
 های روان شناسی بالینی و مشاورهمجله پژوهش

 .79-95، 1395 پاییز و زمستان ،2 شماره ،6 سال

Journal of Res. in Cli. Psychology & Counseling 

Vol. 6, No 2, Autumn & Winter 2017, 79-95. 

Doi: 10.22067/ijap.v6i2.56217 

 (ASRL-S) تحصیلی خودتنظیمی یادگیری مقیاس سنجی روان های شاخص

Psychometric Indices of Academic Self-Regulation Learning Scale 
 10/11/95: پذیرش تاریخ                            5/3/95 :دریافت تاریخ

، حسن 4، فریبرز درتاج3، حسن احدی2، علی دالور1محمد محمدی پور

 5اسدزاده

Mohammad Mohammadipour , Ali Delavar , HasanAhadi , 

FariborzDortaj , HasanAsadzadeh 

 چکیده

بررسی روایی  و پایایی مقیاس یادگیری خودتنظیمی  هدف:

 (. 2010( کارلو ماگنو )ASRL-Sتحصیلی)

 360مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی بر روی   روش:

ین ای از بگیری طبقهپسر( که با روش نمونه 108دختر و  252دانشجو)

دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی قوچان انتخاب 

شدند، اجرا شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ 

 د. از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شو برای تعیین روایی آن 

(، مطالعه حاضر نشان داد که 2011، 2010همسو با نتایج ماگنو ) ها:یافته

این پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضریب آلفای 

 874/0تا  718/0و در خرده آزمون های آن بین  939/0کرانباخ کل آزمون 

نتایج تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی مؤید آن است که است. همچنین 

های ها دارد وکلیه شاخصساختار پرسشنامه برارزش قابل قبولی با داده

 ,RMR=0/03, RMSEA=0/047) کنندنیکویی برارزش، مدل را تایید می

GFI=0/927, AGFI=0/902) بنابراین پرسشنامه می تواند ابزار مناسبی برای .

 یری خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان باشد.ارزیابی یادگ

، یادگیری خودتنظیمی های روانسنجیشاخص :کلیدیهایواژه

 ، روایی عاملی، پایایی.تحصیلی

Abstract 
Purpose: To investigate the validity and reliability of 

Carlo Magno (2010) Academic Self-Regulation 

Learning scale (ASRL-S). 

Method: In this regard, 360 students including 252 

girls and 108 boys were selected by stratified sampling 

method among students of the Faculty of Humanities of 

Islamic Azad University of Quchan. To assess the 

reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha 

coefficient and to do so for its validity, exploratory and 

confirmatory factor analysis were used. 

Findings: Just like Magno’s results (2010, 2011a,b), this 

study showed that the internal consistency Cronbach's 

alpha coefficient for a total acceptable of 0.939 and its 

subscales between 0.718 and 0.874. Exploratory and 

confirmatory factor analysis also confirms that the 

structure of the questionnaire has a reasonably good 

value with the data and all good indicators of value 

confirm the model (RMR=0.03, RMSEA=0.047, 

GFI=0.927, AGFI=0.902). Thus the questionnaire can 

be a useful tool for assessment of students' self-

regulation learning. 

Keywords:psychometric indices, academic self-

regulation learning, validity, reliability 
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 مقدمه

یزشی در های شناختی و انگروانشناسی تربیتی در مورد اینکه چه مؤلفه اخیرا تحقیقات مختلفی در

یادگیری "اند. یک حوزه تحقیقی مهم در این زمینه یادگیری تحصیلی با یکدیگر کار می کنند، تمرکز کرده

می باشد. که امروزه از آن به عنوان یک کانون مهم و یکی از محورهای اساسی  "1خودتنظیمی تحصیلی

رد عالقه های جالب و موشود. به عبارت دیگر خودتنظیمی تحصیلی یکی از بحثتربیت یاد می تعلیم و

های اخیر، صاحب نظرانی همچون بوکارتز، بسیاری از مربیان و روانشناسان است. به طوری که در سال

 & Zimmerman)، و زیمرمن و شانک (Boekaerts, Pintrich& Zeinder,2000)پینتریچ، و زایندر

Schunk,2001) ای آن را در زمینه یادگیری )از قبیل مطالعه عملکرد( و دیگر اشکال یادگیری به طور فزاینده

 اند.)مهارت های شناختی، حرکتی و اجتماعی( مورد استفاده قرار داده

 های مختلف نشاتاند که از رشتهدر زمینه یادگیری خودتنظیمی، نظریات مختلفی ارائه شده

 &Carrer)، کارور و شایر3) نظریه کنترل 2ها از مهندسی سایبرنتیکبرخی از تاثیر گذارترین نظریهاند. گرفته

Scheier,1981)باندورا4، روانشناسی بالینی )نظریه خودکارآمدی ،(Bundura,1977) روانشناسی سازمانی و ،

، فریس و 6(، تنظیم فعالیتLocke & Latham,1990,2002، الک و التام)5صنعتی )تعیین هدف

 &Kanfer، کانفر و آکرمن)7تخصیص منابع (،Hacker,1982( ، هکر)Frese& Zaof,1994زاف)

Ackerman,1989(و روانشناسی تربیتی پینتریچ )Pintrich,2000(زیمرمن ،)Zimmerman,1990 نشات )

م دارند و در کنار ههای متفاوتی که دارند، وجه اشتراکی زیادی نیز با اند. این نظریات علیرغم پیشینهگرفته

 (.Sitzman& Ely, 2011دهند )یکدیگر درکی نسبتاً جامع از یادگیری خودتنظیمی را به ما ارائه می

ل دهنده های تشکییکی از مسائل مهم در بررسی یادگیری خودتنظیمی،  اختالف نظر در نوع مؤلفه

های یادگیری به عنوان مؤلفه ها،  به تفکیک و طبقه بندی راهبردهای خاصآن است. بعضی از نظریه

رانه گهای انگیزشی و خودتعیین(، بعضی دیگر، مولفهPintrich,1999پردازند،مانند پینتریچ)خودتنظیمی می

گری)گرونلیک،دسای و دهند،مانند طرفداران نظریه خود تعیینخودتنظیمی را مورد بررسی قرار می

های شناختی، عاطفی و دیدتر ،یکپارچه کردن  مولفههای ج( ، و برای برخی دیگر از نظریه1997ریان،

ای خودتنظیمی ،مانند (  و یا فرایندهای چرخهPintrich,2004محیطی موثر بر خودتنظیمی ،مانند پینتریچ)

                                                           
1 -  Academic Self-Regulation Learning 

2 - Cybernetic Engineering 

3 - Control Theory 
4 - Self-Efficacy Theory 

5 - Goal Setting 

6 - Action Regulation 
7 - Reseurcealloaction 
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 (  مهم است.Zimmerman,1999زیمرمن)

قویت و ت( در تحقیقی با هدف بررسی نقش باورهای انگیزشی در بهبود Pintrich,1999پینتریچ )     

خودتنظیمی، مؤلفه های یادگیری خودتنظیمی را نیز مطرح می کند. کاربرد راهبردهای شناختی و فراشناختی 

گوناگون توسط دانش آموزان برای کنترل و تنظیم یادگیری شان است. الگوی یادگیری خودتنظیمی او 

ی برای کنترل شناخت و شامل سه دسته کلی راهبرد است: راهبردهای شناختی، راهبردهای خودتنظیم

( راهبردهای Zimmerman ,Martinez-pons,1988راهبردهای مدیریت منابع. زیمرمن و مارتینز پونز)

یادگیری خودتنظیمی مؤثر را طبقه بندی و تفکیک کردند، این راهبردها به شرح زیر بودند: خودارزیابی، 

دهی طالعات، تثبیت و نظارت، ساختسازماندهی و انتقال، انتخاب هدف و برنامه ریزی، جستجوی ا

گری. ها و آغازگیری، یادآوری و به خاطرسپاری، جستجوی کمک اجتماعی، مرور یادداشتمحیطی، نتیجه

( در بررسی دیگری، مؤلفه های خودتنظیمی را با تأکید بر سؤاالت مرتبط با خودتنظیمی، 1998زیمرمن )

یمی و فرایندهای مربوطه مطرح کرد. مهم ترین فرایندهای های خودتنظابعاد روانی، شرایط تکلیف، ویژگی

خودتنظیمی به باور او شامل انتخاب هدف، خودآموزی، مدیریت زمان، خودنظارتی، خودارزیابی، استنباط، 

 ساخت دادن به محیط و کمک طلبی است.

ویشتن د: خکن( معتقد است که خودتنظیمی از طریق سه عملکرد جانبی کار میBundura,1986بندورا)

نگری، انتخاب اهداف و خود واکنشی، اطالعات الزم برای دسته بندی اهداف واقعی و اطالعات الزم برای به 

فتار را ی انگیزش، رکارگیری به عنوان مبنایی برای خود واکنشی فراهم می کند.واکنش های خود ارزیابانه

های شخصی، جهت می دهند. بنابراین این ازطریق ایجاد در رضامندی شخص بر اساس اولویت بندی معیار 

خود واکنشی، افراد را بر می انگیزاند تا تالش های الزم را برای آن چه که ارزشمند می دانند، از سر بگیرند و 

 خود واکنشی همچنین بر نحوه ی که افراد از پیشرفت خود احساس رضایت می کنند، تاثیر می گذارد.

پیوستاری از درونی سازی توصیف کردند که پایین ترین سطح  (Deci,etl,1999دسای و همکاران)

است. در این مرحله، دانش آموزان برای دستیابی به پاداش، یا اجتناب از  1گری، تنظیم بیرونیتعیین –خود 

تنبیه، فعالیت می کنند )یا نمی کنند(. برای مثال، وقتی دانش آموزان روی یک تکلیف کار می کنند تا 

رضایت معلم را بدست آوردند یا از انتقاد مصون مانند، خودتعیین گری کمی بدست می آورند .در مرحله 

شده است، وقتی دانش آموزان انگیزش درون فکنی شده را نشان می دهند که  2ی که تنظیم درون فکنیبعد

در فعالیتی مشغول گردند، بدون این که احساس گناه کنند یا برای اجتناب از اضطراب و شکست آن را انجام 

                                                           
1 - External Regulation 
2 - Introjected - Regulation 
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نظیم در سطح سوم که تدهند، و وقتی که عملکرد خوب باشد، احساس بهتری در مورد خودشان داشته باشند.

است، افراد به فعالیتی مشغول می گردند که به لحاظ شخصی برایشان مهم است. تنظیمی که قبالً  1خودپذیر

بیرونی بوده، حاال به عنوان هدف یا ارزشی شخصی بیان می شود و بدین طریق خود تعیین گر می شود. 

د خیلی سخت مطالعه می کنند تا نمره خوبی بگیرندانش آموزان، وقتی تنظیم خودپذیر را نشان می دهند که 

و در دانشگاه پذیرفته شوند یا وقتی که ساعت ها کار سخت روی ماشین انجام می دهند تا به اندازه کافی 

مهارت کسب کنند تا مکانیک مسلطی شوند )همان منبع(.سطح نهایی خودتعیین گری، تنظیم آمیخته )کامالً 

فعلی شان ترکیب کنند.  2بع اطالعات بیرونی و درونی را به منظور تعیین هویتخودخواسته( است، مردم منا

دانش آموزان به خاطر اهمیت احساس فعلی شان از خود، کاری را انجام می دهند و شکلی از خودتعیین 

 (.Pintrich&Schunk, 2002گری و خود مختاری را نشان می دهد )

اند. از یک دیدگاه ترکیبی تنظیمی ارائه دادههای متفاوت، تعاریف مختلف از خوددیدگاه

روانشناختی و تربیتی، یادگیری خودتنظیمی، فرایند فعالی است که در آن شخص در جهت هدایت یادگیری، 

کند تا با نظارت، تنظیم و کنترل شناخت، انگیزش و رفتارها، در جهت کسب گذاری کرده و تالش میهدف

 (.Fuente, Diaz & Lozano,2010آن اهداف، قدم بر دارد )

( خودتنظیمی تحصیلی را Sungur& gungoren,2009، به نقل سانجر و گانگورن)2000زیمرمن )

ای که دانش آموزان به طور انگیزشی، فراشناختی و رفتاری در مراحل یادگیری و به عنوان سطح و درجه

دانش آموزان نقش مهمی در یادگیری  نماید. از این دیدگاه،رسیدن به اهدافشان، فعال هستند، تعریف می

ود، تا به اهدافی شدارند. لذا خودتنظیمی شامل بازبینی، مدیریت و کنترل شناخت، انگیزش، رفتار و محیط می

( خودتنظیمی را ظرفیت فرد برای تعادل lemos,1999اند، برسند.لموس)که برای خودشان طرح نموده

ماندهی داند. به بیان دیگر ظرفیت شخص برای سازنی و بیرونی میرفتارها، طبق شرایط و تغییرات محیط درو

 باشد.رفتار طبق اهداف می

ه میزان دهد کآموزان و دانشجویان به محققان این امکان را میتعیین خودتنظیمی تحصیلی در دانش

ه دارای کپیشرفت تحصیلی دانشجویان را در یک فعالیت یا موقعیت تحصیلی پیش بینی کنند. دانشجویانی 

دهند، وش میهای معلم گاند، به صحبتکنند، مستقلخودتنظیمی تحصیلی هستند، خودشان برنامه ریزی می

خاطر  توانند توضیحات معلم را بهگیرند، میبر کارهای کالسی تمرکز دارند، نمرات باالیی درامتحانات می

ی بر پیشرفت تلف، تاثیر مثبت خودتنظیمکنند. تحقیقات مخبیاورند، و در کل با کیفیت بیشتری عمل می

                                                           
1 - Identified 
2 - Identification 
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 تحصیلی را تایید نموده اند.

( نشان دادند که خود تنظیمی تحصیلی فراتر از Antonio zuffiano,2013آنتونیو ژافیانو و همکاران)

هوش، ویژگی های شخصیتی و عزت نفس، پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می نماید. 

یادگیری دانش آموزان، تعیین هدف، کنترل فعالیت، و (نشان داد که انگیزش Cheng,2011چنگ)

راهبردهای یادگیری نقش مهمی در عملکرد یادگیری دارد. بدین معنا که دانش آموزانی که انگیزش 

یادگیری باالتر و توانایی بیشتری در تعیین اهداف یادگیری داشته و تسلط بهتری بر کنترل فعالیت و 

پژوهشی نشان داد که آموزش ( در Kazan,2013گازان)یاد می گیرند.  راهبردهای یادگیری دارند، بهتر

ترکیبی از راهبردهای شناختی و فراشناختی منجر به بهبود توانایی خود تنظیمی می شود. عالوه بر این، 

آموزش در زمینه ی خود تنظیمی شناختی دارای اثرات مثبت بر خود تنظیمی رفتاری و انگیزشی می شود، 

که سهم نشان داد (Busari,2013بوساری)که این موارد به صورت تخصصی آموزش داده نشوند. حتی زمانی 

مچنین هقابل توجهی از پیشرفت نمرات ریاضی کودکان ، حاصل خود تنظیمی، انگیزش و اضطراب است. 

و به دنبال آن ی دارد پیشرفت ریاضپیش بینی تاثیر رادر بیشترین  تنظیمی،د که خود دانتایج این مطالعه نشان 

گیرند که ( نیز نتیجه میLee, lee & bong,2014لی، لی و بونگ)ش.انگیزدر نهایت امتحان و  اضطراب

خودتنظیمی تحصیلی باال نه تنها بهباورهای خودکارآمدی بلکه به عالقه زیاد افراد به موضوع درسی وابسته 

 جزء کلیدی در شناخت و مسیر مؤثر براست. خودکارآمدی تحصیلی و عالقه فردی، به ترتیب به عنوان 

خودتنظیمی تحصیلی ظاهر می شوند.خود کار آمدی تاثیر مستقیم بر خود تنظیمی دانشجویان ندارد ،بلکه از 

 طریق نمره بر خود تنظیمی تاثیر دارد.

(، Ifenthaler,2012(، ایفنتالر)Turan&Demirel,2010همچنین محققانی همچون توران و دمیرل)

اند که یادگیری ( نشان داده(pour mohammad, esmaeipour,2015( و Malmberg,2014)مالمبرگ 

ای چگونگی استفاده ای برخودتنظیمی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد و آموزش خودتنظیمی وسیله

های مطالعه و استراتژی تنظیم شناختی است.کیت سانتاس، وینسر و دانش آموزان از تاکتیک

درصد واریانس عملکرد تحصیلی  47( نشان دادهد که حدود Kitsantas and Winsler& Huie,2008هوی)

 توسط متغیرهای خودتنظیمی و انگیزشی قابل پیش بینی است.

جود دارد. هایی ومطالعه سوابق و تحقیقات نشان می دهد، پیرامون خودتنظیمی تحصیلی پرسشنامه

 15دانش دبیرستانی، پرسشنامه  80( از طریق مصاحبه با Martinez-pons,1986پونز)-زیمرمن و مارتینز

 14سوالی)یک سوال اضافی( را طرح که هر یک سوال یک راهبرد را اندازه گیری می کند.لذا نامردگان 
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( که در داخل کشور خیلی زیاد مورد استفاده قرار MSLQراهبرد یادگیری را تشخیص دادند. پرسشنامه ای)

( می باشد.این پرسشنامه دارای دو مقیاس باورهای 1991پینتریچ و دی گروث) گرفته است، پرسشنامه

سوال( می باشد. بوفارد و  50سوال( و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ) 31انگیزشی)

سوالی بر اساس نظریه  14(  در زمینه خود تنظیمی تحصیلی پرسشنامه Bouffard& etl,1995همکارانش)

( Hong & Oneil,2001کشور بارها مورد استفاده قرار گرفته است.هانگ و انل) بندورا طراحی که در داخل

سوالی طرح ، که در ان خودتنظیمی را متشکل از دو عامل فراشناخت و انگیزش  34در مطالعه خود پرسشنامه 

ی دمی دانند. فراشناخت شامل برنامه ریزی، خودارزیابی و عامل انگیزش شامل تالش، پافشاری و خودکارام

( نشان داد که پرسشنامه Dugan& Andrade,2011می باشد.در همین راستا مطالعه دوگان و آندرد)

عامل انگیزش درونی، انگیزش بیرونی، فراشناخت، کنترل و ارتباط شخصی،  6خودتنظیمی تحصیلی از 

 &Savariخوداثر بخشی و خودتنظیمی تشکیل شده است. در بررسی دیگری سواری و عرب زاده)

Arabzadeh,2013 عامل راهبرد حافظه، هدف گزینی،  6( نشان دادند که خودتنظیمی تحصیلی از

خودارزیابی، کمک خواهی، مسئولیت پذیری، و سازماندهی تشکیل شده است. در بررسی 

عامل، استراتژی حافظه،  7( نیز پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی تحصیلی دارای Magno,2010,2011ماگنو)

خودارزیابی، کمک طلبی، ساختار محیطی، مسئولیت یادگیری و برنامه ریزی و سازماندهی هدف گزینی، 

 است.

بنابراین خودتنظیمی تحصیلی، متغیری مهم و اساسی در تعلیم و تربیت و سایر زمینهای مربوطه به 

حصیلی ت شمار می آید. به منظور تقویت و بهبود یادگیری دانشجویان و محیط آموزشی، مطالعه خودتنظیمی

و خرده آزمون های آن، هم برای دانشجویان و هم مسئوالن وپژوهشگران تربیتی، حیاتی است. معرفی و ارائه 

ابزار مناسب برای ارزیابی این متغیر و نشان دادن ضرورت آن در زمینه های گوناگون تحصیلی امری شایان 

مقیاس یادگیری خودتنظیمی "شنامه توجه است. بر این اساس، مسأله این پژوهش، ارائه و معرفی پرس

( همراه با گزارش نتایج روایی عاملی و پایایی آن در بین دانشجویان دانشگاه Magno,2010ماگنو) "1تحصیلی

 آزاد اسالمی واحد قوچان است.

 

 روش:

-ASRLهای روانسنجی مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی )هدف تحقیق حاضر تعیین ویژگی 

                                                           
1-Academic Self-Regulation Learning - Scale 
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S تحقیق حاضر توصیفی، از نوع تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی است.( است، لذا طرح 

 

 جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری:

جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

پرسشنامه و بر اساس فرمول است. با توجه به تعداد سؤاالت  2014-15قوچان در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 پسر( تشکیل می دهند. 108دختر و  252دانشجو ) 360کوکران، حجم نمونه پژوهش 

ای استفاده شد. با توجه به تعداد و نسبت طبقات جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری طبقه

انسانی نشکده علومهای مختلف داهای زیر از بین دانشجویان رشتهدانشجو به نسبت 360)رشته(، تعداد 

درصد، مشاوره تحصیلی  8درصد، مشاوره خانواده  65درصد، مشاوره  55انتخاب شدند )روانشناسی بالینی 

 درصد(. 7درصد، مشاوره شغلی  14درصد، مشاوره توان بخشی  11

تحصیلی دانشجویان، کالس درس آمار مورد توجه قرار گرفت و در برای بررسی دقیق خودتنظیمی

پرسشنامه این توضیح نیز اضافه گردید که منظور پژوهشگر، کالس درس آمار است. پس از اجرا  راهنمای

پرسشنامه نمره گذاری و مورد  352پرسشنامه ناقص خذف شدند. در نهایت  8و جمع آوری پرسشنامه ها، 

 تحلیل قرار گرفت.

 

 ابزار پژوهش:

( جهت اندازه Magno,2010گنو)( توسط کارل ماASRL-Sمقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی)

خرده آزمون به  7سؤال و  55گیری خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان ساخته شده است.این مقیاس دارای 

سؤال(، کمک  12سؤال(، خودارزیابی )5سؤال(، تعیین هدف ) 14شرح زیر می باشد: استراتژی حافظه )

سؤال( و برنامه ریزی و سازماندهی  5ادگیری )سؤال(، مسئولیت پذیری ی 5سؤال(، ساختار محیطی ) 8طلبی )

گزینه )به شدت موافق، موافق، مخالف، به شدت مخالف( می باشد که پاسخ  4سؤال(. هر سؤال دارای  6)

دهنده باید گزینه ای که بیشتر به نظر او نزدیک تر است، انتخاب نماید.این مقیاس برای سطح دانشجویان 

 (.,2010,2011Magno) یلیپین تحلیل عاملی و اعتبار یابی شده استطراحی شده و در دانشگاه های ف

در پژوهش حاضر، ابتدا متن اصلی پرسشنامه به فارسی ترجمه شد، سپس سه نفر از اساتید روانشناسی 

و زبان انگلیسی، متن ترجمه شده را بررسی و بر یک ترجمه توافق نمودند. در نهایت اعضا هیات علمی 

نشناسی( روایی محتوای پرسشنامه را تایید کردند. در راهنمای پرسشنامه این توضیح نیز واحد)استادان روا

اضافه شد که منظور پژوهشگر کالس درس آمار است. در ضمن، پیش از اجرای اصلی ، بطور مقدماتی 
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پرسشنامه برروی گروه های گوناگون دانشجویان اجرا شد. موارد مبهم و جمالتی که فهم آنان برای 

 نشجویان آسان نبود، تغییراتی صورت گرفت.دا

در پژوهش حاضر به منظور بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و همچنین  

-Amosو  SPSS-21پایایی پرسشنامه ازروش آلفای کرانباخ استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

 انجام شد. 21
 

 یافته ها:

مورد بررسی قرار گرفت.در  2مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی با روش همسانی درونی 1پایایی

ها و کل آزمون محاسبه شد. نتایج در جدول تک مقیاسبررسی همسانی درونی ،آلفای کرانباخ برای تک

 آمده است.  1شماره 
 : ضرایب آلفای کرانباخ در پژوهش حاضر و پژوهش های ماگنو 1جدول شماره 

 (2011ماگنو) (2010ماگنو ) پژوهش حاضر مقیاس ها

 84/0 91/0 874/0 استراتژی حافظه

 74/0 88/0 786/0 تعیین هدف

 82/0 83/0 86/0 خودارزشیابی

 71/0 87/0 77/0 کمک طلبی

 70/0 86/0 718/0 ساختار محیطی

 72/0 8/0 807/0 مسئولیت یادگیری

 71/0 81/0 755/0 برنامه ریزی و سازماندهی

  939/0 کل آزمون

دهد که ضرایب آلفای کرانباخ به دست امده به لحاظ روانسنجی برای نشان می 1نتایج جدول شماره 

ها و کل پرسشنامه رضایت بخش است و ضرایب حاصل از آن با نتایج پژوهش ماگنو تمام خرده مقیاس

(Magno,2010,2011قابل قیاس است. بنابر این می ) ها و کل پرسشنامه از خرده مقیاستوان گفت که

 همسانی درونی مطلوبی برخوردارند.

ه شد. های پرسشنامه محاسببه منظور بررسی روایی همگرا پرسشنامه، همبستگی بین خرده مقیاس

عنادار ها با هم مثبت و مها را نشان می دهد.همبستگی خرده مقیاسهمبستگی بین خرده مقیاس 2جدول شماره 

                                                           
1- Reliability 
2-Internal Consistency 
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 کند.همگرایی پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی را تایید می است که روایی

 های یادگیری خودتنظیمی تحصیلی: همبستگی بین خرده مقیاس2جدول شماره 
تعیین  مقیاس ها

 هدف

کمک  خودارزشیابی

 طلبی

ساختار 

 محیطی

مسئولیت 

 یادگیری

سازماندهی و 

 برنامه ریزی

 41/0 45/0 25/0 55/0 58/0 45/0 استراتژی حافظه

 48/0 44/0 26/0 52/0 56/0 - تعیین هدف

 55/0 63/0 23/0 68/0 - - خودارزشیابی

 74/0 66/0 33/0 - - - کمک طلبی

 48/0 46/0 - - - - ساختار محیطی

 62/0 - - - - - مسئولیت یادگیری

 

 تحلیل عاملی اکتشافی:

های زیر بنایی پرسشنامه استفاده شد و به منظور بررسی عامل 1در این تحقیق تحلیل عاملی اکتشافی

ها با الگوی مورد نظر در مورد نتایج به دست امده از تحلیل از تحلیل عاملی تاییدی به منظور برازش داده

قبل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی، به منظور حصول اطمینان از مناسب .عاملی اکتشافی استفاده شده است

 مونه، توجه به دو مفروضه ضروری است.بودن ن

و  897/0برابر با  2(olkin-meyer-Kaiserاندازه شاخص کفایت نمونه برداری کایزر، میر و الکین)

معنی دار می باشد. به این معنی که نمونه و ماتریس  001/0( در سطح 494/8394) 3آزمون کرویت بارتلت

مقیاس  "سؤال  55بر روی  4همبستگی برای تحلیل عاملی مناسب است. تحلیل مؤلفه اصلی با روش وریماکس

 انجام شد. "یادگیری خودتنظیمی تحصیلی

س تبیین شده توسط هر عامل، هفت ، و درصد واریان6، ارزش های ویژه5با توجه به نمودار اسکری

و چرخش وریماکس استخراج شدند. نتایج تحلیلی عاملی اکتشافی  7عامل براساس روش مؤلفه های اصلی

 ارائه شده است: 3در جدول شماره 

  

                                                           
1- Exploratory Factor Analysis 

2- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Index 

3- Bartlett’s Test of Sphericity 
4- Varimax 

5- Scree Plot 

6-Eigen Value 
7- Principal Component Analysis 
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 بعد از چرخش وریماکس به روش مؤلفه های اصلی ASRL-Sعامل  7مشخصه های آماری  :3جدول شماره 

 درصد تراکمی واریانس تبیین شده درصد واریانس تبیین شده ارزش ویژه مقیاس ها

1 645/5 264/10 264/10 

2 918/4 942/8 206/19 

3 947/3 177/7 383/26 

4 795/3 899/6 282/32 

5 632/3 603/6 885/39 

6 627/2 776/4 661/44 

7 169/2 943/3 604/48 

تحصیلی را تبیین می کنند. به بیان دقیق تر، درصد واریانس خودتنظیمی  406/48این هفت عامل 

است.  1عامل معنادار با ارزش ویژه بزرگتر از  7آمده است، این ابزار دارای  3همانطور که در جدول شماره 

که  7درصد واریانس است.تا عامل  264/10( و قادر به تبیین 645/5عامل اول دارای باالترین ارزش ویژه )

 درصد واریانس است. 943/3( و قادر به تبیین 169/2ویژه ) دارای پایین ترین ارزش

 : ماتریس عاملی پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی پس از چرخش وریماکس 4جدول شماره 
استراتژی 

 (1) حافظه

 خودارزشیابی

(2) 

برنامه ریزی و 

 (3) سازماندهی

 کمک طلبی

(4) 

مسئولیت 

 (5یادگیری)

 تعیین هدف

(6) 

ساختار 

 (7) محیطی
 بارعاملی سواالت بارعاملی سواالت بارعاملی سواالت بارعاملی سواالت بارعاملی سواالت بارعاملی سواالت بارعاملی سواالت

6 73/0 7 67/0 5 86/0 1 66/0 5 75/0 3 84/0 5 78/0 

7 69/0 11 47/0 6 65/0 3 68/0 4 72/0 2 84/0 3 72/0 

8 7/0 9 65/0 4 61/0 2 53/0 3 71/0 1 71/0 4 57/0 

2 69/0 4 49/0 3 52/0 5 54/0 2 63/0 5 61/0  

3 64/0 8 59/0 2 47/0 4 51/0 1 6/0  

5 58/0 10 54/0  8 66/0  

4 61/0 2 52/0  

1 61/0 3 63/0 

9 64/0 6 65/0 

14 48/0 1 56/0 

10 5/0 5 56/0 
12 47/0 12 55/0 
13 41/0  
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است ، از پرسشنامه حذف  3/0سواالتی که بار عاملی آنها کمتر از ،  4با توجه به جدول شماره 

، عامل  1، عامل سوم )سازماندهی( سؤال شماره  11شدند.لذا در عامل اول )استراتژی حافظه(، سؤال شماره 

و باالخره در عامل  4، عامل ششم )تعیین هدف( سؤال شماره  7و  6چهارم ) کمک طلبی( سؤاالت شماره 

، از پرسشنامه حذف شدندو در نهایت مقیاس یادگیری  2و  1تار محیطی( سؤاالت شماره هفتم )ساخ

 آماده گردید. 1سؤال جهت انجام تحلیل عاملی تاییدی 48خودتنظیمی تحصیلی با 
 

 تحلیل عامل تاییدی:

ز نرم ا به منظور تایید ساختار عاملی مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی، تحلیل عامل تاییدی با استفاده

و شاخص های زیر برای  2انجام شد. برای انجام دادن این تحلیل از برآورد حداکثر درست نمایی Amos-21افزار 

𝑥)3برازش الگو استفاده شد: شاخص مجذور خی
(، RMSEA) 4(، شاخص ریشه میانگین مربعات خطا تقریب2

(، NFI) 7(، شاخص نرم شده برازندگیAGFI)6(، شاخص تعدیل شده نیکویی برازشGFI) 5شاخص نیکویی برازش

( به CFI) 10(، و شاخص برازندگی تطبیقیIFI) 9(، شاخص برازندگی فزایندهNNFI) 8شاخص نرم نشده برازندگی

 5عنوان مالک های انطباق الگو با داده های مشاهده شده، در نظر گرفته شد، که مقدار شاخص ها در جدول شماره 

ی دو به نسبت مجذور خ.چون دل مفروض به طور رضایت بخشی برازش یافته استنشان دادمآمده است که نتایج 

( و مقدار دیگر شاخص های برازش الگو 08/0)کمتر از  RMSEA  ،056/0( و مقدار3)کمتر از  191/2درجه آزادی 

ست. ا که مدل فرض شده بطور رضایت بخشی برازش یافته گرفتنتیجه می توان . پس در مجموع است 9/0بیشتر از 

 د .گردتائید می تحصیلییادگیری خودتنظیمیبدین معنی که ساختارعاملی زیربنائی پرسشنامه 
 شاخص های برازش الگو :5جدول شماره 

𝑥 شاخص ها
2 DF RMSEA 𝒙𝟐

𝒅. 𝒇⁄  RMR GFI AGFI CFI 

 927/0 902/0 927/0 033/0 191/2 047/0 188 935/411 پژوهش حاضر

   91/0 07/0  06/0 1409 07/332 (2010ماگنو) 

   92/0 /04  08/0 87 47/473 (2011ماگنو) 

                                                           
1- Confirmatory Factor Analysis 

2- Maximum Liklihood 

3 - Chi Square 
4- Root-Mean-Square- Error of Approximation  

5- Goodness of  Fit Index  

6-Adjusted Goodness of Fit Index  
7- Normed Fit Index 

8- Non- Normedfit Index 

9- Incremental Fit Index 
10- Comparative Fit Index 
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 : ساختار هفت عاملی مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی 1نمودار 
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 نتیجه

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت یادگیری خودتنظیمی تحصیلی در پیشرفت تحصیلی، به بررسی 

( در دانشجویان Magno,2010ماگنو) "تحصیلی مقیاس یادگیری خودتنظیمی"های روانسنجی ویژگی

( برخی Magno,2010,2011دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان پرداخته شد. ماگنو )

ویژگی های روانسنجی این مقیاس را که مبین اعتبار مقیاس است، گزارش کرده است. گزارش هایی )جدول 

 اکتشافی و تاییدی که از مناسب بودن ابزار حکایت می کند.( از تحلیل عاملی 4و  1شماره 

ی کرانباخ از روش آلفا "مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی"در این پژوهش برای برآورد پایایی 

، تعیین 874/0، استراتژی حافظه 939/0استفاده شد که نتایج نشان داد آلفای کرانباخ برای کل پرسشنامه 

و باالخره  718/0، محیط 807/0، مسئولیت پذیری717/0، کمک طلبی 86/0ی ، خودارزشیاب786/0هدف 

تحصیلی برآورد شد. با توجه به ضرایب آلفای کرانباخ، مقیاس یادگیری خودتنظیمی 755/0برای سازماندهی 

 از پایایی مناسب برای دانشجویان ایرانی برخوردار می باشد.

از روش تحلیل عاملی اکتشافی و  "یمی تحصیلیمقیاس یادگیری خودتنظ" 1برای بررسی اعتبار

خرده  7تاییدی استفاده شد که تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد، مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی از 

کمک "سؤال(،  5)"سازماندهی"سؤال(،  12) "خودارزشیابی"سؤال(،  13) "استراتژی حافظه"مقیاس 

سؤال( و کل مقیاس  3)"محیط "سؤال( و  4) "تعیین هدف"، سؤال( 5) "مسئولیت پذیری"سؤال(، 6)"طلبی

 سؤال تشکیل شده است. 48

 RMSEA  ،056/0( و مقدار3)کمتر از  191/2از آنجایی که نسبت مجذور خی دو به درجه آزادی 

عاملی از برازش  7است ، لذا مدل  9/0( و مقدار دیگر شاخص های برازش الگو بیشتر از 08/0)کمتر از 

ار عاملی از پایایی، روایی و ساخت "مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی"رخوردار است.بنابر این خوبی ب

( هماهنگ است. در تبیین Magno,2010,2011تاییدی برازنده تری برخوردار است. این یافته با یافته ماگنو )

ندی دارد مدهای ارزشماین یافته می توان گفت که خودتنظیمی، در فرایند یادگیری، آموزش و زندگی پیا

و چهارچوب اصلی نظریه یادگیری خودتنظیمی بر این اصل استوار است که افراد چگونه از نظر باور های 

 فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را سازماندهی می کنند.

را بهبود ود توانند پیشرفت تحصیلی خاغلب  دانشجویان با درک بهتر فرایند یادگیری خودتنظیمی می

بخشند، بنابراین آشنایی با مهارت های یادگیری خودتنظیمی در این امر تاثیر بسزایی دارد. بسیاری از دانشجویان 

                                                           
1-Validity 
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به علت فقدان مهارت های مطالعه و یادگیری خودتنظیمی، دچار ناامیدی و شکست تحصیلی می شوند، در 

رند و مشکالت تحصیلی مورد استفاده قرار می گی حالیکه راهبردهای یادگیری به مثابه لبزاری است که در حل

به دانشجویان کمک می کنند تا مهارت هایی را که در طول دوران تحصیل به آن نیاز دارند، رشد و توسعه 

دهند.شناسایی و تقویت این راهبردها به افراد کمک می کند تا با تکیه بر توانایی های خود، کشف و تقویت 

 (.Salehi, Enayati,2009فقیت کامل تحصیالت دانشگاهی را پشت سر بگذراند)آنها قادر باشند با مو

لذا شناسایی ویژگی های افراد خودتنظیم یافته و پرورش آنها از جمله مسئولیت های مربیان، صاحب 

نظران و مراکز آموزشی است. زیرا زیمرمن معتقد است که افراد خودتنظیم یافته کسانی هستند که اهداف و 

راهبردهای مناسب یادگیری را انتخاب، انگیزش خود را حفظ کرده، به نظارت عملکرد خود پرداخته و 

 پیشرفت خود را ارزشیابی می کنند.

با توجه به اهمیت یادگیری خود تنظیمی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی،ایجاد اصالحات در      

زش و ارزیابی محتوی تدریس شده، باید محیط های آموزشی ضروری است.به جای تمرکز بر روی آمو

استفاده از راهبرد های یادگیری آموزش داده شود که به کمک آنها دانش اموزان یا دانشجویان به یاد 

 (.Magno,2011گیرندگان موثری تبدیل شوند)

 های مرتبط همخوانی و همسویی دارد. بنابراین می توان نتیجهیافته های این پژوهش با نتایج پژوهش

گرفت که مطالعات  و تالش های علمی ماگنو در زمینه تهیه و تدوین پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی 

تحصیلی، نتیجه بخش بوده است و این پرسشنامه، ابزار معتبر و مفیدی است که می تواند خودتنظیمی تحصیلی 

د و تهیه سؤال ها و کاربر را در فرهنگ ها و جوامع مختلف ارزیابی کند. بر این اساس مطالعه مبانی نظری

آن ها در مطالعات مقدماتی و در نهایت ارائه پرسشنامه نهایی با ظرافت و دقت علمی انجام گرفته است و 

 ویژگی های روانسنجی برآورد شده در این مطالعه و مطالعات دیگر، این مدعا را تایید می کند.

می توان نتیجه گرفت که همسو با نتایج  های این پژوهش،در جمع بندی نهایی، با توجه به یافته

نابراین کند. ب(، پرسشنامه با کمترین تغییر، ساختار خود را حفظ میMagno,2010,2011پژوهش های ماگنو)

تفاوت های فرهنگی و نژادی و تجارب گوناگون دانشجویان ایرانی، سبب نشده است که خودتنظیمی 

وان گفت مقیاس تهای دیگر، متفاوت ارزیابی شود. بنابراین میتحصیلی آنها در مقایسه با دانشجویان کشور

یادگیری خودتنظیمی تحصیلی اعتبار و پایایی مناسبی برای استفاده در نمونه ایرانی دارد و می تواند به عنوان 

 ابزاری برای ارزیابی خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان به کار رود.

با  "یلیمقیاس یادگیری خودتنظیمی تحص"ایی فرم فارسی نتایج پژوهش حاضر در تایید اعتبار و پای
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محدودیت های خاص مقدماتی بودن این مشخصه ها همراه است.با توجه به اینکه پژوهش حاضر، اولین پژوهش 

در این زمینه است، ویژگی های ارائه شده مقدماتی بوده و انجام پژوهش های جدید به منظور تکمیل فرایند 

ی شود.با به عنوان یک ضرورت مهم پیشنهاد م "مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی"رسیاعتباریابی فرم فا

 انجام پژوهش های متعدد است که می توان نسبت به اعتبار و پایایی یک مقیاس اطمینان الزم را کسب کرد.
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