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چکیده

چرخه پژوهش علمی واب سته به مهارتهای خودتنظیمی ا ست و م شارکت در پژوهش نیازمند برنامهریزی ،نظارت و بازاندی شی ا ست.
هدف پژوهش حاضر بررسی خودتنظیمی پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی بود ،روش پژوهش توصیفی و جامعه آماری شامل
تمامی دان شجویان تح صیالت تکمیلی دان شگاه فردو سی م شهد بود که از این تعداد  275نفر به شیوه نمونهگیری سهمیهای انتخاب
شدند و به مقیاس محقق ساختهی خودتنظیمی پژوهشی پاسخ دادند .پرسشنامه حاضر بر اساس نظریه خودتنظیمی زیمرمن ()2002
تهیه گردید و روایی محتوایی آن از طریق داوری تخصصی شش تن از اساتید روانشناسی و علوم تربیتی تأیید شد .تحلیل مؤلفههای
تبیین کردند .ضللری آلفایکرونباخ برای پرسللشللنامه خودتنظیمی پژوهشللی ( )0/93و برای عاملهای باورهای انگیزشللی (،)0/87
مدیریت منابع پژوهشللی ( ،)0/84نظارت و بازاندیشللی ( )0/84و آیندهنگری ( )0/83به دسللت آمد .نتایج نشللان داد که بین مقاطع
تحصیلی ازلحاظ خودتنظیمی پژوهشی تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین گروههای آموزشی علوم انسانی و غیر علوم انسانی تفاوت
معناداری وجود دارد ،طوری که میانگین دان شجویان ر شتههای علوم ان سانی در عاملهای باورهای انگیز شی و مدیریت منابع بهطور
معنیداری بی شتر از دان شجویان ر شتههای غیر علوم ان سانی بود؛ بنابراین ،بهبود عملکرد پژوه شی دان شجویان نیازمند توجه و آموزش
اساتید ،دانشگاه و برنامههای درسی به مهارتهای خودتنظیمی در پژوهش است.

واژههای کلیدی :خودتنظیمی پژوهشی ،تحصیالت تکمیلی ،گروههای آموزشی ،مقاطع تحصیلی ،نظریه خودتنظیمی زیمرمن

 - 2دانشیار روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -3دانشیار برنامه ریزی درسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.

86

] [ DOI: 10.52547/erj.6.38.86

 - 1کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران.
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اصلللی با چرخش واریماکب بیانگر وجود چهار عامل بود که رویهم  41/90درصللد از واریانب پرسلشللنامه خودتنظیمی پژوهشللی را
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مقدمه

پژوهش کلید طالیی موفقیت در کشورهای پیشرفته به شمار میرود و نقش مهمی در توسعهیافتگی و افزایش سطح علمی
کشورها دارد (رومیانی ،میر شاه جعفری و نصر اصفهانی .)1385 ،همچنین ،انجام دادن پژوهش باعث می شود تا دانشجویان
بی شتر با تفکر خود شان درگیر شوند و رویکرد تحلیلیتری کس نمایند (بین ،)20011،به توسعه تفکر انتقادی کمک میکند
(موون )20052،و دانشلللجویان را از مصلللرفکنندگان به تولیدکنندگان دانش هدایت میکند (بوسلللکولو ،آرفی و کوارسلللیا،

3

2007؛ به نقل از گرین بانک و پنکث.)20094،
در بین کارکردهای مختلف آموزش عالی کارکرد پژوهش اهمیت بسیاری پیداکرده است (مطلبی فرد ،آراسته ،محبت و دستا،
)1391؛ که در آن دانشجویان تحصیالت تکمیلی بهواسطه الزام به تدوین پایاننامه ،نقش گستردهای در تولید علم و دانش
دارند (نیلی ،نصر و اکبری)1386 ،؛ اما همانطور که نراد و میلر )1997(5بیان کردند نویسندگان پایاننامه با سؤالهایی در
رابطه با خالقیت و نوآوری پژوهش ،اهمیت و روش پژوهش سروکار دارند ،لذا بهطورکلی ،انجام دادن و تکمیل کردن پایاننامه
میتواند یک کار دشوار و پیچیدهای باشد (وات ،فردریکسن و کولینز20096،؛ و برد .)19977،ازآنجاییکه ثبتنام و تحصیل
تکمیل پایاننامه هزینههای متعدد فراوانی برای دانشجو و دانشگاه در پی خواهد داشت .عالوه بر این ،ممکن است منجر به
عواق روانشناختی منفی در دانشجویان شود و باعث بشود تا برخی از آنها هرگز پایاننامه خود را تکمیل نکنند و درنتیجه،
هرگز فارغالتحصیل نشوند (دیوپانت ،مریت ،گلند و نیلز .)20138،لذا دانشجویان در مرحله پژوهشی ،یک وقفه جدی را تجربه
میکنند (گرین.)19979،
یکی از مهمترین قابلیتهای فردی که میتواند در انجام پژوهش مؤثر واقع شود و باعث تسهیل پژوهش شود مهارتهای
خودتنظیمی10دانشجویان در پژوهش است (کلی و سلیبوری جلونن201611،؛ کالور ،گرین و کتز199712،؛ دیوپانت و همکاران،
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در دورههای تحصیالت تکمیلی منابع متعدد قابلتوجهی مانند زمان اساتید ،زمان دانشجو و منابع مالی میطلبد ،تأخیر در
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2013؛ لیندسی .)20151،خودتنظیمی بهعنوان یکی از مهمترین مهارتهای عصر حاضر شناختهشده است (واورووا و گاوورا،

2

 )2015که عبارت است از «تولید و هدایت اندیشهها ،عواطف و رفتارها توسط خود فرد بهمنظور رسیدن به هدف» (سانتراک،

3

 ،2004به نقل از سیف .)1391 ،خودتنظیمی فرایندی دورهای /چرخهای4است که در آن شخص تکالیف را تجزیهوتحلیل،
اهدافی را تنظیم ،راهبردهایی را ایجاد و این راهبردها را به کار میگیرد و بهصورت فراشناختی و عاطفی به کارهای خود
(جهت ارزیابی کیفیت و در صورت نیاز تجدیدنظر در تحلیلها ،اهداف و راهبردها) نظارت میکند و درباره چگونگی انجام بهتر
تکالیف در دفعات بعدی به بازاندیشی میپردازد (پینتریچ2000 ،؛ زیمرمن .)20005،زیمرمن ( )1986خودتنظیمی را مشارکت
فعال فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری فراگیران در فرایند یادگیری توصیف کرده است .منظور از خودتنظیمی پژوهشی این است
که محقق ازلحاظ فراشناختی ،انگیزشی ،محیطی و رفتاری کار خود را آغاز و هدایت میکند و در این فرایند از راهبردهای
مختلفی مانند سازماندهی ،کمک طلبی ،ساخت محیطی ،نظارت و خودارزیابی در جهت رسیدن به هدف خود استفاده میکند.
ازآنجاکه پژوهش دارای مراحل متعددی است (کرسول ،)20026،نیازمند صرف زمان کافی ،تمرکز ،هدفگذاری و برنامهریزی
و تعامل با دیگران است (دامینگز)20127،؛ بنابراین؛ به انگیزه و مهارتهای متعددی مانند برقراری ارتباط ،سازماندهی امور
و پایداری در انجام پژوهش نیاز دارد (شومن ،کت ،کوک ،هالووی و ویتمن .)20138،افراد مجهز به راهبردهای خودتنظیمی،
میتوانند بهصورت کارآمد وارد عمل شده و با استفاده از راهبردهای مختلف مسائل را شناسایی و نیز آن را حل کنند ،این افراد
میشوند ،راهی برای موفقیت پیدا میکنند ،همچنین زمانی که به اطالعاتی احساس نیاز کردند دنبال آن رفته و گامهای الزم
را برای مسلط شدن بر تکالیف برمیدارند و در یادگیری و انجام تکالیف پافشاری میکنند ،دست از کوشش برنمیدارند و
بهصورت فعال و باانگیزه در تکالیف درگیر میشوند (زیمرمن .)2000 ،آذودو و کروملی )2004(9معتقدند که برای انجام
موفقیتآمیز یک پروژه تحقیقاتی ضروری است که دانشجویان تکنیکهای برنامهریزی ،نظارت و بازاندیشی را یاد بگیرند.
برنامهریزی دقیق در بسیاری از جنبههای تحقیق علمی از طراحی یک تحقیق تا تجزیهوتحلیل دادهها بسیار مهم است.
هنگامیکه یادگیرندگان در یک پروژه علمی مشارکت میکنند ،نیاز دارند تا به طیف وسیعی از فرایندها و فراوردههای تحقیق،
روند پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف و به فراشناخت خود نظارت داشته باشند .بازاندیشی میتواند بهعنوان فرصتی برای
اصالح و بهبود فرایندهای پژوهش باشد .پبازاینکه دانشجویان پروژه تحقیقاتی خود را تکمیل کردند ،آنها میتوانند درباره
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بهصورت فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری در تکالیف خود مشارکت میکنند (زیمرمن )1990،و زمانی که با شرایط سخت مواجه
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نحوه بهبود بخشیدن به فرایندهایشان جهت برنامهریزی یک تحقیق و آزمون فرضیاتشان تأمل کنند (وات ،فردریکسن و
کولینز .)2009 ،همچنین کلور و همکاران ( )1997خاطرنشان کردهاند که دانشجویان تحصیالت تکمیلی جهت تکمیل
پایاننامه خود باید خودانگیخته ،خود نظم ده ،خود راهبر و مدیریت کننده زمان باشند .آنها معتقدند که خودتنظیمی عملکرد
پژوهشی دانشجویان را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین کلی و سلیبوری جلونن ( )2016اظهار کردهاند که استفاده از
راهبردهای خودتنظیمی میتواند زمان سپریشده بین آزمون جامع و تکمیل (دفاع) رساله دکتری را پیشبینی کند و تشریح
کردهاند که استفاده از راهبردهای خودتنظیمی نقشی اساسی در تکمیل رساله دکتری دارد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

دیدگاههای نظری مختلفی در زمینه خودتنظیمی ارائه شده ا ست .دیدگاههایی مانند دیدگاه کن شگر ،پدیدار شنا سی ،ارادی،
اجتماعی -فرهنگی ،پردازش اطالعات و شللناختی -اجتماعی (زیمرمن و شللانک .)2001 ،نظریههای موردبحث از نظر ابعاد
خودتنظیمی و راهبردها و فرآیند هایی که برای ارتقاء موقعیت یادگیرنده مورد تأکید قرار میدهند ،متفاوتاند .صلللرفنظر از
دیدگاههای جزئی ،این نظریات بر ویژگیهای م شترکی تأکید میکنند .اولین ویژگی م شترک این ا ست که افراد خودتنظیم
اینکه خودتنظیمی یک فرایند دورهای /چرخشی سهگانه متشکل از حلقههای بازخورد است و ویژگی مشترک سوم تأکید بر
اینکه چرا افراد خودتنظیمی را انتخاب میکنند و خودتنظیمی مؤثر نهتنها مسللتلزم دانسللتن اینکه چه چیزی و چگونه انجام
شود بلکه همچنین ،نیازمند تنظیم انگیزه و مشارکت عاطفی فرد نیز می باشد (زیمرمن و شانک .)20081،یکی از نظریههای
مفید برای درک و فهم خودتنظیمی ،نظریه شللناختی-اجتماعی اسللت .بر اسللاس نظریه شللناختی -اجتماعی ،خودتنظیمی
بهعنوان مدلی از تعامل متقابل بین سه عامل ن شان داده می شود (بندورا .)19862،این نظریه ،خودتنظیمی را بهعنوان تعامل
بین سلله عوامل شللخصللی (باورها ،انتظارات ،نگرش ،دانش و راهبردها) ،محیطی (فیزیکی و اجتماعی) و رفتاری (کالمی و
عملی) در نظر میگیرد (سللیف .)175 :1391 ،ازآنجاکه این سلله عامل در جریان فرآیند یادگیری در نوسللان هسللتند ،باید با
ا ستفاده از حلقه بازخورد فرا شناختی نظارت شوند چنین خودتنظیمی م ستلزم م شاهده و تنظیم رفتار خود ،شرایط محیطی و
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ازلحاظ فرا شناختی ،انگیز شی و رفتاری فرایندهای یادگیری و عملکرد خود را هدایت میکنند ،دومین ویژگی عبارت ا ست از

شناخت ا ست .این فعلوانفعاالت سهگانه در د ستیابی به اهداف ضروری ه ستند (زیمرمن .)2000 ،زیمرمن ()2002 ،2000
خرده فرایندهای نظریه شلللناختی-اجتماعی بندورا را باهم ترکی و در یک مدل چرخهای /دورهای از خودتنظیمی گنجانیده

1- Schunk
2- Bandura
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اسللت که شللامل سلله مرحله اسللت :مرحله آیندهنگری (تحلیل تکلیف و خود انگیزشللی) ،مرحله عملکرد یا کنترل ارادی

محمد کوهی ،حسین کارشکی ،بهروز مهرام ،بررسی نقش گروههای آموزشی و مقاطع تحصیلی در خودتنظیمی ...

(خودکنترلی و خوی شتننگری) و مرحله بازاندی شی (خود ق ضاوتی و خود واکن شی) .این مدل در شکل ( )1ارائه شده ا ست.
مرحله پیشاندیشی یا آیندهنگری ناظر بر تدوین اهداف ویژه برای خود و اتخاذ راهبردهای قوی برای دستیابی به این اهداف
اسللت .در این عامل سللنجیده میشللود که دانشللجو چقدر تکلیف پژوهشللی خود را تحلیل و برای انجام آن هدفگذاری و
برنامهریزی میکند و چقدر با ایجاد و تو سعه باورهای انگیز شی به پژوهش نزدیک می شود .مرحله عملکرد یا کنترل ارادی
معطوف به نظارت بر عملکرد خود ،سلللاخت محیط فیزیکی و اجتماعی و مدیریت زمان اسلللت در این عامل مهارتهایی
سللنجیده میشللود که دانشللجو در هنگام پژوهش به کار میگیرد و برای انجام هر چهبهتر پژوهش خود به مدیریت منابع،
کمک طلبی از اسلللاتید و دیگران ،مدیریت زمان و سلللاخت محیط مطلوب برای افزایش عملکرد خود اقدام میکند .مرحله
بازاندیشی معطوف به خودارزیابی و اسناد علی است .در این مرحله عواملی مانند خودارزیابی ،خود رضایتمندی ،خود واکنشی
سنجیده می شود .درواقع در این عامل سنجیده می شود که دان شجو پب از پژوهش ،خود را چگونه ارزیابی میکند و چگونه
به عملکرد خود واکنش نشان میدهد.
شواهد زیادی نشان داده اند که خودتنظیمی یادگیری ،عملکرد و پیشرفت تحصیلی را تقویت کرده و باال میبرد (چانگ،
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2009؛ دانیال20152،؛ زیمرمن و مارتین پونز19863،؛ زیمرمن2000 ،؛ زیمرمن و شانک2009 ،؛ طال زاده نوبریان ،ابوالقاسمی،
عشوری نژاد و موسوی1390،؛ جلوهگر ،کارشکی و اصغری نکاح1392،؛ شاپیرو و لیونگستن20004،؛ پینتریچ20005،؛ کیستنر،
نقش خودتنظیمی در مقاطع تحصیلی مختلف ،در رشته های مختلف و نیز نقش آن در جنسیت پرداخته اند .برای مثال پژوهش
ها نشان داده اند که افراد با رفتن به مقاطع باالتر از راهبردهای بیشتری استفاده می کنند .زیمرمن و مارتین پونز ( )1990در
پژوهش خود نشان دادند که فراگیران مقاطع باالتر بیشتر از فراگیران مقاطع پایینتر از راهبردهای خودتنظیمی استفاده
میکنند .عباباف ( )1387نیز گزارش کرد که دانشآموزان قوی از راهبردهای بیشتری در مقایسه با دانشآموزان ضعیف استفاده
میکنند .بااینکه وات و همکاران ( )2009اظهار میکنند که فرآیند پژوهش در گروههای علمی علوم انسانی و غیر علوم انسانی
یکسان است؛ اما نتایج پژوهشها گویای این است که خودتنظیمی در رشتههای مختلف تحصیلی متفاوت است (اوزان،
گوندوقدی ،بای و جالکان20129،؛ تجری ،کارشکی و عبدخدایی1390 ،؛ عباباف.)1387 ،
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راکوزی و اتوو20106،؛ کولولنوس ،گوداس و درمیتزاکی20117،؛ والترز .)20118،عالوه بر این ،تاکنون پژوهشگران به بررسی
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با توجه به گسترده بودن فعالیت ها در پژوهش نسبت به یادگیری ،این حوزه بیش از هر حوزه دیگری نیازمند و مستعد
خودتنظیمی است .بهرغم اهمیت خودتنظیمی در زمینه پژوهش ،پژوهشهای زیادی در این حوزه انجام نمیشود و بیشتر
تحقیقات در حوزه یادگیری تمرکز کردهاند با بررسی خودتنظیمی دانشجویان در انجام پژوهش و شناسایی نقاط قوت و ضعف
دانشجویان تحصیالت تکمیلی که نقش زیادی در تولید علم و پیشرفت دانشگاه دارند ،میتوان مشکالت را شناسایی و برطرف
کرد و از این طریق از تأخیر دانشجویان در انجام پژوهش و درنتیجه سنواتی شدن و صرف هزینههای هنگفت مالی ،زمانی،
عاطفی و روانشناختی جلوگیری کرد .این پژوهش به دنبال آن است که به بررسی خودتنظیمی پژوهشی دانشجویان مقاطع
ارشد و دکتری و گروههای آموزشی علوم انسانی و غیر علوم انسانی بپردازد .یافتههای حاصل از این ارزیابی میتواند
مورداستفاده متصدیان آموزش عالی و آموزش و پژوهش قرار گیرد تا ضمن شناخت عوامل مرتبط نسبت به رفع مشکلهای
احتمالی موجود در خودتنظیمی پژوهشی و تقویت نقاط ضعف آن در جهت افزایش عملکرد پژوهشی دانشجویان و توسعه نظام
آموزش عالی کمک نماید .پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
سؤاالت پژوهش

آیا خودتنظمی پژوهشی براساس مقاطع تحصیلی متفاوت است؟

.1

روش شناسی

پژوهش حا ضر از حیث هدف کاربردی و ازنظر جمعآوری دادهها تو صیفی پیمای شی ا ست .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
دان شجویان کار شنا سی ار شد و دکتری دان شگاه فردو سی م شهد بود که در سال  1395-96م شغول به تح صیل بودند.
مشللارکتکنندگان به روش نمونهگیری سللهمیهای و با توجه به مقطع تحصللیلی و گروههای آموزشللی از بین جامعه مذکور
انتخاب شدند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و بر اساس شاخصهای حاصل از اجرای مقدماتی  275نفر محاسبه
گردید .حجم جامعه و نمونه پژوهش به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی در جدول ( )1ارائه شده است.
فرمول برآورد کل نمونه پژوهش= 275 :

8113×1/962 ×900
8113×3/482 +1/962 × 900

=

N×t2 ×s2
Nd2 +t2 s2

=  nحداقل حجم نمونه

جامعه

Nh
N
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موردنیاز برای انجام این پژوهش  275نفر است .فرمول تعیین تعداد دانشجویان هر دانشکده و مقطع بر اساس تعداد
nh = n
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در این فرمول  nhبرابر با تعداد نمونه مورد انتخاب از طبقه  hام n ،برابر با حجم نمونه N،برابر با حجم جامعه و  Nhبرابر
تعداد افراد جامعه در طبقه  hام هست.
ابزار پژوهش :برای اندازهگیری خودتنظیمی پژوهشی دانشجویان از پرسشنامه محقق ساختهی خودتنظیمی پژوهشی استفاده
شد .ابتدا بر اساس اطالعات بهدستآمده از مطالعه پیشینه و مبانی نظری (مدل نظری زیمرمن) و نیز بررسی پرسشنامههای
موجود در رابطه با خودتنظیمی ،عامل های خودتنظیمی در پژوهش تعیین شد .سپب شاخصها و نشانگرهای آن طراحی شد.
در مرحله بعد  128گویه برای نشانگرهای استخراجشده تدوین شد .سپب فرم اولیه برای ارزیابی تخصصی محتوای آزمون
در اختیار ششتن از اساتید (رشتههای روانشناسی تربیتی ،روانشناسی و مدرس روش پژوهش و سنجش و اندازه گیری)
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی قرار داده شد .برای هر گویه شاخصهای روایی محتوایی شامل نسبت روایی محتوایی

1

( )CVRآزمون و شاخص روایی محتوایی )CVI (2محاسبه شد .درنهایت  60گویه حذف و  68گویه حفظ شد ،همچنین با نظر
متخصصین تعدادی از گویهها تغییر کردند .سپب پرسشنامه در اختیار یک نمونه در دسترس از دانشجویان تحصیالت تکمیلی
شامل  32دانشجو قرار گرفت و از آنها خواسته شد به آن پاسخ دهند .در این مرحله ضری آلفای کل پرسشنامه خودتنظیمی
در پژوهش  0/94به دست آمد .پرسشنامه نهایی در قال  68گویه پب از حذف و اصالح گویهها بین نمونه موردپژوهش
توزیع و جمعآوری شد که در تحلیل عاملی اکتشافی  18گویه حذف و درنهایت مقیاس خودتنظیمی پژوهشی در قال 50
اغل ( ،)4گاهی اوقات ( ،)3بهندرت ( )2و هرگز ( )1نمرهگذاری میشود .نتایج حاصل از تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش
واریماکب نشان داد که خودتنظیمی پژوهشی از چهار عامل «باورهای انگیزشی»« ،مدیریت منابع»« ،نظارت و بازاندیشی»
و «آیندهنگری» تشکیلشده است که  41/9درصد از واریانب کل را تبیین میکردند .پایایی کل پرسشنامه خودتنظیمی
پژوهشی از طریق آلفایکرونباخ ( ،)0/93برای عاملهای «باورهای انگیزشی»« ،مدیریت منابع»« ،نظارت و بازاندیشی» و
«آیندهنگری» به ترتی ؛  0/84 ،0/84 ،0/87و  ،0/83آقایان ( )0/93و برای خانمها ( )0/91بود.
پب از هماهنگیهای الزم و تکثیر پرسشنامهها ،جهت توزیع پرسشنامهها به دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدههای
دانشگاه فردوسی مشهد بهصورت حضوری مراجعه شد .بهمنظور پاسخگویی به سؤاالت پژوهش از آمارههای توصیفی
(میانگین ،انحراف معیار) ،آزمون تی مستقل و تحلیل واریانب چند متغیری به کمک نرمافزار  SPSSنسخه  23استفاده شد.
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گویه تدوین شد .پرسشنامه حاضر دارای  50گویه و چهار عامل است که بهصورت طیف لیکرت  5درجهای از همیشه (،)5

یافتهها
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در این ق سمت ابتدا آمار تو صیفی ارائه می شود و سپب سؤالهای پژوهش برر سی و پا سخ داده می شود .در جدول ()2
شاخص های آمار توصیفی ارائه شده است.
میانگین آزمودنیها در خودتنظیمی پژوهشی ( )191/56و در عامل باورهای انگیزشی ،مدیریت منابع ،نظارت و بازاندیشی،
آیندهنگری به ترتی  59/88 ،49/62 ،36و  46/04بود.
سوال اول :آیا خودتنظمی پژوهشی براساس مقاطع تحصیلی متفاوت است؟
ابتدا به بررسی پیش فرض های آزمون های پارامتریک بررسی شد که داده ها براساس آزمون کولموگروف اسمیرنوف از
توزیع نرمال برخوردار بودند و بر اساس نتایج آزمون لوین واریانب دو گروه در کل مقیاس خودتنظیمی پژوهشی برابر بود
( .) P>0/05برای بررسی سؤال اول میانگین دو گروه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با استفاده از آزمون تی مستقل
مقایسه شدند که نتایج در جدول ( )3ارائه شده است.
نتایج آزمون تی نشان داد که بین دو گروه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از لحاظ خودتنظیمی پژوهشی تفاوت
معناداری وجود ندارد (=1/74 ،p=0/082

()273

 .)tدر ادامه بهمنظور بررسی عامل های خودتنظیمی پژوهشی در دانشجویان

برای بررسی همگنی ماتریبهای واریانب – کوواریانب ،نتایج آزمون باکب نشان داد که از این مفروضه تخطی نشده
است ( )p >0/01و فرض همگنی ماتریب واریانب – کوواریانب رعایت شده است .همچنین نتایج آزمون پیالی تریب برابر
 0/001معنادار است (F)4,270( = 4/77؛  )P<0/05که نشان میدهد بین دو گروه ارشد و دکتری ازلحاظ عامل های
خودتنظیمی پژوهشی تفاوت معناداری وجود دارد .مجذور اتا چند متغیره برابر  0/06یعنی  6درصد از تغییرات چند متغیره
متغیرهای وابسته مربوط به عامل مقطع تحصیلی است .نتایج آزمون مانووا در جدول باال نشان میدهد که بین دو گروه
کارشناسی ارشد و دکتری ازلحاظ باورهای انگیزشی تفاوت معناداری وجود دارد .بهطوریکه میتوان نتیجه گرفت که تنها در
باورهای انگیزشی میانگین دانشجویان ارشد بیشتر از دانشجویان دکتری است ولی در عامل های دیگر تفاوتی وجود ندارد.
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ارشد و دکتری از آزمون تحلیل واریانب چندمتغیره ( )MANOVAاستفاده شد (جدول .)4

سوال دوم :آیا خودتنظمی پژوهشی براساس گروه های آموزشی متفاوت است؟

تی مستقل موردبررسی قرار گرفت (جدول .)5
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نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین دو گروه دانشجویان رشتههای علوم انسانی و دانشجویان رشتههای غیر علوم
انسانی ازنظر خودتنظیمی پژوهشی تفاوت معناداری وجود دارد (.)t )273( =2/36 ،p=0/019
برای بررسی عاملهای خودتنظیمی پژوهشی از آزمون تحلیل واریانب چندمتغیری استفاده شد .برای بررسی پیشفرض
همگنی ماتریب واریانب-کواریانب عامل های خودتنظیمی پژوهشی در گروههای موردپژوهش از آزمون باکب استفاده شد
که مقدار سطح معناداری بزرگتر از  0/05بود ( BOX S M=14/49و  F=1/42و  ،)P=0/16گویای این است که شرط
همگنی ماتریب واریانب-کواریانب رعایت شده است .مجذور اتا چند متغیره برابر  0/08یعنی  8درصد از تغییرات چند متغیره
متغیرهای وابسته مربوط به عامل گروههای آموزشی است.
بر اساس نتایج جدول ( )6بین دو گروه دانشجویان رشتههای علوم انسانی و علوم غیرانسانی در عامل های باورهای انگیزشی
(F)1,273( = 7/83؛  )P=0/005و مدیریت منابع (F)1,273( = 15/91؛ )P=0/0001تفاوت معناداری وجود دارد به این صورت
که میانگین دانشجویان رشتههای علوم انسانی در این دو متغیر بهطور معنیداری بیشتر از دانشجویان رشتههای غیر علوم
انسانی است؛ اما ازنظر عامل های نظارت و بازاندیشی و آیندهنگری بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد (.)P>0/05
بحث و نتیجه گیری

تکمیلی بود .جنبههای متعددی از شللناخت و انگیزش در موفقیت علمی نقش دارند .یکی از مهمترین جنبههای یادگیری که
با پیامدهای مثبتی همراه است ،خودتنظیمی است .همچنان که پیشتر بیان شد خودتنظیمی یادگیری ،پیشرفت تحصیلی و
عملکرد پژوهشللی را بهبود میبخشللد .عالوه بر این ،تحقیقاتی مانند هسللرتون و واگنر )2001(1و بارکلی )2010(2نشللان
میدهند که مهارتهای خودتنظیمی نهتنها برای موفقیت دان شجویان در دان شگاه مفید ا ست ،بلکه چنین مهارتهایی ،فراتر
از کالسهای درس و محیطهای علمی ،تسلللهیلکننده شلللادی و زندگی هسلللتند؛ بنابراین میتوان گفت که آموزشهای
هدفمند راهبردهای خودتنظیمی منجر به بهبود مهارتهای خودتنظیمی میشلللود (گرین و آذودو .)20073،بر این اسلللاس،
اندازهگیری استعداد دانشجویان برای خودتنظیمی برای متصدیانی که میخواهند به شناسایی و بهبود قابلیتهای خودتنظیمی
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هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش خودتنظیمی پژوهشی در گروه های آموزشی و مقاطع تحصیلی دانشجویان تحصیالت

پژوهشگران (که این متعاقباً باعث موفقیت علمی خواهد شد) ،بپردازند؛ از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
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نتایج نشان داد دانشجویان از لحاظ خودتنظیمی پژوهشی در وضعیت باالیی قرار ندارند .در این راستا زیمرمن ،بونر و کواچ

1

( )1996اظهار میکنند که اگرچه یافتههای پژوهشی بهشدت از اهمیت استفاده دانشجویان از فرآیندهای خودتنظیمی حمایت
میکنند ،اما بااینحال ،تعداد اندکی از اساتید بهطور مؤثر دانشجویان را در جهت یادگرفتن یادگیری آماده میکنند (زیمرمن،
 .)2002یک تبیین احتمالی باال نبودن وضعیت خودتنظیمی پژوهشی دانشجویان میتواند به خاطر عدم توجه دانشگاه و
برنامههای درسی به این سازه باشد .به دانشجویان بهندرت روشهایی برای انجام تکالیف پیچیده و یا مشارکت درگروهای
پژوهشی آموزش داده میشود .در دانشگاه بهندرت از دانشجویان خواسته میشود تا به خود-ارزیابی بپردازند و تواناییهای
خودشان را در رابطه با انجام تکالیف تازه برآورد کنند .در جریان تحصیل نیز بهندرت به ارزیابی باورهای انگیزشی دانشجویان
مانند خودکارآمدی و اسناد علی درباره تحصیل و پژوهش پرداخته میشود .همچنان که وات و همکاران ( )2009اذعان کردند
چرخه پژوهش علمی وابسته به مهارتهای فراشناختی است و پژوهشگر برای کنترل و بهبود فرایند پژوهش نیازمند دانش و
قابلیتهای خودتنظیمی است ،انجام موفقیتآمیز پژوهش همچنین وابسته به ابعاد دیگر خودتنظیمی یعنی ،باورهای انگیزشی،
تحلیل تکلیف و خودکارآمدی ،مدیریت منابع پژوهشی و نیز نظارت بر روند پژوهش و بازاندیشی دربارهی آن است .دانیال
( )2015نیز بیان میکند که مهارتهای خودتنظیمی یکی از عوامل مؤثر در زمینه موفقیتهای علمی و پژوهشی است که
دانشجویان با مجهز کردن خود به چنین مهارتهایی میتوانند پیشرفتهای چشمگیری کس نمایند.

پژوهشی تفاوت معناداری وجود ندارد .یک تبیین احتمالی عدم تفاوت میتواند این باشد که چون نمونه پژوهش حاضر از
دانشجویان کارشناسی ارشد سالهای آخر و دانشجویان سالهای اول دوره دکتری بودند لذا میتوان گفت با توجه به نزدیکی
تج ربیات این دو گروه ،تفاوتی حاصل نشده است .تبیین احتمالی دیگر در عدم تفاوت بین این دو مقطع میتواند به خاطر
شباهتهای موجود در برنامه درسی این دوره که متشکل از واحدهای آموزشی و پژوهشی است ،باشد .کلی و سلیبوری جلونن
( )2016بیان کردند که خودتنظیمی با عملکرد پژوهشی دانشجویان رابطه مثبت دارد و میتواند آن را پیشبینی کند .این
پژوهشگران در مطالعه خود روی دانشجویان به این نتیجه رسیدند که دانشجویان برخوردار از سطوح باالی خودتنظیمی ،زودتر
از دانشجویانی که خودتنظیمی ندارند یا بسیار کم از آن برخوردار هستند ،پژوهش خود را تکمیل میکنند .میتوان گفت که
افراد دارای خودتنظیمی باال با درگیر شدن در تکالیف پژوهشی بهصورت انگیزشی ،فراشناختی و رفتاری تالش کرده و دست
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مقایسه خودتنظیمی پژوهشی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نشان داد که بین این دو مقطع ازلحاظ خودتنظیمی

از کوشش برنمیدارند.

پژوهشی تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین خودتنظیمی گروه علوم انسانی بیشتر از گروه غیر علوم انسانی است .یافته
1- Bonner & Kovach
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حاضر را تا حدودی میتوان با نتایج یافتههای تجری و همکاران ( ،)1390زارعی و مرندی ( ،)1390ویسکرمی ،سبزیان،
پیرجاوید و گراوند ( )1393و اوزان و همکاران ( )2012هماهنگ و همسو و با نتایج یافتههای کرمی و همکاران ()1384
ناهمسو دانست .در تبیین عدم همسویی پژوهش حاضر با یافتههای کرمی و همکاران ( )1384میتوان به عاملهای مختلف
تشکیلدهنده پرسشنامه پژوهش اشاره کرد .پرسشنامه استفادهشده در پژوهش کرمی و همکاران شامل راهبردهای شناختی
و فراشناختی هست که فاقد کلیه عاملهای موردنظر در نظریههای شناختی اجتماعی زیمرمن است؛ بهطوریکه پرسشنامه
تدوینشده در پژوهش حاضر ناظر بر راهبردهای انگیزشی و مدیریت منابع نیز میشود .زارعی و مرندی ( )1390نیز همسو با
یافتههای پژوهش حاضر در پژوهش خود بین رشتههای تحصیلی (علوم انسانی و فنی-مهندسی) ازلحاظ بهکارگیری این
راهبردها تفاوت معناداری مشاهده کردهاند .بهطوریکه میانگین دانشجویان علوم انسانی در راهبردهای یادگیری بیشتر از
گروه فنی-مهندسی بوده است .این تفاوت میتواند به خاطر تفاوت محتوا و مطال دروس رشتههای علوم انسانی و فنی
مهندسی باشد چراکه دانشجویان علوم انسانی به جهت اینکه اکثر مطال دروس آنها بهصورت مفهومی است بهناچار باید
برای موفق شدن از راهبردهای یادگیری کمک بگیرند .میتوان گفت تفاوت جامعه دانش آموزان دبیرستان و دوره تحصیالت
تکمیلی بسیار فاحش است و دوره تحصیالت تکمیلی مستلزم مهارتهای بسیاری ازجمله مدیریت منابع (ساخت محیطی،
تنظیم تالش و زمان و کمک طلبی از منابع آگاهتر) است .همچنین با توجه به افزایش سن و مسئولیتهای مترت بر آن
ازلحاظ زندگی حرفهای و تحصیلی ،این دوره بیش از دورههای پایینتر نیازمند تنظیم انگیزش برای دستیابی به اهداف
و جزم ،استقامت ،اعتمادبهنفب ،برنامهریزی و خود نظم دهی را از عوامل تسهیلکننده در انجام پژوهش و کمالگرایی،
اهمالکاری ،شک و تردید ،بالتکلیفی ،خستگی و مهارت برنامهریزی ضعیف را از موانع انجام پژوهش میداند.
همسو با یافته های پژوهش حاضر مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین گروه آموزشی علوم انسانی و غیر علوم انسانی ،تجری
و همکاران ( )1390نیز در پژوهش خود دریافتند که دانشجویان زیرگروه علوم انسانی از دانشجویان زیرگروههای فنی
خودتنظیم تر هستند .تنوع دروس در بین رشتههای انسانی بیشتر از رشتههای فنی و علوم پایه است و دانشجویان رشتههای
علوم انسانی با توجه به ماهیت دروس این رشتهها از راهبردهای خودتنظیمی بیشتری استفاده میکنند .همسو با یافتههای
ویسکرمی و همکاران ( )1393دانشجویان علوم انسانی در مقایسه با دانشجویان مهندسی ،تعامل بیشتری با اساتید خود در
کالسهای نظری دارند و از گفتوگو و مشاوره بیشتری برخوردارند و فرصت بیشتری برای اصالح و بهبود راهبردهای
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تعیینشده است .عالوه بر این ،لیندسی ( )2015حمایت و تشویق دوستان ،نظارت فردی اساتید سرپرست ،تعیین هدف ،عزم

یادگیری دارند و بهتدریج از این راهبردها بیشتر برخوردار میشوند.

اما رایت و کوکران )2000( 1اذعان میکنند که ماهیت پژوهشهای این دو حوزه متفاوت است .پژوهشهای حوزهی غیر
1- Wright, T., & Cochrane, R.
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گرچه وات و همکاران ( )2009معتقدند که مهارتهای پژوهشی در حوزه علوم انسانی و غیر علوم انسانی شبیه به هم هستند

پژوهش های تربیتی شماره  ،38بهار و تابستان 86-106 ،1398

علوم انسانی مستلزم بررسی و مطالعه پدیدههای عینی 1است که میتواند خارج از فرد در نظر گرفته شود که این مسئله
پژوهشگران این حوزه را قادر میسازد تا کار خود را از دنیای درونی خود جدا سازند و بنابراین از مسائل چالشبرانگیز هویت
و عزتنفب اجتناب کنند .در مقابل ،در بسیاری از رشتههای تحصیلی علوم انسانی و هنر ،پژوهش بهطور فراوانی میتواند
ذهنیتر2و نیازمند ارائه قضاوت عناصر دنیای درونی دانشجو مانند نظام باورها و ارزشهای او در نظر گرفته شود .در رشتههای
علوم انسانی به خاطر ماهیت موضوعی مطالعه انتظار میرود که یادگیرندهها از نوع نگاه انسانی و تعامالت اجتماعی باالتری
برخوردار بوده (در مرحله انتخاب رشته برحس عالقه و جهتگیریهای فردی) و در تعامل با محتوای درسی نیز از توسعه
بیشتری در این ویژگیها برخوردار شوند؛ میتوان انتظار داشت که دانشجویانی که در رشتههای علوم انسانی با پدیدههایی
اجتماعی و علومی نرم مانند اقتصاد و فقر و حاشیهنشینی و روسپیگری و عدالت و سیاست و متقاعدسازی و فروش و یاددهی
و ادبیات مواجه هستند ،بیشتر از دانشجویانی که با نگاه و قلمروی موضوعی اثباتی و سخت و فرموله و تک شیوهای و یک
جوابی باید به حل مسائل و تکالیف قالبی بپردازند؛ از نمره ساخت محیطی باالتری برخوردار شوند .شیوه تدریب مدرسان از
طریق تغییر چیدمان کالسهای درس و پروژههای اجتماعی نیز در کالسهای دانشجویان علوم انسانی بیش از دانشجویان
رشتههای علوم پایه و مهندسی مشهود است .مدیریت زمان هم در دانشجویان علوم انسانی باالتر است .دانشجویان علوم
انسانی در مطالعات خود قادر به انعطاف بیشتری در مقایسه با مطالعات آزمایشگاهی علوم پایه و یا تیمار گیاهان و یا شرایط
ضروری است که پژوهش های آتی به این مسئله وارد بشوند و خودتنظیمی پژوهشی این دو حوزه را با نظر به ماهیت
پژوهشهای آنها مورد کندوکاو قرار دهند.
پیشنهادهای کاربردی :برگزاری کارگاههایی بهمنظور آموزش مهارتهای خودتنظیمی در پژوهش به دانشجویان
تحصیالت تکمیلی ،آگاهی دادن به مدیران و مسئولین درباره اهمیت مهارتهای خودتنظیمی در زمینه پژوهش ،در نظر
گرفتن کلیه عوامل خودتنظیمی (شناختی ،فراشناختی ،انگیزشی ،رفتاری و محیطی) در پژوهشها ،روشهای آموزشی و
برنامههای درسی آینده ،بررسی مفصل خودتنظیمی پژوهشی پژوهشگران با رویکردهای دیگر جهت درک همهجانبه این
سازه ،تأکید و تمرکز روشهای آموزشی و برنامههای درسی بر انجام پروژههای پژوهشی در مقاطع تحصیلی پایین در جهت
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آزمایشگاهی علومی مانند دام هستند .با توجه به تفاوت بهدستآمده در پژوهش حاضر ،جهت تبیینهای قویتر در این زمینه

بهبود دانش و مهارت خودتنظیمی پژوهشی دانش آموزان و دانشجویان ،بررسی عوامل مؤثر بر خودتنظیمی پژوهشی جهت
پرورش این سازه برای پیشرفت تحصیلی و بهبود عملکرد پژوهشی.
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1- objective
2- subjective
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قدردانی :پژوهشگران از تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد که در این پژوهش مشارکت داشتند
بینهایت تشکر می کنند.
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Mohammad koohi,1Hossein Karshki,2Behrooz Mahram3

Abstract
Cycle of scientific research related to self-regulation skills and participation in research
requires planning, monitoring and reflection. The aim of this study was to investigate of
research self-regulation of post graduate students. The research method was descriptive.
The statistical population included all postgraduate students of Ferdowsi university of
Mashhad. 275 students were selected from the mentioned population by quota sampling
method and answered the research self-regulated questionnaire. The questionnaire was
developed based on Zimmermann's self-regulation theory (2002) and its content validity
was confirmed by the expert judgment of six psychology and education scholars. Principal
component analysis with varimax rotation revealed four factors that explained 41.90% of
the variance of the research self-regulation questionnaire. Cronbach's alpha coefficients
used for research self-regulation questionnaire (0.93) and motivational beliefs (0.87),
research resource management (0.84), Monitoring and Self-reflection (0.84), and
Forethought (0.83).The results showed that there was no significant difference between the
degrees of education in self-regulation, but there was a significant difference between
educational groups that the mean of motivational beliefs and resource management factors
1 - (corresponding author) Masters of Educational Research, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi
University of Mashhad, Iran.
2 - Ph. D, Associate Professor of Educational Psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi
University of Mashhad, Iran.
3 - Ph. D, Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
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of the students of the humanities was higher than the non-human sciences students.
Therefore, according to the findings of this study, improving student performance requires
teachers’ attention and training, academic curriculum to research self-regulation.
Keywords: Research Self- regulation, post-graduate, Educational Groups, Academic
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Degrees, Zimmermann's self-regulation theory.
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