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 چکیده
 یدهنظم ،بیرونی دهینظم( یلیتحص-دهیخودنظمبر  گريخودتعیین هايمهارتآموزش  یاثربخش یهدف پژوهش حاضر بررس

آموزان بود. پژوهش حاضر (چالش، تعهد و کنترل) دانش شناختی روان یابعاد سرسخت) و یدرون یدهو نظم همانندسازي یدهنظم فکن،درون
مستقل  ریبه عنوان متغ گريخودتعیین هايمهارت آموزش آن در که بود کنترل گروه با آزمونپس-آزمونشیطرح پ با یشیآزما-مهیاز نوع ن
آموز دانش 120شامل  هایوابسته در نظر گرفته شدند. آزمودن يرهایبه عنوان متغ یشناخت-روان یو ابعاد سرسخت یلتحصی دهیخودنظمو انواع 

 معنا که ابتدا دو نیانتخاب شدند. به ا ايخوشه یتصادف يرگیبودند که به صورت نمونه 1396-97 یلیدر سال تحص رازیهشتم شهر ش ۀیپا
هشتم  ۀیپا هايانتخاب شدند. سپس کالس رازیاول متوسطه شهر ش ةاز مدارس دور یپسرانه به صورت تصادف ۀدخترانه و دو مدرس ۀمدرس

. قبل از شروع آموزش، افتندیو دو گروه کنترل) اختصاص  شیکنترل (دو گروه آزما و شیآزما هايگروهبه  یمدارس به طور تصادف نیا
جرا شد. و کنترل ا شیآزما يهاگروه بر کوباسا، یشخص يهادگاهید یابینهیزم نامۀپرسشو کانل، و  انیر یلتحصی دهیخودنظم نامۀپرسش

 انی) آموزش داده شد و در پا1994و هافمن ( لدیمطابق با مدل ف يگرنخودتعیی يهامهارت ش،یآزما يهاجلسه به گروه 10 یسپس ط
مورد  يرمتغیتک انسیکوار لیتحل و يرچندمتغی انسیکوار لیتحل يعمل آمد. اطالعات با استفاده از روش آمارها به آزمون از همه گروهپس
 ،دهی بیرونینظممنجر به کاهش  يداریبه نحو معن گريخودتعیین هايمهارتپژوهش نشان داد که آموزش  هايیافتهقرار گرفت.  لیتحل
 یابعاد سرسخت ،گريخودتعیین يهاآموزش مهارت ن،ی. همچنشودیم درونی یدهنظم شیو افزا همانندسازي یدهو نظم فکندرون یدهنظم

 ۀدر برنام يگرنییخودتع-يهامهارت تیاز اهم یحاکپژوهش  نیا جی. نتادهدیم شیافزا يداریآموزان به نحو معنرا در دانش شناختیروان
 آموزان است.دانش شناختیروان یو سرسخت یدهمنظور ارتقاء خودنظم به یدرس
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 مقدمه
 دشومیآموزان مشاهده اي در میان دانشاز جمله مسائل و مشکالتی که امروزه به طور گسترده

آموزان در هدایت یادگیري خود و توانایی دانشنا، استهاي نظام آموزشی و بخش مهمی از دغدغه
 ۀها و مشکالت تحصیلی است. این در حالی است که یکی از اهداف مهم برنامرویارویی با چالش

هاي آموزان در انجام فعالیتدهی و افزایش پشتکار و تعهد دانشنظمدرسی ایجاد توانایی خود
 ها مستلزم برخورداري از انگیزشتحصیلی است. از آنجایی که دستیابی به این توانایی

 ,González, Swanson, Lynch & Williams)پافشاري در مسیر دستیابی به اهداف است  درونی و

درسی که فرصت  ۀهاي انگیزشی در برنامرسد با ایجاد و بهبود مهارتنظر میلذا به   ,(2016
کند، آموزان فراهم میها را براي دانششایستگی گري، کنترل، نظارت و به نمایش گذاشتنانتخاب

ستر تواند بهاي انگیزشی که میها یاري رساند. از جمله نظریهها را در پرورش این توانایین آنتوامی
 است. ) Deci & Ryan, 2000( 1گريخودتعیین ۀمناسبی براي این مداخالت فراهم کند، نظری

2017)   Olafsen & Ryan, (Deci, انگیزش  ۀدر زمین 2ايگري را فرانظریهخودتعیین ۀنظری
بیل هاي متعددي از قدرونی و بیرونی تکامل یافته و در زمینهدانند که در خصوص انگیزشانسان می

 & Ryan(رشد فردي، بهزیستی، سالمت، فرزندپروري و تعلیم و تربیت کاربردهاي فراوانی دارد 

Deci, 2017 ؛Andreadakis, Joussemet & Mageau, 2018.( 
و  رفتار بر اساس حسی از آزادي ةحالتی است که برانگیزانند ةدکننگري توصیفخودتعیین

 ,Ryan )شودو منجر به بالندگی و شکوفایی استعدادهاي افراد می )Deci & Ryan, 1985( اراده است

Ryan, Di Domenico & Deci, 2019)  Field & Hoffman, 2007) .(گري را به عنوان ، خودتعیین
نند. ککسب اهداف بر اساس شناخت و ارزشمند دانستن خود تعریف میتوانایی فرد در تشخیص و 

ا به یۀ پرورش توانایی هدایت یادگیري، گري از جهات مختلف زمینتحصیلی، خودتعیین ةدر حوز
. از یک جهت، مطابق با پیوستار کندمیآموزان فراهم دهی را در دانشبیان دیگر توانایی خودنظم

گر شود، توانایی و آموزان خودتعیینکند هرچه انگیزش دانشارائه می (Ryan, 2009) انگیزشی که
هاي زششود. بر اساس این پیوستار، انگیبیشتر می درونیهاي تنظیممهارت آنان براي استفاده از سبک

 دهند. هاي خودتنظیمی هستند، افزایش میفعالیت ۀدرونی را که الزمگر، انگیزشخودتعیین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - self-determination theory 
2 - metatheory 
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هاي کاري ارائه محیط ةویژ پیوستاري از انگیزش (Rigby & Ryan, 2018) ریان و ریان همچنین،
گیرد. در هاي درونی را در برمیکننده گرفته تا انگیزشهاي منفعالنه یا کنترلکنند که از انگیزشمی

هد روند، تعهاي شخصی پیش میاین پیوستار، هرچقدر کارکنان به سمت انگیزش درونی و ارزش
اي استعداد ها دارگري انسانخودتعیین ۀاز جهت دیگر، مطابق با نظری شود.آنان به انجام کار بیشتر می

البته این  .(Ryan & et al, 2019) دهی هستندذاتی براي رشد در جهت افزایش ظرفیت خودنظم
آن  ات اساسیو از جمله ملزوم ؛بلکه نیازمند ملزوماتی است ،کنداستعداد به نحو خودکار رشد نمی

  . (Ryan & et al, 2019) گري استخودتعیین
اي از گري عبارت است از مجموعهخودتعیین (Leake & Boone, 2007)  لیک و بوم به اعتقاد

 دهی به اهداف، دهد تا در جهتهایی که به فرد این توانایی را میها و باورها، دانشمهارت
درکی  و گري، نگرششود. هنگامی که افراد براساس خودتعیین دهی و رفتار مستقالنه درگیرنظمخود

دهند، احساس توانایی بیشتري براي کنترل زندگی خود داشته و که از خود دارند، عملی را انجام می
  (Sergis, Sampson & Pelliccione, 2018). شوندبه عنوان فردي کارآمد در نظر گرفته می

دهی را به عنوان ظرفیتی براي تعدیل افکار و احساسات حاکم بر خودنظم )(Garrin, 2014 گرین
  & Moilanen, Rasmussen) ، مولینن، رازموسن و پادیال همچنینکند. رفتار انسان تعریف می

Padilla‐walker, 2015) ت، دهی عبارت است از توانایی فرد در نظارکنند که خودنظممی بیان
اي هرفتار خود براي رسیدن به اهداف شخصی متناسب با استاندارد ارزیابی، اصالح و مهار فعاالنۀ

هاي روانی فرد جهت کوشش ةکنندتوان توصیفدهی را میمقبول اجتماعی. در حقیقت، خودنظم
 (Buhrau & Sujan, 2015). کنترل وضعیت درونی، به منظور رسیدن به اهداف باالتر دانست

 نامیده 1تحصیلیدهیتحصیلی تحت عنوان خودنظم ةدهی در حوزکارگیري مهارت خودنظمهب
دهی تحصیلی تفکرات، احساسات و خودنظم (Zimmerman, 1995) زیمرمن شود. به اعتقادمی

 هاي خودجوش به منظور دستیابی به اهداف تحصیلی است. در واقع او معتقد استفعالیت
نگیزشی، شناختی و رفتاري در فرآیند ده توصیف کرد که از نظر اتوان خودنظمآموزانی را میدانش

ود را هاي خآموزانی به طور شخصی کوششیادگیري خود مشارکت فعال داشته باشند. چنین دانش
دهند و بر معلمان، والدین یا دیگر عوامل براي کسب دانش و مهارت شروع کرده و جهت می

 کنند. آموزشی کمتر تکیه می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - academic self-regulation 
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که بر اساس » 1بیرونیدهینظم«کند. را به چهار نوع تقسیم میدهی خودنظم   (Ryan, 2009) ریان
رفتار فرد است. بدین صورت که افراد فعالیتی را به این علّت انجام  ةآن عاملی خارجی بر انگیزانند

 ی دهنظم«شوند نه خود فعالیت، شان ارزش قائل میدهند که براي پیامد وابسته به فعالیتمی
فشار روانی، دوري از احساس گناه و دریافت تأیید اجتماعی منبع فعالیت  ، که در آن»2فکندرون

ود و شهاي بیرونی برانگیخته میکه در آن رفتار به کمک انگیزه» 3سازيدهی همانندنظم«فرد است، 
که فرد بدون در » 4درونیدهینظم«و  ،شودفعالیت از روي اراده و به دلیل اهمیتی که دارد انجام می

رفتن پیامدهاي عمل خویش، صرفاً جهت کسب لذت، رضایت و اشتیاق درونی به انجام رفتار نظر گ
  (Ryan, 2009).  پردازدمی

طور ارادي و مختارانه، اقداماتی را به منظور دستیابی به اهداف  گر بهآموزان خودتعییندانش
هاي فعالیت طبیعی آنان به انجاماي از تمایل دهی) که این امر نشانهکنند (خودنظمشروع و هدایت می

ها خودآغازگر بودن فعالیت . (Sheikholeslami, 2011)سازماندهی شده و آغازگر بودن استخود
 ها در امور تحصیلی افزایش، تالش آنکننداحساس کنترل  بر شرایط آموزانشود این دانشباعث می

و  ،(Chirkov, Ryan & Willness, 2005)نند کننده در تغییرات زندگی بدایابد، خود را عامل تعیین
 (Masten, 2009) .دهندنشان  5به احتمال بیشتري در قبال مشکالت و فشارهاي تحصیلی سرسختی

تقد کند و معرا ظرفیت مثبت روانی افراد در کنار آمدن با استرس و حوادث تعریف می سرسختی
ش و ناراحتی نتعادل پس از تجربه کردن ت است این ویژگی شامل توانایی براي بازگشتن به وضعیت

را معرفی کرده و آن را  6شناختیروانسرسختی، مفهوم )Kobasa, 1979( کوباسا است. در این راستا،
داند که به تعدیل ارتباط بین وقایع پردغدغه زندگی و احتمال ابتالء به بیماري و خصوصیتی می
 به معناي تمایل 7تعهد-1مؤلفه است. سه  ةربرگیرندپردازد. این مفهوم دشناختی میمشکالت روان

 که چه، بر اهمیت و ارزش آناستبه درگیر شدن با وقایع است. فردي که میزان تعهد در او باال 
دهد، باور دارد و بر همین اساس قادر است در مورد هر آنچه انجام کسی است و چه کاري انجام می

 توانایی کنترل کردن به معناي 8کنترل -2برانگیزد. دهد، معنایی بیابد و کنجکاوي خود را می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - extrinsic regulation 
2- introjected regulation                                                     
3- identified regulation                                                             
4- intrinsic regulation                                                                
5- hardiness                                                                     
6 - psychological hardiness 
7 - commitment 
8 - control 
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دهاي رویدا بر کنترل قوي هستند ۀشود. افرادي که در مؤلفهاي متنوع زندگی تعریف میموقعیت
یرامون پ توانند بر محیطدانند و باور دارند که میمی پذیربینیپیش ها راآنو  دارند زندگی خود تسلط

که تغییرات در زندگی امري عبارت است از توانایی درك این 1چالش -3خود تأثیرگذار باشند. 
 مثبت  این ویژگی .انگیز براي رشد بیشتر هستنداي هیجانطبیعی هستند و این تغییرات مبارزه

با  مغایر هايشود که حتی رویدادپذیري و پذیرا بودن موجب میشناختی با تقویت انعطافروان
 رویدادهاي طبیعی زندگی، مطلوب و به عنوان فرصتی براي رشد و یادگیري در نظر گرفته شوند

Kobasa, 1979)(.  
دهی و سرسختی  است. براي مثال، گري با خودنظمها حاکی از ارتباط خودتعییننتایج پژوهش

در پژوهشی ) (Oga-Baldwin, Nakata, Parker & Ryan, 2017بالدوین، ناکاتا، پارکر و ریان -اوگا
شناختی، به طور مستقیم و کننده از نیازهاي اساسی رواننشان دادند که راهبردهاي تدریس حمایت

أثیرگذار آموزان تتحصــیلی دانشدهیغیر مســتقیم بر میزان درگیري تحصــیلی و به تبع آن خودنظم
در پژوهش خود از  (Dincer, Yesilyurt & Takkach, 2012) دینســر، یســیلیورت و تاکاچ اســت.

و نشــان دادند در صــورتی که محیط تحصــیلی از خودپیروي  کردندگري حمایت خودتعیین ۀنظری
ی هاي کالس و پیشرفت تحصیلآموزان حمایت کند، شایستگی، درگیري و شرکت در فعالیتدانش
یش در آن فزا میهــا ا نی. کنــدپیــدا  جی و امــا نگــاال یی ســــ ــا ــاب یی، خضــــري، ب ج  ا

(Ejei, Khezri azar, Babaei Sangelaji, & Amani, 2009)  نشــان دادند که نیازهاي اســاســی
هاي هکه از مؤلف ،داري بر انگیزش درونییشــناختی خودپیروي و شــایســتگی، اثر مثبت و معنروان

ـــتتحصـــیلی دانشدهیمهم خودنظم خالک،  دارند. همچنین، مطابق با نتایج پژوهش آموزان اس
یت کردن از  )(Khaliq, Mwachofi & Broyles, 2010موچوفی و برویلس  ما یافتن و ح تحقق 

ـــدتواند بر انگیزه درونی و به دنبال آن خودنظمخودپیروي می ـــته باش   .دهی افراد تأثیر مثبتی داش

در  (Baranauskienė, Serdiuk & Chykhantsova, 2016) بارانوسـکینی، سـردیوك و چیخانتسـوا
شان دادند که خودپیروي شخصی، به فرد کمک میپ شارزاي ژوهش خویش ن کند در برابر عوامل ف

شته بیرونی مقاومت کرده، رفتارهاي خویش را تعیین سبی از رفتارهایش دا  کند و بتواند ارزیابی منا
یزش آوري مبنایی انگیزشی دارد. افرادي که داراي انگتاب) (Martin, 2003 باشد. براساس مطالعات

ستند، بر موقعیت شتري دارند، به همین دلیل خودپیرو ه سلط و کنترل بی ساس ت شی اح هاي آموز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - challenge 
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ـــب با چالشتالش ـــبت به انجام آنها را انتخاب کرده و نهایی متناس میرزایی،  ها تأکید دارند.س
نیز بر این  (Mirzaee, Kiamanesh, Hejazi & Banijamali, 2016)کیامنش، حجازي و بنی جمال 

شتري دارند و باورند دانش سلط و کنترل بی ساس ت ستند اح آموزانی که داراي انگیزش خودپیرو ه
 شود.آوري میها از شکست، منجر به تابآن نبودن این تالش و تسلط همراه با نگران

دهی و گري با خودنظمتعیینبه لحاظ نظري و پژوهشی، خودشود میمشاهده گونه که  همان
یلد فگري آموزش است. ختی در ارتباط است. از طرف دیگر، مطابق با مبانی نظري، خودتعیینسرس

و شامل پنج مؤلفه  گري را اکتسابیخودتعیینهايمهارت، (Field & Hoffman, 2012) و هافمن 
، پیامدهاي 4، عمل3ریزي، برنامه2، ارزشمند دانستن خود1ند از: شناخت خودادانند که عبارتمی

گري با دو بعد شناخت خود و ارزشمند خودتعیینهاي. بر این اساس، مهارت5تجربه و یادگیري
فتار ر ۀکنند که به عنوان پایشود، این دو، فرآیندهاي درونی را توصیف میدانستن خود شروع می

شوند. شناخت خود شامل شناختن نقاط قوت و ضعف، نیازها و ترجیحات گر محسوب میخودتعیین
ست (به معناي تحسین کردن نقاط قوتی ا 6م خود است. ارزشمند دانستن خود شامل پذیرش خودمه

به فردي برخوردار است و اغلب به عنوان نقطه ضعف فرد در نظر گرفته شده که از کیفیت منحصر
 ها و مراقبت هیجانی، ذهنی و جسمانی از خود استاست)، شناخت حقوق و مسئولیت

(Wehmeyer, Palmer, Shogren, Williams-Diehm & Soukup, 2013 ؛Field & Hoffman, 

اگرچه، شناخت و ارزشمند دانستن خود مبنایی براي   Wehmeyer & Schwartz, 2016( ؛ 2012
اید مجهز به گر شوند بکه افراد خودتعییناین، براي آنگري هستند، اما کافی نیستند. بنابرخودتعیین

 ۀها در دو طبقجوي عالئق و ترجیحات خود باشند، که این مهارتوجستهاي الزم جهت مهارت
ریزي عملی جهت گذاري، برنامهریزي شامل هدفگیرند. برنامهریزي و عمل قرار میکلی برنامه

ي، موفقیت ریزبینی نتایج رفتار است. موفقیت فرد در گام برنامهرسیدن به اهداف مورد نظر و پیش
گام بعدي است) را به همراه خواهد داشت. عمل به معناي ریسک کردن، برقراري در عمل کردن (که 

ایدار گو و مناظره با دیگران و پوارتباط با دیگران، استفاده کردن از منابع حمایتی در دسترس، گفت
اي هآخر، پیامدهاي تجربه و یادگیري است که در طی این مرحله پیامد ۀشود. مرحلبودن تعریف می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- know yourself                                                      
2- value yourself                                                      
3- plan                                                                      
4- act                                                                        
5- experience outcomes and learn                          
6- self-acceptance 
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ل شوند یا ممکن است تعدیها ادراك میمقایسه شده، یا موفقیترود میانتظار هایی که با پیامد عملی
ف هایی در سطح اهدا. هنگامی که موفقیت و تعدیلشودها ایجاد و تغییراتی در سطح اهداف و برنامه

کند. ه کار میدانستن خود شروع بدهند، این چرخه مجدداً با شناخت و ارزشمند ها رخ میو برنامه
ها بر افزایش خودشناسی، تمرکز این مهارت  (Field & Hoffman, 2012)فیلد و هافمن اعتقادبه 

ها معطوف به ارزشمندي است. به عبارت دیگر، این مهارتخودباوري، اراده، آغازگري و خود
شده هستند. اسلوب مطرح 3و نیاز به ارتباط 2، نیاز به شایستگی1پیرويبرآورده ساختن نیاز به خود

ا و هتوانند تصمیمآموزان بیاموزند که چگونه میدانش اگرگري نشانگر آن است که در خودتعیین
نیازهاي اساسی خود تطبیق دهند، امکان کنترل بیشتري در زندگی اقدامات خود را با عالیق و 

بر این اساس،  خواهند شد.دهی برخوردار هایی براي خودنظمهمچنین، از فرصت ،خواهند داشت
 توان گري میهاي خودتعیینمسئله این پژوهش آن است که آیا با آموزش مهارت

 آموزان را افزایش داد؟شناختی دانشروانتحصیلی و سرسختیدهیخودنظم
هاي با توجه به مباحث مطرح شده، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت

آموزان است. در خصوص شناختی دانشروانتحصیلی و سرسختیدهیگري بر خودنظمخودتعیین
در واقع ارتقاء درسی اشاره نمود.  ۀتوان به اهمیت اهداف عاطفی در برنامضرورت این پژوهش می

از جمله اهداف مهم عاطفی  ،آموزان و کسب مهارت هدایت و مدیریت یادگیري خودسرسختی دانش
اهداف عاطفی  ةهایی که در حوز. چرا که مهارتلحاظ شودرسی هستند که الزم است در برنامه د

 هاي آمیز هستند. پرورش مهارتدستیابی به یک زندگی موفقیت ۀشوند، الزمکسب می
ا درسی نظام آموزشی جامعه م ۀگري نیز از دیگر اهداف عاطفی است که متأسفانه در برنامخودتعیین

ایران با غفلت از رسالت اصلی خود یعنی پرورش استقالل . امروزه مدارس به آن توجه نشده است
هاي عملیاتی براي آموزش آموزان و احساس کنترل بر شرایط آموزشی، فاقد برنامهدر دانش
ها پیش در جوامع گري از سالخودتعیینهايگري هستند. در واقع، جنبش آموزش مهارتخودتعیین

این گستردگی، متأسفانه تاکنون درکشور ایران توجه کافی رغم پیشرفته آغاز به کار کرده است، علی
زمینه صورت گرفته است از نوع همبستگی بوده  این درکه هایی پژوهشبه این مقوله نشده و اکثر 
ی های. پژوهش حاضر از جمله پژوهشها با محدودیت روبرو بوده استو تفسیر علّی از نتایج آن

 گري برهاي خودتعیینی به بررسی تأثیر آموزش مهارتاست که با استفاده از روش آزمایش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 - autonomy 
2 - competence 
3 - relatedness 
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روشن  ها راو روابط علّی بین این متغیر ،شناختی پرداختهرواندهی تحصیلی و سرسختیخودنظم
دهی و ساخته است. لذا پژوهش حاضر گام مهمی براي انجام مداخالت در جهت افزایش خودنظم

 آموزان است. شناختی دانشروانسرسختی 
 ند از:اهاي پژوهش عبارتفرضیه

فکن، و دروندهینظمبیرونی، دهیگري منجر به کاهش نظمهاي خودتعیینآموزش مهارت -1
 .شودآموزان میدرونی دانشدهینظم همانندسازي و افزایش دهینظم

آموزان شناختی دانشروانگري منجر به افزایش سرسختیهاي خودتعیینآموزش مهارت -2
 .شودمی

 روش پژوهش

 ۀجامع. است کنترل گروه و آزمونپس-آزمون شیهمراه با پ یشیآزما مهیطرح پژوهش حاضر ن
ر سال که د ،بود رازیهشتم شهر ش ۀپای پسر و دختر آموزاندانش ۀیدر پژوهش حاضر شامل کل آماري
 آموزدانش 120هش شامل پژو در کنندگانبودند. شرکت لیمشغول به تحص 1396-97 یلیتحص
معنا  نیانتخاب شدند. به ا ايخوشه یتصادف يرگیهشتم بود که به صورت نمونه ۀیپا رپس و دختر

اول متوسطه  ةاز مدارس دور یکه ابتدا دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه به صورت تصادف
 هايگروهبه  یمدارس به طور تصادف نیهشتم ا ۀیپا هايانتخاب شدند. سپس کالس رازیشهر ش

نفره بود. دو گروه  30پژوهش حاضر شامل چهار گروه  ،نی. بنابراافتندیاختصاص  لکنتر و شیآزما
 گروه کیگروه دختران و  کیگروه پسران) و دو گروه کنترل ( کیگروه دختران و  کی( شیآزما

 یبرخ اتریتا از تأث ،و کنترل از دو مدرسه انتخاب شدند شیپسران). الزم به ذکر است که گروه آزما
 ود.ش يرگیشیافراد دو گروه پ نیپژوهش مانند تبادل اطالعات ب جیبر نتا گرداخلهم هايریمتغ

 ند از:اپژوهش عبارت يابزارها

 ةفرم کودکان (دور یلتحصی دهیخودنظم نامۀپرسش:  SRQ-A یلتحصی دهیخودنظم نامۀپرسش
 32 يدارا هنامپرسش نیشده است. ا هی) تهRyan & Conell, 1989) توسط (ییو راهنما ییابتدا
) و چهار 4تا کامالً درست است=  1= ستی(اصالً درست ن کرتیل ايچهار درجه فیدر ط هیگو

  یدهنظم فکن،درون یدهنظم ،دهی بیرونینظمند از: اعبارت هااسیمق. خردهاست اسیخرده مق
 فی(انجام دادن تکال تیبراساس چهار نوع فعال یده. هر نوع نظمدرونییدهو نظم سازيهمانند

سخت در کالس و داشتن عملکرد خوب  هايدرکالس، پاسخ به پرسش فیمدرسه، انجام دادن تکال
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، هنامپرسش ییروا نیی) به منظور تعAlborzi, 2010( البرزي ران،یشده است. در ا میدر مدرسه) تنظ
 30/0ز را ا یهمبستگ بیضرا ۀرا محاسبه و دامن اسیبا نمره کل مق اسینمره هر خرده مق یهمبستگ

برابر  KMOنمونه  تی، اندازه کفاهنامپرسش یعامل لیبراساس تحل ن،یگزارش نمود. همچن 84/0تا 
ابزار  نیا ییاپای. آمد دست) به <p 0001/0( 85/6146بارتلت برابر با  یو مقدار مجذور خ 88/0با 
 با برابر فکن درون– یده، نظم84/0برابر با  یرونبی یدهنظم يکرونباخ برا يبا استفاده از آلفا زین

 .به دست آمد 68/0برابر با  یدرون یدهو نظم 85/0برابر با  سازيهمانند دهینظم ،84/0
 (Alborzi, 2010).  (Ryan & Conell, 1989) يدر پژوهش خود، در سه نمونه شهر زین، 

تا  62/0از  هااسیخرده مق يرا برا نامۀپرسش نیکرونباخ ا يآلفا بیضرا ،ییو روستا يشهر هحوم
 گزارش نمودند. 82/0

و  يدییتأ یعامل لیاز تحل یلیتحص دهیخودنظم نامۀپرسش ییروا یبررس يپژوهش حاضر برا در
 اسیمق يدییتأ یعامل لیتحل جیکرونباخ استفاده شد. نتا يآلفا بیآن از ضر ییایپا یبررس يبرا

 یعامل لینمود. بر اساس تحل دییرا تأ هنامپرسش یچهارعامل ساختار یلیتحص دهیخودنظم
 يهاهیگو ياحراز شده برا یبار عامل ۀو دامن 885/0برابر با  KMOنمونه  تی، اندازه کفاهنامپرسش

/، 80تا  66/0 نیب فکندرون دهینظم اسی، خرده مق70/0تا  56/0 نیب یرونبیدهینظم اسیخرده مق
 تا 69/0 نیب یدرون دهینظم اسیو خرده مق 71/0تا  57/0 نیب همانندسازي دهینظم اسیخرده مق

تا  56/0 نیب اسیمق نیمورد قبول ا هايهیگو ياحراز شده برا یبود. در مجموع بار عامل ریمتغّ 73/0
 دهینظم فکن،درون یدهنظم ،یرونیب یدهکرونباخ نظم يآلفا بیضرا ن،یدست آمد. همچنبه 80/0

 آمد.  ستدبه 84/0و 86/0، 80/0، 72/0برابر با   بیبه ترت یدرون یدهو نظم سازيهمانند

 یابینهیزم نامۀپرسشتوسط  شناختیروان ی: سرسخت PVSQیشخص هايدگاهید یابینهیزم نامپرسش
و سه  هیگو50متشکل از  هنامپرسش نیشد. ا يریگ) اندازهKobasa, 1990( یشخص هايدگاهید

 کرتیل فیند از:  تعهد، چالش  و کنترل و بر اساس طاعبارت هااسیمقخرده  نیاست. ا اسیمقخرده
. شودیم يگذار) تا سه (کامالً درست است) نمرهستیاز صفر (اصالً درست ن ايدرجه 4
)Hydarinia, 2015( ا ب هااسیخرده مق یهمبستگ بیمحاسبه ضر قیرا از طر نامۀپرسش ییروا

نترل، تعهد، چالش و ک هاياسمقیخرده يبرا بیرا به ترت بیو ضرا کرده یبررس یکل سرسخت ةنمر
 يکرونباخ را برا يبه روش آلفا ییایپا بیضرا يو ن،یعالوه بر ا. گزارش نمود 84/0و  69/0، 85/0
، 68/0، 80/0 بیتعهد، چالش و کنترل به ترت هاياسیو خرده مق شناختیروان یکل سرسخت ةنمر
 یسرسخت اسیمق يدییتأ یعامل لیتحل جیگزارش کرده است. در پژوهش حاضر، نتا68/0و 50/0
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اندازه  ،هنامرسشپ یعامل لیبر اساس تحل .بود نامۀپرسش یساختار سه عامل دییتأ انگریب شناختیروان
تعهد  اسیخرده مق يهاهیگو ياحراز شده برا یو دامنه بار عامل 670/0برابر با  KMOنمونه  تیکفا

 74/0تا  54/0 نیکنترل ب اسیو خرده مق 79/0تا  64/0 نیچالش ب اسی، خرده مق71/0تا  59/0 نیب
 79/0تا  54/0 نیب اسیقم نیمورد قبول ا هاهیگو ياحراز شده برا یبود. در مجموع بار عامل ریمتغّ
 يآلفا بیکرونباخ استفاده شد. ضرا يآلفا بیاز ضر هنامپرسش ییایپا یدست آمد. جهت بررسبه

برابر با  بیبه ترت شناختیروان یکل سرسخت ةتعهد، چالش، کنترل و نمر يهااسیکرونباخ خرده مق
 .آمد دستبه 82/0و  66/0، 52/0، 70/0

 اجرا روش

الزم انجام گرفت. سپس، محقق  يهایمدارس هماهنگ رانیپژوهش، ابتدا با مد نیا يمنظور اجرا به
 یلیصتح-دهیخودنظم نامۀپرسشو کنترل،  شیآزما يهاها به گروهکالس یپس از اختصاص تصادف

 پسها اجرا نمود. گروه ۀهم يهایآزمودن يبر رو آزمونشیعنوان پرا به شناختیروان یو سرسخت
محقق آموزش داده  ۀلیوسبه گريخودتعیین هايمهارت ش،یآزما يهابه گروه آزمون،شیپ ياز اجرا
 هایآزمودن ۀآموزش، هم انینکردند. در پا افتیدر یآموزش چیکنترل ه يهامدت گروه نیا یشد. ط

 لیمآزمون تک-عنوان پسرا به شناختیروان یو سرسخت یلتحصی دهیخودنظم نامۀپرسشمجدداً 
بر  یمبتن یبسته آموزش يرکارگیو به یطراح قیاز طر يگرنخودتعیی يهاکردند. آموزش مهارت
نرمال،  يآموزآن با نمونه دانش قیو تطب )Field & Hoffman, 1994اصول و عناصر مدل (

 هايمهارتاجرا شد. خالصه جلسات آموزش  ياقهیدق 60جلسه  10 یصورت گرفت. آموزش در ط
 آورده شده است. 1در جدول شماره  گريخودتعیین
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 يگرنییخودتع يهاجلسات آموزش مهارت -1جدول

 
 
 
 

 هدف جلسات

 جلسه اول
 و به نقش و اهمیت تخیل در هدف آشنا شوند گريو با مفهوم خودتعیین کنندگان با همشرکت

 گذاري پی ببرند.

 جلسه دوم
و  هاي خود فکر کنندها کمک کند تا به خواستهتواند به آنمیآموزان بتوانند تشخیص دهند که چطور تخیل دانش

 .ها مهم استکه چه چیز براي آناي بنویسند مبنی بر اینبتوانند جمله

 جلسه سوم
اي هآموزان احساسات، عواطف، نقاط قوت و ضعف، ترجیحات و نیازهاي خویش را بشناسند، بتوانند انتخابدانش 

 بر نقاط قوت و ضعفشان است را تشخیص داده و یک بند درباره آن بنویسند.خویش در آینده که مبتنی 

 جلسه چهارم
 ها وها و قواعد زندگی خویش را تشخیص دهند و با نقشها، مسئولیتآموزان بتوانند انتظارات، حمایتدانش

 هاي خویش به عنوان عضوي از جامعه آشنا شوند.مسئولیت

 جلسه پنجم
هاي مرتبط با ارزشمند دانستن خود را پرورش دهند، خود و دیگران را بپذیرند و ارزشمند بدانند آموزان مهارتدانش

 و بتوانند روابط مثبتی  با دیگران داشته باشند.

 جلسه ششم
د، هاي بلندمدت تهیه کننها را براي هدففهرستی از گزینهو  هاي خود را تشخیص دهندآموزان بتوانند هدفدانش
 .مدت انتخاب کنندبتوانند یک هدف بلندبینی کرده و احتمالی را پیشنتایج 

 هفتمجلسه 
ا که براي هایی رگامو  یافتنی بنویسندگیري و دستمشاهده، قابل اندازهآموزان بتوانند سه هدف کوتاه مدت قابل دانش

 .کند بشناسندهاي کوتاه مدت کمک میرسیدن به هدف

 جلسه هشتم
نخستین گام براي کار به سوي هدف، گري را در مورد تجارب خود به کار بگیرندبتوانند مدل خودتعیینآموزان دانش

ریزي شده را نتایج بالقوه اعمال برنامه ، به طور ذهنی برنامه را مرور کرده و هاي کوتاه مدت را تشخیص دهند
 رورش دهند.ها را پهاي مرتبط با عملی کردن برنامه. همچنین مهارتتشخیص دهند

 جلسه نهم
مدت به آنکوتاهاي ههدف به کارهایی را که در رسیدنآموزان اهداف تحصیلی را براي یک هفته تدوین کنند، دانش

بی به در دستیا شدن برنامه خویش را تشخیص دهند و میزان موفقیت، پیامدهاي عملیکند تشخیص دهندها کمک می
 شان را ارزیابی کنند.اهداف

 دهم جلسه
گري پایدار هاي خود را براي خودتعیینایدهو  گري را به یاد بیاورندآموزان بتوانند مفاهیم کلیدي خودتعییندانش

 .بنویسند
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 هایافته
دهی گري بر خود نظمخودتعیینهايهدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت

درونی) و دهیسازي و نظمهماننددهینظمفکن، دروندهیدهی بیرونی، نظمتحصیلی (شامل نظم
 هاي توصیفی شامل میانگین وشناختی (شامل تعهد، کنترل و چالش) بود. شاخصروانسرسختی 

شناختی در تحصیلی و سرسختی رواندهیآزمون خودنظمآزمون و پسانحراف معیار نمرات پیش
 ارائه شده است. 2جدول شماره 
 شیپژوهش در گروه کنترل و آزما يهارینمرات متغ نیشتریو ب نیکمتر ار،یانحراف مع ن،یانگیم -2جدول 

 هايمتغیر

 پژوهش
 گروه

 آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین بیشترین کمترین
انحراف 
 استاندارد

 بیشترین کمترین

ود
خ

ظم
ن

لی
صی

تح
ی 

ده
 

نظم دهی 

 بیرونی

 31 22 31/2 62/26 32 21 63/2 43/27 کنترل

 30 20 56/2 40/24 32 22 62/2 57/26 آزمایش

دهی نظم

 فکندرون

 31 20 60/2 45/26 31 22 21/2 70/26 کنترل

 29 20 40/2 72/24 31 23 42/2 50/26 آزمایش

دهی نظم

 همانندسازي

 28 18 86/2 47/23 30 18 78/2 13/24 کنترل

 29 16 82/2 68/21 30 19 96/2 97/23 آزمایش

دهی نظم

 درونی

 31 13 32/4 65/20 26 16 68/2 97/20 کنترل

 30 18 20/3 48/23 25 16 35/2 80/20 آزمایش

وان
ی ر

خت
رس

س
تی

اخ
شن

 
 نمره کل

 104 65 02/9 05/84 99 71 30/6 08/84 کنترل

 114 66 95/8 00/97 95 72 36/5 32/83 آزمایش

 تعهد
 39 19 49/4 00/28 34 22 18/3 50/27 کنترل

 44 12 29/5 40/32 34 21 93/2 43/27 آزمایش

 چالش
 33 19 86/3 95/25 33 20 14/3 42/26 کنترل

 38 21 24/4 68/30 31 20 67/2 92/25 آزمایش

 کنترل
 41 21 46/4 18/30 36 25 91/2 17/30 کنترل

 41 24 98/3 92/33 36 24 88/2 97/29 آزمایش
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 شی. پشدند لی) تحلMANCOVA( رهیچند متغ انسیکووار لیتحل يها با استفاده از روش آمارداده

دن منظور، نرمال بو نیحاصل شد. بد نانیآن اطم هايرضفشیپ يروش از برقرار نیا يریکارگهاز ب

رض از ف نانیبه منظور اطم ن،ی. همچنشد دییتأ رنوفیاسم-پژوهش با آزمون کلموگروف يرهایمتغ

 يبرابر یبررس يوابسته از آزمون باکس برا ریمتغ انسی/کووارانسیوار هايسیماتر یهمگن

 ، )p ، ۱۰=Box ،۰۸۲/۱=F=۳۷۲/۰( یلیتحص دهیخودنظمانواع  هايانسیکووار

 يبرابر یو جهت بررس  )p  ،۶=Box ،۵۸۴/۰=F=۷۴۱/۰(  شناختیروان یو ابعاد سرسخت 

ارتلت ب تیاز آزمون کرو شناختیروان یو ابعاد سرسخت یلیتحص دهیخودنظمانواع  هايانسیکووار

 وابسته را نشان داد يرهایمتغ نیب یکاف یآزمون، همبستگ نیا داريیاستفاده شد که معن

)001/0=p ة آمار رینشان داد که مقاد ونیرگرس هايبیش یبررس جینتا ن،ی). همچنF  ریمتغ يبرا 

 نی)، بنابراp<05/0( ستنی داریمعن هاآن هايو مؤلفه شناختیوانر یسرسخت ،یلیتحص دهیخودنظم

 تیارع ونیرگرس بیش یهمگن فرضشیو پ ،وجود ندارد آزمونشپی نمرات و هاگروه نیب یتعامل

 شده است. 

 یو ابعاد سرسخت یدهبر انواع خودنظم يگرنخودتعیی هايمهارتاثر آموزش  نییمنظور تع به

 جیکه نتا د،شمحاسبه  يرو شهیر نیو بزرگتر نگیاثر هتل لکز،یو يالمبدا ،يالیاثر پ ،یشناختروان

 هايمهارت« وزشآم ۀمداخل شود،یگونه که مالحظه م ارائه شده است. همان 3آن در جدول شماره 

 يالیاثر پ زانیبا م یلیتحص دهیخودنظمو کنترل در انواع  شیآزما يهاگروه نیب »گريخودتعیین

در سطح  22/21 يالیاثر پ زانیبا م شناختیروان یو در ابعاد سرسخت  p=001/0در سطح 09/18

001/0=p  نموده است. جادیتفاوت ا 
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 گري خودتعیینهاينتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیري تأثیر آموزش مهارت -3جدول 

 شناختیروان دهی تحصیلی و ابعاد سرسختیبر انواع خودنظم

 F ارزش آزمون اثر

درجه 

آزادي 

 فرضیه

خطاي 

درجه 

 آزادي

سطح 

 داريمعنی

 مجذور

اتاي 

 تفکیکی

دهی انواع خودنظم

 تحصیلی

 395/0 001/0 111 4 09/18 395/0 اثر پیالي

 395/0 001/0 111 4 09/18 605/0 المبدا ویلکز
 395/0 001/0 111 4 09/18 652/0 اثر هتلینگ

ه ریشکوچکترین 
 روي

652/0 09/18 4 111 001/0 395/0 

ابعاد سرسختی 

 شناختیروان

 360/0 001/0 113 3 22/21 360/0 اثر پیالي
 360/0 001/0 113 3 22/21 640/0 المبدا ویلکز
 360/0 001/0 113 3 22/21 564/0 اثر هتلینگ

کوچکترین ریشه 
 روي

564/0 22/21 3 113 001/0 360/0 

 
تحصیلی و ابعاد دهیدار بودن تفاوت گروه آزمایش و کنترل در انواع خودنظمیمعن با توجه به 

شناختی، به منظور پی بردن به محل تفاوت از تحلیل کواریانس تک متغیري استفاده روانسرسختی

ارائه  4شد. نتایج مربوط به اثر متغیرهاي کوواریت و گروه بر متغیرهاي وابسته در جدول شماره 

 در کاهش» گريهاي خودتعیینآموزش مهارت«ها حاکی از آن است که ت. یافتهشده اس

 فکن دهی درون)، نظم2partial ŋ  ،001/0=p  ،47/21) =114  ،1(F=15/0بیرونی (دهینظم

)12/0= partial ŋ2 ،001/0=p  ،42/14) =114  ،1(F08/0سازي (هماننددهی)، نظم= partial ŋ2 ،

001/0=p   ،02/11) =114 ،1(F17/0درونی (دهی) و افزایش نظم= partial ŋ2 ،001/0=p ،53/23 =

)114  ،1(Fشداول پژوهش تأیید  ۀفرضی ،) اثرگذار بوده است. بنابراین . 

، partial ŋ2 =18/0گري منجر به افزایش تعهد (خودتعیینهايهمچنین، آموزش مهارت
001/0=p ،61/25) =115  ،1(F20/0( )، چالش= partial ŋ2 ،001/0=p  ،18/30) =115  ،1(F و (

فرضیه دوم  از این رو، .) شده استpartial ŋ2 ،001/0=p   ،28/24) =115 ،1(F =17/0کنترل (
 .شدتأیید پژوهش نیز 
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 گريخودتعیینهاي: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیري تأثیر آموزش مهارت4جدول 

 شناختیروان تحصیلی و ابعاد سرسختیدهیبر انواع خودنظم 

 منبع تغییرات
 متغیر

 وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 F مجذورات
سطح 

 داريمعنی

 مجذور

اتاي 

 تفکیکی

 دهینظمآزمون پیش

 بیرونی

دهی آزمون نظمپس
 بیرونی

82/19 1 82/19 55/3 06/0 03/0 

 دهینظمآزمون پیش

 فکندرون

دهی نظمآزمون پس
 فکندرون

62/37 1 62/37 98/6 009/0 05/0 

دهی نظم آزمونپیش

 همانندسازي

دهی آزمون نظمپس
 همانندسازي

63/9 1 63/9 33/1 25/0 01/0 

 دهینظمآزمون پیش

 درونی

دهی آزمون نظمپس
 درونی

97/116 1 97/116 48/10 002/0 08/0 

 06/0 006/0 79/7 77/178 1 77/178 آزمون تعهدپس آزمون تعهدپیش
 02/0 09/0 77/2 49/54 1 49/54 آزمون چالشپس آزمون چالشپیش
 001/0 73/0 114/0 033/2 1 033/2 آزمون کنترلپس آزمون کنترلپیش

 

 

 

 

 گروه

 

دهی آزمون نظمپس
 بیرونی

78/119 1 78/119 47/21 001/0 159/0 

دهی آزمون نظمپس
 فکندرون

66/77 1 66/77 42/14 001/0 112/0 

دهی آزمون نظمپس
 همانندسازي

29/79 1 29/79 02/11 001/0 088/0 

دهی آزمون نظمپس
 درونی

48/262 1 48/262 53/23 001/0 171/0 

 
 182/0 001/0 61/25 38/587 1 38/587 آزمون تعهدپس
 208/0 001/0 18/30 01/592 1 01/592 آزمون چالشپس
 174/0 001/0 28/24 57/432 1 57/432 آزمون کنترلپس

 گیريبحث و نتیجه
 هايمهارتکه آموزش  یآموزاناز آن است که نمرات دانش یپژوهش حاضر حاک جینتا
 و فکندرون ،دهی بیرونینظمبا گروه کنترل، در  سهیدر مقا ،اندکرده افتیرا در يگرنییخودتع

 يهاپژوهش جیبا نتا افتهی نیاست. ا افتهی شیافزا درونییدهکاهش و در نظم  همانندسازي
 ؛همسو است یدهخودنظم ییو توانا يگرنییخودتع نیبر ارتباط ب یمبن نیشیپ
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 .) Ejei & et al, 2009؛ Dincer & et al, 2012؛  Oga-Baldwin &  et al, 2017(مثال،   يبرا 

 يگرنییخودتع ۀیبه نظر توانیم یدهبر خودنظم گريخودتعیین هايمهارت اثر آموزش نییدر تب
هستند. اما آنچه مهم است  دهیخودنظم مستعد هاانسان ۀهم هینظر نیاستناد نمود. بر اساس ا

 Ryan & et(رایان و همکاران استعداد فراهم شود.  نیشکوفا شدن ا يمناسب برا طیشراباید 

al, 2019 (يازهایورده ساختن نبر برآ یمبتن يگرنییخودتع يهارتاز آنجا که آموزش مها 
 فراهم یدهنظمخود ییشکوفا ساختن توانا يالزم را برا طیاست، شرا یشناختروان یاساس
 هايکیاستفاده از تکن طیشرا جادیا قیاز طر يگرنییخودتع يهامهارت ن،ی. همچنکنندمی

 و عمل کردن يریادگی هايندیبر فرآ تنظار ج،ینتا ینبیشیپ ،يزریبرنامه ،گذاريهدف
)Field & Hoffman, 2012،( زان آمودانش یلتحصی دهیخودنظم شیافزا يرا برا یبستر مناسب

 کرده و طیبر مح يآموزان احساس تسلط و اثرگذاردانش ط،یشرا نی. چرا که در اکندیفراهم م
 .پردازندیخود م يریادگی يندهایو نظارت بر فرآ تیبه هدا
 ،یرونیدهی بنظم ،یلتحصی دهیخودنظمآن است که از چهار نوع  انگریپژوهش حاضر ب جینتا
است. الزم به ذکر است که  افتهی شیافزا درونییدهکاهش و نظم سازيهمانند و فکندرون

بر  یمبتن يفکن و همانندسازدرون ،یرونیب یدهسه نوع نظم يگرنییخودتع هیمطابق با نظر
 تیماه يفکن داراو درون دهی بیرونینظم ).Ryan & et al, 2019(هستند  یرونیب يهازشیانگ

برخوردار  يشتریب يرویاز خودپ همانندسازي یدههستند. در مقابل، نظم يشتریب یکنندگکنترل
 کسب پاداش و لیدلبه ایفکن برخوردارند، و درون یرونیب یدهکه از نظم یآموزاناست. دانش

 یدهبه عواطف مثبت به نظم یابیو دست یف منفاجتناب از عواط يبرا ایو  هیاز تنب يدور
و درون فکن،  دهی بیرونینظمدر  ،نیبنابرا  ).Ryan, 2019( پردازندیم یلیتحص يهاتیفعال
 تیآموز به اهماگرچه دانش زین همانندسازي یدهدر نظم ،نیاجبار وجود دارد. عالوه بر ا ینوع

 نوع نیاست و ا یرونیب یدهخودنظم لیاما همچنان دال ،است ردهب یپ تیرفتار و فعال کی
گفت از آنجا که  توانیاساس، م نیبر ا ).Ryan & et al, 2019(دارد  يکارکرد ابزار یدهنظم

 ،يفراهم کردن فرصت انتخاب، خودآغازگر لیاز قب يریشامل تداب ،يگر-نییمهارت خودتع
شناخت  )Grolnick & et al, 1991( گرانیو د ودخ هايدگاهیاحساسات و د دییشناخت و تأ

 و ارزشمند دانستن خود شیخو يازهاین حات،ینقاط قوت و ضعف، ترج
)Field & Hoffman, 2012( گراییاز تسلط ايبه مرحله گرنییآموزان خودتعاست، دانش  
 يبرا یرونیبه عوامل ب يازیو ن ،خواهد بود اثریب شانیبرا گرانید دییکه پاداش و تأ رسندیم
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از درون  شیخو یلیتحص هايتیفعال یدهنظم يبرا ن،ینخواهند داشت. بنابرا یلیتحص یدهنظم
و  دهیخودسامان هايندیفرآ توانندیکرده و م يشتریب يرویشده، احساس خودپ ختهیبرانگ

 زیو ن کوشیمناسب، سخت يانتخاب اهداف، استفاده از راهبردها قیرا از طر دهیخودنظم
 یبرخ يگر-نییآموزش خودتع ي. در واقع، در اثناشدموجود، استفاده  یتیاستفاده از منابع حما

 یابیخود، مسئله قیخود، شناخت عال رشیپذ ،ياحساس ارزشمند ،يها مانند هدفمنداز مهارت
 شوند،یها سبب ممهارت نیا ).Field & Hoffman, 2007( شوندیم جادیمسئله ا لو حل فعا

خود ارزش قائل شوند و بدون توجه به  قیخود، اهداف و عال شتنیخو يوزان براآمدانش
 يرو یدهبه خودنظم یدرون تیو بر اساس رضا یاحساس اجبار درون  ای ،یرونیب يامدهایپ

 هیشده با اصول نظر یطراح هايطیدر مح شناختیروان یاساس يازهاین نیتأم ن،یآورند. همچن
 در یستگیو شا يرویاحساس خودپ شیمنجر به افزا )،Deci & Ryan, 2012( گريخودتعیین

خود بر اساس  يهاتیفعال میتنظ براي را هاآن هاييتوانمند قیطر نیآموزان شده و از ادانش
 ). González & et al, 2016( دهندیم شیافزا یدرون زشیانگ

 هايمهارتکه آموزش  یآموزانپژوهش حاضر نشانگر آن است که دانش گرید ۀافتی
عبارت . بهدهندینشان م يشتریب شناختیروان یاند، سرسختکرده افتیرا در يگرنییخودتع

آموزان تعهد، چالش و کنترل دانش شیدر افزا گريخودتعیین هايمهارتآموزش  گر،ید
اند که نشان داده ییهاپژوهش هايیافتهبخش از پژوهش با  نیا جیبوده است. نتا رگذاریتأث
 آوريو تاب یسرسخت شیمنجر به افزا توانندیم يرویو خودپ گريخودتعیین یحام هايطیمح

؛  Martin, 2003)؛ Baranauskienė & et al, 2016 مثال، يبرا؛ در افراد شوند، همسو است

).Mirzaee & et al, 2016  
. به شودیمبا دو بعد شناخت و ارزشمند دانستن خود آغاز  گريخودتعیین هايمهارت

و درك  گرانیخود و د رشیپذ ،یبر خودآگاه يگرنخودتعیی هايمهارت دیتأک گر،یعبارت د
 نیا). Field & Hoffman, 2012, Wehmeyer  & Schwartz, 2016(است  يفرد هايتفاوت

زا استرس طیمقابله با شرا يخود برا هايییبه توانا یصو درك متقابل منجر به اعتماد شخ رشیپذ
با شناخت و ارزشمند  توانندمی آموزاناساس، دانش نیبر ا). Holahan & Moos, 1994( شودیم

فشارزا را به  هايدادیرو ده،یرس شیاز خو ياز مشکالتشان به فهم بهتر يدانستن خود، جدا
د. به از خود نشان دهن يشتریب یسرسخت حوادث،و در برابر  ،کرده نییتب تريصورت مثبت

انتخاب  هايکتکنی با آموزاندانش ،گريخودتعیین هايمهارتعالوه، در جلسات آموزش 
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 يرا برا هاییحلشده و راه ریدرگ شدهنییو اقدام بر اساس اهداف تع يزریهدف، برنامه
مختلف  هايتیموقعسازگار شدن و برخورد مناسب با  ش،یبا مشکالت خو ییارویرو
 نیکه از ا یآموزانبالطبع دانش ).Field & Hoffman, 1994, 2012 ( کنندیخلق م شان،طیمح

. دهندینشان م یلیرا در قبال مشکالت تحص يشتریب یسرسخت شوند،یها برخوردار ممهارت
 یشناختروان یاساس يازهایاز ن تیحما قیاز طر گريخودتعیینآموزش  ن،یعالوه بر ا

)Field & Hoffman, 2012( يرویاحساس خودپ لدلی به آموزانکه دانش کندمی را فراهم يبستر 
 یترسدس یعیکه از الزامات طب یفیو وظا هاتیخود را در قبال فعال ،یلیدر انتخاب اهداف تحص

طابق با شوند. م ریدرگ یلیتحص يهاتیبه اهداف است ، متعهد بدانند و با حداکثر توان با فعال
 ارتباط شناختیروانیدر جهت حل مسائل، با سرسخت رویخودپ هايتالش  ،یشواهد پژوهش

و  يانرژ ،يگرنییاز خودتع یناش یستگیاحساس شا ن،یهمچن .)Maddi, 2013( مثبت دارند
ر د یخودآگاه شیافزا قیاز طر یزندگ هايو تسلط بر چالش يریگیپ يالزم را برا زشیانگ

از  کنندیم یستگیکه احساس شا یآموزاندانش ).Reeve, 2014( کندیآموزان فراهم مدانش
هر  ،نیبنابرا .خود هستند رامونیپ طیو به دنبال تسلط بر مح ،استقبال نموده یلیتحص يهاچالش

ده تا آن ش ریدرگ طیبا شرا ،يرگیکناره يکرده و به جا یرشد تلق يبرا یرا فرصت ینوع مشکل
 با مجهز گريخودتعیین هايمهارت ن،ی. عالوه بر اندینما لیتبد مآموزنده و مه ايرا به تجربه

 ش،یخو هايتیو مسئول فیو شناخت وظا جینتا ینبیشیپ ییآموزان به توانانمودن دانش
 یزندگ يدادهایآموزان رودانش نیمعنا که ا نیدهند. به ایم شافزای هااحساس کنترل را در آن

ا باورند که قادر هستند با تالش خود آنچه ر نیو بر ا دانندیم شدنی و کنترل پذیر ینبیشیرا پ
موجود  وضع رییدر تغ شیخو تیو به مسئول ،قرار دهند ریتحت تأث دهد،یکه در اطرافشان رخ م

 دارند. یآگاه

 منجر به گسترش ،یعلّ ریپژوهش حاضر با فراهم آوردن امکان تفس جینتا يلحاظ نظر به
 شناختیروانیو سرسخت یلتحصییدهبا خودنظم يگرنییرابطه خودتع یچگونگ نهیدانش در زم

 ژهیوبه نهیزم نیانجام گرفته در ا هايشد اکثر پژوهش انیگونه که در مقدمه ب شده است. همان
در  هکحالی در. است محدود هاآن جیاز نتا یعلّ ریبوده و امکان تفس یاز نوع همبستگ رانیدر ا

و  یلیتحص یدهآموزش داده شده و اثر آن بر نظم ینییخودتع يهاپژوهش حاضر مهارت
 ۀرابط يرشتیب نانیبا دقت و اطم توانیم ،نی. بنابراشودمی يریگاندازه یشناختروانیسرسخت
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 یرورشو پ یامکان انجام مداخالت آموزش قیطر نیمستقل و وابسته برقرار و از ا ریمتغ نیب یعلّ
 را فراهم نمود.

 یرسختو س درونی یدهبر خودنظم يگرنییبا توجه به اثر مثبت خودتع ،يبه لحاظ کاربرد 
و  دادمد نظر قرار  یدرس را در برنامه گريخودتعیین هايمهارتآموزش  توانیم ،شناختیروان

مود. ن نیتدو يگرنییخودتع يهامهارت یزشیانگ يهارا بر اساس گام یدرس هايکتاب يمحتوا
را در  يگرنخودتعیی يهادر هنگام آموزش دروس مختلف، مهارت توانندیم نیمعلم ن،یهمچن
 آموزان پرورش دهند. دانش

ر د هایآزمودن یتصادف ینیگزیجا ممکن نبودنبه  توانیپژوهش حاضر م يهاتیاز محدود
قش ن ندهیآ يهادر پژوهش شودیم شنهادیپ ن،یو کنترل اشاره نمود. عالوه بر ا شیآزما يهاگروه
 . ردیپژوهش حاضر مد نظر قرار گ يرهایمتغ نیب ۀدر رابط تیجنس يگرلیتعد
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Introduction 
One of the main objectives of curricula is to create self-regulation ability in 

students and increase their perseverance and commitment to the fulfillment of 
academic activities. It seems that the development and improvement of the 
motivational skills, which provide students with the opportunities of selectivity, 
control, supervision, and competence exposure, can assist them with the 
compilation of goals, identification of the necessary steps towards goal 
attainment, solving of problems, and removal of the impediments to achieving 
these goals, and this issue is realized by increases in some skills such as self-
determination. Self-determination is a metatheory about human motivation. It is 
evolved out of the studies on intrinsic and extrinsic motivation and extensively 
applied to successes in relationships with parents, education, healthcare, sports, 
and psychotherapy. In step with the self-determination theory, humans are 
innately active and enjoy a natural desire for learning and growth. Recent 
investigations have rendered encouraging evidence respecting the effectiveness 
of training self-determination skills. With regard to the positive consequences of 
self-determination, the educational system must pave the way for students to 
become self-determinant. Indeed, the fostering of self-determination skills in 
educational environments helps students improve their quality of life, operate 
independently in their lives, have the maximum control over and responsibility 
for their lives, and increment their rate of participation in and cooperation with 
curriculum development and decision-making in educational processes. The 
present study aims to investigate the effectiveness of training self-determination 
skills on students’ academic self-regulation (external regulation, internalized 
regulation, identified regulation, and internal regulation) and development of 
psychological hardiness (challenge, commitment, and control).  
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Research Hypothesis 

1-Training self-determination skills lead to decrease of students’ extrinsic 
regulation, interjected regulation, identified regulation and increase of their 
intrinsic regulation  
2-Self-determination skills training leads to increase of students’ 
psychological hardiness (commitment, challenge and control).  
 

Research method 
The current study was quasi-experimental with pre-test post-test design and 

control group in which self-determination skills training, was considered as 
independent variable, and types of academic self-regulation (extrinsic regulation, 
interjected regulation, identified regulation and intrinsic regulation) and 
dimensions of psychological hardiness (commitment, challenge and control) 
were considered as dependent variables. The subjects included 120 eighth-grade 
students in Shiraz city in the academic year of 2018-19. In order to select subjects, 
four schools (two girl schools and two boy schools) were selected from junior 
high schools. One class of eight grade was selected from every school. Classes 
assigned to experimental and control groups (two experimental groups and two 
control groups), randomly. Prior to the beginning of the training, the Academic 
Self-Regulation Questionnaire (Ryan & Connell, 1989) and the Personal Views 
Survey Questionnaire (Kobasa et al., 1990) were administered to experimental 
and control groups. Self-determination skills were taught to experimental groups 
during 10 sessions and then post-test was performed on experimental and control 
groups. Self-determination skills were taught through the design and application 
of a training package based on the principles and elements of the model (Field & 
Hoffman, 1994) and its adaptation to the normal student sample. In the Field and 
Hoffman model, these steps include knowing oneself and one's environment, 
valuing oneself, planning, acting, the outcome of experience, and learning.  

 
Results 

Data were analyzed by using statistical method of MANCOVA and 
ANCOVA statistical analysis methods. Findings showed self-determination 
skills training result to reduce extrinsic regulation, interjected regulation, and 
identified regulation and increase intrinsic regulation, significantly. Also, self-
determination skills training increased student's psychological hardiness and its 
dimensions (commitment, challenge and control). 
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Discussion 

     The present study presents evidence concerning the effectiveness of 
training self-determination skills on academic self-regulation and psychological 
hardiness. The majority of studies conducted in this area, especially in Iran, are 
correlational, which limits the possibility of the causative interpretation of the 
results. However, the present study measures trained self-determination skills and 
their effects on academic self-regulation and psychological hardiness. The results 
of the study revealed the importance of noticing self-determination skills in 
curriculum development since these skills enhance students’ self-regulation and 
increase their psychological hardiness. In this method, due to the learner-centered 
nature of the self-determination approach, students are divided into small groups 
and given problems that are to be solved by group work, discussion, and public 
participation. During this process, the problems are evaluated and analyzed by 
the use of discussions and negotiations. In fact, students’ senses of further 
belongingness to the school and class activities and interests in reviewing and 
revising learning processes are the consequences of these activities. Lastly, self-
determination training helps individuals with better recognition of their 
worldviews, strengths, weaknesses, and goals. This awareness can give rise to 
psychological hardiness and transform them into self-regulated individuals. As 
practically possible, curriculums should include self-determination skills training 
and textbooks should contain motivational steps of self-determination skills. This 
can be achieved through the training of specialized and experienced educators in 
the field of self-determination education and the holding of part-time training 
workshops in schools. 

Keywords: academic self-regulation, curriculum, psychological hardiness, 
self-determination 
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