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Abstract
The present research aims at investigated psychometric properties of the Adolescent Self Regulatory Inventory (ASRI) among a sample of Iranian
female students. The ASRI is a theoretically-based
questionnaire that taps two temporal aspect of selfregulation (regulation in the short and long term). The
subjects consisted of all female students of secondary
school who studies in schools of Shahin-Shahr (city in
Isfahan Province) during the school year 2014-2015.
In this regard, 336 students of Shahin-Shahr secondary schools were selected using random cluster sampling method and were asked to completed self-report
questionnaire focused on intentional self-regulation
(Adolescent Self-Regulatory Inventory and Model of
Selection, Optimization, and Compensation (SOC)
) and psychological adjustment (Adjustment Inventory for High School Students). Confirmatory factor
analysis demonstrated that internal consistency of
the long-term and short-term factors was satisfactory.
Requirements for concurrent and construct validity
were met. Cronbach's alpha coefficient for short-term
and long-term self-regularly subscales were 0/81
(ST) and 0/80 (LT). Finally, the results suggested that
ASRI was two-factor, reliable tool for assessing and
evaluating dimensions of intentional self-regulation
in adolescence.
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 lمقدمه
نوجوانی دورهای از تحول است که با تغييرات گستردهای در سطح فردی (مثل

ويژگیهای روانشناختی ،هويتی و بلوغ) و سطح بافتی (مثل رفتن به مقطع تحصیلی باالتر،

گروه همتايان و شبکههای اجتماعی) همراه است .انطباق موفقيتآميز با اين تغييرات از

اهميت ويژهای در دوره نوجوانی برخوردار است و الزمه آن توانايي «خودتنظيمی» 1میباشد
(لرنر و همکاران .)2001 ،خودتنظيمی اشاره به توانایی فرد برای تغيير رفتارهای خودش
میکند و به نوجوان کمک میکند تا هيجانها ،رفتارها و توجه خود را متناسب با منافع

کوتاهمدت و اهداف بلندمدتش هدايت کند (هرباکوا و واوروا .)2015 ،خودتنظيمی دامنهای
از عملکردهای فيزيولوژيکی تا فرايندهای پيچيده و ارادی فردی را شامل میشود و نقشی

محوری در کارکردهای انسانی ،از جمله «تابآوری» 2و «بهزيستی» 3در دورۀ نوجوانی بازی

میکند (اليوت ،تراش و ماراياما2011 ،؛ گاردنر ،ديشيون و کونيل ،2008 ،هوفر ،بوش و
کارتنر.)2011 ،

تاکنون تعاريف متعددی از خودتنظيمی ارايه شده است ولی تعريف مفهومی مويالنن
( )2007بيشتر مورد پذيرش قرار گرفته است .از نظر او خودتنظيمی «توانايي عمل کردن،
نظارت کردن ،بازداری کردن و پشتکار داشتن و يا انطباق منعطفانه رفتار ،توجه ،هيجان و
راهبردهای شناختی در پاسخ به هدايتها از جانب نشانههای درونی ،محرکهای محيطی و
بازخوردهای ديگر افراد در جهت تالش برای به دست آوردن هدفهای فردی است» (ص.
.)835

4

نظريهپردازان ،خودتنظيمی را در تقسيمبندی اوليه به دو دسته «خودتنظيمی ارگانیسمی»
و «خودتنظيمی ارادی»  5تقسيم میکنند .خودتنظيمی ارگانيسمی اشاره به تنظيم ويژگیهای
فيزيولوژيکی و جسمانی نظير مهار هيپوتاالموس بر دمای بدن ،ضربان قلب ،زمان بلوغ و

ويژگیهای خلقی مثل آستانه تحمل و کيفيت خلق میکند که در انطباق فرد با بافتش در
زمانهای مختلف نقش دارند .اين نوع از خودتنظيمی معموال ناهشيارانه و به صورت خودکار

است و ارادۀ فرد در آن نقش چندانی ندارد هرچند که الزمۀ تعادل با بافت است .در مقابل،

خودتنظيمی ارادی به اعمال متناسب با بافت اشاره دارد که بطور فعاالنه هدفشان برقراری
تعادل بين خواستها ،منابع بافتی با هدفهای فردی به منظور بهدست آوردن عملکرد
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مطلوبتر و افزايش تحول فردی است .خودتنظيمی ارادی هشيارانه بوده و همواره اشاره به
رفتارهای هدفمحور میکند (گستسدوتير و لرنر .)2008 ،در شکل  1نمونههايي از عناصر

خودتنظيمی ارگانيسمی و ارادی ارايه شده است.

کارکردها و

ساختارهای فیزیکی
خود تنظیمی ارگانیسمی
خود تنظیمی
خود تنظیمی ارادی

کارکردها و

فرایندهای رفتاری
رفتارهای مبتنی بر
هدف

عملکرد هیپوتاالموس
ضربان قلب
تغییرات بلوغ
سبک های شناختی
خلق و خو
فعالیت های سازگارانه و انطباقی
فرایندهای انتخاب ،بهینه سازی و جبران
فرایندهای مهار اولیه و ثانویه

شکل  .1نمونههايي از عناصر خودتنظيمی ارگانيسمی و ارادی (منبع :گستسدوتير و لرنر ،2008 ،ص)205 .

در پژوهش حاضر ،تمرکز بر «خودتنظيمی ارادی» در دوره نوجوانی است .خودتنظيمی

ارادی ماهيتی چندگانه دارد و در ابعاد مختلف توجه ،رفتار ،هيجان و شناخت ديده میشود.

هرچند خودتنظيمی هيجانی تالش افراد برای تأثير گذاشتن بر روی نوع ،زمان و چگونگی
تجربه و بيان ،تغيير طول دوره يا شدت فرايندهای رفتاری ،تجربی و يا جسمانی هيجانها

است (اژهای ،لواسانی و ارمی .)1394 ،نوجوان بايد قادر باشد که توجه ،رفتار ،هيجان و

شناخت خود را تنظيم و هدايت کند .برای مثال ،برای اينکه نوجوان بتواند خواستۀ والدينش
را مبنی بر اينکه به جای رفتن به بيرون با دوستانش به مطالعه برای امتحان بپردازد برآورده
کند ،بايد قادر باشد که خود را در مواجهه با تنش ايجاد شده بين خواست خود و والدينش
آرام سازد (تنظيم هيجانی) ،توجهش را بر روی آمادهسازی خود برای امتحان به جای رفتن

به گردش متمرکز سازد (تنظيم توجه) و از راهبردهای بيرونی به منظور اجتناب از وسوسهها
استفاده کند ،مثل اينکه تلفن همراهش را خاموش کند (تنظيم رفتاری) .در پژوهش حاضر

منظور از «خودتنظيمی» اشاره به تمامی ابعاد آن (شامل توجه ،رفتار و هيجان و شناخت)
است.

عالوه بر اين ،خودتنظيمی ارادی را با توجه به بافت زمانی به دو نوع خودتنظيمیهای
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«کوتاهمدت» و «بلندمدت» تقسيم نمودهاند .خودتنظيمی کوتاهمدت به عنوان مهار تکانه،
توجه ،هيجان و رفتار در لحظه عملياتی میشود ،در حالی که خودتنظيمیهای بلندمدت

شامل مهار تکانهها ،يا هدايت تالشها به سمت هدفهايي در دورههای زمانی طوالنیتر
مشتمل بر چند هفته ،ماه يا حتی سال است (بارکلی .)1997 ،در دورۀ کودکی به دليل تحول

لوب پيشانی و نارسی تحولی «کارکردهای اجرايي» 6نظير توجه و حافظه (مککله لند

و همکاران2007 ،؛ شونکوف و فيليپس ،)2000 ،خودتنظيمی بيشتر بر اهداف کوتاهمدت
متمرکز بوده و با افزايش سن و افزايش رشد قشر پيشپيشانی نوجوان قادر میشود رفتارها و

هيجانهای کوتاهمدتش را در يک بافت هدفی بلندمدت هدايت و تنظيم کند و خودتنظيمی

شکل پختهتر و بلندمدتتری به خود میگيرد (دیوت و همکاران.)2014 ،

«خودتنظيمی ارادی» کوتاهمدت و بلندمدت در مطالعات نوجوانی از اهميت بسياری

برخوردار بوده است .شواهد زيادی وجود دارد که خودتنظیمی ارادی در کودکی و نوجوانی
میتواند سالمت روان ،کارکردهای خانواده و عملکرد تحصيلی را پيشبينی کند (پفيفر،
 .)2015همچنين مطالعات نشان داده است که خودتنظيمی ارادی با بروندادهاي مهمی

چون شايستگی اجتماعی ،درگيری تحصيلی ،يادگيری خودنظمبخش و انگيزش ارتباط
مستقيم دارد (فردريک ،بالمنقورد و پاريس2004 ،؛ پينتريچ .)2000 ،نوجوانان خودتنظيمگر
قادر هستند که در کوتاهمدت اهداف و روابطشان را با معلمان ،همساالن و والدين تنظيم

نمايند و در بلندمدت در راستای دستيابی به ايدهآلهايشان تالش کنند (الدد ،بيرچ و باهس،
 .)1999سطح باالی خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت با سطح باالتر رفتارهای سازگارانه
در نوجوانی ارتباط دارد و با استفاده از متغير خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت میتوان

سازگاری نوجوانان را پيشبينی نمود (برودی و گی2001 ،؛ فينکناير و همکاران 2005 ،و
تانگنی و همکاران .)2004 ،به عالوه پژوهشها نشان داده است که افزايش خودتنظيمی

ارادی در نوجوانان با سازگاری هيجانی و مديريت هيجانهای منفی و بروز هيجانهای مثبت

(بندورا و همکاران ،)2003 ،سازگاری اجتماعی و رفتارهای جامعهپسند (ريدل و همکاران،
 )2003و سازگاری آموزشی و پيشرفت تحصيلی (تانگنی و همکاران2004 ،؛ بانشی ،صمديه

و اژهای )1393 ،ارتباط معنیداری دارد.

اهميت مطالعه خودتنظيمی ارادی کوتاهمدت و بلندمدت در دوره نوجوانی با توجه به
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تغييرات مهم فردی و بافتی و اثرگذاری اين مهارت بر روی ديگر متغيرهای روانشناختی بر
کسی پوشيده نيست .ولی برای مطالعه در اين حوزه ،قبل از هر چيز ،به ابزارها و مقياسهايي

نياز است که قادر به سنجش و ارزيابی خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت در نوجوانان

باشند .متاسفانه اين موضوع يکی از محدوديتها و کاستیهای اساسی در حوزه مطالعه
خودتنظيمی ارادی به حساب میآيد .مويالنن ( )2007محدوديتهای موجود در زمينه
ابزارها و مقياسهای سنجش خودتنظيمی را در موارد زير خالصه کرده است:

 .1در بيشتر مطالعات خودتنظيمی ارادی ،ابزارهای مورد استفاده جهت سنجش خودتنظيمی

کوتاهمدت و فوری کاربرد داشتهاند و قادر به ارزيابی عناصر اساسی بلندمدت خودتنظيمی
در دوره نوجوانی نبودهاند.

 .2در پرسشنامههای خودتنظيمی معموال مادهها حول سه محور اساسی ارايه شدهاند :اول،
7

مادههايي که به سنجش خودتنظيمی کوتاهمدت میپردازند (برای مثال در «مقياس بازداری»
از «سیاهه درجهبندی رفتاری کارکردهای اجرايي»( 8گيويا و همکاران )2000 ،اين ماده مطرح
شده است« :من نمیتوانم صبر کنم تا نوبتم برسد و معموال حرف ديگران را قطع میکنم»)؛
دوم ،ماده هايي که چارچوب زمانی مشخصی ندارند و معموال از اين نظر ابهام دارند (برای

مثال در «مقياس خودتنظيمی»( 9السزکزينسکا و همکاران )2004 ،اين ماده مطرح شده است:

«بعد از اينکه کارم قطع شد ،من مشکلی با حفظ تمرکزم بر انجام ادامه آن ندارم» ،در اينجا

مشخص نيست که منظور دامنه زمانی کوتاهمدت يا بلندمدت است)؛ و سوم ،مادههايي که به

يک حالت زودگذر يا يک دوره زمانی طوالنی اشاره دارند (برای مثال در «پرسشنامه خلق
و خوی نوجوانی»( 10کاپالدی و روثبارت )1992 ،برای اشاره به يک حالت زودگذر اين ماده
مطرح شده است که «وقتی شگفت زده میشوم برايم سخت است که صبر کنم تا نوبتم برسد
و حرف بزنم» و يا برای اشاره به يک مدت طوالنی «من به آسانی میتوانم عادتهای بدم
را اگر بخواهم کنار بگذارم») .بر اين اساس ،با وجود اهميت زمان در خودتنظيمی طبقهبندی

دقيق مشخصی از اين نظر ارايه نشده است و اين امر نيازمند پژوهشهای بيشتری میباشد.

 .3يکی از مسايلی که در تنظيم ابزارهای خودتنظيمی ارادی ناديده گرفته شده است ،توجه
به ماهيت چندگانه خودتنظيمی است .ابزار سنجش خودتنظيمی بايد به گونهای طراحی شده
باشد که بتواند حيطههای چندگانه خودتنظيمی شامل حيطههای رفتاری ،توجه ،هيجان و
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شناختی را آزمون کند.
 .4اکثر ابزارهای موجود در حوزه خودتنظيمی ارادی بر روی فرايند خودتنظيمی متمرکز
شدهاند .در حالی که يکی از موضوعات مهم پيامد حاصل ،موفقيت يا شکست در خودتنظيمی
است .بر اين اساس ،يک ابزار مناسب بايد بتواند عالوه بر سنجش زمينهها و حوزههای

خودتنظيمی و بافت زمانی خودتنظيمی نتايج فرايند خودتنظيمی را نيز مورد سنجش قرار دهد.
با توجه به کاستیهايي که مطرح گرديد ،هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت ويژگیهای

روانسنجی(تعيين ،ساختار عاملی ،روايي و اعتبار) «سیاهه خودتنظيمی نوجوانی»)ASRI( 11
است .اين سیاهه در کشورهای مختلفی از جمله آمريکا (مويالنن )2007 ،و پرتغال (دياس،

گارسا ديل کاستيلو و مويالنن )2014 ،ويژگیهای روانسنجی سیاهه خودتنظيمی نوجوانی

مورد بررسی قرار گرفته است که نتايج اين پژوهشها نشانگر روايي و اعتبار مطلوب آن
بوده است .همچنين در پژوهشهای متعددی از سیاهه خودتنظيمی نوجوانی برای بررسی
خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت در بين نوجوانان از فرهنگهای مختلف استفاده شده
است .برای نمونه دیوت و همکاران ( )2014به مطالعه خودتنظيمی در ميان نوجوانان

هلندی پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان داد که توان خودتنظيمی بلندمدت در نوجوانان با
توانايي مهار وسوسهها و تعيين هدفها ارتباط مثبت دارد.

در نهايت ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويي به اين دو سوال اساسی است که
 .1آيا سیاهۀ خودتنظيمی نوجوانی برای سنجش خودتنظيمی ارادی (براساس الگوی

زمانی کوتاه مدت و بلندمدت) در بين دانشآموزان دختر ايرانی از روايي الزم برخوردار است؟
 .2آيا سیاهۀ خودتنظيمی نوجوانی برای سنجش خودتنظيمی ارادی (براساس الگوی

زمانی کوتاه مدت و بلندمدت) در بين دانشآموزان دختر ايرانی از اعتبار الزم برخوردار است؟
 lروش
پژوهش حاضر از منظر هدف« ،کاربردی» است و به لحاظ بررسی خصوصيات

روانسنجی يک پرسشنامه به طرحهای همبستگی تعلق دارد .شرکتکنندگان در اين پژوهش
شامل  336نفر از دانشآموزان دختر سال دوم و سوم دبيرستان شهر شاهينشهر (با ميانگين
سنی  16/29سال) در سه رشته رياضی ،تجربی و علوم انسانی هستند که در سال تحصيلی
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 1393-94مشغول به تحصيل بودهاند .از آنجايي که هدف پژوهش حاضر تعيين ويژگیهای

روانسنجی و تحليل عاملی تأييدی «سیاهه خودتنظيمی نوجوانی» بود ،حجم نمونه براساس
جدول کفايت اندازههای نمونه برای تحليل عاملی کامری 12و لی )1992( 13بيش از  300نفر

در نظر گرفته شد که در سطح خوب قرار دارد و همچنين ،متناسب با تعداد مادههای آزمون
و توصيه ارايه شده حجم نمونه نبايد کمتر از  200نفر باشد (به نقل از مککالم و همکاران،
 )2001که در پژوهش حاضر حجم  336نفر به نظر مناسب میرسد .برای انتخاب نمونه از

روش نمونهگيری خوشهای تصادفی استفاده شد ،به اين صورت که ابتدا از ميان دبيرستانهای
دخترانه دولتی شهر شاهين شهر ( 46دبيرستان)  6دبيرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند
و سپس سیاهه در مورد تمامی دانشآموزان سال دوم و سوم اين دبيرستانها به اجرا درآمد و
دانشآموزان اين دبيرستانها مورد سرشماری قرار گرفتند.

 lابزار
هدف پژوهش حاضر تعيين ويژگیهای روانسنجی «سیاهۀ خودتنظيمی نوجوانی» برای

استفاده در ايران بود .در اين راستا عالوه بر ابزار اصلی به منظور تعيين روايي همگرا از

«الگوی ارزيابی خودتنظيمی» ( 14)SOCو به منظور تعيين روايي مالکی و افزايشی آن از
«سیاهه سازگاری دانشآموزان دبیرستانی» )AISS( 15استفاده شده است.
□ الف :سیاهه خودتنظيمی نوجوانی

11

( :)ASRIنسخه اوليه سياهه خودتنظيمی

نوجوانی توسط مويالنن ( )2007طراحی گرديد و شامل  77ماده بود .سیاهه خودتنظيمی
نوجوانی پس از اصالحات اوليه بر روی دو گروه از دانشجويان سال اول دانشگاه که کمتر
از  20سال داشتند به اجرا گذاشته شد و مويالنن ( )2007براساس نتايج بدست آمده از اين

نمونه اوليه ،ابزاری شامل  36ماده را ارايه کرد .در نهايت ،مويالنن به منظور بررسی الگوی

دو عاملی خودتنظيمی (کوتاهمدت و بلندمدت) از روش تحليل عاملی استفاده نمود که نتايج
نشان داد که از بين  36ماده 13 ،ماده خودتنظيمی کوتاهمدت و  14ماده خودتنظيمی بلندمدت
را میسنجند .در پژوهش حاضر الگوی دو عاملی مويالنن ( )2007در بافت نوجوانان دختر
ايرانی مورد بررسی قرار گرفته است .نمرهگذاری سیاهه براساس طيف ليکرت از اص ً
ال در

مورد من صدق نمیکند ( )1تا کامال در مورد من صدق میکند ( )5است .نمره باال در اين

مقياس به مفهوم توان خودتنظيمی باال میباشد .برخی از مادههای ابزار منفی و به صورت
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عکس کدگذاری میشوند .دامنه سنی اين سیاهه پيش از  20سالگی (نوجوانی) است و
ضريب اعتبار آن براساس الفای کرانباخ برابر  0/70بوده است (مويالنن .)2007 ،اين سیاهه

توان سنجش سطح خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت را دارا است .ضريب اعتبار سیاهه در

پژوهش حاضر براساس آلفای کرانباخ برای خودتنظيمی (بدون توجه به بافت زمانی) 0/91
بوده است که نشانگر همسانی درونی مناسب در تمامی مقياسهای ابزار است.

□ ب :الگوی ارزيابی خودتنظيمی :)SOC(14در پژوهش حاضر از الگوی انتخاب،

بهينهسازی و جبران ( )SOCارايه شده توسط بالتز ،بالتز و فرند (گستسدوتير و لرنر)2008 ،
به منظور سنجش روايي همزمان سیاهه خودتنظيمی نوجوانی استفاده شده است .اين الگو
میتواند در سرتاسر دوره زندگی استفاده شود و همچنين ظرفيت استفاده در دوره نوجوانی
را نيز دارا است .الگوی  SOCروشی را ترسيم میکند که افراد در طی آن هدف مناسب خود

را که در تحول سالمشان نقش دارد انتخاب میکنند و راهبردی را که میتواند آنها را به اين
هدف(ها) برسند شناسايي مینمايند و سپس در صورت نياز به تغيير راهبرد اقدام میکنند.
اجزاء اين مدل در جدول  1ارايه شده است.

جدول  .1اجزا الگوی خودتنظيمی
اجزای مدل SOC
انتخاب ()Selection

تعريف

شرح میدهد که چگونه افراد به ايجاد ،تبيين و ساختاربندی هدف(های)شان پرداخته و به آنها
متعهد میشوند و از اين طريق مسير رشدشان را مشخص میسازند.

شامل جستجوی منابع و راهبردهايي است که با ارزشهای اجتماعی و شخصی فرد در دنبال
بهينهسازی ()Optimization

کردن هدف(های) معين سازگار هستند .در راستای بهينهسازی رفتارها ،فرد بايد به صورت
هوشيارانه يا ناهوشيارانه ،فاصله بين هدف و موقعيت موجود را بررسی نمايد و وسايلی مبتنی بر
هدف را به منظور اطمينان از رسيدن به هدف تعريف کند و بهکار گيرد.

جبران ()Compensation

شامل فعاليتهای هدفمند است ،اما برخالف بهينهسازی ،هدف آن اجتناب و به حداقل رساندن

نقصها در مواجه با نبود وسايل و امکانات رسيدن به هدف است.

بهطور خالصه مدل  SOCراهبردهايي را شرح میدهد که به فرد در تعيين ،دستيابی

و تعديل هدفها کمک میکند .مقياس «انتخاب» ( )Sدر اين پرسشنامه شامل  6ماده است
که شامل ايجاد رجحانها و هدفها ،ساخت سلسله مراتب اهداف ،و متعهد شدن به هدفها

میشود .مقياس «بهينهسازی» ( )Oدارای  6ماده است و شامل اکتساب و سرمايهگذاری بر
روی تدابير مرتبط با هدفها برای رسيدن به هدفهای خود است .و مقياس «جبران» ()C
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نيز شامل  6ماده بوده که به استفاده از تدابير جايگزين برای حفظ سطح عملکرد در زمان
مواجهه با نقصها و محدوديتها اشاره دارد.

جدول  .2مقياسها وتعداد سئوالهای پرسشنامه خودتنظيمی SOC

سازه

تعداد سئوال

سئوالهای تشکيل دهنده

انتخاب

6

18 ،13 ،12 ،11 ،2 ،1

بهينهسازی

6

14 ،10 ،8 ،7 ،6 ،3

جبران

6

17 ،16 ،15 ،9 ،5 ،4

پژوهشها نشان داده است که پرسشنامه  SOCدارای روايي و اعتبار قابل قبولی در

کار با نوجوانان بوده است .برای نمونه فرند و بالتز ( )2002همسانی درونی را براساس

آلفای کرانباخ برای مقياس انتخاب  ،0/75بهينهسازی  0/70و جبران  0/67گزارش نموده اند.
همسانی درونی پرسشنامه براساس آلفای کرانباخ در پژوهش حاضر نيز بررسی گرديد ،که
در تمامی مقياسها ضرايب باالتر از  0/82گزارش شد ،که قابل قبول بود.

□ ج :سیاهه سازگاری دانشآموزان دبیرستانی ( :)AISSاين ابزار در سال 1993

به وسيله سينها و سينگ تهيه شده است .هدف آن است که سطح سازگاری دانشآموزان

دبيرستانی (گروه سنی  14تا  18ساله)در سه حوزه سازگاری هيجانی ،اجتماعی و آموزشی
مورد سنجش قرار گيرد .سیاهه شامل  60سئوال است که با پيشبينی پاسخ «بله» يا «خير»
تدوين شده است 20 .سئوال مربوط به حوزۀ عاطفی 20 ،سئوال مربوط به حوزه اجتماعی و
 20سئوال مربوط به حوزه آموزشی است .به پاسخهايي که نشانگر عدمسازگاری است ،نمره

يک داده میشود و در غير اين صورت صفر منظور میشود .روايي اين سیاهه از طريق تعيين
همبستگی با فرم موازی (سياهه شخصيتی کاليفرنيا) برابر  0/73گزارش شده است .ضريب
اعتبار سیاهه به سه طريق و به شرح جدول  3گزارش شده است که در پژوهش حاضر در

تمامی مقياسها باالتر از  0/90بوده است.

جدول  .3ضرايب اعتبار سیاهه

روش مورد استفاده
دو نيمه کردن آزمون

سازگاری عاطفی

آزمون -آزمون مجدد
کودر ريچاردسون
منبع :سينها و سينگ ،1993 ،ص 3

0/94
0/96
0/92

سازگاری اجتماعی
0/93
0/90
0/92

سازگاری آموزشی
0/96
0/93
0/96

سازگاری کل
0/95
0/93
0/94
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افراد براساس نمرات خام به دست آمده در سیاهه ،در پنج گروه طبقهبندی میشوند و پنج

طبقه سازگاری عبارتند از :الف .سازگاری خيلی خوب ،ب .سازگاری خوب ،ج .سازگاری

متوسط ،د .سازگاری ضعيف ،ه .سازگاری خيلی ضعيف .در پژوهش حاضر از اين سیاهه به
منظور برآورد روايي مالکی و افزايشی سیاهه خودتنظيمی نوجوانی استفاده شده است ،همبستگی
باال بين نتايج دو ابزار میتواند نشانگر روايي مناسب سیاهه خودتنظيمی نوجوانی باشد.

 lیافته ها
در این قسمت ،يافتههای پژوهش در دو بخش روايي و اعتبار ابزار براساس سئوالهای

پژوهش خالصه شده است .در بخش روايي به نتايج تحليل عاملی تأييدی يک عاملی و دو
عاملی ،اعتبار همگرا ،روايي مالکی و افزايشی اشاره شده و در بخش اعتبار با استفاده از

روش آلفای کرانباخ همسانی درونی سیاهه ،براساس الگوی عاملی تأييد شده ،مورد ارزيابی
قرار گرفته است .شاخصهای توصيفی تمامی متغيرهای موجود در پژوهش در جدول 4

ارايه شده است.

جدول  .4شاخصهای توصيفی متغيرهای پژوهش
متغيرهای پژوهش
خودتنظيمی کوتاهمدت
خودتنظيمی بلندمدت
خودتنظيمی ارادی ()SOC
انتخاب
بهينهسازی
جبران
سازگاری هيجانی
سازگاری اجتماعی
سازگاری آموزشی

ميانگين ()M
3/07
3/44
3/53
3/53
3/76
3/29
7/32
7/12
7/20

انحراف معیار ()SD
0/68
0/59
0/54
0/58
0/61
0/70
2/86
2/74
3/05

دامنه ممکن
 1تا 5
 1تا 5
 1تا 5
 1تا 5
 1تا 5
 1تا 5
 1تا 20
 1تا 20
 1تا 20

دامنه موجود
 1/38تا 4/77
 1/64تا 5
 2/06تا 4/56
 2تا 5
 1/83تا 5
 1/67تا 5
 3تا 17
 1تا 17
 2تا 20

 oروايي ابزار
ابتدا به منظور بررسی روايي سازه از تحليل عاملی تأييدی و بررسی ضريب همبستگی

بين اين «سیاهه با الگوی خودتنظيمی ارادی» ( )SOCاستفاده گرديد .علت بهرهگيری از

تحليلی عاملی تأييدی اين بود که هدف پژوهش حاضر بررسی الگوی خودتنظيمی مويالنن

( )2007در نمونه دانشآموزان ايرانی بود .به همين منظور الگوی تک عاملی (خودتنظيمی
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ارادی) و دو عاملی (خودتنظيمی ارادی کوتاه مدت و بلندمدت) مويالنن ( )2007با استفاده

از تحليل عاملی تأييدی در نمونه نوجوانان دختر ايرانی مورد آزمون قرار گرفت.

جهت انجام تحليل عاملی همه مادهها از نظر مفروضه نرمال بودن مورد بررسی قرار

گرفتند .براساس اطالعات بهدست آمده از آمارههای کولموگروف -اسميرنف و شاپيرو–
ويلک ،هيچ يک از مادهها انحراف معناداری از توزيع نرمال نداشتند .در اين پژوهش الگو
براساس چندين شاخص برازش مورد بررسی قرار گرفته است .حداقل شرايط الزم برای

برازش يک الگوی خوب ،غيرمعنیدار بودن آزمون کای اسکوئر (

fit

2

 ،) χکای اسکوئر نسبی

(  ) CMIN / dfکمتر از  ،3شاخص برازش تطبيقی ( )CFIبزرگتر از  ،0/90و ريشه دوم
ميانگين مربعات خطای برآورد ( 0/05 )RMSEAو يا کوچکتر و در نهايت ريشه دوم
ميانگين مربعات باقیمانده ( )RMRکه نزديک به صفر باشد است .در زمانی که حجم نمونه
زياد است ميزان کای اسکوئر تحت تأثير حجم نمونه قرار میگيرد و ممکن است معنیدار

شود ،در اين زمان توجه به ساير شاخصهای برازش از اهميت زيادی برخوردار است.

در اين پژوهش ابتدا الگوی تک عاملی ،که در آن تمامی مادههای خودتنظيمی کوتاه

مدت و بلند مدت به عامل خودتنظيمی ارادی متصل شده بودند ،مورد ارزيابی قرار گرفت.

در اينجا فرض ما بر اين بود که تمامی ماده ها سازه واحدی را میسنجند .نتايج ارزيابی اين
الگو نشانگر از برازش نامناسب آن بود .نتايج اين بخش از پژوهش در مقايسه با پژوهش

مويالنن ( ،)2007دياس ،گارسيا ديل کاستيلو و مويالنن ( )2014در جدول  5ارايه شده است.
جدول  .5شاخصهای کلی برازش برای الگوی تک عاملی سیاهه خودتنظيمی نوجوانی
CMIN

DF

P

CMIN/DF

پژوهش حاضر

811/76

324

مويالنن ()2007

53/557

0/000

2/5

0/77

دياس و همکاران ()2014

2240/57

0/000

1/72

0/74

0/000

2/60

0/61

شاخصهای برازش

324
860

CFI

RMSEA

RMR

0/07

0/09

0/07

0/08

0/06

0/07

در ادامه الگوی دو عاملی خودتنظيمی را براساس الگوی مويالنن ( )2007مورد ارزيابی

قرار گرفت .در اينجا به منظور اجرای تحليل عاملی تأييدی با توجه به اينکه خردهمقياسهای

سیاهه خودتنظيمی نوجوانی (خودتنظيمی کوتاه مدت و خودتنظيمی بلندمدت) باهم همبسته
بودند از تحليل عاملی تأييدی مرتبه دوم استفاده شد .مادههای ،16 ،14 ،13 ،11 ،9 ،8 ،6 ،2
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 21 ، 19 ،18 ،17و  22مربوط به خودتنظيمی کوتاهمدت و مادههای ،23 ،20 ،12 ،4 ،3

 31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25و  36مربوط به خودتنظيمی بلندمدت در نظر گرفته شدند.

در اينجا ماده شماره  15که در الگوی مويالنن ( )2007جهت اصالح ،آن را به هر دو نوع

خودتنظيمی متصل کرده بود حذف گرديد .چرا که به نظر میرسد اين ماده «اگر چيزی را
واقعا بخواهم بايد فورا آن را به دست بياورم» بيشتر به خودتنظيمی کوتاه مدت اشاره دارد.

همچنين ضريب همبستگی آن با خودتنظيمی بلندمدت تنها  0/04بود که معنیدار نيست .در
نهايت الگوی دو عاملی سیاهه خودتنظيمی نوجوانی مورد آزمون قرار گرفت که نتايج نشانگر

برازش مطلوب اين الگو بود .شاخصهای کلی برازش برای الگوی دو عاملی پژوهش حاضر
در جدول  6ارايه شده است.

جدول  .6شاخصهای کلی برازش برای الگوی دو عاملی سیاهه خودتنظيمی نوجوانی

CMIN

DF

P

CMIN/DF

CFI

RMSEA

RMR

440/89

276

0/000

1/59

0/91

0/04

0/07

همانطور که در شکل  2مشاهده می شود پارامترهای برآورد شده در مدل دو عاملی

سیاهه خودتنظيمی نوجوانی آمده است .همچنين ضريب همبستگی ميان خودتنظيمی

کوتاهمدت و بلندمدت برابر p>0/01؛  R=0/89برآورد گرديده است که نشانگر همبستگی
قوی و معنیدار بين اين دو مقياس میباشد.
D2

Q2

D6

Q6

D8

Q8

D9

Q9

Q11

Q11

D13

Q13

D14

Q14

D16

Q16

D17

Q17

D18

Q18

D19

Q19

D21
D22

0/36

0/50

0/30

0/57

0/89

0/55

0/49

0/56

0/43

0/59

0/59

0/62

0/30

0/48
0/41

خود تنظیمی
کوتاه مدت

خود تنظیمی
بلند مدت

0/32
0/50

0/45

0/41

0/35

0/58

0/59

0/71

Q21

0/60

0/55

Q22

0/50

0/46

Q3
Q4
Q12
Q20

D3
D4
D12
D20

Q23

D23

Q25

D25

Q26

D26

Q27

D27

Q28

D28

Q29
Q30
Q31
Q36

شکل  .2ویژگی های برآورد شده در الگوی دو عاملی سیاهه خودتنظيمی نوجوانی

D29
D30
D31
D36
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روايي همگرای سیاهه خودتنظيمی نوجوانی از طريق ارزيابی ارتباط بين خردهمقياسهای

اين سیاهه و الگوی خودتنظيمی ارادی ( )SOCمورد ارزيابی قرار گرفت .هر دو ابزار به
ارزيابی سطح خودتنظيمی نوجوانان میپردازند و متناسب با اين دوره سنی هستند .نتايج

مربوط به ضرايب همبستگی بين خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت و خرده مقياسهای

خودتنظيمی ارادی در جدول  7ارايه شده است .همانطور که مشاهده میکنيد ميان متغير
خودتنظيمی کوتاه مدت با متغير خودتنظيمی ارادی (p>0/01؛  ،)R=0/82انتخاب هدفها

(p>0/01؛  ،)R=0/64بهينهسازی (p>0/01؛  )R=0/62ارتباط قوی معنیداری وجود دارد.
همچنين بين خودتنظيمی بلندمدت و خودتنظيمی ارادی (p>0/01؛  ،)R=0/74انتخاب

هدفها (p>0/01؛  ،)R=0/65بهينهسازی (p>0/01؛  )R=0/64و جبران (p>0/01؛
 )R=0/61ارتباط قوی و معنیداری وجود دارد.

جدول  .7همبستگی بين سیاهه خودتنظيمی نوجوانی و الگوی خودتنظيمی ارادی
ردیف
1
2
3
4
5
6

1

متغيرها

خودتنظيمی کوتاهمدت
خودتنظيمی بلندمدت

خودتنظيمی ارادی ()SOC

انتخاب

بهينهسازی
جبران

**

-

0/72

**

0/72

**

0/64

**

0/62

**

2

0/60

-

**

0/74

**

0/64

**

0/65

**

0/61

4

3

**

-

0/89

**

0/84

**

0/85

5

-

**
**

65

0/62

**

-

0/54

) ** p  0 / 01(2 − tailed

برای بررسی روايي مالکی روابط موجود بين خرده مقياسهای خودتنظيمی (خودتنظيمی

کوتاهمدت و بلندمدت) با متغير سازگاری و حيطههای آن مورد بررسی قرار گرفت؛ وجود

همبستگی معنیدار ميان نتايج خودتنظيمی و سازگاری میتواند اين فرضيه را تأييد کند
که سطح باالتر خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت با سطح پايينتر ناسازگاری و سطح

باالتر سازگاری در تمامی حيطهها مرتبط است .سازگاری از جمله سازههايي است که
از چشمانداز نظری و تجربی با خودتنظيمی ارتباط دارد .نتايج اين بخش نشانگر وجود
ارتباط معنیدار و قوی ميان متغير خودتنظيمی کوتاهمدت (p>0/01؛  )R=-0/56و بلندمدت

(p>0/01؛  )R=-0/55با سازگاری بود .دليل منفی بودن روابط اين بود که کسب نمره باالتر
در سیاهه سازگاری دانشآموزان دبيرستانی نشانگر ناسازگاری بيشتر است (جدول .)8
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ميان خودتنظيمی کوتاهمدت و حيطههای سازگاری ارتباط معنیداری وجود دارد.

ارتباط خودتنظيمی کوتاهمدت و سازگاری هيجانی (p>0/01؛  ،)R=-0/59سازگاری

اجتماعی (p>0/01؛  )R=-0/36و سازگاری آموزشی (p>0/01؛  )R=-0/49برآورد گرديد

که در تمامی موارد نسبتا قوی و معنیدار بود .همچنين ميان خودتنظيمی بلند مدت و
حيطههای سازگاری ارتباط معنیدار وجود دارد .ارتباط خودتنظيمی بلندمدت با سازگاری

هيجانی (p>0/01؛  ،)R=-0/49سازگاری اجتماعی(p>0/01؛  )R=-0/38و با سازگاری
آموزشی (p>0/01؛  )R=-0/53نيز قوی و معنیدار بود.

جدول  .8همبستگی بين سیاهه خودتنظيمی نوجوانی و سازگاری

ردیف
1
2
3
4
5
6

1

متغيرها

خودتنظيمی کوتاهمدت
خودتنظيمی بلندمدت

سازگاری ()AISS

سازگاری هيجانی

سازگاری اجتماعی

سازگاری آموزشی

**

2

-

0/72

**

0/56

**

0/59

**

0/36

**

0/49

4

3

-

**

0/55

**

0/38

**

0/49

**

0/53

**

-

0/84

**

0/83

**

0/84

5

-

**
**

53

0/60

**

-

0/55

) ** p  0 / 01(2 − tailed

در نهايت ،برای بررسی روايي افزايشی سیاهه خودتنظيمی نوجوانی از روش تحليل

رگرسيون استفاده شده است تا به اين سئوال پاسخ داده شود که آيا خودتنظيمی کوتاهمدت و
بلندمدت قادر به پيشبينی سازگاری نوجوانان هستند؟ نتايج تحليل رگرسيون بيانگر ضريب

همبستگی  R=0/58و ضريب تبيين  R2=0/34و خطای معيار  SE=0/89بود .همچنين
نتايج آزمون تحليل واريانس معنیدار بود (p>0/01؛  .)ƒ=39جدول  9نشان میدهد که

هر چند خرده مقياس خودتنظيمی کوتاهمدت درصد بيشتری از واريانس متغير سازگاری را
تبيين میکند ،نقش خودتنظيمی بلندمدت نيز در تبيين متغير سازگاری معنیدار است .بر اين
اساس ،میتوان پيشبينی نمود نوجوانانی که خودتنظيمی باالتری دارند از سازگاری بيشتری

برخوردار خواهند بود.

جدول  .9خالصه تحليل رگرسيون برای پيشبينی سازگاری بر پايه مولفههای خودتنظيمی کوتاه مدت و بلندمدت
متغير پيشبين

ضريب رگرسيون b

SE

Beta

t

خودتنظيمی کوتاهمدت

-3/50

1/11

-0/35

-3/14

خودتنظيمی بلندمدت

-2/99

1/31

-0/26

-2/28

.Sig

**

0/002

*

0/02

) * p  0 / 05;** p  0 / 01(2 − tailed
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 oاعتبار ابزار
به منظور ارزيابی اعتبار سیاهه خودتنظيمی نوجوانی براساس الگوی دو عاملی از روش

آلفای کرانباخ استفاده شد .در خرده مقياس خودتنظيمی کوتاهمدت آلفا برابر  α=0/81و
در خرده مقياس خودتنظيمی بلندمدت آلفا برابر  α=0/80بود .اين ضرايب نشانگر اعتبار
مناسب سیاهه خودتنظيمی نوجوانی در هر دو مقياس خودتنظيمی کوتاه مدت و خودتنظيمی

بلندمدت براساس الگوی ارايه شده است.
 lبحث و نتیجه گیری

 oهدف پژوهش حاضر تعیین ويژگیهای روانسنجی «سیاهه خودتنطيمی نوجوانی»

( )ASRIدر دانشآموزان دختر دبیرستانی بوده است .سیاهه خودتنظيمی نوجوانی براساس
ديدگاه تحول خودتنظيمی در نوجوانی تهيه شده است .در اين ديدگاه اعتقاد بر اين است که
نوجوانان نسبت به کودکان قادر به خودتنظيمی برای مدت طوالنیتر و همراستا با هدفهای

بلندمدت خود هستند (دمتريو.)2000 ،

 oدر پژوهش حاضر برای بررسی روايي سازه از تحليل عاملی تأييدی براساس الگوی
مويالنن ( )2007استفاده شده است .نتايج نشان داد الگو برازش الزم را ندارد .نتايج اين
بخش با پژوهش مويالنن ( ،)2007دياس ،گارسيا ديل کاستيلو و مويالنن ( )2014همسو

بوده است .ارزيابی اين الگو در مقايسه با پژوهش مويالنن ( ،)2007دياس ،گارسيا ديل
کاستيلو و مويالنن ( )2014در جدول  5ارايه شده است .سپس براساس الگوی دو عاملی
مويالنن ( ،)2007تحليل عاملی تأييدی در نمونه ايرانی به اجرا گذاشته شد .بر اين اساس
خودتنظيمی به دو عامل خودتنظيمی کوتاهمدت و خودتنظيمی بلندمدت تقسيم گرديد که

نتايج نشانگر برازش خوب اين الگو در نمونه دختران ايرانی بود .نتايج اين بخش از پژوهش
نيز با يافتههای مويالنن ( )2007و دياس ،گارسيا ديل کاستيلو و مويالنن ( )2014همسو بود.

نتايج اين بخش پژوهش در جدول  6ارايه شده است.

 oروايي همگرای سیاهه خودتنظيمی به وسيله بررسی ارتباط آن با «الگوی خودتنظيمی
ارادی» ( )SOCمورد مطالعه قرار گرفت که نتايج حاکی از وجود همبستگی معنیدار بين

خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت با خودتنظيمی ارادی و سه خرده مقياس انتخاب هدف،
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بهينهسازی و جبران بود .نتايج در جدول  7ارايه شده است .اين نتايج با پژوهشهای

پستانا 16و گاگيرو )2005( 17به نقل از دياس و همکارن ( ،)2014مويالنن ( )2007و دياس،
گارسيا ديل کاستيلو و مويالنن ( )2014همسو بوده است .در پژوهش مويالنن ارتباط سیاهه
خودتنظيمی نوجوانی با مقياس  31مادهای خودتنظيمی نواک و کاليتون ( )2001مورد ارزيابی
قرار گرفت که نتايج نشان داد بين خودتنظيمی ارادی و خودتنظيمی کوتاهمدت  r=0/74و

خودتنظيمی بلندمدت  r=0/68ارتباط وجود دارد .در پژوهش دياس ،گارسيا ديل کاستيلو
و مويالنن ( )2014ارتباط سیاهه خودتنظيمی نوجوانی با مقياس ده مادهای خودتنظيمی
( )SRSشوارتزر ( )1992مورد ارزيابی قرار گرفت که نتايج نشان داد بين خودتنظيمی ارادی

و خودتنظيمی کوتاهمدت  r=0/40و خودتنظيمی بلندمدت  r=0/58ارتباط وجود دارد.

 oبرای بررسی روايي مالکی سیاهه خودتنظيمی ارتباط آن با سازه سازگاری و ابعاد آن

مورد تحليل قرار گرفت .انتخاب سازه سازگاری با توجه به ادبيات پژوهشی موجود و اينکه

بسياری از پژوهشها (از جمله مويالنن2007 ،؛ برودی و گی2001 ،؛ فينکناير و همکاران،
 2005و تانگنی و همکاران )2004 ،نشان دادهاند که بين خودتنظيمی و سازگاری ارتباط

معنیداری وجود دارد و افزايش توان خودتنظيمی با افزايش سازگاری در ابعاد مختلف

هيجانی ،اجتماعی و آموزشی همراه است صورت گرفت .نتايج پژوهش حاضر نيز نشان داد
که بين خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت و سازگاری و ابعاد مختلف سازگاری هيجانی،

اجتماعی و آموزشی رابطه قوی و معنیداری وجود دارد .نتايج اين بخش در جدول  8ارايه

شده است .نتايج اين بخش از پژوهش نيز با پژوهشهای مويالنن ( )2007و دياس ،گارسيا
ديل کاستيلو و مويالنن ( )2014همسو بوده است .همچنين برای بررسی روايي افزايشی نتايج

تحليل رگرسيون نقش خودتنظيمی کوتاهمدت و بلندمدت در سازگاری نوجوانی ارايه شده
است که نتايج نشان داد خودتنظيمی کوتاه مدت و بلندمدت به صورت معنیداری قادرند
سازگاری نوجوانان را پيشبينی کنند .نتايج اين بخش از پژوهش در جدول  9ارايه شده است.

و اين نتايج با نتايج پژوهش مويالنن ( )2007همسو میباشد .ضريب اعتبار براساس الگوی

دو عاملی با استفاده از آلفای کرانباخ مورد تحليل قرار گرفت که نتايج حاکی از همسانی
درونی مناسب سیاهه بود .در جدول  10ضرايب آلفا براساس پژوهش حاضر در مقايسه با

پژوهش مويالنن ( )2007و دياس ،گارسيا ديل کاستيلو و مويالنن ( )2014ارايه شده است.
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جدول  .10مقايسه ضرايب اعتبار در پژوهشهای مختلف
خودتنظيمی کوتاه مدت
نمونه ايرانی (پژوهش حاضر)
نمونه آمريکايي (مويالنن)2007 ،
نمونه پرتغالی (دياس و همکاران)2014 ،

α =0/81
α =0/75
α =0/84

خودتنظيمی بلند مدت
α =0/80
α =0/80
α =0/72

سیاهه خودتنظيمی نوجوانی قادر است که خودتنظيمی را براساس نتايج کوتاهمدت و

بلندمدت آن در حيطههای چندگانه مورد ارزيابی قرار دهد .با توجه به اهميت دورۀ نوجوانی
و تحوالت اين دوره ،نوجوانان الزم است که عالوه بر خودتنظيمی کوتاهمدت ،قادر به

خودتنظيمی بلندمدت نيز باشند.

در پژوهش حاضر تالش گرديد که ويژگیهای روانسنجی سیاهه خودتنظيمی نوجوانی

مويالنن ( )2007در نمونه برگرفته از فرهنگ ايرانی آزمون شود و ميزان روايي و اعتبار اين

مقياس مورد تحليل قرار گيرد .همانطور که مشاهده شد اين سیاهه در نمونه دختران ايرانی
دارای روايي و اعتبار قابل قبولی است و از آن میتوان در پژوهشهای مرتبط با بررسی

خودتنظيمی نوجوانان استفاده نمود .يکی از مهمترين نقاط قوت اين مقياس جداسازی
خودتنظيمی براساس بافت زمانی يعنی در کوتاه مدت و بلندمدت است که میتواند در
مطالعات مختلف مورد توجه قرار گيرد و در برخی موارد مانند سازگاری آموزشی و اجتماعی

توان پيشبينی را در اختيار برنامهريزان قرار دهد.
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