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بررسی اثر آموزش راهبردهای یادگيری خودتنظيمی بر تأخير رضایتمندی 
دانش آموزان دبيرستانی

مقدمه: هدف این پژوهش،  بهبود تأخير رضایتمندی تحصيلی دانش آموزان، با تأکيد بر نقش راهبردهای 
یادگيری خودتنظيمی اســت.  روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی است و جامعه ی آماری  آن را 
تمامی دانش آموزان دختر ســال اول دبيرستان شهرستان یزد تشــکيل می دهند .از این تعداد 60 نفر 
به عنــوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گــروه آزمایش و گواه جای گرفتند. ابتدا هر دو 
گروه به پرســش نامه ی تأخير در رضایتمندی تحصيلی پاســخ دادند و سپس گروه آزمایش طی 12 
جلســه تحت آموزش راهبردهای یادگيری خودتنظيمی قرار گرفت. درنهایت هر دو گروه مجدداً به 
پرسش نامه ی تأخير در رضایتمندی تحصيلی پاسخ دادند. يافته ها: نتایج تجزیه  وتحليل داده ها، که به 
روش تحليل کوواریانس صورت گرفت، نشان داد که آموزش راهبردهای یادگيری خودتنظيمی، تأخير 
در رضایتمندی تحصيلی را ارتقا داده است. نتيجه گيري: نتایج پژوهش حاضر می تواند زمينه ی پویایی 
فرآیند آموزش و یادگيری و بهبود مهارت تأخير در رضایتمندی تحصيلی دانش آموزان را فراهم آورد.  
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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 di-
vided into two groups of experimental and control. First, both the groups 
responded	to	an	delay	of	gratification	questionnaire	and	then,	the	experi-
mental 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. 
Keywords: Self-regulation learning strategies, Academic Delay of Gratifica-
tion, Students
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شناختی (تکرار و مرور، بسط و گسترش و سازمان دهی)؛ 
فراشــناختی (برنامه ریزی، کنترل، نظــارت و نظم دهی) 
و مدیریت منابع (توانایــی یادگيرنده در مدیریت زمان، 
مکان و افراد)(1). وجه انگيزشــی آن  عبارت اســت از: 
خودکارآمدی (باور فرد به توانایی انجام فعاليت خاص)؛ 
ارزش گذاری تکليف (اهميت و ارزشــی که دانش آموز 
به تکليفی خاص می دهــد) و اضطراب امتحان (حالت 
هيجانی ناخوشــایند در موقعيت ارزشيابی مانند امتحان 

رسمی).
بــه نظــر زیمرمــن، خودتنظيمی بــه فعاليت مســتقل 
دانش آمــوزان در یادگيــری می انجامــد. دانش آموزان 
خودتنظيم برای رسيدن به اهدافشان، کنش های شناختی، 
رفتــاری و عاطفی خــود را بــه کار می گيرند. انگيزه ی 
یادگيرندگان برای رسيدن به هدف، برگرفته از قضاوت 
آنها از عملکردشان است. خودتنظيمی منجر به یادگيری 
بهتر و بروز احساس کفایت بيشتر یادگيرنده می شود(5). 
به نظر پنتریچ، فراگيران خودتنظيم با یک کار آموزشــی، 
کارشــان را شــروع، ارزیابی و هدف مناسب را تعيين 
و برای رســيدن به آن راه کارهایی را مشــخص کرده و 
بر پيشرفت هایشــان در دســتيابی به هدف خود نظارت 
می کنند. آنها در ادامه، راهبردها را ارزیابی و بر اســاس 
اطالعات مبتنی بر بازخوردهای درونی و بيرونی، مجدداً 

آنها را می سنجند(6).
افراد با یادگيری خودتنظيمی می توانند کنترل افکار خود 
را به دست بگيرند، زیرا خودتنظيمی شامل تغيير الگوی 
تفکر می شــود. یادگيری خودتنظيمی بــا خودبازنگری 
آغــاز و باعث می شــود افراد یاد بگيرنــد چگونه افکار 
نامناســب خود را بهبود بخشند و به پيامدهای احتمالی 
تصميم هایشان فکر کنند. بنابراین اگر کسی یاد بگيرد که 
فکرش را تحت نظر بگيــرد، احتماالً یاد خواهد گرفت 
که چگونه رســيدن به پاداش فــوری و کوچک را برای 
رسيدن به پاداشــی باارزش تر به تعویق بيندازد (7). این 
توانایی به فرد امکان می دهد تا برای دســتيابی به اهداف 
و آرزوهــای درازمدت و باارزش خود، از ارضای فوری 

مقدمه
شــناخت و عاطفه همواره به عنوان دو عنصر اساســی 
یادگيری مورد توجه پژوهشــگران و متخصصان تعليم و 
تربيت بوده و برای درک روابط و تأثير عوامل شــناختی 
و عاطفــی بر یادگيری دانش آمــوزان، تالش های زیادی 
شده است. در این ميان، تحقيقات پنتریچ و دیگروت(1) 
جامعيت بيشــتری دارد. در مدل این دو پژوهشگر، تأثير 
عوامل شناختی و انگيزشی تحت عنوان نظریه ی یادگيری 
خودتنظيمی1 بررســی شده اســت. این نظریه شامل دو 
مؤلفه ی اساسی شناختی و عاطفی است که بعد شناختی 
آن راهبردهای خودتنظيمی و بعد عاطفی آن را باورهای 
انگيزشی می نامند(2). خودتنظيمی نوعی فرآیند فعال و 
سازمان یافته است که در طی آن فراگيران اهدافی را برای 
یادگيری خود انتخاب کرده و ســپس ســعی می کنند تا 
شناخت، انگيزش و رفتار خود را تنظيم و کنترل کنند(3). 
خودتنظيمی سازه ای است که بندورا از سال 1967 مطرح 
کرده اســت. هرچند مطالعات اوليــه در این زمينه مبتنی 
بــر خودتنظيمی به صورت عام بود و زمينه های گوناگون 
فردی، خانوادگی و اجتماعــی را در برمی گرفت، اما از 
دهه ی 1980 این ســازه در زمينه ی یادگيری مطرح شد 
و پنتریــچ و دیگروت، برای اولين بــار در تحقيق خود 
که با هدف بررسی نقش یادگيری خودتنظيمی در بهبود 
و تقویــت باورهای انگيزشــی انجام شــد، راهبردهای 
یادگيری خودتنظيمی را معرفی کردند(4). برای توصيف 
یادگيری خودتنظيمی الگوهای گوناگونی ارائه شــده که 
هرکــدام با توجه به دیدگاه نظری خــود، این فرآیند را 
بيان کرده اند، با  وجود این، همه ی این الگوها بر ترغيب 
دانش آموزان بر بررسی، تنظيم و ارزیابی رفتار خود تأکيد 
کرده اند. به عبارت دیگر، هدف نهایی این الگوها، افزایش 

خودکنترلی و خودارزیابی است.
از ميــان الگوهای متعدد، الگــوی خودتنظيمی پنتریچ و 
دیگروت، به دليل جامعيت، توجه بيشــتر روان شناسان 
تربيتــی را جلــب کرده اســت. این الگــوی یادگيری 
خودتنظيمی، که جنبه ی شــناختی خودتنظيمی را در بر 
 Self- Regulation Learning -1می گيرد، شــامل سه دسته راهبرد کلی است: راهبردهای 
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چندین پژوهش ارتباط یادگيری خودتنظيمی و تأخير در 
رضایتمندی تحصيلی را بررســی و اهميت این سازه را 
در موفقيت های تحصيلی نشان داده اند؛ ازجمله پژوهش 
باکســتر و مک دونالد(13) نشــان داد  کــه بين توانایي 
دانش آموزان در انتخاب هدف مناسب، انگيزه ی تحصيلي 
زیاد براي رسيدن به اهداف بلندمدت تحصيلي و عملکرد 
تحصيلي ارتباط معناداري وجود دارد و دانش آموزاني که 
در مهارت هاي خودتنظيمي نمرات بهتري گرفته بودند، 
در کسب نمرات تأخير در رضایتمندی نيز موفق تر بودند.
پژوهش عــرب زاده، کدیــور و دالور(18)، که با هدف 
بررسي تأثير آموزش راهبردهاي خودتنظيمي بر باورهاي 
انگيزشي و تأخير در رضایتمندی تحصيلي دانش آموزان 
پسر دبيرستاني انجام شد، نشان داد که این گونه آموزش ها 
مي تواند بر بهبود مهارت تأخير در رضایتمندی تحصيلي 
اثــر بگذارد. هــاول و بــورو(19) نيز نشــان دادند که 
خودتنظيمی تحصيلــی، تأخير در رضایتمندی تحصيلی 
و هيجان های تحصيلی همبســتگی معناداری با یکدیگر 
دارنــد. آنها خودتنظيمــی را نقطه ی قوت شــخصيت 
و عاملــی برای پيشــرفت تحصيلــی می دانند. پژوهش 
بيمبنوتــی(7) نيز حاکی از آن اســت کــه راهبردهای 
مدیریت منابع ازجمله ســازمان دهی محيــط مطالعه و 
تــالش، از ویژگی هــای دانش آمــوزان دارای تأخير در 
رضایتمندی زیاد است. این دانش آموزان زمان بيشتری را 
صرف مطالعه کرده و برای انجام تکاليف دشوار تحصيلی 
پشتکار کافی دارند. بررسی های ژانگ و همکاران(12)، 
کــه در یک بازه ی زمانی طوالنی مــدت، رفتار تحصيلی 
302 دانش آموز را بررسی کرد، نشان  داد که دانش آموزان 
با تأخير در رضایتمندی زیاد نسبت به دانش آموزانی که 
نمره ی کمتری در این متغير کســب کرده بودند، چندین 
هفته قبل از امتحانات، وقت خود را بيشــتر به مطالعه و 
زمان کمتری را به بازی اختصاص داده بودند. یافته های 
جانبی تحقيق، بيانگر وجــود رابطه ی مثبت معنادار بين 
یادگيــری خودتنظيمی، انگيــزه ی تحصيلی و تأخير در 
رضایتمندی تحصيلی بود. پژوهــش بيمبنوتی(9) نيز با 

آمــال و اهــداف دارای ارزش کمتر چشم پوشــی کند. 
مثــاًل برای اینکه در یک امتحــان نتيجه ی خوبی بگيرد، 
باید از دیدن دوســتش صرف نظر کنــد(8). این مهارت 
دانش آموزان به عنــوان تأخير در رضایتمندی تحصيلی1 
بيان شــده و این گونه تعریف می شود: به تأخير انداختن 
اهداف تحصيلی کوتاه مدت و پاداش های موجود فوری 
و دنبال کــردن اهداف بلندمــدت تحصيلی که هرچند 
موقت و دور هستند، اما ارزشمندترند(9). اگر چه اهداف 
دور بدون اهداف نزدیک و اهداف نزدیک بدون اهداف 
دور بی ثمرنــد، اما معموالً اهــداف بلندمدت تحصيلی 
با هيجان هــای بزرگ تر همراه اند. برای مثال، احســاس 
رضایت دانش آموز از تصور رســيدن به شــغل پزشکی 
بيشــتر از تصور نوشــتن یک گزارش درســی مناسب 
اســت. درنتيجه، اهداف بلندمــدت و باارزش تحصيلی 
ظرفيت حفظ انگيزش را دارند، حتی وقتی خســته کننده 
و دراز مدت باشند (پزشک شــدن و نشستن دانش آموز 
در کالس درِس مشــکلی مثل فيزیــک را تصور کنيد). 
به طورکلــی، اهداف بلندمدت ولی باارزش تحصيلی، در 
یادگيرنده ایجــاد انگيزه کرده و او را بــه جلو می راند. 
بدون اهداف دور ممکن است توجه فرد به جهات دیگر 
منحرف و به اهداف جالب تر نزدیک معطوف شود، ولی 
دانش آموزی که اهداف دور و باارزش در سر دارد، تمایل 

بيشتری به ادامه ی مسير از خود نشان می دهد(10).
دانش آموزان دارای توانایی به تأخير انداختن رضایتمندی، 
ویژگی های مشــترکی مانند توانایی زیاد در حل مسأله، 
داشــتن پشــتکار در حل مسایل درســی(7)، باورهای 
خودکارآمــدی قــوی و انگيزش درونی بــاال(11،12)، 
خودتنظيمــی  راهبردهــای  از  مناســب  اســتفاده ی 
دارنــد(13،14). می توان گفت تأخيــر در رضایتمندی 
تحصيلی برای دانش آموزان واجد فواید زیر است: خلق 
فعاالنه ی دانش، تمرکز بر تکاليف تحصيلی، دنبال کردن 
اهداف بــاارزش(15)، مدیریت رفتــار (ازجمله ارتباط 
مثبت با هم ســاالن، مدیریت خشــم و عدم سوءمصرف 
مواد مخدر)(16) و از همه مهم تر کســب موفقيت های 

gratification	of	Delay	-1تحصيلی(9 ، 17).
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این اثر را در بافت و فرهنگ ایرانی سنجيده و فرضيه ی 
زیر آزموده شود:

فرضيــه: آمــوزش یادگيری خودتنظيمــی، باعث بهبود 
مهارت تأخيــر در رضایتمندی تحصيلــی دانش آموزان 

دختر سال اول دبيرستان می شود.

طرح پژوهش
این پژوهش از نوع طرح های آزمایشی است که جزیيات 

آن در جدول 1 آمده است.

هدف بررســی رابطه ی بين ابعــاد خودتنظيمی و تأخير 
در رضایتمندی دانشــجویان کشــور کره نشــان داد که 
این ســازه با راهبردهای مطالعــه و یادگيری، باورهای 
خودکارآمدی، نمره ی مــورد انتظار و عملکرد تحصيلی 
مرتبط اســت. با توجه به مطالبی که در مورد اهميت این 
ســازه در بهبود عملکرد تحصيلــی دانش آموزان و تأثير 
آن بر حفــظ انگيزه ی تحصيلی درونی بيان شــد، برای 
بهبود این مهارت دانش آموزان، در پژوهش حاضر تأثير 
آموزش یادگيری خودتنظيمی بر این متغير بررسی شد تا 

1-			Delay	of	Gratification	Questionnaire

جدول 1- دیاگرام طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل

مداخله ی روان شناختیپس آزمونمتغير مستقلپيش آزمونگزینشگروه
آموزش راهبردهای خودتنظیمیRT1XT2آزمایش
کنترلRT1-T2کنترل

همان طور که جدول 1 نشان می دهد، دانش آموزان نمونه 
به صورت تصادفی و به تعداد برابر در دو گروه آزمایش 
و گواه جای داده شدند. برای هر دو گروه پيش آزمون و 
پس آزمون اجرا شــد. عالوه بر این، گروه آزمایش تحت 
آموزش راهبردهای خودتنظيمی قرار گرفت، درحالی که 
به آزمودنی های گروه کنترل هيچ آموزشــی داده نشــد 
و فقــط تأخيــر در رضایتمندی آنــان در پيش آزمون و 
پس آزمون اندازه گيری شــد. در این طرح، متغير مستقل 
"آمــوزش راهبردهای یادگيــری خودتنظيمی" و متغير 
وابسته "تأخير در رضایتمندی تحصيلی" بود. همچنين، 
متغيرهای ســن، مقطع تحصيلی (دوره ی دوم متوسطه)، 
پایه ی تحصيلی (اول)، نوع مدرســه (دولتی) و جنسيت 

(دختر) کنترل شدند.
يامعه    مار ر نمکنه و روش نمکنه گير 

جامعه ی آماری پژوهش حاضــر را تمامی دانش آموزان 
دختر پایه ی اول دبيرستان تحصيلی 94-1393 شهرستان 
یزد تشــکيل می دادند که از بين آنها 60 نفر (دو کالس)، 
به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 

آزمایش و کنترل جای داده شدند.  
اباارها  پژوهأ

الف) پرســش نامه ی تأخير در رضایتمنــدی1: این ابزار 

اندازه گيری تأخير در رضایتمندی تحصيلی دانش آموزان 
دبيرســتانی را بيمبنوتی و کارابنيــک (1998)، تدوین، 
طراحی و اعتباریابی کرده اند. این مقياس شامل 10 سؤال 
دو قســمتی است که هر ســؤال دو قسمت متضاد دارد. 
یک قســمت به فقدان تأخير در رضایتمندی تحصيلی و 
قســمت دیگر به تأخير در رضایتمندی تحصيلی مربوط 
است. شرکت کنندگان می بایست پاسخ های خود را روی 
یک مقياس ليکرت چهار درجه ای مشخص  کنند. به تمام 
ســؤال ها به استثنای ســؤال هفتم که به صورت معکوس 
نمره گذاری می شود، نمره ی یک تا چهار تعلق می گيرد. 
نمره ی بيشتر نشان دهنده ی تمایل بيشتر به تأخيرانداختن 
رضایتمندی تحصيلی اســت. پایایی آزمون مجدد برای 
این مقياس بين 0/69 تا 0/87 ، ضریب آلفای کرانباخ بين 
0/68 تا 0/85 گزارش شــده و روایی آن نيز با استفاده از 
تحليل عاملی و همبستگی با دیگر مقياس های انگيزشی 
مانند جهت گيری هدف تأیيد شــده اســت (بيمبنوتی و 
کارابنيــک، 1998). در ایــران نيز این پرســش نامه را 
عرب زاده و کدیور (10) به فارسی برگردانده اند. ضریب 
پایایی باز آزمایی 0/75 و ضریب آلفای کرونباخ آن 0/71 
گزارش شده و روایی سازه ی آن نيز با استفاده از تحليل 
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بومی سازی این برنامه ی آموزشی از مثال ها، داستان ها و 
مصداق های عينی متناســب با سن و عالیق و کتاب های 
درسی دانش آموزان دختر پایه ی اول دبيرستان استفاده و 
در پایان هر جلسه برای تمرین و تکرار مطالب بيان شده 
بــه دانش آموزان تکاليفی داده  شــد و برای هر جلســه، 
برنامه هــای خودارزیابی و خودتقویتی مناســب نيز مد 
نظر قرار گرفت. موضوعات برای 10 جلسه ی آموزشی 
طراحی و در مدت دو ماه و نيم اجرا شــد. هر جلسه ی 
آموزشی 90 دقيقه طول می کشيد و هر هفته یک جلسه ی 
آموزشی برگزار می شد. جدول 2 موضوعات هر جلسه 

را نشان می دهد.

عامل اکتشافی و تأیيدی و همبستگی با دیگر مقياس های 
انگيزشی تأیيد شده است. در پژوهش حاضر نيز ضریب 

آلفای کرونباخ 0/63 به دست آمد.
ب) برنامه ی آموزشــی یادگيری خودتنظيمی: برنامه ی 
آموزشــي این پژوهش طبــق اصول نظریــه ی پنتریچ 
و دیگروت(1) طراحي شــده و پژوهشــگر آن را براي 
دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان مناسب سازی کرده 
و به کار گرفته اســت.  اساس محتوای آموزش این بود 
که راهبردهای شناختی، فراشناختی، انگيزشی و مدیریت 
منابــع یادگيری خودتنظيمی چه هســتند و چگونه، چه 
وقت و کجا از آنها اســتفاده می شود؟ به طورکلی، برای 

جدول 2- موضوعات جلسات آموزش خودتنظيمی

برنامه آموزشیموضوعجلسه
آشــنایی با شــرکت کنندگان، معرفی طرح و اهمیت آن ، آمــوزش نحوه تکمیل اجرای پیش آزموناول

پرسشنامه ها و اجرای پیش آزمون 
آشــنایی دانش آموزان از نقاط قوت و ضعف خود، آشنایی کلی با اهمیت یادگیری خودآگاهی، خودتنظیمیدوم

راهبردهای خودتنظیمی و تأثیر آن بر یادگیری بهتر
مطالعه ی مؤثر، راه هــای ایجاد انگیزه ی سوم

تحصیلی
عوامل مؤثر بر مطالعه ی مؤثر- آموزش راه کارهایی برای افزایش باورهای مثبت

بیان انواع هدف و نحوه ی هدف گذاری در زندگی و تحصیلچگونگی تعیین هدفچهارم
بیان نحوه ی پردازش اطالعات و شناخت حافظه ی برترساختار حافظهپنجم
بیان اهمیت و نحوه ی کاربرد راهبرد شناختی تکرار و مرور مطالب ساده و پیچیدهراهبرد شناختی، مرورششم
راهبرد شناختی،  بسط و گسترش معنایی هفتم

)پیچیده(، سازمان دهی
بیان نحوه ی استفاده از راهبرد بسط مطالب پیچیده و سازمان دهی مطالب

بیان نحوه ی تعیین هدف مطالعه، زمان، سرعت و روش مطالعهراهبردهای فراشناخت )برنامه ریزی(هشتم
بیان فنون نظارت بر مطالعه و یادگیری و نظم دهی به آن فراشناخت )نظارت و نظم دهی(نهم
بیان استفاده ی صحیح از وقت )مدیریت زمان(مدیریت منابع )زمان(دهم

بیان شرایط مکان مناسب برای مطالعه و نحوه ی کمک-خواهی از اطرافیانمدیریت منابع )مکان، افراد(یازدهم
سپاسگزاری از شرکت کنندگان در طرح، اجرای پس آزموناجرای پس آزموندوازدهم

یافته ها
برای توصيف داده های این پژوهش از ميانگين و انحراف 
معيــار و برای بررســی معناداری بيــن تفاضل ميانگين 
گروه ها در دو متغير وابسته، از روش های آمار استنباطی 

(تحليل کوواریانس) استفاده شد.
همان گونه که جدول 3 نشــان می دهــد، در این متغير، 

ميانگين نمــرات پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش 
کمتر از پيش آزمون و پس آزمون گروه گواه اســت.برای 
بررســی فرضيه، از تحليل کوواریانس یک راهه استفاده 

شد که نتایج آن در جدول 4 آمده است.
همان گونه که جدول 4 نشان می دهد، بعد از تعدیل نمرات 
پيش آزمون، تفاوت معناداری بيــن دو گروه آزمایش و 
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كاظف بريگر بارويی و همکاران 

جدول 3- آماره های پيش آزمون و پس آزمون تأخير در رضایتمندی گروه های آزمایش و گواه

انحراف استانداردميانگينمرحله یگروهانحراف استانداردميانگينمرحله یگروهگروه

تأخير در 
رضایتمندی

آزمایش
22/403/73پیش آزمون

گواه
35/073/24پیش آزمون

33/403/80پس آزمون31/972/29پس آزمون

جدول 4- نتایج تحليل کوواریانس نمرات پس آزمون تأخير در رضایتمندی دو گروه )با کنترل پيش آزمون(

منبع تغيير
مجموع 
مجذورات

درجات آزادی
ميانگين 
سطح معناداریfمجذورات

مجذور 
اتای جزئی

توان آزمون

221/9302110/96513/3140/00010/3180/997الگوی تصحيح شده
193/6831193/68323/2390/00010/2900/997مقدار ثابت
191/1131191/11322/9310/00010/2870/997پيش آزمون

43/495143/4955/2190/0260/0840/613گروه
475/053578/334خطا

6478960مجموع

گواه در ميانگين نمرات تأخير در رضایتمندی به دســت 
آمد (F(57،1)=5/219 sig ,<0/05, 0/73= مجذور اتای 
جزیی). لذا، فرضيه ی پژوهش تأیيد شد. به عبارت دیگر، 
با توجه به ميانگين تعدیل شــده ی نمــرات (جدول 5) 
تأخيــر در رضایتمندی گروه آزمایش (33/96) نســبت 
به ميانگين گروه گــواه (31/407)، آموزش راهبردهای 

خودتنظيمی موجب افزایش تأخير در رضایتمندی گروه 
آزمایش شــده است. ميزان تأثير یا تفاوت 0/084 است. 
بــه  بيان  دیگر، 8/40 درصد تفاوت های فردی در نمرات 
تأخيــر در رضایتمندی گروه آزمایش مربــوط به تأثير 

آموزش راهبردهای خودتنظيمی است.

جدول 5- ميانگين تعدیل شده ی تأخير در رضایتمندی دو گروه  آزمایش و گواه

ميانگينگروهميانگينگروهمتغير
31/407گواه33/96آزمایشتأخير در رضایتمندی

نتيجه گيری
یافته های پژوهش حاکی از آن اســت که ازلحاظ تأخير 
در رضایتمندی تحصيلــی بين نمرات دو گروه آزمایش 
و گواه تفاوت معناداری وجود دارد و آموزش یادگيری 
خودتنظيمــی، باعث افزایش ایــن توانایی دانش آموزان 
گروه آزمایش شده است. این یافته با نتایج پژوهش های 
هاول و بــورو(19)، ژانگ و همــکاران(12)، بيمبنوتی    

(7، 9) و دیبندتو و بيمبنوتي(20) هم سوست. 
در مــورد افزایــش این مهــارت دانش آمــوزان گروه 
آزمایش می توان گفت که راهبردهای آموزش داده شــده 

بــه این گروه کمک کرده تــا از راه ارتقای عملکردهای 
روان شناختی مانند برنامه ریزی، خودنظارتی، خودکنترلی 
و خودارزیابــی به مدیریت و تنظيــم اهداف بلندمدت 
نائل شــوند، زیرا بر اساس الگوی خودتنظيمی پنتریچ و 
دیگروت، برنامه ریزی شامل انتخاب هدف و فعال سازی 
ادراک و دانش تکليف، بافت و خود متناســب با تکليف 
اســت و دانش آموزان گروه آموزش دیده آموخته اند که 
بــرای گزینش اهداف واقع بينانه و بلندمدت، راهبردهای 
هدف گزینــی و برنامه ریزی را با باورهای خودکارآمدی 
قــوی پيوند زنند. ازآنجا که دســتيابی بــه این اهداف، 
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ميزان رضایت از تالش برای رســيدن به اهداف دورتر 
را افزایش می دهد، مهارت به تأخير انداختن رضایتمندی 

در دانش آموزان نيز بهبود می یابد(19). 
ایــن یافتــه بر اســاس نظریــه ی انتظــار- ارزش هم 
توجيه پذیر اســت. افراد بر اســاس ارزیابــی همزمان 
انتظــار ارزش پاداش کوچک و فــوری در برابر پاداش 
بزرگ تر، اما با تأخير، دست به انتخاب می زنند. بنابراین 
بــه تأخيرانداختن رضایتمندی تحصيلی دانش آموزان، به 
باورهای خودکارآمدی(11)، انتظارات، ارزشــمند بودن 
تکاليف درسی، موفقيت های گذشته و انگيزه های درونی 
آنها بســتگی دارد(9). بر این اساس، دانش آموز می تواند 
تشخيص دهد آیا هدف دور اما باارزش تحصيلی موجب 
پاداش مورد انتظار و درنهایت رضایتمندی وی می شود 
یــا خير؟ اگر نتایج کم باشــد، او انگيزه ای برای انتخاب 
هدف دور ندارد و بعکس، اگر انتظار از نتيجه زیاد باشد 
فرد با انگيزه ی الزم به سمت اهداف دور قدم برمی دارد. 
در اینجا آموزش راهبردهای خودتنظيمی موجب شــده 
دانش آموزان بتوانند بــرای فعاليت های خود نتایج مثبتی 
پيش بينی کرده و انتظار نتایج را زیاد در نظر بگيرند و به 

اهداف دور بيندیشند.
بــا توجه به موارد ذکر شــده، مهارت های خودتنظيمی، 
توانایی رفتاری، فراشناختی و انگيزشی فرد را زیاد کرده 
و او را قــادر بــه برنامه ریزی، مدیریــت مطلوب زمان، 
تعيين هدف مناسب، خودکنترلی و خودارزیابی می کند. 
در این حالت فرد در شــروع و ادامــه ی رفتار خود به 
عوامل شخصی اتکا می کند و به نظارت و بازبينی مستمر 
رفتارها و پيامدهای آن می پــردازد؛ بنابراین در انتخاب 
اهداف دخالت مستقيم داشته و شناخت، انگيزش و رفتار 

را تنظيم و بر آنها نظارت می کند(18).
شــایان  ذکر است که به رغم  تالش های زیاد برای انجام 
هر چه بهتر این پژوهش، زمان محدود آموزش و کمبود 
منابع علمی داخلی در ایــن زمينه از محدودیت های آن 
بــود که رفع آنها در پژوهش های بعدی می تواند موجب 
دست یابی به نتایج معتبرتر شــود. به طورکلی، یافته های 
ایــن پژوهــش در دو حيطه ی نظــری و کاربردی قابل 

توجه اســت. از جنبه ی نظری می تــوان گفت که چون 
پژوهش گران کشــورمان از بررســی  تأثيــر راهبردهای 
خودتنظيمی بر تأخير رضایتمندی غفلت کرده اند، اجرای 
این نوع پژوهش ها می تواند بستر پژوهش های بيشتر در 
ایــن زمينه را فراهم آورد و ازآنجــا که توانایي به تأخير 
انداختن لذت هاي کوتاه مدت به دنبال اهداف ارزشــمند 
بلندمدت، براي رســيدن به موفقيت شــخصي و حتي 
اجتماعي ضروري اســت(14)، نتایج این پژوهش ازنظر 
کاربردی نيز می تواند در تدوین برنامه  های جامع آموزش 
معلمان، مربيان و مشاوران مدارس و در راستای آموزش  
راهبردهــای یادگيری خودتنظيمــی در مقاطع مختلف 
تحصيلی بــه برنامه ریزان آموزش وپرورش کمک کند. با 
توجه به نتایج این پژوهش ، پيشــنهاد می شود آموزش 
راهبردهــای یادگيری خودتنظيمــی، به صورت کامل و 
کاربردی، در دروس مختلف و برای دانش آموزان مقاطع 
مختلف تحصيلی به کار رود تا با تکرار و به کار بســتن 
این راهبردها، دانش آمــوزان به یادگيرندگانی خودتنظيم 
تبدیل شــوند و از این طریق توانایی الزم برای انتخاب 
هدف مناســب و حفظ انگيزه ی الزم برای رسيدن به آن 

را به دست آورند.
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