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Abstrac 

Objective: In the process of evolution of human development, most of the 

progress of human beings is due to their learning and accumulation in the form 

of dense experiences. although these dense experiences include cognitive, 

affective, and psycho-motor dimensions, the majority of curriculum content in 

systematic educational systems is based on cognitive domains, and making 

desirable changes in the affective domain is not very welcome. one of these 

important behaviors influenced by emotional-motivational factors is 

procrastination (Gündüz et al, 2020) which refers to the lack of desire of 

individuals to perform activities despite being aware of the negative 

consequences of doing them on time (Abdi Zarrin, et al, 2020) is focused. this 

phenomenon also negatively affects the process of learners 'participation in 

classroom activities and students' academic performance in general (Amani 

and Arbabi, 2020).     

One of the influential antecedents on students' procrastination and academic 

performance is class structure (Martin and Marsh, 2006). the mechanism of 

this structure is the quality of the class and how the students are present in this 

environment and overshadows the students' perception of the school 
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experiences. students learn best when they positively evaluate the structural 

atmosphere of the classroom (Dorman and Adams, 2004). this positive and 

appropriate assessment of the class structure influences the completion of 

homework "on time". another important prerequisite for procrastination is a 

strategy of self-monitoring or self-control. this concept is concerned with how 

students solve their academic problems independently (Sadeghi and et al, 

2018). the result of such a process is the transformation of students into 

independent self-Learners sensitive to the discovery and accumulation of new 

knowledge from related sources (Santyasa et al, 2020). the above issues 

emphasize the need to formulate a research problem in order to explore the 

relationship between self-monitoring strategies and perception of classroom 

structure with students' procrastination. 

Method: The purpose of this study is to study the direct effect of perception of 

class structure on academic procrastination and also study the indirect effect 

of self-monitoring on academic procrastination with using statistical method 

of structural equation modeling and specifically it has been done by path 

analysis technique and Bootstrab method. therefore, present study is based on 

the purpose is the applied type and in terms of data collection is a descriptive 

correlational type and more precisely of the type of structural equations. the 

statistical population was all the high school students of Gachsaran city in the 

academic year 1399-1398 with a volume of 1809 people. the sample size was 

determined using Krejcie-Morgan table, 318 which was selected by two 

methods of stratified random sampling (by gender) and multi-stage cluster 

random sampling (by schools). 

Data were collected using Snyder and Conchesta (1974) self-monitoring 

questionnaires, Blackburn classroom structure perception (1998) and Solon 

and Rothblom (1998) academic procrastination and analyzed using SPSS and 

AMOS software. the scores of the self-monitoring questionnaire are in the 

range of 1 (more self-monitoring) to 18 (lower self-monitoring). the Perception 

Scale of the Blackburn class structure also includes three subscales of 

Motivational Tasks, Autonomy Support, and Skills Assessment. the next scale 

was the Solomon and Rothblum procrastination questionnaire, which includes 

a total of three components: exam preparation, homework preparation, and 

preparation for term papers. 

In the first step in the analysis of results, to ensure the consistency of the data with 

the statistical methods considered in the research, Kolmogorov-Smirnov 

normalization tests were used. the results related to the normality of the data 

indicate that the value of Kolmogorov-Smirnov test statistics in all variables 
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was p <0.05 and therefore the assumption of data normality was observed. the 

results of examining the outlier data by the method of marginal scores and the 

results related to the common scattering between the observed variables also 

indicate that the relevant assumptions are observed. 

Results: The results of the correlation matrix indicate that between the perception 

of the class structure and its sub-components including motivational tasks, 

supporting autonomy and mastery assessment with academic procrastination 

and its sub-components including preparing for exams, preparing for 

assignments and preparing for the end of the semester has an inverse and 

significant relationship and a positive and significant relationship with self-

monitoring. this means that the more students direct and control their own 

learning processes with self-monitoring strategies, the lower their academic 

procrastination will be. also, the fit of the hypothesized model using the 

structural equation model with the fit indices (absolute, adaptive and 

economical) showed that the hypothetical model was approved without the 

need for editing or modification. the results of the hypothesized confirmation 

model also show that while the regression weights of all paths in the 

hypothesized model are statistically significant, the variables of perception of 

class structure and self-regulation are -0.69 (inverse and significant effect), 

respectively. and 0.22 (positive and significant effect) on students' academic 

procrastination. the results of the study of the significant role of indirect 

perception of class structure on academic procrastination through self-

monitoring variable by Bootstrab method also showed that the indirect effect 

of perception of class structure on academic procrastination was significant. 

Considering the above interpretations, defining optimal self-regulation strategies 

on the one hand and students 'optimal perception of class structure on the other 

hand, can be effective in reducing academic procrastination as one of the most 

important barriers to students' learning. therefore, the present study, can put a 

new horizon for psychologists, counselors and teachers. Such an expert and 

pragmatic approach can be a step towards resolving or reducing such issues in 

schools. 

Keywords: self-supervision, perception of class structure, academic 

procrastination, Academic Performance.  
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ی بین ادراک از ساختار کالس و خودنظارتی در رابطهکنندگی بررسی نقش تعدیل

تحصیلی ورزیتعلل  

 آموزان متوسطه اول شهر گچسارانمطالعه موردی: دانش

 3، شیوا داردل*2، اکبر باشکوه۱محمدرحیم جعفرزاده

 چکیده

 ورزیتعللی بین ادراک از ساختار کالس و کنندگی خودنظارتی در رابطهبررسی نقش تعدیلپژوهش حاضر با هدف  هدف:

  . آموزان انجام گرفتدانش تحصیلی

آموزان متوسطه اول گچساران به تعداد کلیه دانش. جامعه آماری باشدمی همبستگی نوعکاربردی از پژوهش حاضر  روش:

با  هاانتخاب گردیدند. دادهای ای و خوشهگیری تصادفی طبقهبا روش نمونهنمونه نفر  3۱8تعداد  باشند.مینفر  ۱809

سولون و  ورزیتعللو  (۱998) ادراک از ساختار کالس بلک برن، (۱9۷۴های خودنظارتی اسنایدر و کانچستا )پرسشنامه

از آزمون  متغیرهاتحلیل گردید. به منظور آزمون روابط  AMOSو  SPSSافزارهای گردآوری و با نرم (۱998)راثبلوم 

 استفاده شده است.  یابی معادالت ساختاری پیرسون و مدلضریب همبستگی 

در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین  خودنظارتیکنندگی مدل تعدیلهای برازش نتایج نشان داد که شاخص ها:یافته

کنند و اثر غیرمستقیم تحصیلی را تبیین می ورزیتعللاز  ۲۲/0و خودتنظیمی 68/0ادراک از ساختار کالس  متغیرهای

تعریف  لذاباشد. دار میمعنی، خودتنظیمیکنندگی لی با نقش تعدیلتحصی ورزیتعللادراک از ساختار کالس بر 

در کاهش  دتوانبهینه از یکسو و ادراک مطلوب شاگردان از ساختار کالس از سوی دیگر، می خودتنظیمیراهبردهای 

  .باشد ؤثرمآموزان یادگیری دانشموانع  ترینمهمیکی از  عنوانبهتحصیلی  ورزیتعلل

 .، عملکرد تحصیلیتحصیلی ورزیتعللساختار کالس،  خودنظارتی، ادراک از :هاکلیدواژه
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 مسئلهمقدمه و بیان 

 هانآهای نوع بشر مرهون یادگیری و انباشت در فرایند تطور و تکامل تمدن بشری، غالب پیشرفت

 ،۱اختیشن بعد بر سه مشتملو  اکتسابی ،متراکمتدریجی تجارب تجارب متراکم است. این  صورتبه

اساتید برای ایجاد تغییرات مطلوب در فرایندهای یادگیری  و معلمان. است 3حرکتی -روانی و ۲عاطفی

 ههای رفتاری، بایستی در حیطدیگر حیطه تغییر در ایجاد راستای در تالش ضمن ارگانیسم انسانی،

 درسی هایبرنامه محتوای بیشتر کهازآنجایی ،حالبااین. نمایندخود را مبذول  نهایت تالش نیز عاطفی

 Enamul)استوار است  شناختی حیطه در گرفته صورت تغییرات بر آموزشی سیستماتیک هاینظام در

Hoque, 2016)، شودنمی چندانی واقع اقبال عاطفی مورد حیطه در مطلوب تغییرات ایجاد (Saif, 

توان به دیررس بودن نتایج در کنار دشواری ارزیابی دالیل این عدم اقبال، می ترینمهم. از (2016

  .(Qing-song and Meng-xi, 2017)اشاره نمود  هاآن

znur (Oاست  ۴ورزیتعللانگیزشی فرد،  -یکی از رفتارهای بسیار مهم متأثر از عوامل عاطفی

Ataş Akdemir, 2019)ورزی حاصل تعامل پیچیده بین عناصر عاطفی، شناختی و رفتاری .  تعلل

(Gunduz et al, 2020) ها انگاری و فقدان تمایل برای انجام فعالیتو به معنای سهل(Farid and et 

al, 2018) هاآنموقع انجام به ناخوشایندرغم آگاهی از پیامدهای منفی و علی (Abdi Zarrin, et al, 

  (Breems, and Basden, 2014)انگیزشی -شناختیروان صفتی عنوانبهباشد. این مفهوم می  (2020

های افراد با پایگاه و در میان (Amani and Arbabi, 2020)خانوادگی منبعث بوده  -از عوامل شخصیتی

  .قابل مشاهده است مختلف اجتماعی

در  بایستی شخص که (Abdi Zarrin, et al, 2020)هایی فعالیت انداختنویق به تع مثابهبه این امر

، به (Rohrbaugh, 2006 & Shrav., Wadkins and Olafson, 2007)دهد  زمان فعلی آن را انجام

 Rebetez, Rochat and)تلقی نمود  انسانی ذاتی تمایالت از را آن توانمی که است متداول حدی

Linden, 2009) نبوده و گاهی با نتایج مثبتی نیز همبسته است.  سازمسئلههمیشه  ورزیتعلل. البته

های تهدیدزا این ، گاهی افراد در موقعیت(Milgram, 1998)طبق مدل اجتناب اضطراب گرایش تعلل 

س/ رهای استاحساس را دارند که برای مقابله با تهدید منابع مناسبی در اختیار ندارند. لذا با واکنش

فرد  نوعی تقویت منفی، استرس مثابهبهکنند. این فرایند اضطرابی به موقعیت، سعی در فرار از آن می

                                                      
1- Cognitive 

2- Affective 

3- Psycho- Motor 

4- Procrastination   
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. در نقطه (Vonderwell, and Zachariah, 2011)نماید را تقلیل و به تداوم الگوی رفتاری او کمک می

عرفی های روانی زیربنایی ماننشانگر هیج دارمسئلهرا یک رفتار  ورزیتعللتحلیلی مقابل، رویکرد روان

ورد تأکید در این م بینانهغیرواقعنماید؛ رویکرد شناختی نیز بر نقش باورهای غیرمنطقی و انتظارات می

 & Jokar)هایش ورزی با توجه به پیچیدگی و تعدد مؤلفهی تعللپدیده. (Balkis, 2013)کند می

Aghadelavarpour, 2007)ورزیلتعل شکل آن، ترینایجبل تقسیم است که رهای مختلفی قا، به گونه 

-ورزی تحصیلی به گرایش دانش. تعلل(Badri Gargari, and Hoseyni Asl, 2010)است  ۱تحصیلی

که غالباً  (Oznur Ataş Akdemir, 2019)آموزشی  -های علمیآموزان برای به تأخیر انداختن فعالیت

. این پدیده (Ozer BU and Demir, 2009)کند اشاره می باشد،با اضطراب آشکار در آنان همراه نمی

های کالسی، عملکرد امتحانی و همچنین فرایند یادگیری فراگیران، مشارکت آنان در فعالیت

 ,Amani and Arbabi)دهد آموزان را تحت تأثیر منفی قرار میعملکرد تحصیلی دانش طورکلیبه

ن دو طیف پیامد منفی درونی و بیرونی است؛ پیامد تحصیلی متضم ورزیتعلل طورکلیبه .(2020

درونی، پیوستاری از آزردگی و ندامت تا خودسرزنشی و ناامیدی را مشتمل است. پیامدهای بیرونی 

-های اضافی برای تأخیر در انجام تکالیف تحصیلی دانشتواند شامل جریمهتحصیلی نیز می ورزیتعلل

 . (Fuschia and Siveis, 2006)باشد آموزان یا عدم ارتقای تحصیلی آنان 

ورزی تحصیلی مؤید این مطلب بنیادی هستند که این های پژوهشی پیشین درباره تعللیافته

ای از این مفهوم با متغیرهای بسیاری در شخصیت و رفتار فرد همبسته بوده و برهمکنش مجموعه

 ,Amani and Arbabi)رساند ظهور می های متنوعی از آن را به منصهعوامل هستند که دالیل و بازده

 Chabaud, Ferrand and)از ارزشیابی  توان به اضطرابها می. از خیل عظیم این دالیل و بازده(2020

Maury, 2010) پایین بودن حرمت خود ،(Klassen, Krawchuk and Rajani, 2008) خودتنظیمی ،

، ادراک از and Aydoğan, 2009) niz, Tras(De، منبع کنترل (Sirois and  Pychyl, 2010)پایین 

، (Steel, 2007)، احساس گناه و افکار غیرمنطقی (KHamesan and  SHirzadi, 2010) ۲ساختار کالس

فقدان یا ضعف  ،(Bacanlı, Ilhan & Arslan, 2009)حس مسئولیت پایین نسبت به تکالیف درسی 

 3گرایی، کمالzer, 2005)O-(Uzun، ترس از شکست (Balkıs, 2007)مدیریت زمان  هایمهارت

(Sarıoglu, 2011)  و تعیین اهداف غیرواقعی(Oznur Ataş Akdemir, 2019)  .اشاره نمود  

                                                      
1- Academic Procrastination  

2- perception of classroom structure 

3- Perfectionism  
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 درس ساختار کالس و مدرسه آموزان،تحصیلی دانش تأثیرگذار در عملکرد یکی از پیشایندهای

. اغلب (Martin and Marsh, 2006) است فراگیران تحصیلی موفقیت برای حیاتی فضای یک عنوانبه

ی تحصیلی فراگیران صحه گذاشته و بر نقش ساختار کالس در تعیین نوع رفتار و تجربه هاپژوهش

آموزان تا حدود زیادی منوط به اند که اهداف پیشرفت فردی و تجربیات تحصیلی دانشنشان داده

 گذران . سازوکار این ساختار، کیفیت(Freedle, Kertina and Migli, 2007)سازوکار این ساختار است 

ان آن یادگیری در ایکنندهتعیین نقش این محیط بوده و در آموزاندانش حضور چگونگی کالس و

 ,Mucherah) دهدمی الشعاع قرارتحت مدرسه تجربیات به نسبت را ادراکشان و هاالعملعکس و داشته

 آن بر ساختاری حاکم فضای و درس کالس محیط که گیرندمی یاد بهتر زمانی آموزان. دانش(2008

. این ارزیابی مثبت و مناسب فضای (Dorman and Adams, 2004) کنند ارزیابی مناسب و مثبت را

 متغیر از توانمی تکالیف درسی تأثیرگذار است. لذا ۱«موقعبه»ساختاری حاکم بر کالس نیز بر انجام 

یف در انجام تکال آموزاندانش تعلل عدم یا تعلل بر تأثیرگذار متغیر عنوانبه کالس ساختار از ادراک

   . برد درسی نام

 راهبرد. است خودکنترلی یا ۲خودنظارتی راهبرد ،ورزیتعلل با مهم مرتبط پیشایندهای از دیگر

 توصیف برای و بوده( تعمق و واکنش ریزی، نظارت،برنامه) 3خودتنظیمی چهارگانه وجوه از خودنظارتی

 کنند،می وفصلحلمستقالنه و فعاالنه  را خود اجتماعی و تحصیلی مسائل چگونه آموزاندانش اینکه

 که است فرایندی کنندهتوصیف . خودنظارتی(Sadeghi and et al, 2018)گیرد مورد استعمال قرار می

مورد  نه را یا شده انجام هاآن توسط خاصی رفتار آیا که را امر در گام اول این آموزاندانش آن در

 مکمل جزء خودنظارتی .(Adinugroho, 2009) کنندمی ثبت را نتایج در گام بعدی ارزیابی قرار داده و

 انجام ادیار صورتبه که فردی است تحول در تأثیرگذار سازوکار اکتساب و نیز یک و یادگیری فرایند

 درنتیجه هک است فرایندی خودنظارتی. فردی اشاره دارد رفتار درونی به نوعی به یک مکانیسم تنظیم و

 هاآن اصالح جهت در و کسب شناخت کرده خود، عملکردی نقص و نامنظم رفتار از آموزاندانش آن،

-آموزان به خودچنین فرایندی، تبدیل دانشی نتیجه ).(Adinugroho, 2009 نمایندمی اقدام

توانند دانش نوینی را از منابع مرتبط کشف و نسبت به فعال و مستقل است که می ۴یادگیرندگانی

 .  (Santyasa et al, 2020)های مختلف اقدام نمایند انباشت آن در حیطه

                                                      
1- on-time  

2- Self Monitoring 

3- Self-regulatory 

4- Self-learners 



224   ی بین ادراک از ساختار کالس و ....کنندگی خودنظارتی در رابطهبررسی نقش تعدیل 

 

ی یک شکست در فرایند نتیجه ورزیتعلل نشانگر آن است که بندی کلی تحقیقاتدر یک جمع

 بر سازنده، ارزیابی هایو روش (Rozental & Carlbring, 2014)خودتنظیمی فراگیر توسط فرد است 

 (Amani and Arbabi, 2020 & Morris, 2001) گذارندمی مثبت تأثیر آموزاندانش پیشرفت بر نظارت

-تحصیلی اجتناب از اجرای به ورزیتعلل کهازآنجایی (Qing-song and Meng-xi, 2017) زعمبهو 

 هایهای خودتنظیمی بیش از دیگر نظریهدرسی است، نظریه -آموزشیهنگام یک فعالیت و هدف 

ین درصدد تبی طورکلیبههای خودتنظیمی ارزیابی در مورد آن قابل کاربست است. نظریه -نظارتی

آموزان چرا و چگونه به اکتساب و این نکته مبنایی هستند که در راستای یادگیری مستقل، دانش

پردازند. به دیگر بیان، این نظریات درصدد های تحصیلی خود میعالیتمدیریت فرایند اکتساب و ف

آموزان چگونه خودشان یادگیری خودشان را هدایت، تصریح این نکته اساسی هستند که دانش

 -های یاددهیرا در محیط هاآنراهبردهای یادگیری شناختی، فراشناختی و رفتاری را انتخاب و 

 ,Shipp., Edward, and Lambert, 2009 & Amani and Arbabi)نمایند یادگیری کاربردی می

2020) . 

 90تا  ۴0نشانگر آن است که  ورزیتعللپیشین در زمینه گستره شیوه  هایپژوهشهای یافته

اند های آموزشی از خود نشان دادهتحصیلی را در محیط ورزیهایی از تعللآموزان نشانهدرصد دانش

(Ozer BU and Demir, 2009). اندالبته برخی از این مطالعات، این میزان را باالتر نیز گزارش کرده 

Balkis and Duru, 2009) & .(Qing-song, 2017  ۷0این میزان در بین دانشجویان نیز تا حدود 

درصد  6۱ر کشورمان ایران نیز این میزان از البته د .(Chehrzad et al. 2017)درصد گزارش شده است 

این سطح از شیوع با پیوستاری   (Amani and Arbabi, 2020).درصد و باالتر گزارش شده است ۷0تا 

 -آموزشی یهااز دوره هایتا انصراف کالسی پایین هاینمره اخذ تحصیلی از بارزیان از پیامدهای

لی این در حا (Collins., Anog Buzzi, Onwuegbuzie and Jiao, 2008).بوده است  تحصیلی همراه

درگیری  تحصیل، در فراگیران موفقیت عوامل ترینمهم از که نشانگر آن است هااست که پژوهش

ف های کالسی برخالاین فعالیت به دادن اولویت و یادگیری هایفعالیت آنان درنه و مستقالنه فعاال

 (Skinner., Kindermann and Furrer, 2009). است خوشایند دیگر هایدرگیری آنان در سرگرمی

 همبسته خواهد بود که همینو مؤثری مطلوبی بسیار پرورشی  -توجه به این مقوله با نتایج آموزشی

در مطالعات  نکته حائز اهمیت .موده استناپذیر نپژوهشی را اجتناب مسئلهبندی این امر، صورت

ی انگیزش شناختی و عوامل ای تابعپدیده عنوانبه ورزیتعللرغم اهمیت پیشین آن است که علی

(Gustavson and Miyake, 2017) شخصیتی  -و خانوادگی(Amani and Arbabi, 2020)عوامل ، این 
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 اهبردر احتمالی نقش در زمینه که آنچه به توجه با لذا. اندگرفته قرار بررسی مورد هم از مستقل طوربه

اینکه برهمکنش این عوامل چه تأثیر و باشد و می مطرح درس کالس ساختار از ادراک و نظارتی خود

 ؤالس این به تا با کندوکاوی علمی درصدد است حاضر پژوهش تواند ایجاد نماید،تأثر متقابلی می

 ورزیلتعل با درس کالس ساختار از ادراک و خودنظارتی راهبرد بین روابطی چه که گوید اساسی پاسخ

کنندگی خودنظارتی ی حاضر به بررسی نقش تعدیللعهدارد؟ بنابراین، مطا وجود آموزانتحصیلی دانش

آموزان متوسطه اول تحصیلی دانش ورزیتعللی بین ادراک از ساختار کالس درس و در رابطه

 پردازد. شهرستان گچساران می

حداقل در داخل  یافته، انجام یهاشود که طبق جستجوتر میبرجسته یپژوهش زمان ینا یتاهم

 و ادراک از ساختار کالس بر خودنظارتی راهبرد نقش یبه بررس واسطهبیطور به یپژوهش یچه کشور

 تغیرهایمچندی روابط بین  هایپژوهشکه  هرچند. نپرداخته است آموزانتحصیلی دانش ورزیتعلل

 Yaqubi)صداق، میک  عنوانبه اند؛بررسی کرده مستقیمغیر صورتبهطالعه این پژوهش را مورد م

and et al, 2015) گرایی، خودتنظیمی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی را در پژوهشی نقش کمال

داد  نشان هاآنطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش مورد متحصیلی دانشجویان  ورزیتعللبینی در پیش

ناسبی های بسیار مبینی کنندهگرایی، خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی پیشکه متغیرهای کمال

نیز با بررسی اثربخشی برنامه  (Yarahmadi, et al, 2019)شوند.  تحصیلی محسوب می ورزیتعللرای ب

ا یک آموزان بتحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش ورزیتعللآوری تحصیلی در آموزش مبتنی بر تاب

ی لتحصیلی و عملکرد تحصی ورزیتعللطرح نیمه آزمایشی نشان دادند که میانگین نمرات متغیر 

آزمون و پیگیری ی پسآموزان در دو گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در دو مرحلهدانش

ی اثربخشی گروهی نیز مطالعه (Amani, et al, 2019)افزایش معناداری داشته است. در پژوهش 

-شکاری تحصیلی و سالمت روانی دانخودتنظیمی هیجانی بر راهبردهای انگیزش، اهمالراهبردهای 

 هایفهمؤلتحصیلی و نیز بر برخی از  ورزیتعللآموزان حاکی از این است که آموزش تنظیم هیجان بر 

مؤثر بوده است. همچنین در آموزان دانشسالمت روانی  هایمؤلفهراهبردهای انگیزش و برخی از 

نیز، بررسی نقش میانجی سبک والدینی در رابطه بین  (Amani and Arbabi, 2020)پژوهش 

اری دتحصیلی دانشجویان مطمع نظر بوده است که رابطه مثبت و معنی ورزیتعللخودتنظیمی با 

می . همچنین طبق نتایج آن، خودتنظیه استتحصیلی نشان داده شد ورزیتعللبین سبک والدینی با 

 Abdi). است هتحصیلی بود ورزیتعللبین سبک والدینی و رابط و میانجی مناسبی برای تبیین رابطه 

Zarrin, et al, 2020) به مطالعه نقش ترس از شکست و خرده مقیاس  شاننیز در پژوهش خود
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 ورزیتعلل( با دهیسازمانپذیری و خودتنظیمی )تعیین هدف و استراتژی ذهنی، ارزیابی، مسئولیت

های پژوهش پردازند. یافتههای اصفهان مینشجویان دانشگاهنفر از دا ۱89تحصیلی دانشجویان در بین 

ت تفاو ورزیتعللدهد که بین دو گروه مردان و زنان در ترس از شکست و تأثیر آن در نشان میآنان 

داری وجود دارد. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز حاکی از آن است که یک رابطه معنی

ذیری پتحصیلی و جود دارد. از طرف دیگر مسئولیت ورزیتعللو  ظیمیخودتنداری بین مثبت و معنی

 باشند. تحصیلی می ورزیتعللهای مناسبی برای کننده یبینو ترس از شکست پیش

 راهبرد یرابطهی واسطهبی طالعهمبا پژوهش حاضر فوق،  تفاسیرع نظر قرار دادن مطمبا 

 شیتواند عالوه بر افزامی آموزانتحصیلی دانش ورزیتعلل و ادراک از ساختار کالس با خودنظارتی

قرار  روانشناسان، مشاوران و معلمانروی فرارا  ایتازهدر نوع خود افق  ینه،زم ینا ردانش موجود د

یا کاهش در جهت حل  یتواند گاممیگرایانه در این راستا و عملبرخورد کارشناسانه  چنینم. هدهد

تحصیلی از  ورزیتعللپدیده  کهازآنجاییباشد.  آموزانارس و در بین دانشمددر ائل مسگونه این

آموزان را تحت تأثیر جدی قرار آموزان بوده و عملکرد تحصیلی دانشمسائل مبتالبه بسیاری از دانش

 کنکاشپژوهشی در جهت  مسئلهبندی صورتبر ضرورت  یدیتأکمسائل مطروحه فوق، دهد لذا می

 است دانش آموزان ورزیتعللبا  بین راهبردهای خود نظارتی و ادراک از ساختار کالس رابطه یرامونپ

 .منتهی شود مسئله یناز ا یتردرستتر و جامعتواند به درک روابط می ینو روشن شدن ا

 مدل مفهومی پژوهش

 
 پژوهش )محقق ساخته(: مدل مفهومی 1-2نمودار 
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ساختار کالس درس در یک تعامل چندجانبه با عوامل و مطابق مدل مفهومی فوق، متغیر ادراک از 

آموزان مقطع متوسطه و هم در متغیر خودنظارتی تحصیلی دانش ورزیتعللهای پژوهش، هم در مؤلفه

یک متغیر میانجی و واسط در متغیر  عنوانبهآنان نقش تأثیرگذار دارد. همچنین متغیر خودنظارتی 

دارد. به بیان بهتر، این مدل مفهومی از یکسو بر نقش  تحصیلی فراگیران تأثیر ورزیتعلل

تحصیلی  ورزیتعللادراک از ساختار کالس درس هم بر خودنظارتی و هم بر  "دوسوتأثیرگذاری"

 تحصیلی هم از ادراک از ورزیتعلل "دوسوتأثیرپذیری"آموزان مقطع متوسطه اول از یکسو و بر دانش

ی آنان از سوی دیگر داللت دارد. این بیان ناظر بر برهمکنش ساختار کالس درس و هم از خودنظارت

متغیرهای بسیار مهم در عملکرد تحصیلی  عنوانبهو تأثیر متقابل متغیرهای پژوهش در همدیگر 

 باشد.آموزان میدانش

 شناسی پژوهشروش

ها، توصیفی از نوع پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده

ی کلیه تر از نوع معادالت ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر رادقیق طوربههمبستگی و 

 ۱809به حجم  ۱398-۱399آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان گچساران در سال تحصیلی دانش

نمونه مورد لزوم با اند. حجم نفر دختر بوده 8۷۱پسر و  938دهند که از این تعداد، نفر تشکیل می

ی اگیری تصادفی طبقهنفر تعیین گردید که با دو روش نمونه 3۱8 مورگان، -جدول کرجسی استفاده از

حسب مدارس( انتخاب گردید. با امعان نظر ای )برچندمرحلهای حسب جنسیت( و تصادفی خوشه)بر

وش گیری با رپیشین، در نمونه هایپژوهشتحصیلی شاگردان در  ورزیتعللدر  "جنسیت"به اهمیت 

ری گیفرایند روش نمونه طورهمینمالک در نظر گرفته شد.  عنوانبهآموزان ای، جنسیت دانشطبقه

 ۲۱بوده است که ابتدا سهم هر یک از طبقات در نمونه تعیین، سپس از بین  صورتبدینای نیز خوشه

 ۲مدرسه و در نهایت از هر یک از مدارس  3مدرسه دخترانه،  ۱8مدرسه و از بین  ۴مدرسه پسرانه، 

نمونه آماری در فرایند  عنوانبهها آموزان این کالستصادفی انتخاب و تمامی دانش صورتبهکالس 

پرسشنامه از گروه مورد  3۲۱آوری پژوهش شرکت داده شدند. محصول این فرایند، تکمیل و جمع

نتایج مبتنی بر این گروه انجام شده است. توزیع  تحلیلوتجزیهها و مطالعه بوده است که گردآوری داده

 باشد:( می۱نمونه آماری مورد مطالعه بر حسب جنسیت، به شرح جدول )

 

 

 



228   ی بین ادراک از ساختار کالس و ....کنندگی خودنظارتی در رابطهبررسی نقش تعدیل 

 

 (: توزیع نمونه آماری بر حسب پایه تحصیلی1جدول )

 

 

 
 آماری بر حسب پایه تحصیلی(: توزیع نمونه 1نمودار )

 گیری پژوهشابزارهای اندازه

 یپرسشنامه خودنظارت

یاس، مشتمل بر مقاز این نسخه  یناول .ساخته شد Snyder, (1974)توسط اولین بار پرسشنامه این 

های گزینه ای بازینهدوگ سؤال ۱8به و اصالحات انجام گرفته  تجدیدنظرکه بعد از  بود سؤال یا گویه ۲۱

نمرات باالتر بر  ،قرار دارد که در آن ۱8تا  ۱در محدوده  شنامهپرس ینا نمرات فت.یا یلتقل یربله و خ

پرسشنامه  ییایپا یدر. اسنادارد داللتودنظارتی کمتر ختر بر و برعکس نمرات پایین بیشتر یخودنظارت

 ۷09/0در پژوهش حاضر، این ضریب به دست آورده که  ۷0/0 ۱کرونباخ یروش آلفا را با استفاده از

 به دست آمده است. 

                                                      
1- Cronbach's alpha 

پسر

دختر

167

154

 درصد فراوانی جنسیت

 5۲ ۱6۷ پسر

 ۴8 ۱5۴ دختر

 ۱00 3۲۱ جمع     
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 پرسشنامه ادراک از ساختار کالس

 ,Blackburn وسیلهبهباشد که میمقیاس ادراک از ساختار کالس زارهای این پژوهش، یکی دیگر از اب

(، حمایت از گویه 9مقیاس وظایف انگیزشی ) شده است. این پرسشنامه دارای سه خرده تهیه (1998)

سؤاالت این پرسشنامه در مقیاس  باشد.گویه( می ۱۱ارزشیابی تبحری ) گویه( و 5خودمختاری )

ضریب اعتبار این خرده . اند( تهیه شده۱( تا کاماًل مخالفم )با نمره 5لیکرت از کامالً موافقم )با نمره 

در پژوهش . همچنین به دست آورده است 80/0و  65/0، 85/0ترتیب  به ها را بلک برنمقیاس

(Gustavson and Miyake, 2017) ، 68/0، ۷۱/0 ترتیب بهمیزان آلفای کرونباخ سه خرده مقیاس آن 

، خرده مقیاس وظایف ۷88/0در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کل پرسشنامه  .بوده است 68/0و 

 و خرده مقیاس ارزشیابی تبحری 6۴6/0، خرده مقیاس حمایت از خودمختاری 668/0انگیزشی 

 به دست آمد. ۷6۲/0

 ورزیتعلل پرسشنامه

 دارای مقیاس این. شده است ساخته Solomon and Rothblum, (1998) وسیلهبه پرسشنامه این

 آماده اول، مؤلفه دهد؛می مطالعه قرار مورد را مؤلفه 3 ها در مجموعکه این گویه باشدمی گویه ۲۷

 سوم مؤلفه و گویه ۱۱ شامل تکالیف برای شدن آماده دوم مؤلفه گویه، 8 شامل امتحانات برای شدن

 صورت این به هاگویه به دهیپاسخ نحوه. باشدمی گویه 8 ترم شامل پایان هایمقاله برای شدن آماده

 رهنم «هرگز» هایگزینه از یکی انتخاب با گویه هر با را خود موافقت میزان دهندگانپاسخ که است

دهند. می نشان 5 نمره« همیشه» و ۴ نمره« اوقات اکثر» ،3 نمره« گهگاهی» ،۲ نمره« ندرتبه» ،۱

Qing-song and Meng-xi, (2017) آلفای روش به فوق را پرسشنامه پایایی در پژوهش خود، ضریب 

 با Gustavson and Miyake, (2017) در پژوهش پرسشنامه آوردند و روایی دست به ۷3/0 کرونباخ

گزارش شده است. در این پژوهش، ضریب پایایی پرسشنامه « مطلوب» عاملی تحلیل روش از استفاده

، خرده مقیاس آماده شدن برای امتحانات ۷98/0با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

 به دست آمد.  6۲۷/0ترم  پایان برای شدن و آماده 6۲۲/0تکالیف  برای شدن ، آماده۷۱9/0

 هاداده وتحلیلتجزیهشیوه 

و به دو روش   AMOSو  SPSS.20افزارهای های این پژوهش با استفاده از نرمداده وتحلیلتجزیه

شتمل های آماری متوصیفی و استنباطی انجام شده است. ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص

 خردهها و متغیرها، مقیاسبر میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمره، وضعیت هر یک از 
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 -توصیف شده است. سپس در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون کلموگروف هاآن هایمقیاس

های پژوهش پرداخته شده است. در نهایت با استفاده از به بررسی نرمال بودن توزیع داده ۱اسمیرنف

اخص تکنیک تحلیل  طوربهو  ۲ییابی معادالت ساختارآزمون ضریب همبستگی پیرسون و روش مدل

ته خودنظارتی پرداخ کنندگیتعدیلو نقش  متغیرهابه بررسی روابط بین  ۴استرابو روش بوت 3مسیر

 شده است.

 های پژوهشیافته

-کنندگی خودنظارتی در رابطهحاضر به منظور بررسی نقش تعدیل که بیان شد، مطالعه گونههمان

آموزان متوسطه اول شهرستان تحصیلی دانش ورزیتعللی بین ادراک از ساختار کالس درس و 

یابی معادالت یابی معادالت ساختاری انجام شده است. مدلگچساران با استفاده از روش آماری مدل

گیری دازهنهای با کاربرد یکسان یا مشابه با امکان برآورد بهتر خطای اساختاری در مقایسه با سایر روش

ه ، انتظار بر این است کدیگرعبارتبهآورد. تر و معتبرتری را فراهم میمتغیرهای پنهان، نتایج واقعی

. استفاده (Ghasemi, 2014)تری داشته باشند یابی معادالت ساختاری، نتایج واقعینتایج حاصل از مدل

ها، داده 5بهنجاری ازجملههایی فرضیابی معادالت ساختاری مستلزم رعایت پیشاز روش آماری مدل

است. نتایج مربوط به بهنجاری  8خطیو چند هم ۷خطی، هم6های پرتقدرت باال در کنترل داده

( گزارش شده است، نشانگر آن است که با ۲پژوهش که در جدول ) متغیرهایهای هر یک از داده

، مفروضه بهنجاری متغیرهادر همه  p >05/0اسمیرنف و  -عنایت به مقدار آماره آزمون کلموگروف

 آورده شده است: تفصیلبهرعایت شده است. گزارش این نتایج در جدول ذیل 

 

 

 

 

                                                      
1- Kolmogorov-Smirnov 

2- Structural Equation Modeling 
3- Path Analysis 

4- Bootstrap 
5- Normality 
6- Outliers 

7- Linearity 

8- Multicollinearity 



 1400 ۲3۱ تابستان، دومسال نهم، شمارة                                                                   فصلنامه تدریس پژوهی  
 

 اهدادهاسمیرنف برای بررسی وضعیت بهنجاری  -کلموگروف آزمون(: 2جدول )

                          

 مقیاس متغیرها

 شاخص آماری

 معناداری سطح (z)اسمیرنف    -آماره کلموگروف

       ۱۱۴/0 05/۱            -              خودنظارتی

ادراک از ساختار 

 کالس

 ۱0۷/0 ۲۱0/۱ وظایف انگیزشی

 ۱۲8/0 ۱۷3/۱ خودمختاریحمایت از 

 ۱3۲/0 68/۱ ارزشیابی تبحری

 ۲0۱/0 0۷۱/۱ کل

 تحصیلی ورزیتعلل

 06۲/0 3۱8/۱ آماده شدن برای امتحانات

 ۱03/0 ۲۲8/۱ برای تکالیفآماده شدن 

 ۱0۷/0 ۲۱0/۱ آماده شدن برای پایان ترم

 096/0 ۲33/۱ کل

ای استفاده شده های کرانههای پرت، از روش نمرهبه منظور بررسی دادهدر این پژوهش همچنین 

کند. از دیگر سو، نتایج مربوط به است که نتایج این تحلیل از رعایت شدن این مفروضه حکایت می

آورده شده  3و  ۲مشاهده شده که گزارش آن در جداول شماره  متغیرهایپراکندگی مشترک بین 

خطی چندگانه نیز رعایت های خطی بودن و هماست که مفروضه این نکته اساسی  دهندهنشاناست، 

جود بین رابطه خطی ومالک و پیش متغیرهایفرض خطی بودن، باید بین شده است. مبتنی بر پیش

 داشته باشد. 

ای هحاکی از آن است که بین ادراک از ساختار کالس و نیز مؤلفهنیز نتایج ماتریس همبستگی 

-فهتحصیلی و مؤل ورزیتعللآن شامل وظایف انگیزشی، حمایت از خودمختاری و ارزشیابی تبحری با 

ه شدن برای تکالیف و آماده شدن برای پایان ترم رابطه های آن شامل آماده شدن برای امتحانات، آماد

داری وجود دارد. لذا با عنایت به نتایج ماتریس دار و با خودنظارتی رابطه مثبت و معنیمعکوس و معنی

 ایظهمالحقابلبین رابطه مالک و پیش متغیرهایبین  سویکتوان اظهار داشت که از همبستگی می

 زعمبهخطی رخ دهد. ی چند همر، این رابطه در حدی نبوده است که رابطهوجود دارد و از سوی دیگ

(Qing-song and Meng-xi, 2017 & Rezaee, 2013)  بین با ضریب همبستگی پیش متغیرورود دو

 69۱/0در این پژوهش باالترین همبستگی  کهازآنجاییدر این نوع تحلیل مجاز نیست.  ۷0/0بیش از 

مربوط به همبستگی بین نمره کل ادراک از ساختار کالس درس و خرده مقیاس حمایت از 

 اند.  در تحلیل نگه داشته شده متغیرهاخودمختاری  بوده است، همه 
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 پژوهش موردمطالعه های توصیفی متغیرهای(: شاخص3جدول )

                          

 مقیاس      متغیرها

 شاخص آماری

حداقل  انحراف استاندارد میانگین

 نمره

 حداکثر

 نمره

 ۱5 3 ۴50/۲ ۷6/9 کل خودنظارتی

س
کال

از 
ک 

درا
ا

 

 36 ۱3 68/۴ ۴3/۲۲ وظایف انگیزشی

 ۴۴ ۱6 0۴۱/6 8۴/۲8 خودمختاریحمایت از 

 3۴ ۱۱ ۲3/۴ ۲۱/۲۲ ارزشیابی تبحری

 ۱۱3 ۴3 ۱9/۱۲ ۴۱/۷3 کل

ل
تعل

ی
رز

و
 

ی
صیل

تح
 

 ۴۲ ۱6 ۷5/5 9۷/3۱ آماده شدن برای امتحانات

 ۲5 ۱0 59/3 ۱8 آماده شدن برای تکالیف

 50 ۲3 ۲۱/5 ۴5/36 آماده شدن برای پایان ترم

 ۱۱۴ 60 0۷/۱۲ ۴3/86 کل
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 یتحصیل ورزیتعللهای خودنظارتی، ادراک از ساختار کالس و (: ماتریس همبستگی بین مؤلفه4جدول )

 ورزیتعلل متغیر هایمؤلفه ادراک از ساختار کالس متغیر هایمؤلفه خودنظارتی 

ل
ک

 

ی
زش

گی
ف ان

ظای
و

 

از 
ت 

مای
ح

ی
تار

مخ
ود

خ
 

ی
حر

 تب
ی

یاب
زش

ار
 

ل
ک

 

رم
ن ت

ایا
ی پ

برا
ن 

شد
ده 

آما
 

ف
الی

تک
ی 

برا
ن 

شد
ده 

آما
ت 

انا
تح

 ام
ی

برا
ن 

شد
ده 

آما
 

ل
ک

 

فه
مؤل

ی
ها

 
یر

تغ
م

 
ل

تعل
ی

رز
و

 

 ۴33/0 - 3۴0/0 کل

- 

۴9۱/0 - ۴99/0 - 5۷0/0 - 0.55

9 

0.68

۱ 

0.68

0 

۱ 

 35۲/0 - ۲۴9/0 آماده شدن برای امتحانات

- 

۴۱۲/0 - 390/0 - ۴60/0 - 0.39

0 

0.5۲

0 

۱  

 آماده شدن برای تکالیف
360/0- ۴۱6/0 

- 

506/0 - 5۴۱/0 - 588/0 - 0.5۲

8 

۱   

 ۲58/0 - ۲0۱/0 آماده شدن برای پایان ترم

- 

۲۴9/0 - ۲۴8/0 - 30۴/0 - ۱    

فه
مؤل

ی 
ها

یر
تغ

م
 

از 
ک 

درا
ا

س
کال

ار 
خت

سا
 

     ۱ 660/0 69۱/0 6۲۲/0 ۴۲6/0 کل    

      ۱ 566/0 ۴9۷/0 3۲۲/0 ارزشیابی تبحری

       ۱ 5۱۷/0 38۱/0 خودمختاریحمایت از 

        ۱ 369/0 وظایف انگیزشی

         ۱ کل خودنظارتی

، از دیرباز موضوع اصلی شدهگردآوریهای بر اساس دادهبررسی برازندگی مدل مفروض 

های ضروری خصوص، مبحث اصلی شاخص از نوع مدل معادالت ساختاری بوده و در این هایپژوهش

، هر نظرانصاحب زعمبهباشند. ها میبرای تأیید این شاخص قبولقابلبرای گزارش و معیارهای علمی 

هایی الزم به منظور گزارش نتایج این تطبیقی و مقتصد( شاخصهای برازش )مطلق، سه گروه شاخص

و  (x2/ df)، کای اسکوئر نسبی (x2)های مطلق؛ کای اسکوئر باشند. از گروه شاخصنوع مطالعات می

های تطبیقی؛ شاخص برازش ، از گروه شاخص(RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

و نیز از گروه  (IFI)افزایشی  برازشو شاخص ( NFI) شاخص برازش هنجار شده (،CFI)تطبیقی 

و شاخص برازش تطبیقی مقتصد  (PNFI)های مقتصد؛ شاخص برازش مقتصد هنجار شده شاخص
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(PCFI) باشند. پژوهش حاضر می دستازاین هایپژوهشبرای گزارش نتایج  هاآن ترینمهم ازجمله

 ها برای تحلیل نتایج استفاده کرده است. نیز از این شاخص

 

MOTA= 

 تکالیف انگیزشی

MAEV= 

 ارزشیابی تبحری

AUSU= 

حمایت از 

 خودمختاری

SEMO= 

 خودتنظیمی

ACPR= 

ادراک از ساختار 

 کالس

PFEX= 

آماده شدن برای 

 امتحانات

PFTA= 

آماده شدن برای 

 تکالیف

PFFI= 

آماده شدن برای 

 پایان ترم

 

 

 کنندگی خودنظارتی در رابطه ادراک از ساختار کالس و تعلل ورزیمفروض تعدیل(: مدل 1شکل )
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 های نیکویی برازش مدل مفروض برای کل نمونه آماری(: شاخص5جدول )

 3و  ۲مختلف آماری، برای شاخص کای اسکوئر نسبی ارزش عددی بین  نظرانصاحب زعمبه

(Ghasemi, 2014)  برای  60/0برای شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ارزش عددی ،

و  (Mirez et al, 2006 and Khodaee and Zaree, 2018) 90/0های تطبیقی ارزش عددی شاخص

باشند. با عنایت به نتایج جدول مقادیر مناسبی می 50/0های مقتصد، مقادیر باالتر از برای شاخص

ها، الگوی مفروض بدون نیاز به ویرایش و اصالح توسط ( و نقاط برش هر یک از شاخص5شماره )

گذاری متغیر جنسیت بر مدل سی تأثیرگردد. همچنین به منظور بررتأیید می شدهگردآوریهای داده

حصیلی ت ورزیتعللخودتنظیمی در رابطه بین ادراک از ساختار کالس درس و  کنندگیتعدیلمفروض 

از هر یک از  شدهآوریجمعهای آموزان مورد مطالعه این پژوهش، مدل مفروض بر اساس دادهدانش

د که نتایج در شکل ذیل به تفکیک برای هر جداگانه آزمون گردی صورتبهطبقات )پسران و دختران( 

 دو گروه نمایش داده شده است.

  

 های مقتصدشاخص های تطبیقیشاخص های مطلقشاخص 

 آماره
Chi Df Chi/ Df P RMSEA GFI NFI CFI PCFI PNFI 

 مقدار
6۷/۲۴ ۱۲ 055/۲ 0۴۴/0 050/0 986/0 9۷0/0 986/0 5۲3/0 5۱6/0 
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خودنظارتی در رابطه بین ادراک از ساختار کالس و تعلل ورزی  کنندگیتعدیل(: مدل مفروض 2شکل )

 تحصیلی دو گروه پسران و دختران

 

 

 

 

 دو گروه پسران و دخترانهای نیکویی برازش مدل مفروض در (: شاخص2جدول )

 

 های مقتصدشاخص های تطبیقیشاخص های مطلقشاخص 

 آماره
Chi Df Chi/ Df P RMSEA GFI NFI CFI PCFI PNFI 

 پسر
۱88/۲۷ ۱۲ ۲66/۲ 00۷/0 08۷/0 9۱3/0 950/0 9۷۱/0 555/0 5۴3/0 

 دختر
0۲9/۲8 ۱۲ 336/۲ 005/0 093/0 9۲0/0 868/0 9۱3/0 ۴9۱/0 5۷۲/0 

 پسر

 

 

 دختر
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های پسران و دختران نشانگر آن است در هر یک از گروه مورداستفادهساختاری  های مدلآمارهبررسی 

 واسطهبهی قرار دارند و مدل قبولقابلهای مختلف مدل مفروض در مجموع در وضعیت که شاخص

ز ها نیآماره کمیتای های مقایسهگردد. بررسیدر هر دو گروه تأیید می شدهآوریجمعهای داده

قابل مشاهده است، در هر سه گروه )کل نمونه، گروه پسران و  6و  5که در جداول شماره  گونههمان

گروه دختران( تقریباً نزدیک به هم بوده و حاکی از آن است که هر سه مدل در یک بافت دیده 

اری دجنسیت در تأیید و رد مدل مفروض اثر معنی اگرچهشوند. بر اساس نتایج به دست آمده می

 اثرگذار بوده است.  متغیرهانداشته است، اما بر ضرایب مسیرهای 

نتایج حاصل از مدل مفروض تأییدی نیز نشانگر این نکته است که ضمن اینکه که وزن رگرسیونی 

ادراک از ساختار کالس  متغیرهای، باشندمیدار کلیه مسیرها در مدل مفروض از لحاظ آماری معنی

آموزان تحصیلی دانش ورزیتعللاثر مستقیم بر  نمرات  ۲۲/0و  -69/0 و خودتنظیمی به ترتیب

ادراک از ساختار کالس اثر معکوس  متغیرتوان اظهار نمود که اند. با عنایت به این نتایج، میداشته

 ند. اآموزان داشتهتحصیلی دانش ورزیتعللداری بر خودتنظیمی اثر مثبت معنی متغیردار و معنی

خودنظارتی و اثر غیرمستقیم ادراک از  کنندگیتعدیلداری آماری نقش بررسی معنیبه منظور 

-بوت ( از روشکنندگیتعدیلخودنظارتی )اثر  متغیرتحصیلی از طریق  ورزیتعللساختار کالس بر 

استراب استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل مفروض، اثر غیرمستقیم ادراک از 

دار بوده است. بر آماری معنی ازنظربه دست آمده که  ۲۱۴/0تحصیلی  ورزیتعللس بر ساختار کال

 ورزیتعللدر رابطه بین ادراک از ساختار کالس و  کنندگیتعدیلاساس این نتایج، خودنظارتی اثر 

 این رابطه را تحت تأثیر قرار داده است. شدتهمو  جهتهم کهنحویبهتحصیلی داشته 

 و بحثگیری نتیجه

یادگیری بین  -نوین، مطلوب آن است که مسئولیت یاددهی وپرورشآموزشدر فرایند 

-انشد اریاختتوزیع شود. این تسهیم نقش، فضای بیشتری در  گیرندگانآموزشو  دهندگانآموزش

دان رخودگ هایویژگیرا به یادگیرندگانی با  هاآنعنصر یادگیری قرار داده و  ترینمهم عنوانبهآموزان 

به  مستقالنه، منوط هایویژگیآموزان به یادگیرانی با این نماید. تبدیل دانشو خودتنظیم بدل می

-اتخاذ و کاربست راهبردهای خودنظارتی مقتضی توسط آنان است. استفاده از این راهبردها، دانش

 ا کنترل نموده وی و کیفیت یادگیری خود رنماید تا قادر باشند خودشان نحوهآموزان را مساعدت می

ه و درک بسترهای چندگان سویکبر آن نظارت کنند. نیل به این مهم، مستلزم درک صحیح موضوع از 
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 گیران آموزشسازان و تصمیمو عوامل مؤثر بر کاهش یا حل آن از سوی دیگر توسط تصمیم مسئله

 یورزتعللاست. بر همین اساس، این پژوهش با هدف مطالعه اثر مستقیم ادراک از ساختار کالس بر 

سطه اول آموزان متوتحصیلی دانش ورزیتعللی غیرمستقیم اثر خودنظارتی بر تحصیلی و نیز مطالعه

جام شده است. انجام یابی معادالت ساختاری انشهرستان گچساران با استفاده از روش آماری مدل

 گرفته است.   

 بهنجاری ازجملههایی بایستیابی معادالت ساختاری مستلزم رعایت پیش کاربست روش مدل

. برای اطمینان از سنخیت هاستآنخطی خطی و چند همهای پرت و همپذیری دادهها، کنترلداده

 -بهنجارسنجی کلموگروف هایمونآزپژوهش، از  مدنظرهای آماری با روش شدهگردآوریهای داده

مشاهده شده استفاده گردید. نتایج  متغیرهایای و پراکندگی مشترک بین های کرانهاسمیرنف، نمره

 -ها نشانگر آن است که با امعان نظر به اینکه مقدار آماره آزمون کلموگروفمربوط به بهنجاری داده

ها رعایت گردیده است. مفروضه بهنجاری دادهباشد، لذا می p>05/0 متغیرهااسمیرنف در همه 

ای استفاده شد که نتایج این تحلیل های کرانههای پرت، از روش نمرههمچنین به منظور بررسی داده

کند. از دیگر سو، نتایج مربوط به پراکندگی مشترک بین نیز از رعایت شدن این مفروضه حکایت می

خطی چندگانه نیز های خطی بودن و همت که مفروضهآن اس دهندهنشانمشاهده شده  متغیرهای

یک نقطه قوت در دست  عنوانبهذکر، الفوق هایفرضپیشرعایت شده است. رعایت تمامی 

 بیشتری را فراهم نموده است. باصالبتهای متوالی بعدی پژوهشگران بوده و موجبات پیمودن گام

های مؤلفهن ادراک از ساختار کالس و خردهنتایج ماتریس همبستگی نیز حاکی از آن است که بی

تحصیلی و  ورزیتعللآن شامل وظایف انگیزشی، حمایت از خودمختاری و ارزشیابی تبحری با 

های آن شامل آماده شدن برای امتحانات، آماده شدن برای تکالیف و آماده شدن برای پایان ریزمؤلفه

داری وجود دارد. تفسیر و تبیین بطه مثبت و معنیدار و با خودنظارتی راترم رابطه معکوس و معنی

آموزان فرایندهای یادگیری خودشان را این نتایج حامل این معنی اساسی است که هر چه دانش

تر نپایی هاآنتحصیلی  ورزیتعللراهبردهای مختلف خودنظارتی هدایت و کنترل نمایند،  واسطهبه

 عنوانهبتحصیلی  ورزیتعللتر باشد، خودنظارتی فراگیران پایینخواهد بود و در نقطه مقابل هر چه 

 Yaqubiهایهای پژوهشیک ویژگی شناختی منفی در آنان افزایش خواهد یافت. این نتایج با یافته

et al, (2015)  وStoeber & Stoeber, (2009)  .همسو و مشابه استYaqubi et al, (2015)   نیز در

با پژوهش حاضر، نتیجه  راستاهمای تحصیلی در نتیجه ورزیتعللگرایی و ی رابطه کمالمطالعه

باالتر آنان  گراییباالتر و کمال ورزیتعللگرابی پایین فرد با ی معکوس، کمالگرفتند که در یک رابطه
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  Waschle و نیز Breem & Basden, (2014)پایین در فراگیران همراه است. همچنین  ورزیتعللبا 

& Nuckles, (2014)  یلی و عواملی چون تحص ورزیتعللداری بین همگی رابطه مثبت و معنی

 ارتی و ساختار کالس درس پیدا کردند. راهبردهای خودنظ

 بین سویکتوان اظهار داشت که از از طرف دیگر با عنایت به نتایج ماتریس همبستگی می

وجود دارد و از سوی دیگر، این رابطه در حدی  ایمالحظهقابلبین رابطه مالک و پیش متغیرهای

/. 69۱در این پژوهش باالترین همبستگی  کهازآنجاییخطی رخ دهد. ی چند همنبوده است که رابطه

مربوط به همبستگی بین نمره کل ادراک از ساختار کالس درس و خرده مقیاس حمایت از 

یک اصل کلی مطالعه  عنوانبهته شدند. در تحلیل نگه داش متغیرهاخودمختاری  بوده است، همه 

آموزان از محیط کالس با ادراک از محیط کالس بر این فرض بنیادین استوار است که ادراک دانش

ل پیوند و همبستگی داشته و بر نگرش و تمای هاآنبافتی )بستر محیطی( و نیز شخصیتی  هایویژگی

 ,.Patrick)گذارد های کالسی تأثیر مثبت میتنسبت به محیط اطراف و نیز مشارکت در فعالی هاآن

Ryan and Kaplan, 2007)  . 

موضوع اصلی  شدهگردآوریهای بررسی برازندگی مدل مفروض بر اساس داده کهازآنجایی

 Shipp., Edward, and Lambert, 2009 & Amani)از نوع مدل معادالت ساختاری است،  هایپژوهش

and Arbabi, 2020 & Abdi Zarrin, et al, 2020 & Sadeghi and et al, 2018 & Gustavson and 

Miyake, 2017) اند که هایی بودههای برازش )مطلق، تطبیقی و مقتصد( شاخصهر سه گروه شاخص

استفاده کرده است. با عنایت به  هاآنبرای تحلیل و گزارش نتایج خود از  هاآنپژوهش حاضر از این 

ای هها، الگوی مفروض بدون نیاز به ویرایش، تعدیل یا اصالح دادهنتایج نقاط برش هر یک از شاخص

گذاری متغیر جنسیت بر مدل تأیید گردیده است. همچنین به منظور بررسی تأثیر شدهگردآوری

حصیلی ت ورزیتعللاختار کالس درس و خودتنظیمی در رابطه بین ادراک از س کنندگیتعدیلمفروض 

از هر یک از  شدهگردآوریهای آموزان مورد مطالعه این پژوهش، مدل مفروض بر اساس دادهدانش

جداگانه آزمون گردیده که نتایج حاکی از آن است که متغیر  صورتبهطبقات )پسران و دختران( 

موزان آتحصیلی دانش ورزیتعللدرس و  جنسیت در رابطه بین خودتنظیمی و ادراک از ساختار کالس

خود بر نقش  نیز در مطالعه (Stoeber & Stoeber, 2009) کهازآنجاییداری داشته است. تأثیر معنی

ای هاند، یافتهتأکید داشته ورزیتعللهای فردی بر شخصیتی و تفاوت هایویژگیعامل جنسیت و 

بردهای خودنظارتی و ادراک از ساختار کالس داری تفاوت بین راهپژوهش حاضر به لحاظ معنی

 باشد. می راستاهممطابق و  هاآنهای پژوهش متغیر جنسیت با یافته واسطهبه
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های پسران و دختران پژوهش حاضر در هر یک از گروه مورداستفادهساختاری  های مدلبررسی آماره

های مختلف مدل مفروض در مجموع در وضعیت تفکیکی نیز نشانگر آن است که شاخص صورتبه

-گردد. بررسیدر هر دو گروه تأیید می شدهآوریجمعهای داده واسطهبهی قرار دارند و مدل قبولقابل

ها نیز نشانگر این نکته است که در هر سه گروه )کل نمونه، گروه پسران آماره کمیتای های مقایسه

هم بوده و حاکی از آن است که هر سه مدل در یک بافت دیده و گروه دختران( تقریباً نزدیک به 

داری نداشته جنسیت در تأیید و رد مدل مفروض اثر معنی اگرچهشوند. بر اساس نتایج حاصله می

 Amaniهای پژوهش اثرگذار بوده است. این یافته نیز با یافته متغیرهااست، اما بر ضرایب مسیرهای 

and Arbabi, (2020) & Qing-song, (2017) و مطابق بوده است.  راستاهم 

نتایج حاصل از مدل مفروض تأییدی نیز نشانگر این نکته است که ضمن اینکه که وزن رگرسیونی 

ادراک از ساختار کالس  متغیرهای، باشندمیدار کلیه مسیرها در مدل مفروض از لحاظ آماری معنی

-آموزان داشتهتحصیلی دانش ورزیتعللیم بر نمرات اثر مستق ۲۲/0و  -69/0و خودتنظیمی به ترتیب 

ار دادراک از ساختار کالس اثر معکوس معنی متغیرتوان اظهار نمود که اند. با عنایت به این نتایج، می

ج اند. نتایآموزان داشتهتحصیلی دانش ورزیتعللداری بر خودتنظیمی اثر مثبت و معنی متغیرو 

 Tony., Kelley and Lanclos)و  سویکاز  (Wood  Murdock and Cronin, 2002) هایپژوهش

آموزان را بهبود اند که خود نظارتی عملکرد تحصیلی دانشاز سوی دیگر نیز نشان داده (2003

 خودنظارتی و اثر کنندگیتعدیلداری آماری نقش بخشد. در این پژوهش به منظور بررسی معنیمی

خودنظارتی )اثر  متغیرتحصیلی از طریق  ورزیتعللکالس بر غیرمستقیم ادراک از ساختار 

استراب استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل مفروض، از روش بوت کنندگیتعدیل

آماری  ازنظربه دست آمده که  ۲۱۴/0تحصیلی  ورزیتعللاثر غیرمستقیم ادراک از ساختار کالس بر 

تار در رابطه بین ادراک از ساخ کنندگیتعدیلاین نتایج، خودنظارتی اثر  دار بوده است. بر اساسمعنی

این رابطه را تحت تأثیر قرار داده  شدتهمو  جهتهم کهنحویبهتحصیلی داشته  ورزیتعللکالس و 

هایی طهواس عنوانبه خودتنظیمیاست. این تبیین از روابط بین ساختار کالس و استفاده از راهبردهای 

  ,Karademas)و   Wäschle et al, (2014) هایپژوهشهای تحصیلی با یافته ورزیتعللبرای 

. این پژوهشگران معتقد هستند که کاربست راهبردهای خودتنظیمی راستاستهمهمسو و (2006

آموزان، انگیزه فعالیت کالسی در آنان را تهییج و موجبات مشارکت ضمن بهبود فرایند یادگیری دانش

آموزان مقاطع مختلف آورد. لذا دانشبیشتر آنان در محیط کالس را فراهم می مساعیتشریکو 

یک  وانعنبه ورزیتعللتحصیلی با کاربست راهبردهای خودنظارتی صحیح و مقتضی ضمن غلبه بر 
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یادگیری و تسهیم مسئولیت یادگیری در  -های یاددهیمشارکت در فعالیت ویژگی منفی، در زمینه

 آن بستر نیز موفق عمل خواهند نمود. 

د شهای پیشین خودتنظیمی مشتمل بر سه عنصر اصلی می، تحلیل(Karademas, 2006) زعمبه

متمرکز است که  «استانداردها و معیارها»شود؛ عنصر اول بر اما در حال حاضر چهار نیاز را شامل می

 بخشی و بازتعریفمستلزم تغییر استانداردها و معیارها در راستای وضوح خودتنظیمیاساس آن،  بر

نماید که این بازتعریف باشد. ابهام و ناهماهنگی خودتنظیمی را دچار خدشه میمی هاآنمناسب 

است که از این طریق  «بررسی خود»معیارها گامی مؤثر در جهت کاهش ابهامات است. عنصر دوم 

-این مداومت، شخص خود و جنبه واسطهبهفراگیران قادر خواهند بود مسیر رفتارها را تداوم بخشند؛ 

را به یک سطح  هاآنگیرد که های مرتبط با خود را با معیارهای مدون تطبیق داده و تصمیم می

و  وارعادات پیشین دش برخالفاست که مبتنی بر آن، عمل  «قدرت»مطلوب ارتقاء دهد. عنصر سوم 

 «شانگیز»باشد. چهارم عنصر مستلزم صرف قدرت کافی برای انجام کارهای جدید و مغایر با عادات می

. تمامی نمایدبخشی به آن ایفا میاست که نقش مهمی در شروع فرایند خودتنظیمی، تداوم و نیز پایان

-د کرد. بنابراین دانشاین ارکان و عناصر در کنار هم دستیابی به اهداف خودتنظیمی را ممکن خواه

خودتنظیمی در رفتارهای تحصیلی خودشان  هایمهارتآموزان مقاطع تحصیلی برای تشکیل و تکوین 

بایست در پرورش راهبردهای مختلف خودتنظیمی در درون خود در طول فرایند تحصیل کوشا می

ای هاقدام نمایند. لذا با امعان نظر به یافته هاآنتر کردن بوده و با بازتعریف این راهبردها در جهت بهینه

های پژوهش حاضر ارائه گردید و نیز هایی که در رابطه با یافتهبا تبیین راستاهماین پژوهش و 

 ,.Tony)و  (Wood  Murdock  & Cronin, 2002)مختلفی چون   هایپژوهشنتایج  کهازآنجایی

Kelley and Lanclos 2003)  مچنین نتایج این پژوهش از سوی دیگر نشان داده که و ه سویکاز

 و شود که به آموزش خودنظارتیبخشد، پیشنهاد میخود نظارتی عملکرد تحصیلی را بهبود می

در مدارس  گروهی هایمشاوره صورتبهو  برنامهفوقهای فعالیت قالب مستقالنه در هایمهارت

 اهمیت و اعتبار داده شود.     ازپیشبیشکشورمان 

 ریپذیتعمیمرغم نتایج سودمند به دست آمده از پژوهش حاضر، در پایان گفتنی است که علی

ی جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه و اجرایی شدن آن در یک موقعیت نتایج آن با توجه به گستره

 کهازآنجاییهمبسته بوده است.  هایی همراه وجغرافیایی خاص )شهرستان گچساران( با محدودیت

 هایویژگیاند، ممکن است آموزان مقطع متوسطه اول تشکیل دادهجامعه آماری پژوهش را دانش

پژوهش را تحت تأثیر قرار داده باشد. با عنایت  متغیرهایمختلف عاطفی و شخصیتی آنان رابطه بین 
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ران تحصیلی، به پژوهشگ ورزیتعللرو به نقش انکارناپذیر ساختار کالس درس و خودتنظیمی در قلم

گردد در مطالعات آینده با ورود این متغیرها در مدل روابط ساختاری امکان مقایسه آن پیشنهاد می

تری را فراهم ها امکان مطالعات جامعدر مقاطع مختلف تحصیلی و نیز در سطوح مدارس و دانشگاه

روی آن بوده است که استنتاج علی پیش هایتمحدودینمایند. ماهیت مقطعی بودن پژوهش از دیگر 

زه مند به این حودهد. بنابراین به پژوهشگران عالقهالشعاع قرار میو معلولی از نتایج پژوهش را تحت

مدل مفروض در مقاطع زمانی مختلف و  متغیرهایهای مربوط به آوری دادهگردد با جمعپیشنهاد می

های چندگانه مدل مفروض سی روابط علی بین متغیرها و سازهطی یک طرح پژوهشی طولی، امکان برر

ای فراروی پژوهشگران های تازهپژوهش را فراهم سازند. امید است مجموعه این اقدامات، افق مدنظر

 های جدید در این زمینه مثمر ثمر واقع شود.این حوزه گشوده و در بسط دانش و فتح دروازه

 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه در جریان اجرای

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت ها، سازمانموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

نامه آگاهانه های رضایتدر مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروی از اصول اخالق پژوهششده است. 

 .ها تکمیل شدتمامی آزمودنیتوسط 

 حامی مالی

 .های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدهزینه

 تعارض منافع

این مقاله قباًل در هیچ . بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است

چاپ به فصلنامه تدریس ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسی و نشریه

 پژوهی ارسال شده است.
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