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 مقاله پژوهشی 

 

دانشگاه  انیدر دانشجو زشیانگ میکوتاه تنظ اسیمق ییایو پا ییروا یبررس

 اصفهان یعلوم پزشک

 

 یخزاعل جهیخد، *زادهیمحمد سلطان، یزهرا خزاعل

 

 

 چكيده

 یهایابیارز ازمندین، دارد میقمست تأثیر یریادگیکه بر  یمیخودتنظ ندیاز فرآ یبه عنوان بخش مهم، افراد "زشیانگ میتنظ"شناخت مقدمه: 

 میکوتاه تنظ اسیمق ییایو پا ییروا یپژوهش حاضر با هدف بررس. است یضرور نهیزم نیمعتبر در ا یداشتن ابزار نیبنابرا؛ است قیدق
 . شد انجامBrief Regulation of Motivation Scale: BRoMS)) زشیانگ

 97-98 یلیدوم سال تحص لمسایدر ن اصفهان یدانشگاه علوم پزشک انیآن دانشجو یجامعه آمار یمقطع یفیمطالعه توص نیادر  ها:روش

 میکوتاه تنظ اسیاالت مقانتخاب شدند و به سؤ یخوشه ا یریدختر( به روش نمونه گ ۲۴۵پسر و  ۱۵۵نفر ) ۴۰۰آنها  انیکه از م ،بود
 و HEMQ (Harter Educational Motivation Questionnaire) هارتر تحصیلی زشیانگ رسشنامهپ، (BRoMS) زشیانگ

 . پاسخ دادند MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) یریادگی یبرا یزشیانگ یراهبردها

( به دست 88/۰کردن) مهی( و با روش دو ن9۲/۰)یدرون یبا استفاده از روش همسان زشیانگ میتنظ اسیکرانباخ مق یآلفا بیضرنتايج: 

و  زشیانگ میکوتاه تنظ اسیمق نیب P > ۰۱/۰مثبت معنادار در سطح  یهمبستگ. خوب نمرات آزمون بود اریبس ییایدهنده پاآمد که نشان
 اراده یرویو ن زشیانگ میمل تنظدو عا یعامل اکتشاف لیاستفاده از تحلبا . دهدمی زمان را نشانهم ییبه دست آمد که روا گرید اسیدو مق
 . ردک تأییدپرسشنامه را  نیا یهامقیاسسؤاالت با  یخوانهم یتأیید یعامل لیتحل نیهمچن. دیگرد تأیید

 یبرا، یو پژوهش یصیعنوان ابزار تشخبه تواندیدارد و م یمناسب یسنجروان یهایژگیو زشیانگ میکوتاه تنظ اسیمقگيري: نتيجه

 . ردیمورد استفاده قرار گ، زشیانگ میسنجش سازه تنظ

 

 ییایپا، ییروا، یعلوم پزشک انیدانشجو ،زشیانگ میکوتاه تنظ اسیمق ،زشیانگ میتنظهاي کلیدي: واژه
 397تا  387 (:38)21؛ 1400 آذر پزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

 
مقدمه 

آن رفتار معطوف به هدف  یاست که ط یندیفرآ زشیانگ

از  یفیبا ط ندیفرآ نیا. (1)شودیو حفظ م ختهیبرانگ

سروکار دارد که  یو عاطف یفراشناخت، یشناخت یندهایفرا

 یطوالن یریرا آسان نموده و به درگ تیشروع و ادامه فعال

                                                 
 امیشگاه پدان، ی(، گروه روانشناساریزاده )استادیدکتر محمد سلطاننویسنده مسؤول:  *

 mohammad.soltani@hotmail.com. رانینور، ا

. رانینور، ا امیدانشگاه پ، یگروه روانشناس، یتیترب یکارشناس ارشد روانشناس، یخزاعل زهرا

موردنظر کمک  تیمدت و صرف زمان در موضوع و فعال

بر  زشیکه انگ دهندینشان م هایبررس نینهمچ. کندیم

، ادراک، یادآوری، دقت، یریادگیجمله  تمام رفتارها از

 . (2)مؤثر است جانیعملکرد و ه، تیخالق

با  یآموزش یهافعالیت یاغلب هنگام اجرا انیدانشجو

(zokhazaeli@gmail.comخد ،)(، گروه کار درمانی، دانشكده علوم ی)مرب یخزاعل جهی

 (kh.khazaeli@yahoo.comتوانبخشی، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، اصفهان، ایران. )

 27/12/99، تاریخ پذیرش: 8/9/99، تاریخ اصالحیه: 4/7/99مقاله:  تاریخ دریافت
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اما شواهد ، شوندیمواجه م یزشیانگ یهاچالش

آنها در  ییتوانا شیکه افزا دهندینشان م یروزافزون

با  ییارویکردن در رو یبهتر و پافشار ییگوپاسخ

شان تیو موفق یریادگیبر  یمهم تأثیر تواندیم، هاچالش

 یبرا انیکه دانشجو ییهااز مهارت یکی. (4و3)داشته باشد

، دارند ازیخود به آن ن زشیداشتن سطح انگباال نگه

 یکی یمیخودتنظ. (5( است)Self-regulation)یمیخودتنظ

است و به  یاجتماع یشناخت هینظر یدیکل یهااز مفروضه

اشاره دارد و  شانیزندگ یدادهایافراد به کنترل رو لیتما

 نظارت، ینیگزعبارتند از: هدف کهه است مؤلفشامل چهار

 . (7و6و استفاده از راهبردها) یابیخودارزش، برخود

 یادیتوجه ز زشیانگ میتنظ یراهبردها ریاخ یهاسال در

 یریادگی یمیخودتنظی نهیرا از جانب پژوهشگران در زم

که ممکن  یرشناختیبه عوامل غ رایز، به دست آورده است

توجه شده ، بگذارد تأثیر آمیزموفقیتی است بر مطالعه

 ییاست که عدم توانا نیاز ا یحاک یاریشواهد بس. (8)است

 یمنف یامدهایمنجر به پ، طور مؤثر اهداف به میدر تنظ

افراد ، یمیو شکست در خودتنظ گرددیفرد و جامعه م یبرا

به . داردیبازم شانیبه اهداف مهم زندگ یابیرا از دست

 زشیانگ خودتنظیمیدر رابطه با  قیمطالعه و تحق یعبارت

(Self-regulation of motivation) ،یجنبه ضرور کی 

 . (11تا9انسان است) یهاو شکست هایروزیپ رکد یبرا

چهار ، (Pintrich) چیچارچوب ارائه شده توسط پنتر طبق

، شناخت، زشیعبارتند از انگ یریادگیمرتبط با ی جنبه

توانند با می انیان و دانشجوآموزدانش ؛طیمح ،رفتار

به . (12کنند) میآنها را کنترل و تنظ، نظارت و یریزبرنامه

( Regulation of Motivation) زشیانگ میتنظ لیدل نیهم

 خود نظم داده شده را نشان یریادگیاز  یجنبه اساس کی

حفظ  یان براآموزدانشتالش فعال  ای زشیانگ میتنظ. دهدمی

 ندیدر فرآ یدیموضوع کل کیخودشان  زشیانگ یارتقا ای

ان به عنوان عامل آموزدانش. دهدیرا نشان م یمیخودتنظ

به  دادن زهیمثل جا یمختلف یهابا روش یریادگی ندیدر فرآ

 به فیتکل کیدر  زهیحفظ انگ یبرا طیمح رییتغ ایخود 

 کی جینتا. (13)کنندیم میخود را تنظ زشیانگ، خصوص

 یلیتحص تیو موفق زشیانگ میتنظ نیپژوهش نشان داد ب

 زشیانگ میتنظ. (8دانشگاه رابطه وجود دارد) انیدانشجو

نظام آموزش  شرفتیرشد و پ یهاشاخص نیتراز مهم یکی

چرا که نبود ، کشور است کی یعال التیپرورش و تحص و

 یهایگذار هیهدر رفتن سرما رینظ یآن باعث بروز مشکالت

 یروهایعدم پرورش ن، انجام شده در بخش آموزش

که  یکسان شیافزا، مختلف یهامتخصص و ماهر در بخش

و توسعه  شرفتیعدم پ جهینت و در ندینمایم لیترک تحص

ابزار  کیلذا وجود . (14)شودمی معهجا داریمتعادل و پا

 میتنظ یهامداوم و سنجش روش شیپا یمناسب برا

ابزار  نیاست و با استفاده از ا یافراد ضرور زشیانگ

 نهیزم نیدر ا یترمطالعات و مداخالت گسترده توانیم

 خودتنظیمیشناخت رو به رشد این که  رغمعلی. انجام داد

به  ازین، یمیخودتنظ ندیفرآاز  یبه عنوان بخش مهم زشیانگ

 یبرا یکم یابزارها، دهدیرا نشان م ترقیدق یهایابیارز

 قاتیگرچه تحق. (16و15و5)ندهست آن موجود یابیارز

محققان ، موضوع هنوز نوپا هستند نیدرباره ا یتجرب

آن  یابیارز یبرا یمناسب یاند ابزارهاتالش کرده یاریبس

 . (17)و اجرا کنند یطراح

آن  یو ابزارها زشیانگ نهیدر زم ییهاپژوهش رانیا در

 زشیانگ یهاصورت گرفته است که عبارتند از پرسشنامه

، (19)علم یریادگی زشیانگ، Harter))(18)رتر ها یلیتحص

 Academic Motivation) یلیتحص زشیانگ اسیمق

Scale))(20) ،یول، (21)یریادگی یبرا یزشیانگ یراهبردها 

 ایو  یطراح زشیانگ میدر خصوص تنظ یابزار چیه

خال و با توجه  نیپر کردن ا یبرا. نشده است یاعتبارسنج

 میپژوهشگران پرسشنامه ک، زشیانگ یمیخودتنظ تیبه اهم

را  تنظیم انگیزشکوتاه  اسی( با عنوان مقKimو همکاران )

 تریو کاربرد دیجد یبا هدف ارائه ابزار 2018که در سال 

 زشیانگ خودتنظیمی یابیارز یبرا نیشیپ ینسبت به ابزارها

ترجمه و اعتبار  رانیجامعه ا یبرا، (22)نمودند یطراح

 ییایو پا ییروا یپژوهش با هدف بررس نیا. کردند یسنج
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 . انجام شد، تنظیم انگیزشکوتاه  اسیمق

 

 هاروش

 یآمار یجامعه. است یمقطع یفیتوص، پژوهش حاضر

اصفهان در  یدانشگاه علوم پزشک انیشامل تمام دانشجو

سال دوم  میدر ن لیمقاطع در حال تحص انیدانشجو یتمام

علوم  در دانشگاه لیبود که در حال تحص 97-98سال 

با استفاده از فرمول کوکران نمونه . بودند پزشکی اصفهان

. انتخاب شدند یاهبه روش خوش انیدانشجواز  ینفر 400

. دیمشخص گرد یدانشگاه علوم پزشک یهاابتدا دانشکده

سازی و پزشکی، دندانپزشکی، دارو دانشکده 8سپس از 

علوم دارویی، تغذیه و علوم غذایی، پرستاری و مامایی، 

 رسانی پزشکیبهداشت، علوم توانبخشی و مدیریت و اطالع

صورت در دسترس و بهنفر(  50)هر دانشکده نفر  400

 نیبه ا. انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتند یتصادف

 هادرب دانشکده یچند نفر در جلو سه هفته یصورت که ط

 ا وارد آنیکه از دانشکده خارج  یشدند و از کسانمستقر 

 درخواست، همان دانشکده بودند یشدند و دانشجومی

پژوهش  نیامکان وقت خود را به ا در صورتشد می

کوتاه  اسیبعد از کسب اجازه از طراح مق. اختصاص بدهند

 یلیتکم حاتیو گرفتن توض لیمیا لهیبه وس زشیانگ میتنظ

پنج نفره که  میت کیتوسط  اسیمق نیا، در مورد پرسشنامه

 یسیو مسلط به زبان انگل یروانشناس ینفر آنها دکترا ود

 یبه فارس، بودند یسیزبان انگل یدکترا گریو سه نفر د

و  یسیبه انگل یترجمه فارس گرید سپس بار. ترجمه شد

 اریانجام و در اخت یروانشناس دیبرعکس آن توسط اسات

قرار گرفت و نسخه  زبان انگلیسیرشته  دیدو تن از اسات

 زشیانگ یهاسپس پرسشنامه. دیگرد تأییدآن  یینها

 یریادگی یبرا یزشیانگ یو راهبردها هارتر تحصیلی

فرم اما  کیدر ، زشیانگ میکوتاه تنظ اسیهمراه مق

 انیدانشجو اریدر اختصورت جداگانه و پشت سرهم به

 یگرید یهاکه پرسشنامه ییاز آنجا. ها قرار گرفتدانشکده

 یاعتبار سنج رانیدر ا ای ودندب زشیکه در رابطه با انگ

تنظیم کوتاه  اسیبا مق یاز نظر موضوع اینشده بود و 

دو پرسشنامه استفاده  نیااز، داشت یادیتفاوت ز انگیزش

 اسیرا با دو مق تنظیم انگیزشکوتاه  اسیشد که بتوان مق

 ییایو پا ییکرد و روا سهیمقا نهیزم نیدر هم گریمعتبر د

و روش  قیاطالعات الزم در مورد تحق. نمود تأییدآن را 

آورده شد  هاپرسشنامه یدر ابتدا، تسؤاالبه  یپاسخ ده

خواسته شد به همه سؤاالت و اطالعات  انیو از دانشجو

. طور کامل پاسخ بدهند پرسشنامه به یشناختتیجمع

و دانشجو  یشخص تیرضا قیتحق نیورود به ا اریمع

 یدانشگاه علوم پزشک یهاانشکدهاز د یکیبودن در 

ناقص  زیخروج ن اریاصفهان در زمان انجام پژوهش و مع

 . پر شدن پرسشنامه بود

 HEMQ :هارتر تحصیلی زشیاستاندارد انگ پرسشنامه

 هیگو 33شامل ، رتر ساخته شدها پرسشنامه که توسط نیا

. استشده جادیا یلیتحص زشیانگ یاست که با هدف بررس

پرسشنامه با استفاده از  نیا یهامؤلفه یبرا ییایپا بیضر

 ییبازآزما بیو ضرا 84/0تا  54/0 نیب چاردسونیروش ر

 نیا تسؤاال. (24)گزارش شده 76/0 تا 58/0 نیب

و پاسخ  استمطرح شده  یصورت دو قطب پرسشنامه به

 ای یرونیب لیاز دال یکی دتوانیبه هر سؤال فقط م یآزمودن

اما از آنجا که در  ؛(25و23)را در برداشته باشد یدرون

و  یدرون یهازهیانگ یلیتحص یهااز موضوع یاریبس

 Lepper))(26) لپر و همکاران، هر دو نقش دارند یرونیب

آنها . کردند میتنظ کرتیل اسیرتر را بر اساس مقهامقیاس

اول در مطالعه خود دو عامل را گزارش کردند که عامل 

به  لیتما، اسیبا سه خرده مق یدرون زشیمربوط به انگ

بودن  زیانگو چالش یتمرکز بر کنجکاو، تسلط مستقالنه

 یرونیب زشیاست و عامل دوم مربوط به انگ یمسائل درس

معلم  یندیتمرکز بر خوشا اسیاست که شامل سه خرده مق

به قضاوت معلم و  یوابستگ، خوب یهاو کسب نمره

 ی( به بررس18)یبحران رانیدر ا. شودیکار آسان م حیترج

 یهمسان بیپرسشنامه پرداخت و ضرا نیا ییایو پا ییروا

 هامقیاسهر سؤال با نمره کل  یهمبستگ قیاز طر یدرون
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مؤلفان  لیاعالم نمود که با تحل78/0تا  30/0 نیبرا 

با بازه  ییبازآزما ییایپا بیضرا نیهمچن. داشت یخوانهم

ابعاد و  یکرانباخ محاسبه شده برا یو آلفا 86/0 تا 62/0

 . (18)در حد مطلوب بوده است زین هامقیاسپاره 

 نیا MSLQ :یریادگی یبرا یزشیانگ یراهبردها پرسشنامه

 گروت یو د چیکه توسط پنتر یدهابزار خودگزارش

(Pintrich & De Groot ساخته شد شامل )بود  هیگو 56

 رانیدر ا. (27)شد ترکم هاهیتعداد گو، عامل لیکه بعداز تحل

ابزار  نیا ییایو پا ییروا، یعامل لیبا تحل نژادیموسو زین

از  یلیالرا به د هاهیگو یقرار داد و برخ یرا مورد بررس

حذف کرد ، صیعدم قدرت تشخ ایو  نییپا یبار عامل لیقب

 نیا. (28)نمود تأییدپرسشنامه را  نیا یاهیگو 47و نسخه 

پرسشنامه شامل دو مقیاس راهبردهای یادگیری و 

. باورهای انگیزشی است و در مقیاس لیکرت ارائه شده

 یدرون یپرسشنامه از روش همسان نیا ییایپا نییتع یبرا

تا  64/0 نیکرانباخ را ب یآلفا بیشد و ضر استفاده

 یهمبستگ، ییروا یدر بررس. (27)گزارش نمود93/0

وجود  انیدانشجو یدرس یهاعوامل و رتبه انیم یمعنادار

 نیا یعامل لیبه تحل انیدرتاج و افشار رانیدر ا. داشت

از روش  ییروا نییمنظور تع پرسشنامه پرداختند و به

 یهمسان یبررس و استفاده شد یتأیید یعامل لیتحل یآمار

 نیب انجام شد کهکرانباخ  یآلفا بیضرا با استفاده ازیدرون

 یتأیید یعامل لیتحل جینتا. به دست آمد 91/0تا  78/0

پرسشنامه مناسب است و  ینشان داد که ساختار عامل

قرار  تأییدآن مورد  یمحتوا و تطابق فرهنگ ییروا

 . (21)گرفت

سؤال  12 یکه دارا اسیمق نیا:  تنظیم انگیزش اسیمق

و هدف  دیگرد ی( طراحKimو همکاران ) میتوسط ک، است

 انیدر م زشیانگ یمیخودتنظ یهاروش نییآن تع

 کی یپرسشنامه رو، کار نیا یبرا. (22)بود انیدانشجو

 دیاجرا گرد کایآمر دوسترنیدر دانشگاه م ینفر 396نمونه 

بر اساس  اسیمق نیا. بودند 4/20متوسط سن  یکه دارا

نمره و کامال  1و کامال مخالفم  دهیگرد میتنظ کرتیل اسیمق

اثبات  یبرا. دهندمی نمره را به خود اختصاص 5موافقم 

 یپرسشنامه ابتدا نمونه به صورت تصادف نیمعتبر بودن ا

 مهین کی یو سپس برا دیگرد میتقس یبه دو گروه مساو

 یتأییدعامل  لیتحل گرید مهین یو برا یعامل اکتشاف لیتحل

 یساختار داخل یبررس یبرا هیگو 12ابتدا هر . انجام گرفت

قرار گرفتند که با استفاده از چرخش  یاکتشاف لیمورد تحل

دست آمد: هشت شرح به نیعوامل به ا نیب یمورب همبستگ

کل را به خود  انسیدرصد وار 88/46، در عامل اول تمیآ

 یعموم التیتما عامل نیا یهاتمیآ. اختصاص دادند

در مواجهه با  زشیآگاهانه انگ تیریمد یرا برا انیدانشجو

 تمیچهار آ. کردندیم یابیارز، یزشیانگ یهاچالش

را به خود اختصاص  انسیدرصد کل وار 20/10 ماندهیباق

عامل  لیو تحل هیتجز. دندیسنجیاراده را م یرویدادند که ن

 نیا یبرا یقبول لمناسب و قاب یساختار دوعامل، یتأیید

مناسب نبودن  لیبه دل یعامل کینمود اما مدل  جادیا اسیمق

 یهاهی)گو زشیانگ میدو عامل تنظ لیدل نیبه هم. رد شد

 اسیبه عنوان دو مق، (12تا9 یهاهی)گو اراده یروی( و ن8تا1

 یینسبتاً باال یجداگانه در نظر گرفته شدند که همبستگ

هر دو  یثبات درون نیهمچن. ها به دست آمدآن نی( ب65/0)

 یاز طرف. به دست آمد، (α=85/0و برابر با ) یمساو اسیمق

مطابق با انتظارات  یهمبستگ یالگو اسیهر دو مق

 خودنظم یریادگی یاصل یهاجنبه ریبا سا، کنندگانیطراح

انجام شده به روش  یهایبا بررس. شده نشان دادند داده

 کیبه عنوان ، نامهپرسش نیا، یعامل لیو تحل ونیرگرس

 زشیانگ یمیخودتنظ نییتع یبرا یشاخص عموم

با  سهیدر مقا اسیمق نیا تیمز. دیگرد تأیید، انیدانشجو

تر و قابل کنترل یاجرا، یقبل یوجه بلند و چند یهامقیاس

از سه  زشیانگ میکوتاه تنظ اسیمق. است ترینیع ریتفس

دارد:  تفاوتموجود  زشیانگ میتنظ یهاجهت با پرسشنامه

 انیدانشجو یعموم یباورها یبررس. 2 ترکمسؤاالت . 1

 ایخواندن ، خود هنگام مطالعه زشیانگ میدر مورد تنظ

ها از استفاده از آن یهاگزارش یجابه، فیتکل لیتکم

چالش  کیگنجاندن . 3. زشیانگ میخاص تنظ یهاروش
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 . (22)در هر سؤال یزشیانگ

ها با استفاده از دادهها، پرسشنامه آوریجمعپس از 

 یسازعامل و مدل لیتحل، یهمبستگ یآمار یهاآزمون

 ,SPSS-23 (IBMافزاربه کمک نرم یمعادالت ساختار

Armonk, NY, USA )افزار  نرم وAMOS-20 

(Swiss-AS, Allschwil, Switzerland )و  هید تجزمور

 .قرار گرفت لیتحل

 ریپژوهش به شرح ز نیمورد توجه در ا یمالحظات اخالق

شده و اگر  انیدانشجو ب یبود: در ابتدا هدف پژوهش برا

در . شدیوجود داشت پاسخ داده م نهیزم نیدر ا یسؤال

به مشارکت در پژوهش  لیو تما تیکه فرد رضا یصورت

 نیهمچن. گرفتیقرار م یو اریها در اختپرسشنامه ،داشت

داشت از شرکت  لیدانشجو مختار بود که هر زمان که تما

 یهاتمام داده تیدر نها. در پژوهش انصراف دهد

شده کامال به صورت محرمانه و بدون ذکر نام  یآورجمع

 . دیگرد یآوردانشجو جمع

 

 نتايج

، کردند مشارکت پژوهش نیا کهدانشجو  400مجموع  از

 نیانگیم و بودند دختر درصد 3/61 و پسر درصد 8/38

 10/4 استاندارد انحراف با سال 36/22 انیدانشجو یسن

 مقطع در درصد 7/82، یکاردان مقطع در افراددرصد 1. بود

 ای و ارشد یکارشناس مقطع در درصد 14، یکارشناس

 یتخصص یدکترا مقطع در درصد 3/2 و یعموم یدکتر

 . کردندیم لیتحص

پژوهش که عبارتند از  یفیتوص یهایافته 1درجدول 

نمرات  ینتربیشو  ینترکمانحراف استاندار و ، یانگینم

 . ذکر شده است هایافتهبندی طبقه یبرا، یرهامتغ

 

 (N=400) مطالعه در استفاده مورد یرهایمتغ یفیتوص یهاافتهی: 1جدول 

 مقدار نیترکم انحراف استانداردو  نیانگیم اسیخرده مق اسیمق
 نیتربیش

 مقدار

 60 13 24/45±07/8 زشیانگ میتنظ زشیانگ میتنظ کوتاه اسیمق

 40 8 12/30±41/5 اراده یروین

 یبرا یزشیانگ یراهبردها

 یریادگی

 260 92 83/171±67/18 یریادگی یراهبردها

 148 36 48/81±68/10 یشناخت یراهبردها

 65 17 27/50±54/6 یخودنظم ده

 88 17 20/31±34/5 یزشیانگ یباورها

 115 45 35/90±81/9 یخودکارآمد

 63 13 03/35±20/5 یدرون یارزش گذار

 57 12 29/35±78/4 اضطراب امتحان

 32 7 03/20±07/5 یدرون زشیانگ هارتر تحصیلی زشیانگ

 140 56 32/105±22/11 مستقالنه تسلط به لیتما

 85 22 09/60±00/9 یتمرکز بر کنجکاو

 25 6 83/17±65/2 درس بودن زیانگ چالش

 30 6 80/3 یرونیب زشیانگ

 30 8 96/3 خوب نمره کسب و معلم یندیتمرکز برخوشا
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 66 26 56/7 به قضاوت معلم یوابستگ

 17 4 83/2 آسان کار حیترج

 

و ابعاد  یزشانگ یمکوتاه تنظ یاسمق یاییمحاسبه پا یبرا

کرانباخ و روش  یآلفا یدرون یآن از دو روش همسان

 . اندآمده 2کردن استفاده شد که در جدول  یمهدون
 

 یزشانگ یمتنظ یاسمق یاییپا یبضرا :2جدول

 یاسمق
 یآلفا

 کرانباخ

روش 

 کردنیمهدون

تعداد 

 تسؤاال

 8 82/0 88/0 یزشانگ یمتنظ

 4 81/0 83/0 اراده یروین

 12 88/0 92/0 یزشانگ یمکل تنظ
 

، تنظیم انگیزش یاسهمزمان مق ییروا یدر ادامه جهت بررس

، گروه نمونه یاعضا یبر رو یاسمق یعهمزمان با توز

 یادگیری یبرا یزشیانگ یراهبردها یهاپرسشنامه

(MSLQ) تحصیلی یزشو انگ ( هارترHEMQ) به  یزن

 یجداده شده و مورد سنجش قرار گرفت و نتا یاندانشجو

دو  ینبا ا یزشانگ یمتنظ یاسمق یرسونپ یهمبستگ یبضر

 . آورده شده است3در جدول  پرسشنامه

 

 هارتر یلیتحص یزشو انگ یادگیری یبرا یزشیانگ یبا راهبردها یزشانگ یمکوتاه تنظ یاسمق یهمبستگ یبضرا :3جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسیمق 

         00/1 یزشانگ یمتنظ یاسمق 1

        00/1 97/0** زشیانگ میتنظ 2

       00/1 78/0** 91/0** اراده یروین 3

      00/1 66/0** 71/0** 73/0** یزشیانگ یراهبردها یاسمق 4

     00/1 92/0** 63/0** 69/0** 71/0** یادگیری یراهبردها 5

    00/1 65/0** 90/0** 56/0** 60/0** 62/0** یزشیانگ یباورها 6

   00/1 48/0** 48/0** 53/0** 42/0** 45/0** 46/0** یلیتحص یزشانگ یاسمق 7

  00/1 74/0** 31/0** 32/0** 35/0** 38/0** 41/0** 42/0** یدرون یزشانگ 8

 00/1 -09/0 60/0** 35/0** 32/0** 37/0** 17/0** 18/0** 19/0** یرونیب یزشانگ 9

05/0*P<  01/0و**p< 

 

اراده  یرویو ن یزشانگ یمتنظ یهامؤلفه، 3توجه به جدول با

هستند  یکدیگربا  یمثبت و معنادار یهمبستگ یدارا

)01/0(P< یرویو ن یزشانگ یمتنظ یهامؤلفه ینهمچن 

 یهامقیاسبا  یمثبت معنادار یهمبستگ یاراده دارا

 تحصیلی یزشو انگ یادگیری یبرا یزشیانگ یراهبردها

 . ها دارندو ابعاد آن هارتر

از  یزشانگ یمکوتاه تنظ یاسسازه مق ییروا یبررس یبرا

با استفاده از  یلتحل ینا. استفاده شد یاکتشاف یعامل یلتحل

 یسماتر یلتحل یرو مس یمحور اصل یهاروش عامل

. انجام شده است یمکسبا چرخش متعامل وار یهمبستگ

حجم نمونه توسط  یتکفا یکار ابتدا به بررس ینا یبرا

 Olkin-Meyer-Kaiser نیالک–ریما-زریکاآزمون 

(KMO پرداخته شد که با مقدار )دهنده حجم نشان، 93/0

 . مناسب نمونه است
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 باالتر از یژهو یهاتعداد عوامل از مالک ارزش یینتع یبرا

با توجه . استفاده شد (Scree plot) ینمودار اسکرو  یک

 ینتربیشتر بزرگ 1از  یژهمقدار و 2تنها یبه نمودار اسکر

 . دارند یرمقاد یهفاصله و ارتفاع را نسبت به بق

ساختار  یماکسحل وارها با راهبا چرخش عامل یاز طرف

. استآورده شده 4ظاهر شد که در جدول یاساده یعامل

آورده  30/0از تربیش یعامل یبارها یرجدول مقاد یندرا

 یهدو عامل اول یعامل یلشده است و با استفاده از تحل

درصد از  98/4و  37/48 یباستخراج شده که به ترت

که بعد از چرخش  اندکردهیم یینکل آزمون را تب یانسوار

درصد و  08/35به  یلتبد یبمقدار به ترت ینا یماکسوار

درصد از کل  35/53درصد شد که درمجموع  27/18

 مختص به عامل اول 8تا1سؤاالت . اندکرده یینرا تب یاسمق

 مختص به عامل دوم 12تا9( و سؤاالت یزشانگ یم)تنظ

 توانیم ینبنابرا. داده شده است یصاراده( تشخ یروی)ن

 مطلوب یزشانگ یمتنظ یاسسازه مق ییداشت که روا یانب

 . است
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 یماکسحل وارها با راهچرخش عامل یلهوسدو عامل استخراج شده به یعامل ی: بارها4جدول

 عامل دوم عامل اول سؤاالت

1 65/0  

2 64/0  

3 61/0  

4 52/0  

5 65/0  

6 62/0  

7 68/0  

8 63/0  

9  58/0 

10  70/0 

11  75/0 

12  68/0 

 59/0 80/5 کل قبل از چرخش

 98/4 37/48 انسیدرصد وار

 35/53 37/48 یدرصد تجمع

 19/2 21/4 کل ماکسیبعد از چرخش وار

 27/18 08/35 انسیدرصد وار

 35/53 08/35 یدرصد تجمع

 

هر  هاییهو مشخص شدن گو یعامل اکتشاف یلپس از تحل

از نظر محتوا و  هایهمتجانس بودن گو تأییدجهت ، عامل

با استفاده از نرم افزار  یتأییدعامل  یلتحل، ییبنا یرابعاد ز

AMOS-20 بر  ییبا روش محاسبه حداکثر درست نما

 یزشانگ یمیخودتنظ یاسمق یدو عامل یالگو یرو

(BRoMSانجام شد ) .یزشنگ یمتنظ یاسمق یشنهادیمدل پ 

 یرهایمتغ یخطاها. نشان داده شده است 1 در شکل

 یندر ا. اندمشخص شده eو حروف  یرهبا دا یززا ندرون

موردنظر  یهابه مؤلفه یکانبا پ یهگو 12 یمعادله ساختار

آورده  یکانپ یبار هر سؤال باال یبوضراند متصل شده

 . شده است
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 یزشانگ یمکوتاه تنظ یاسمق یعامل یلتحل یشنهادیمدل پ :1شکل

نسبت ، استاندارد یخطا، شد استاندارد یعامل یبارها

 یعامل یبارها یبضرا یتمام یبحران و سطح معنادار

 . قرار دارند یسؤاالت در سطح خوب

 ینچند یتأیید یعامل یلمدل تحل یابیارز یبرا یطورکلبه

پژوهش از  یندر ا. وجود دارد یشاخص برازندگ

 برازندگی شاخص، (19/5)یمجذور کا یهاشاخص

(GFI) (94/0) ،یشده برازندگ شاخص اصالح (AGFI) 

، (92/0) (NFI) شده هنجار یشاخص برازندگ، (88/0)

شاخص برازش ، (92/0) (CFI) یقیتطب یشاخص برازندگ

 نیانگیم شهیرمهم  یارو شاخص بس( IFI( )94/0) ندهیفزا

 ،( استفاده شد08/0) (RMSEA) برآورد یخطا مربعات

 یزشانگ یمتنظ یهاآمده نشان داد مؤلفهدستبه یرکه مقاد

را  یزشانگ یمتنظ یاسمق یبه خوب یزاراده ن یرویو ن

 . (P<01/0اند)برازش کرده

 یمکوتاه تنظ یاسمق یتأیید یعامل یلتحل تأییدباتوجه به 

 ییاز روا یاسمق ینداشت که ا یانب توانیم یزشانگ

 . برخوردار است یقابل قبول یتأیید یسازه

 

 بحث

کوتاه  یاسمق یاییو پا ییروا یهدف مطالعه حاضر بررس

 یدانشگاه علوم پزشک یاندر دانشجو یزشانگ یمتنظ

 هاییژگیوپرسشنامه  یننشان داد ا یجاصفهان بود که نتا

عنوان ابزار به تواندیدارد و م یمناسب یسنجروان

، یزشانگ یمسنجش سازه تنظ یبرا، یو پژوهش یصیتشخ

 . یردمورد استفاده قرارگ

 یندر ا یزشانگ یمتنظ یاسمق یاییپا یینبرآورد و تع یبرا

و  یزشانگ یمکرانباخ سؤاالت دو عامل تنظ یپژوهش آلفا

قرار گرفت و  یاراده و کل پرسشنامه مورد بررس یروین

ند هستبرخوردار یمناسب یایینشان داد همه سؤاالت از پا

 تأییدرا  (22)یاسمق ینا یاصل یسندگاننو یقتحق یجهکه نت

 یکردن پرسشنامه و همبستگ یمهبا دون یاز طرف. نمود

 . مناسب بود یزکردن ن یمهدو ن یاییپا، آزمون یمهدون ینب

 یهایژگیو یبر رو (24)یانکه توسط کالنتر یقیدر تحق

، صورت گرفت یلیتحص یزشانگ یاسمق یسنجروان

رابطه مثبت  یلیتحص یمیو خودتنظ یدرون یزشانگ

 یرابطه منف یمیو خودتنظ یرونیب یزشمعنادار و انگ

 عامل نیب یهمبستگ بیضرکه  یدر حال، معنادار داشتند

، یزشیانگ یباورها، یریادگی یراهبردها با زشیانگ میتنظ

 معنادار قیتحق نیا در یرونیب زشیانگ و یدرون زشیانگ

 به نسبت یترکم یهمبستگ یرونیب زشیانگ اما بوده

 . دارد یدرون زشیانگ

استفاده شد و  یاکتشاف یعامل لیتحلسازه از  ییروا یبرا

صورت جداگانه محاسبه تمام سؤاالت به یعامل یبارها

 یروی( و ن8تا1)سؤاالت زشیانگ میو دو عامل تنظ دیگرد

عامل  یتنها در. نمودند تأیید( را 12تا9اراده )سؤاالت

درصد  98/4اراده  یرویو ن 37/48 یزشانگ یمتنظ

را به خود اختصاص دادند که  یاسکل مق یانسوار

 یاصل یقدر تحق. بود یاسمق ینسازه ا ییدهنده روانشان
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درصد  20/10اراده  یرویو ن 88/46 یزشانگ یمعامل تنظ

 یاز سو. را به خود اختصاص دادند یاسکل مق یانسوار

پرسشنامه با نمره کل  یهاعامل ینب یهمبستگ یگرد

در ، پرسشنامه بود ینسازه ا ییاز روا یحاک یزآزمون ن

دو عامل ، یاسمق ینطراحان ا یقتحق یجهکه در نت یحال

اراده به شکل جداگانه قابل  یرویو ن یزشانگ یمتنظ

 یکبه شکل  یکدیگربا  یمناسب یاستفاده هستند و همبستگ

 . (22)نداشتند یعامل

 یتأیید یعامل لیاز تحل، یاکتشاف یعامل لیاز تحلبعد 

توان مدل  زانیم نییتع، هدف آن نیتراستفاده شد که مهم

 یهااز داده یاشده با مجموعه فیعامل از قبل تعر

عوامل توسط  تأییدپس از  نیبنابرا. شده استمشاهده

 نیانطباق ب زانیم یبه بررس دیبا، یاکتشاف یعامل لیتحل

کار با  نیپرداخت که ا قیتحق یو سازه تجرب یسازه نظر

تمام سؤاالت  یبار عامل. انجام گرفت یمحاسبه بار عامل

 میتنظ یهاعامل نیقرار داشت و همچن یدر سطح خوب

را  زشیانگ میتنظ اسیمق یخوباراده به یرویو ن زشیانگ

گفت  توانیم نیبنابرا. برازش کردند و با آن منطبق بودند

 نیسازه بوده است و بنابرا ییروا یادار اسیمق نیا

 یبرازندگ شده فرض مدل که گرفت جهیتوان نتیم

 . دارد یبخشتیرضا

با  زشیانگ میتنظ اسینشان داد که مق پژوهش ینا یجنتا

 یلیتحص زشیو انگ یریادگی زشیانگ یمیخودتنظ اسیمق

 اسیمق نیزمان اهم ییاز روا یدارد که حاک یهمبستگ

 که یزشیانگ راهبرد پنج نیهمچن. است زشیانگ میتنظ

( در پرسشنامه خود Smit) همکاران و تیاسم توسط

 اسیمق در، (5)شد تأیید زشیانگ خودتنظیمی یگزارش

 از عبارتند راهبردها نیا. دارند وجود زین زشیانگ میتنظ

 صحبت انجام، یمختار خود، عالقه شیافزا، یطیمح کنترل

 . خود با یدرون صحبت بر تسلط و خود با یدرون

توان اشاره می موارد نیبه ا مطالعه نیا یهاتیاز محدود

 زشیانگ میپرسشنامه تنظ چیه رانیکرد از آنجا که در ا

باشد  دهیآن به اثبات رس ییایو پا ییکه روا یگرید

 اسیمق نیا هیشب اسیبا مق سهیامکان مقا، موجود نبود

 یسنجروان یهاشاخصاین که با توجه به . وجود نداشت

 یبررس یعلوم پزشک انیدانشجو یبر رو اسیمق نیا

 دیمطالعه حاضر با یهاافتهی میدر تعم نیبنابرا، شده است

 ییایپا یبررس یزمان تیمحدود لیبه دل. شود اطیاحت

 شنهادیپ که است نگرفته انجام قیتحق نیا در بازآزمون

، نیهمچن. شود انجام ندهیآ یهاپژوهش در گرددمی

 جمله از جوامع ریسا در اسیمق نیا شودمی شنهادیپ

 آموزاندانش ای یپزشک علوم ریغ یهارشته انیدانشجو

 در شودمی شنهادیپ، نیهمچن. شود یابیاعتبار زین

. ردیگ قرار یبررس مورد زین واگرا ییروا ندهیآ مطالعات

 ارتباط در یاریبس عوامل با زشیانگ میتنظ که آنجا از

 میتنظ ارتباط ندهیآ قاتیتحق یبرا گرددیم شنهادیپ، است

 صورت آنها یرو یقیتحق حال به تا که یعوامل با زشیانگ

 با اسیمق نیا سهیمقا نیهمچن. شود یبررس، نگرفته

 . شودیم شنهادیپ زین زشیانگ میتنظ بلندتر یهامقیاس

 

 گيرينتيجه

 یبرا یا هیاول شواهد پژوهش نیا یهاافتهی، یبه طور کل

 به زشیانگ میتنظ کوتاه اسیمق پرسشنامه بودن سازگار

 در یزشیانگ میتنظ سنجش یبرا ایپا و معتبر یابزار عنوان

 یدارا پرسشنامه. کندمی فراهم یپزشک علوم انیدانشجو

 یو همسان بود یمناسب سازه ییروا و همزمان ییروا

 دیاسات، پژوهشگران. دیگرد یابیمطلوب ارز زیآن ن یدرون

 استفاده اسیمق نیا از توانندمی دانشگاه روانشناسان و

 . اورندیب دست به یمعتبر جینتا و کرده

 یشگرا، ارائه شده یاستوان گفت که مقمی به طور خالصه

در  یزشبهبود سطح انگ یارا در حفظ  یاندانشجو یکل

 یردر اجرا و تفس هایهگو. کندمی یابیارز یلیی تحصهاینهزم

 به نظر. چند بعدی هستند یهامقیاسساده تر از  یاربس یزن

 یمیخودتنظ ینارتباط ب یدابزار جد ینرسد که بتوان با امی

قرار  یکه هنوز مورد بررس یی مختلفهاو سازه یزشیانگ

و از  نمود یرا بررس یچیدهی ساختاری پهامدلو اند نگرفته
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 . مند شدبهره یابزار به منظور اهداف پژوهش ینا

 

 قدرداني

که از زحمات  نندیبمی مقاله بر خود الزم نیا سندگانینو

 اسیکه برای ترجمه مق یسیو زبان انگل یروانشناس دیاسات

دانشگاه  انیدانشجو زیآن و ن ییمحتوا ییروا یو بررس

 نیاصفهان که به عنوان شرکت کننده در ا یعلوم پزشک

و تشکر خود را ابراز  ریمراتب تقد، پژوهش مشارکت داشتند
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Validity and Reliability of the Brief Regulation of Motivation Scale 

(BRoMS) in students of Isfahan Medical University 

 

Zahra Khazaeli1, Mohammad Soltanizadeh2, Khadije Khazaeli3 
 

Abstract 

 
Introduction: The growing recognition of regulation of motivation as an important part of the self-regulation 

with a direct impact on learning requires more careful assessment to aid the learning process and therefore, 

valid tools are needed. This study endeavored to explore Psychometric properties of Brief Regulation of 

Motivation Scale (BRoMS).  

Methods: The population of this cross sectional study was the students of Isfahan Medical University in the 

second semester of the academic years of 2019-2020, of which 400 student (155 boys and 245 girls) were 

selected by cluster sampling method and they responded to Brief regulation of motivation scale (BRoMS), 

Harter Educational Motivation Questionnaire (HEMQ) and Motivated Strategies for Learning Questionnaire 

(MSLQ).  

Results: Cronbach's alpha coefficient of BRoMS was obtained through internal consistency method (.92) and 

by split-half method (.88) which shows appropriate reliability of test scores. Significant positive correlation 

was found at p<0.01 between BRoMS and the other two scales indicating concurrent validity. Using 

exploratory factor analysis, two factors were confirmed: regulation of motivation and willpower. Confirmatory 

factor analysis confirmed the consistency of the questions with the scales of this questionnaire.  

Conclusion: It can be confirmed that BRoMS has good psychometric properties and can be employed as a 

diagnostic and instrument for measuring regulation of motivation.  
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