري   یمبیشتر در فرایند یادگیري درگیر  آموزان دانش

، ریـزي برنامـه اننـد  م(همچنین احتمـال بـروز رفتارهـاي خـودتنظیمی     . کنند یماستفاده 

در . یابـد  یمـ فـزایش  ا آمـوزان  دانـش در ایـن   )عانتخاب هدف، نظارت و مـدیریت منـاب  

شـود و   یمـ حمایـت   آمـوزان  دانـش بر یادگیري است و از تـالش   تأکیدیی که ها کالس

بـه میـزان بیشـتري از     آمـوزان  دانـش شـود،   یمکردن بخشی از یادگیري محسوب اشتباه

بخشی نیـز  کنند و در نتیجه خودنظم یمفاده تیادگیري معنادار و راهبردهاي سطح باال اس

دهـد کـه ادراك از سـاختار کـالس      یمـ ات دیگر نشان قهم چنین تحقی. یابد یمافزایش 

پیشرفت و باورهاي خودکارآمدي بر خـودنظم   هايهدفمتغیرهاي  ۀو با واسط مستقیماً

 هـاي هـدف توان چنین استنباط کـرد جـو کالسـی کـه از      یمبنابراین . دارد تأثیربخشی 

در مدارس دخترانـه بیشـتر از   کند،  یمو باورهاي خودکارآمدي حمایت ) تسلط(تبحري 

  .مدارس پسرانه است و این دلیلی بر خودتنظیمی بیشتر در دختران است

همچنین مقایسه ناسازگاري در پسران و دختران نشان داد که میانگین نمرات پسـران  

ي پیشـین  هـا  پـژوهش هـاي   یافتـه . هاي ناسازگاري بیشتر از دختران بود یاسمقدر خرده 

کـارگیري راهبردهـاي خـودتنظیمی و خـودتعیینی     ران به علت بـه دهد که دخت یمنشان 

تحصـیلی   کـاري اهمالو  ورزيتعلل) 1387چاري و دهقانی ؛2003ز الترو(تر اثربخش

از ). 1387چـاري و دهقـانی   ؛1386وکار، دالورپـور،  ج(دهند  یمکمتري از خود بروز 

تـوان چنـین اسـتنباط     یمـ دارد منفی  ۀتحصیلی رابط ورزيتعللآنجا که این راهبردها با 

تواند از دالیل پایین بـودن   یمي بیشتر دختران از راهبردهاي خودتنظیمی استفادهکرد که 

.ناسازگاري در دختران نسبت به پسران باشد

فــراهم کــردن محــیط آموزشــی و ســاختار کالســی کــه بــه خــودتنظیمی  بنــابراین 

همچنـین   .اري آنان ایفا خواهد کردبیانجامد، نقش مهمی در کاهش ناسازگ آموزان دانش

داري باالتر از دختران بود، بایـد  معنی به طوربا توجه به اینکه ناسازگاري در بین پسران 
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سعی شود در مدارس پسرانه براي دستیابی به انضباط فـردي بیشـتر و نظـارت بیرونـی     

ت دادن بـه  دهد که اهمی ي انجام شده در این زمینه نشان میها پژوهش. کمتر توجه شود

و بــر عهــده گــرفتن  هــاهــدفو دادن فرصــت در انتخــاب  هــاگیــريتصــمیمفــرد در 

زندگی خـویش بـه احسـاس ارزشـمندي، کارآمـدي و خـود تعیینـی در         هايولیتئمس

آمـوزان  دانـش برخورد با محیط منجر شده و به ارتقاي انگیزش درونـی و خـودتنظیمی   

که تا حـدود زیـادي مالکیـت درس را بـه     آموزان دانشدادن این احساس به  .انجامدیم

آمیز دارد و به موازات افزایش موفقیت سزایی در کنترل کالسمثبت به تأثیرعهده دارند، 

  . ابدی یمنیز کاهش  هاینظمدر درس بی آموزان دانشمشارکت 
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