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 با تأکید بر نقش راهبردهای، بهبود تأخیر رضایتمندی تحصیلی دانشآموزان، هدف این پژوهش:مقدمه
 پژوهش حاضر از نوع آزمایشی است و جامعهی آماری آن را: روش.یادگیری خودتنظیمی اســت
 نفر60 از این تعداد. تمامی دانشآموزان دختر ســال اول دبیرستان شهرستان یزد تشــکیل میدهند
 ابتدا هر دو.بهعنــوان نمونه انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گــروه آزمایش و گواه جای گرفتند
12 گروه به پرســشنامهی تأخیر در رضایتمندی تحصیلی پاســخ دادند و سپس گروه آزمایش طی
 درنهایت هر دو گروه مجددا ً به.جلســه تحت آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی قرار گرفت
 که به، نتایج تجزیهوتحلیل دادهها: يافتهها.پرسشنامهی تأخیر در رضایتمندی تحصیلی پاسخ دادند
 تأخیر، نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی،روش تحلیل کوواریانس صورت گرفت
 نتایج پژوهش حاضر میتواند زمینهی پویایی: نتيجهگيري.در رضایتمندی تحصیلی را ارتقا داده است
.فرآیند آموزش و یادگیری و بهبود مهارت تأخیر در رضایتمندی تحصیلی دانشآموزان را فراهم آورد

 دانشآموزان، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، تأخیر در رضایتمندی تحصیلی:واژههاي كليدي

 پردیس علوم، دانشگاه یزد:*نشانی تماس
 بخش علوم تربیتی،انسانی و اجتماعی

k.barzegar@yazd.ac.ir :رایانامه

Investigating the Effectiveness of Training Self-Regulatory
Learning Strategies on the Academic Delay of
Gratification of High School Students

Introduction: This study intended to improve students’ academic delay

of gratification, with an emphasis on the role of self-regulation learning
strategies. Method: This experimental study consisted of 60 female high
school freshmen in Yazd city, who were randomly selected and then divided into two groups of experimental and control. First, both the groups
responded to an delay of gratification questionnaire and then, the experimental group were trained the self-regulated learning strategies within 12
sessions. At last, the questionnaire was once more completed by both the
groups. Results: Data analysis was carried out by analysis of covariance,
which revealed that training self-regulatory learning strategies can lead
to promote academic delay of gratification. Conclusion: The results of
this study could provide the ground for a dynamic teaching and learning
process as well as for improvement of academic delay of gratification.
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ییورفب رگزرب مظاک و همکاران

مقدمه

شــناخت و عاطفه همواره بهعنوان دو عنصر اساســی
یادگیری مورد توجه پژوهشــگران و متخصصان تعلیم و
تربیت بوده و برای درک روابط و تأثیر عوامل شــناختی
و عاطفــی بر یادگیری دانشآمــوزان ،تالشهای زیادی
شده است .در این میان ،تحقیقات پنتریچ و دیگروت()1
جامعیت بیشــتری دارد .در مدل این دو پژوهشگر ،تأثیر
عوامل شناختی و انگیزشی تحت عنوان نظریه ی یادگیری
خودتنظیمی 1بررســی شده اســت .این نظریه شامل دو
مؤلفه ی اساسی شناختی و عاطفی است که بعد شناختی
آن راهبردهای خودتنظیمی و بعد عاطفی آن را باورهای
انگیزشی مینامند( .)2خودتنظیمی نوعی فرآیند فعال و
سازمانیافته است که در طی آن فراگیران اهدافی را برای
یادگیری خود انتخاب کرده و ســپس ســعی میکنند تا
شناخت ،انگیزش و رفتار خود را تنظیم و کنترل کنند(.)3
خودتنظیمی سازهای است که بندورا از سال  1967مطرح
کرده اســت .هرچند مطالعات اولیــه در این زمینه مبتنی
بــر خودتنظیمی بهصورت عام بود و زمینههای گوناگون
فردی ،خانوادگی و اجتماعــی را در برمیگرفت ،اما از
دههی  1980این ســازه در زمینه ی یادگیری مطرح شد
و پنتریــچ و دیگروت ،برای اولین بــار در تحقیق خود
که با هدف بررسی نقش یادگیری خودتنظیمی در بهبود
و تقویــت باورهای انگیزشــی انجام شــد ،راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی را معرفی کردند( .)4برای توصیف
یادگیری خودتنظیمی الگوهای گوناگونی ارائه شــده که
هرکــدام با توجه به دیدگاه نظری خــود ،این فرآیند را
بیان کردهاند ،با وجود این ،همهی این الگوها بر ترغیب
دانشآموزان بر بررسی ،تنظیم و ارزیابی رفتار خود تأکید
کرده اند .بهعبارتدیگر ،هدف نهایی این الگوها ،افزایش
خودکنترلی و خودارزیابی است.
از میــان الگوهای متعدد ،الگــوی خودتنظیمی پنتریچ و
دیگروت ،به دلیل جامعیت ،توجه بیشــتر روانشناسان
تربیتــی را جلــب کرده اســت .این الگــوی یادگیری
خودتنظیمی ،که جنبه ی شــناختی خودتنظیمی را در بر
می گیرد ،شــامل سه دسته راهبرد کلی است :راهبردهای
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شناختی (تکرار و مرور ،بسط و گسترش و سازماندهی)؛
فراشــناختی (برنامهریزی ،کنترل ،نظــارت و نظم دهی)
و مدیریت منابع (توانایــی یادگیرنده در مدیریت زمان،
مکان و افراد)( .)1وجه انگیزشــی آن عبارت اســت از:
خودکارآمدی (باور فرد به توانایی انجام فعالیت خاص)؛
ارزشگذاری تکلیف (اهمیت و ارزشــی که دانشآموز
به تکلیفی خاص میدهــد) و اضطراب امتحان (حالت
هیجانی ناخوشــایند در موقعیت ارزشیابی مانند امتحان
رسمی).
بــه نظــر زیمرمــن ،خودتنظیمی بــه فعالیت مســتقل
دانشآمــوزان در یادگیــری میانجامــد .دانشآموزان
خودتنظیم برای رسیدن به اهدافشان ،کنشهای شناختی،

رفتــاری و عاطفی خــود را بــه کار میگیرند .انگیزه ی
یادگیرندگان برای رسیدن به هدف ،برگرفته از قضاوت
آنها از عملکردشان است .خودتنظیمی منجر به یادگیری
بهتر و بروز احساس کفایت بیشتر یادگیرنده میشود(.)5
به نظر پنتریچ ،فراگیران خودتنظیم با یک کار آموزشــی،
کارشــان را شــروع ،ارزیابی و هدف مناسب را تعیین
و برای رســیدن به آن راه کارهایی را مشــخص کرده و
بر پیشرفتهایشــان در دســتیابی به هدف خود نظارت
می کنند .آنها در ادامه ،راهبردها را ارزیابی و بر اســاس
اطالعات مبتنی بر بازخوردهای درونی و بیرونی ،مجددا ً
آنها را می سنجند(.)6
افراد با یادگیری خودتنظیمی میتوانند کنترل افکار خود
را به دست بگیرند ،زیرا خودتنظیمی شامل تغییر الگوی
تفکر می شــود .یادگیری خودتنظیمی بــا خودبازنگری
آغــاز و باعث میشــود افراد یاد بگیرنــد چگونه افکار
نامناســب خود را بهبود بخشند و به پیامدهای احتمالی
تصمیمهایشان فکر کنند .بنابراین اگر کسی یاد بگیرد که
فکرش را تحت نظر بگیــرد ،احتماالً یاد خواهد گرفت
که چگونه رســیدن به پاداش فــوری و کوچک را برای
رسیدن به پاداشــی باارزشتر به تعویق بیندازد ( .)7این
توانایی به فرد امکان میدهد تا برای دســتیابی به اهداف
و آرزوهــای درازمدت و باارزش خود ،از ارضای فوری
1- Self- Regulation Learning

یناتسریبد نازومآشناد یدنمتیاضر ریخأت رب یمیظنتدوخ یریگدای یاهدربهار شزومآ رثا یسررب

آمــال و اهــداف دارای ارزش کمتر چشمپوشــی کند.
مثــ ً
ا برای اینکه در یک امتحــان نتیجه ی خوبی بگیرد،
باید از دیدن دوســتش صرفنظر کنــد( .)8این مهارت
1
دانشآموزان به عنــوان تأخیر در رضایتمندی تحصیلی
بیان شــده و اینگونه تعریف میشود :به تأخیر انداختن
اهداف تحصیلی کوتاهمدت و پاداشهای موجود فوری
و دنبال کــردن اهداف بلندمــدت تحصیلی که هرچند
موقت و دور هستند ،اما ارزشمندترند( .)9اگر چه اهداف
دور بدون اهداف نزدیک و اهداف نزدیک بدون اهداف
دور بیثمرنــد ،اما معموالً اهــداف بلندمدت تحصیلی
با هیجانهــای بزرگتر همراهاند .برای مثال ،احســاس
رضایت دانشآموز از تصور رســیدن به شــغل پزشکی

بیشــتر از تصور نوشــتن یک گزارش درســی مناسب
اســت .درنتیجه ،اهداف بلندمــدت و باارزش تحصیلی
ظرفیت حفظ انگیزش را دارند ،حتی وقتی خســتهکننده
و درازمدت باشند (پزشک شــدن و نشستن دانشآموز
ِ
درس مشــکلی مثل فیزیــک را تصور کنید).
در کالس
بهطورکلــی ،اهداف بلندمدت ولی باارزش تحصیلی ،در
یادگیرنده ایجــاد انگیزه کرده و او را بــه جلو میراند.
بدون اهداف دور ممکن است توجه فرد به جهات دیگر
منحرف و به اهداف جالبتر نزدیک معطوف شود ،ولی
دانشآموزی که اهداف دور و باارزش در سر دارد ،تمایل
بیشتری به ادامه ی مسیر از خود نشان میدهد(.)10
دانشآموزان دارای توانایی به تأخیر انداختن رضایتمندی،
ویژگیهای مشــترکی مانند توانایی زیاد در حل مسأله،
داشــتن پشــتکار در حل مسایل درســی( ،)7باورهای
خودکارآمــدی قــوی و انگیزش درونی بــاال(،)11،12
اســتفاده ی مناســب از راهبردهــای خودتنظیمــی
دارنــد( .)13،14میتوان گفت تأخیــر در رضایتمندی
تحصیلی برای دانشآموزان واجد فواید زیر است :خلق
فعاالنه ی دانش ،تمرکز بر تکالیف تحصیلی ،دنبال کردن
اهداف بــاارزش( ،)15مديريت رفتــار (ازجمله ارتباط
مثبت با همســاالن ،مديريت خشــم و عدم سوءمصرف
مواد مخدر)( )16و از همه مهمتر کســب موفقیتهای
تحصیلی(.)17 ، 9

چندین پژوهش ارتباط یادگیری خودتنظیمی و تأخیر در
رضایتمندی تحصیلی را بررســی و اهمیت این سازه را
در موفقیتهای تحصیلی نشان داده اند؛ ازجمله پژوهش
باكســتر و مكدونالد( )13نشــان داد کــه بين توانايي
دانشآموزان در انتخاب هدف مناسب ،انگيزه ی تحصيلي
زیاد براي رسیدن به اهداف بلندمدت تحصيلي و عملكرد
تحصيلي ارتباط معناداري وجود دارد و دانشآموزاني كه
در مهارتهاي خودتنظيمي نمرات بهتري گرفته بودند،
در كسب نمرات تأخیر در رضایتمندی نيز موفقتر بودند.
پژوهش عــربزاده ،كديــور و دالور( ،)18كه با هدف
بررسي تأثیر آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر باورهاي
انگيزشي و تأخیر در رضایتمندی تحصيلي دانشآموزان

پسر دبيرستاني انجام شد ،نشان داد كه اينگونه آموزشها
ميتواند بر بهبود مهارت تأخیر در رضایتمندی تحصيلي
اثــر بگذارد .هــاول و بــورو( )19نيز نشــان دادند که
خودتنظیمی تحصیلــی ،تأخیر در رضایتمندی تحصیلی
و هیجانهای تحصیلی همبســتگی معناداری با یکدیگر
دارنــد .آنها خودتنظیمــی را نقطه ی قوت شــخصیت
و عاملــی برای پیشــرفت تحصیلــی میدانند .پژوهش
بیمبنوتــی( )7نیز حاکی از آن اســت کــه راهبردهای
مدیریت منابع ازجمله ســازماندهی محیــط مطالعه و
تــاش ،از ویژگیهــای دانشآمــوزان دارای تأخیر در
رضایتمندی زیاد است .این دانشآموزان زمان بیشتری را
صرف مطالعه کرده و برای انجام تکالیف دشوار تحصیلی
پشتکار کافی دارند .بررسیهای ژانگ و همکاران(،)12
کــه در یک بازه ی زمانی طوالنیمــدت ،رفتار تحصیلی
 302دانشآموز را بررسی کرد ،نشانداد که دانشآموزان
با تأخیر در رضایتمندی زیاد نسبت به دانشآموزانی که
نمره ی کمتری در این متغیر کســب کرده بودند ،چندین
هفته قبل از امتحانات ،وقت خود را بیشــتر به مطالعه و
زمان کمتری را به بازی اختصاص داده بودند .یافتههای
جانبی تحقیق ،بیانگر وجــود رابطه ی مثبت معنادار بین
یادگیــری خودتنظیمی ،انگیــزه ی تحصیلی و تأخیر در
رضایتمندی تحصیلی بود .پژوهــش بیمبنوتی( )9نیز با
1- Delay of gratification
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این اثر را در بافت و فرهنگ ایرانی سنجیده و فرضیه ی
زیر آزموده شود:
فرضیــه :آمــوزش یادگیری خودتنظیمــی ،باعث بهبود
مهارت تأخیــر در رضایتمندی تحصیلــی دانشآموزان
دختر سال اول دبیرستان می شود.

هدف بررســی رابطه ی بین ابعــاد خودتنظیمی و تأخیر
در رضایتمندی دانشــجویان کشــور کره نشــان داد که
این ســازه با راهبردهای مطالعــه و یادگیری ،باورهای
خودکارآمدی ،نمره ی مــورد انتظار و عملکرد تحصیلی
مرتبط اســت .با توجه به مطالبی که در مورد اهمیت این
ســازه در بهبود عملکرد تحصیلــی دانشآموزان و تأثیر
آن بر حفــظ انگیزه ی تحصیلی درونی بیان شــد ،برای
بهبود این مهارت دانشآموزان ،در پژوهش حاضر تأثیر
آموزش یادگیری خودتنظیمی بر این متغیر بررسی شد تا

طرح پژوهش

این پژوهش از نوع طرحهای آزمایشی است که جزییات
آن در جدول  1آمده است.

جدول  -1دیاگرام طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل
گروه

گزینش

پیشآزمون

متغیر مستقل

پسآزمون

مداخله ی روانشناختی

آزمایش

R

T1

X

T2

آموزش راهبردهای خودتنظیمی

کنترل

R

T1

-

T2

کنترل

همانطور که جدول  1نشان میدهد ،دانش آموزان نمونه
بهصورت تصادفی و به تعداد برابر در دو گروه آزمایش
و گواه جای داده شدند .برای هر دو گروه پیش آزمون و
پس آزمون اجرا شــد .عالوه بر این ،گروه آزمایش تحت
آموزش راهبردهای خودتنظیمی قرار گرفت ،درحالی که
به آزمودنی های گروه کنترل هیچ آموزشــی داده نشــد
و فقــط تأخیــر در رضایتمندی آنــان در پیش آزمون و
پس آزمون اندازه گیری شــد .در این طرح ،متغیر مستقل
"آمــوزش راهبردهای یادگیــری خودتنظیمی" و متغیر
وابسته "تأخیر در رضایتمندی تحصیلی" بود .همچنین،
متغیرهای ســن ،مقطع تحصیلی (دوره ی دوم متوسطه)،
پایه ی تحصیلی (اول) ،نوع مدرســه (دولتی) و جنسیت
(دختر) کنترل شدند.
جامعه ی آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه ی آماری پژوهش حاضــر را تمامی دانشآموزان
دختر پایه ی اول دبیرستان تحصیلی  1393-94شهرستان
یزد تشــکیل میدادند که از بین آنها  60نفر (دو کالس)،
بهعنوان نمونه انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه
آزمایش و کنترل جای داده شدند.
ابزارهای پژوهش
الف) پرســش نامه ی تأخیر در رضایتمنــدی :1این ابزار
 94تازههای علوم شناختی ،سال  ،19شماره ]91-98[ 1396 ،1
Advances in Cognitive Science, Vol. 19, No. 1, 2017 94

اندازهگیری تأخیر در رضایتمندی تحصیلی دانشآموزان
دبیرســتانی را بیمبنوتی و کارابنیــک ( ،)1998تدوین،
طراحی و اعتباریابی کرده اند .این مقیاس شامل  10سؤال
دو قســمتی است که هر ســؤال دو قسمت متضاد دارد.
یک قســمت به فقدان تأخیر در رضایتمندی تحصیلی و
قســمت دیگر به تأخیر در رضایتمندی تحصیلی مربوط
است .شرکتکنندگان می بایست پاسخهای خود را روی
یک مقیاس لیکرت چهار درجهای مشخصکنند .به تمام
ســؤال ها بهاستثنای ســؤال هفتم که بهصورت معکوس
نمرهگذاری میشود ،نمره ی یک تا چهار تعلق میگیرد.
نمره ی بیشتر نشان دهنده ی تمایل بیشتر به تأخیرانداختن
رضایتمندی تحصیلی اســت .پایایی آزمون مجدد برای
این مقیاس بین  0/69تا  ، 0/87ضریب آلفای کرانباخ بین
 0/68تا  0/85گزارش شــده و روایی آن نیز با استفاده از
تحلیل عاملی و همبستگی با دیگر مقیاسهای انگیزشی
مانند جهتگیری هدف تأیید شــده اســت (بیمبنوتی و
کارابنیــک .)1998 ،در ایــران نیز این پرســش نامه را
عربزاده و کدیور ( )10به فارسی برگردانده اند .ضریب
پایایی باز آزمایی  0/75و ضریب آلفای کرونباخ آن 0/71
گزارش شده و روایی سازه ی آن نیز با استفاده از تحلیل
1-   Delay of Gratification Questionnaire
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عامل اکتشافی و تأییدی و همبستگی با دیگر مقیاسهای
انگیزشی تأیید شده است .در پژوهش حاضر نیز ضریب
آلفای کرونباخ  0/63به دست آمد.
ب) برنامه ی آموزشــی یادگیری خودتنظیمی :برنامه ی
آموزشــي اين پژوهش طبــق اصول نظريــه ی پنتريچ
و ديگروت( )1طراحي شــده و پژوهشــگر آن را براي
دانشآموزان دختر سال اول دبيرستان مناسبسازی کرده
و به كار گرفته اســت .اساس محتوای آموزش این بود
که راهبردهای شناختی ،فراشناختی ،انگیزشی و مدیریت
منابــع یادگیری خودتنظیمی چه هســتند و چگونه ،چه
وقت و کجا از آنها اســتفاده میشود؟ بهطورکلی ،برای

بومی سازی این برنامه ی آموزشی از مثالها ،داستانها و
مصداقهای عینی متناســب با سن و عالیق و کتابهای
درسی دانشآموزان دختر پایه ی اول دبیرستان استفاده و
در پایان هر جلسه برای تمرین و تکرار مطالب بیان شده
بــه دانشآموزان تکالیفی دادهشــد و برای هر جلســه،
برنامههــای خودارزیابی و خودتقویتی مناســب نیز مد
نظر قرار گرفت .موضوعات برای  10جلسه ی آموزشی
طراحی و در مدت دو ماه و نیم اجرا شــد .هر جلسه ی
آموزشی  90دقیقه طول می کشید و هر هفته یک جلسه ی
آموزشی برگزار می شد .جدول  2موضوعات هر جلسه
را نشان می دهد.

جدول  -2موضوعات جلسات آموزش خودتنظیمی

جلسه

برنامه آموزشی

موضوع

اول

اجرای پیشآزمون

آشــنایی با شــرکتکنندگان ،معرفی طرح و اهمیت آن ،آمــوزش نحوه تکمیل
پرسشنامهها و اجرای پیشآزمون

دوم

خودآگاهی ،خودتنظیمی

آشــنایی دانشآموزان از نقاط قوت و ضعف خود ،آشنایی کلی با اهمیت یادگیری
راهبردهای خودتنظیمی و تأثیر آن بر یادگیری بهتر

سوم

مطالعه ی مؤثر ،راههــای ایجاد انگیزه ی عوامل مؤثر بر مطالعه ی مؤثر -آموزش راه کارهایی برای افزایش باورهای مثبت
تحصیلی

چهارم

چگونگی تعیین هدف

بیان انواع هدف و نحوه ی هدفگذاری در زندگی و تحصیل

پنجم

ساختار حافظه

بیان نحوه ی پردازش اطالعات و شناخت حافظه ی برتر

ششم

راهبرد شناختی ،مرور

بیان اهمیت و نحوه ی کاربرد راهبرد شناختی تکرار و مرور مطالب ساده و پیچیده

هفتم

راهبرد شناختی،بسط و گسترش معنایی بیان نحوه ی استفاده از راهبرد بسط مطالب پیچیده و سازماندهی مطالب
(پیچیده) ،سازماندهی

هشتم

راهبردهای فراشناخت (برنامهریزی)

بیان نحوه ی تعیین هدف مطالعه ،زمان ،سرعت و روش مطالعه

نهم

فراشناخت (نظارت و نظمدهی)

بیان فنون نظارت بر مطالعه و یادگیری و نظم دهی به آن

دهم

مدیریت منابع (زمان)

بیان استفاده ی صحیح از وقت (مدیریت زمان)

یازدهم مدیریت منابع (مکان ،افراد)

بیان شرایط مکان مناسب برای مطالعه و نحوه ی کمک-خواهی از اطرافیان

دوازدهم اجرای پسآزمون

سپاسگزاری از شرکتکنندگان در طرح ،اجرای پسآزمون

یافته ها

برای توصیف دادههای این پژوهش از میانگین و انحراف
معیــار و برای بررســی معناداری بیــن تفاضل میانگین
گروهها در دو متغیر وابسته ،از روشهای آمار استنباطی
(تحلیل کوواریانس) استفاده شد.
همانگونه که جدول  3نشــان میدهــد ،در این متغیر،

میانگین نمــرات پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش
کمتر از پیشآزمون و پسآزمون گروه گواه اســت.برای
بررســی فرضیه ،از تحلیل کوواریانس یکراهه استفاده
شد که نتایج آن در جدول  4آمده است.
همانگونه که جدول  4نشان میدهد ،بعد از تعدیل نمرات
پیشآزمون ،تفاوت معناداری بیــن دو گروه آزمایش و
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ییورفب رگزرب مظاک و همکاران
جدول  -3آمارههای پیشآزمون و پسآزمون تأخیر در رضایتمندی گروههای آزمایش و گواه
مرحله ی

گروه

گروه

تأخیر در
رضایتمندی

آزمایش

میانگین انحراف استاندارد گروه

پیشآزمون

22/40

3/73

پسآزمون

31/97

2/29

گواه

مرحله ی

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

35/07

3/24

پسآزمون

33/40

3/80

جدول  -4نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پسآزمون تأخیر در رضایتمندی دو گروه (با کنترل پیشآزمون)
منبع تغییر

مجموع
مجذورات

درجات آزادی

میانگین
مجذورات

f

مجذور
سطح معناداری
اتای جزئی

توان آزمون

الگوی تصحیح شده 221/930

2

110/965

13/314

0/0001

0/318

0/997

مقدار ثابت

193/683

1

193/683

23/239

0/0001

0/290

0/997

پیشآزمون

191/113

1

191/113

22/931

0/0001

0/287

0/997

گروه

43/495

1

43/495

5/219

0/026

0/084

0/613

خطا

475/053

57

8/334

مجموع

64789

60

گواه در میانگین نمرات تأخیر در رضایتمندی به دســت
آمد ( =0/73 ,F)57،1(=5/219 sig ,>0/05مجذور اتای
جزیی) .لذا ،فرضیه ی پژوهش تأیید شد .بهعبارتدیگر،
با توجه به ميانگين تعدیلشــده ی نمــرات (جدول )5
تأخیــر در رضایتمندی گروه آزمايش ( )33/96نســبت
به ميانگين گروه گــواه ( ،)31/407آموزش راهبردهای

خودتنظیمی موجب افزایش تأخیر در رضایتمندی گروه
آزمايش شــده است .ميزان تأثیر يا تفاوت  0/084است.
بــ ه بیاندیگر 8/40 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات
تأخیــر در رضایتمندی گروه آزمایش مربــوط به تأثیر
آموزش راهبردهای خودتنظیمی است.

جدول  -5میانگین تعدیلشده ی تأخیر در رضایتمندی دو گروه آزمایش و گواه
متغیر

گروه

تأخیر در رضایتمندی

آزمايش

نتیجه گیری

یافتههای پژوهش حاکی از آن اســت که ازلحاظ تأخیر
در رضایتمندی تحصیلــی بین نمرات دو گروه آزمایش
و گواه تفاوت معناداری وجود دارد و آموزش یادگیری
خودتنظیمــی ،باعث افزایش ایــن توانایی دانشآموزان
گروه آزمایش شده است .این یافته با نتایج پژوهشهای
هاول و بــورو( ،)19ژانگ و همــکاران( ،)12بیمبنوتی
( )9 ،7و ديبندتو و بيمبنوتي( )20هم سوست.
در مــورد افزایــش این مهــارت دانشآمــوزان گروه
آزمایش میتوان گفت که راهبردهای آموزش داده شــده
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میانگین گروه میانگین
33/96

گواه

31/407

بــه این گروه کمک کرده تــا از راه ارتقاى عملکردهای
روانشناختی مانند برنامهریزی ،خودنظارتی ،خودکنترلی
و خودارزیابــی به مدیریت و تنظیــم اهداف بلندمدت
نائل شــوند ،زیرا بر اساس الگوی خودتنظیمی پنتریچ و
دیگروت ،برنامهریزی شامل انتخاب هدف و فعالسازی
ادراک و دانش تکلیف ،بافت و خود متناســب با تکلیف
اســت و دانشآموزان گروه آموزش دیده آموختهاند که
بــرای گزینش اهداف واقعبینانه و بلندمدت ،راهبردهای
هدفگزینــی و برنامهریزی را با باورهای خودکارآمدی
قــوی پیوند زنند .ازآنجا که دســتیابی بــه این اهداف،
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میزان رضایت از تالش برای رســیدن به اهداف دورتر
را افزایش میدهد ،مهارت به تأخیر انداختن رضایتمندی
در دانشآموزان نیز بهبود مییابد(.)19
ایــن یافتــه بر اســاس نظریــه ی انتظــار -ارزش هم
توجیه پذیر اســت .افراد بر اســاس ارزیابــی همزمان
انتظــار ارزش پاداش کوچک و فــوری در برابر پاداش
بزرگتر ،اما با تأخیر ،دست به انتخاب میزنند .بنابراین
بــه تأخیرانداختن رضایتمندی تحصیلی دانشآموزان ،به
باورهای خودکارآمدی( ،)11انتظارات ،ارزشــمند بودن
تکالیف درسی ،موفقیتهای گذشته و انگیزههای درونی
آنها بســتگی دارد( .)9بر این اساس ،دانشآموز میتواند
تشخیص دهد آیا هدف دور اما باارزش تحصیلی موجب
پاداش مورد انتظار و درنهایت رضایتمندی وی میشود
یــا خیر؟ اگر نتایج کم باشــد ،او انگیزهای برای انتخاب
هدف دور ندارد و بعکس ،اگر انتظار از نتیجه زیاد باشد
فرد با انگیزه ی الزم به سمت اهداف دور قدم برمیدارد.
در اینجا آموزش راهبردهای خودتنظیمی موجب شــده
دانشآموزان بتوانند بــرای فعالیتهای خود نتایج مثبتی
پیشبینی کرده و انتظار نتایج را زیاد در نظر بگیرند و به
اهداف دور بیندیشند.
بــا توجه به موارد ذکر شــده ،مهارتهای خودتنظیمی،
توانایی رفتاری ،فراشناختی و انگیزشی فرد را زیاد کرده
و او را قــادر بــه برنامهریزی ،مدیریــت مطلوب زمان،
تعیین هدف مناسب ،خودکنترلی و خودارزیابی میکند.
در این حالت فرد در شــروع و ادامــه ی رفتار خود به
عوامل شخصی اتکا میکند و به نظارت و بازبینی مستمر
رفتارها و پیامدهای آن میپــردازد؛ بنابراین در انتخاب
اهداف دخالت مستقیم داشته و شناخت ،انگیزش و رفتار
را تنظیم و بر آنها نظارت میکند(.)18
شــایانذکر است که بهرغم تالش های زیاد برای انجام
هر چه بهتر این پژوهش ،زمان محدود آموزش و کمبود
منابع علمی داخلی در ایــن زمینه از محدودیتهای آن
بــود که رفع آنها در پژوهشهای بعدی میتواند موجب
دستیابی به نتایج معتبرتر شــود .بهطورکلی ،یافتههای
ایــن پژوهــش در دو حیطه ی نظــری و کاربردی قابل

توجه اســت .از جنبه ی نظری میتــوان گفت که چون
پژوهشگران کشــورمان از بررســی تأثیــر راهبردهای
خودتنظیمی بر تأخیر رضایتمندی غفلت کرده اند ،اجرای
این نوع پژوهشها میتواند بستر پژوهشهای بیشتر در
ایــن زمینه را فراهم آورد و ازآنجــا که توانايي به تأخیر
انداختن لذتهاي کوتاهمدت به دنبال اهداف ارزشــمند
بلندمدت ،براي رســيدن به موفقيت شــخصي و حتي
اجتماعي ضروري اســت( ،)14نتايج اين پژوهش ازنظر
کاربردی نیز میتواند در تدوین برنامههای جامع آموزش
معلمان ،مربیان و مشاوران مدارس و در راستای آموزش
راهبردهــای یادگیری خودتنظیمــی در مقاطع مختلف
تحصیلی بــه برنامهریزان آموزشوپرورش کمک کند .با
توجه به نتایج این پژوهش  ،پیشــنهاد می شود آموزش
راهبردهــای یادگیری خودتنظیمــی ،بهصورت کامل و
کاربردی ،در دروس مختلف و برای دانشآموزان مقاطع
مختلف تحصیلی به کار رود تا با تکرار و به کار بســتن
این راهبردها ،دانشآمــوزان به یادگیرندگانی خودتنظیم
تبدیل شــوند و از این طریق توانایی الزم برای انتخاب
هدف مناســب و حفظ انگیزه ی الزم برای رسیدن به آن
را به دست آورند.
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