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تاثیر آموزش راهبردهاي يادگيري خودگردان مبتني بر مدل پينتريچ بر تأخير
در رضايتمندي تحصيلي و خودناتوانسازي تحصيلي دانشآموزان داراي

فاطمه بیان فر

اهمالكاري تحصيلي

1

چ يك ده

هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خودگردان مبتني بر مدل پينتريچ بر تأخير در
رضايتمندي تحصيلي و خودناتوانسازي تحصيلي دانشآموزان دختر پایه دوازدهم داراي اهمالكاري تحصيلي در

سال تحصيلي  79- 98بود .بدين منظور از طريق نمونهگيري تصادفي چند مرحلهاي پس از اجراي پرسشنامه اهمال-
شآموزان دارای اهمالكاري بر اساس باالترين نمره انتخاب شدند و به شیوه
كاري تحصيلي تعداد  34نفر از دان 
تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل گمارده شدند .سپس گروه آزمايش در شانزده جلسه  90دقيقهاي تحت
آموزش راهبردهاي يادگيري خودگردان قرار گرفتند .در پایان دوره آموزشی از آزمودنيهاي گروه آزمايش و
كنترل پسآزمون به عمل آمد .نتايج حاصل از تحليل كوواريانس و در سطح  P<0/ 05نشان داد كه اين كاربندي

توانسته است به عنوان مداخلهاي موثر موجب كاهش خودناتوانسازي و اهمالكاري تحصيلي و افزايش تأخير در
رضايتمندي تحصيلي دانشآموزان شود .آموزش مؤلفههاي يادگيري خودگردان به دانشآموزان كمك ميكند تا
آنها بتوانند در برنامهريزي ،مديريت زمان و سازماندهي يادگيري نسبت به ديگر دانشآموزان برتري پيدا كنند.
درباره هدفگزيني و فرآيندهاي يادگيري خود ،عميقتر و دقيقتر شوند و به اين باور برسند كه به تأخير انداختن
رضايتمندي ميتواند نتايج درازمدت ،اما با ارزش تحصيلي را به همراه داشته باشد.

كليد واژهها :يادگيري خودگردان ،تأخير در رضايتمندي تحصيلي ،خودناتوانسازي تحصيلي،
اهمالكاري تحصيلي.

دریافت مقاله79 13 /21/6 :

پذیرش مقاله8931/9/81 :

 -1استادیار ،گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران f.bayanfar@se.pnu.ac.ir
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1

اهمالكاري (تعللورزي) به معني به تعويق انداختن كارها و محول كردن آنها به زمان ديگر

است و مشكل شايعي است كه شامل حوزههاي زيادي از زندگي مانند مدرسه ،كار و خانه مي-
شود و پيامدهاي منفي زيادي به همراه دارد (گا يك ر ،آكا ،كوداكز و تالگرر .) 2014 ،2اهمال-

كاري تحصيلي 3به عنوان ترك و وقفه در انجام تكاليف تحصيلي مانند آماده شدن براي آزمون-
ها و انجام تكاليف درسي در آخرين لحظات همراه با احساس ناراحتي و تشويش دروني است

(استيد ،شنون و نيوفلد .) 2010 ،4همچنين به عنوان تأخير عمدي در تكاليف و موضوعات

تحصيلي ،ترس از اشتباه كردن (جانسون و نيشيمورا ،) 2013 ،5به تعويق انداختن تكاليفي كه

نياز به كامل شدن دارد (ُاُابرين ) 2002 ،6و مديريت زمان نامناسب (ُاُازار ،دمير و فرير) 2009 ،7

تعريف شده است.
اهمالكاري تحصيلي مشكلي شايع و جدي در ميان دانشآموزان و دانشجويان است (گا يك ر،
آكاكا ،كداز و تولگرر .) 2014 ،8از نشانههای آن بيقراري شبانه و خواب نامناسب ،سطوح باالي

استرس و هراس ،عقب افتادن كارها به دليل كمبود زمان ،تكميل نامناسب تكاليف ،تشويش،
آشفتگي ،سطوح باالی استرس و هراس ،سرزنش خود ،احساس گناه و بيكفايتي ،حس

خودكمبيني ،اضطراب و افسردگی است (كاستر.) 2016 ،9

پيامدهاي بيروني آن ممكن است سخت و سنگين باشد و به پيشرفت كار و تحصيل فرد آسيب
وارد كند .از جمله موجب از بين رفتن فرصتها ميشود و به روابط بينفردي آسيب مي زند
(شارون .) 2018 ،10اهمالكاري تحصيلي كي

پيشبينيكننده مهم براي ميانگين عملكرد

تحصيلي دانشآموزان و دانشجويان است بررسيها نشان داده است كه اهمالكاري نه فقط كي
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مشكل مديريت زمان ،بلكه فرآيند پيچيدهاي است كه شامل مؤلفههاي هيجاني ،شناختي و
رفتاري است .نظريههاي گوناگوني در زمينه اهمالكاري وجود دارد كه هركدام به بخشي از اين
پديده بيشتر توجه كردهاند ( يك

يك و .) 2010 ،معروفترين تب يي نهاي اهمالكاري در سه نظريه

رفتارگرا يي  ،روانتحليلگري و شناختي طبقهبندي ميشوند.
نظريههاي رفتارگرا يي  ،اهمالكاري را بر اساس اصول پاداش و تنبيه اس يك نر تب يي ن ميكنند.

بنابراين ،چنانچه فعاليتي براي افراد پيامد فوري نداشته باشد ،در انجام آن تعلل ميورزند .نظريه-
هاي شناختي ،اهمالكاري را از ديدگاه باورها و فرآيندهاي شناختي بررسي ميكنند و بر

شناخت و كشف تفكر غيرمنطقي زيربنا يي آن متمركز ميشوند .نظريههاي روانپويا يي و روان-

تحليلگري كالس كي

نيز ،اهمالكاري را نمادي از بازگشت سمبول كي

به تعارضهاي رواني-

جنسي دوره كود يك ميدانند (كاستر.) 2016 ،

داليل اهمالكاري ناشناخته است .حتي برخي اوقات در اين رابطه به يافتههاي متناقضي رسيده-
اند .متخصصان علل مختلفي را براي آن برشمردهاند كه از جمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره
كرد .ترس از شكست ،رفتارهاي خودشكن (رفتارهاي آگاهانه يا ناآگاهانهاي كه منجر به
شكست و ناكامي فرد ميشود) و فرد به خود آسيب ميرساند ،اجتناب از كارها يي كه فرد
تمايلي به انجام آنها ندارد ،نداشتن انگيزه براي انجام كار (پاداش) ،ايجاد استرس بر انجام كارها
در دقيقه نود (برخي افراد در فشار بهتر كار ميكنند و عملكرد باالتري دارند) ،سختي كار،
فقدان دانش و مهارت مورد نياز براي انجام كار ،بيحالي و بيرمقي و عدم تحرك ،شرايط
نامساعد بدني .همچنين مواردي مثل كمالگرا يي  ،پا يي ن بودن سطح تحمل ،ناتواني در برابر

مشكالت و احساس خودكمبيني (شارون .) 2018 ،1از آنجايي كه درك علل اهمالكاري به

دليل پيچيده بودن آن بسيار مشكل بود ،يكي از دغدغههاي روانشناسان و پژوهشگران است و
ميتواند در روند عملكرد تحصيلي و علمآموزي دانشآموزان تأثيرگذار باشد و در اغلب موارد

ميتواند از طريق ممانعت از پيشرفت و فقدان دسترسي به اهداف ،پيامدهاي نامطلوب و جبران-
ناپذيري به همراه داشته باشد .اهمالكاري به عنوان كي

آسيب اساسي همواره دستيابي دانش-

آموزان را به تعالي و موفقيت تهديد ميكند.

. Sharon

1
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از مفاهیمی كه در دانشآموزان مبتال به اهمالكاري تحصيلي نيازمند توجه است،

خودناتوانسازي تحصيلي 1است .اين مفهوم راهبردي دفاعي است كه در آن فرد قبل از عملكرد

موانعي را ايجاد ميكند تا به وسيله آن ِاِاسنادهايش را بعد از آن عملكرد دستكاري كند .برگالس
و جونز 78 91 ،2خودناتوانسازي را رفتار يا انتخاب مجموعهاي از رفتارها تعريف كردهاند كه به

فرد امكان ميدهد تا شكست را به عوامل بيروني و موفقيت را به عوامل دروني نسبت دهند.
اخيرًاًا پژوهش پيرامون خودناتوانسازي به حيطه آموزشگاهي نيز وارد شده است .به نظر ميرسد
كه برخي از دانشآموزان عمدًاًا تالش نميكنند ،مطالعه خود را به لحظه آخر موكول ميكنند و
يا از ديگر راهبردهاي خودناتوانسازي استفاده ميكنند تا از تلويحات منفي شكست احتمالي
بكاهند (آكار ،دوگان ،آستونر.) 2018 ،3

ايروسل ) 2018 ( ،4در پژوهش خود نشان داد كه راهبردهاي خودناتوانساز منجر به كاهش
بهزيستي روانشناختي ،احساس كفايت كمتر ،انگيزش ذهنی پا يي نتر ،افزايش نشانگان خلق منفي
ميشود كه اين ويژگيها به طور فزايندهاي در دانشآموزان با اهمالكاري تحصيلي مشاهده
ميشود .مارتين و لينا ) 2014 ( ،5نيز در پژوهشي نشان دادند كه كمالگرا يي و منبع مهارگري،

خودناتوانسازي تحصيلي را در دانشآموزان پيشبيني ميكند .از آنجا يي كه دانشآموزان با

اهمالكاري تحصيلي منبع مهارگري بيروني دارند ،از اين رو پيشبيني ميشود كه اين دانش-
آموزان بيشتر از سايرين از خودناتوانسازي تحصيلي استفاده ميكنند .يازر ) 2015 ( 6در پژوهش

خود نشان داد كه ويژگيهاي شخصيتي همچون روانرنجوري ،سازشيافتگي و وظيفهشناسي،

راهبردهای يادگيري شناختي و فراشناختي و همچنين سبكهاي اسنادي ميتوانند خودناتوان-
سازي تحصيلي را پيشبيني كنند .كاوينگتون ( ) 992 1نقش عمدهاي در توضيح خودناتوانسازي
تحصيلي ايفا كرده است .نظريه خودارزشي 7وي بيان ميدارد كه هدف دانشآموزان از تالش

در مدرسه ،حفظ تصويري مثبت از خود است ،بنابراين وقتي با تكاليف چالشانگيز روبهرو مي-
1

. self-handicapping academic
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شوند با بهانهها يي مانند بيمار بودن و كاهش تمرين و كوشش ،عدم صالحيت و كفايت خود را
توجيه ميكنند (پتروچي ،دنتالي و گيلبرت.) 2018 ،1

مرور شواهد تجربي در حوزه مطالعاتي خودناتوانسازي نشان ميدهد كه پژوهشگران با هدف
پيشبيني خودناتوانسازي در فراگيران بر نقش تع يي نكننده تعداد زيادي از عوامل مانند رگههاي
شخصيتي (بوبا ،ويتاكر و استرانك ،) 2013 ،2اهداف پيشرفت (اسچوينگر و استينسمير ،پلستير،3

 ،)1 201حرمت خود (كوديويلي ،گرميگان و گنيس ،)1 201 ،4ترس از ارزيابي منفي (چن ،وو،
يك  ،لين و شوئي ،) 2009 ،كمالگرا يي

5

(آكار ،دوگان ،آستونر ،) 2018 ،به تعويق انداختن

رضايتمندي( 6محساين و ايوب ) 2014 ،7و انتخاب تقويتكنندههاي كوچك و فوري به جاي
تقويتكنندههاي بزرگ و ديرآيند تأ يك د كردهاند.

به تعويق نيانداختن رضايتمندي ابتدا توسط ميشل و ديگران ( ،5691به نقل از دابل و ماناكاتا،8
 ) 2018مطرح گرديد .بر اساس آزمايش ميشل و همكاران ،افراد در زمينه انتخاب پاداش ،به دو

صورت مختلف عمل ميكنند )1 :دريافت پاداش به صورت فوري اما كوچك و بيارزش؛ )2
دريافت پاداش با تأخير زمانی اما بزرگ و باارزش .آنها در اين آزمايش دريافتند كه به تأخير
انداختن رضايتمندي ،يعني توانا يي و اراده فرد در به تأخير انداختن رضايتمنديهاي فوري و
كمارزش در برابر رضايتمنديهاي با تأخير و باارزش كه با سطح هوشي فرد ،فايق آمدن بر
وسوسه محركها ،مسئوليتپذيري اجتماعي و پيشرفت تحصيلي آن ها رابطه مثبت و معناداري
دارد.
ميشل و همكاران با مرتبط كردن نمرات تأخير در رضايتمندي كودكان با توانا يي هاي شناختي و
اجتماعي آنها در نوجواني ،در طول مدتي حدود ده سال آزمون كردند و نشان دادند ،كودكاني
كه داراي توانا يي در به تأخير انداختن رضايتمندي بودند نسبت به كودكاني كه چنين مهارتي
1

. Petrocchi, Dentale, Gilbert
. Bobo, Whitaker, Strunk
3
. Schwinger & Strensmieier & Pelster
4
. Coudevyle, Germigon, Ginis
5
. Perfectionism
6
. delay of gratification
7
. Mohsin, Ayub
8
. Dobel, Munakata
2
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نداشتند در سنين نوجواني از توانا يي هاي اجتماعي ،تحصيلي و خودكنترلي باالتري برخوردار
بودند .همچنين آيدوك و ديگران ) 2007 ( ،1در كي

دوره پيگيري بعد از گذشت سي سال،

نشان دادند ،نوجواناني كه داراي توانا يي به تأخير انداختن رضايتمندي هستند در زندگي در برابر
استرس و ناكامي به راحتي مقابله ميكنند.
به تأخير انداختن رضايتمندي ،نوعي شايستگي است كه به فرد كمك ميكند تا به صورت
ارادي ،پاداشهاي فوري را به منظور به دست آوردن پاداشها يي كه به صورت موقت دور
هستند به تعويق بياندازد ،به عبارت ديگر ،به تأخير انداختن رضايتمندي به دستيابي به لذت تا

زمان مناسب گفته ميشود (ميشل و همكاران 1989 ،به نقل از بيمبنتي .) 2009 ،2ميشل معتقد

است مهارت در به تأخير انداختن رضايتمندي ،مانند همه انتخابهاي رفتاري ما مبتني بر نظريه
شناختي -اجتماعي است و به انتظارات ،باورها ،اهداف و ارزشهاي فرد بستگي دارد.
بسياري از مطالعات ،در زمينه به تعويق انداختن رضايتمندي شبيه همان مطالعات اوليه است كه
توسط ميشل و همكاران روي كودكان انجام گرفته است(.زهانگ و همکاران .)1 201 ،با توجه
به اهميت اين سازه ،مطالعات اند يك روي نوجوانان صورت گرفته است .بيمبنتي و كارابين كي

3

(  ) 2003معتقد هستند كه يافتن پاداشها يي كه براي دوره نوجواني معنادار و مهم تلقي گردد در
پارادايم ميشل مشكل است .ارزيابي كودكان و نوجوانان درباره به تأخير انداختن رضايتمندي با
هم كام ًالًال متفاوت است .زيرا شناخت ،يادگيري رفتاري ،اجتماعي و راهبردهاي ارادي آنها با
هم متفاوت است .اگرچه در بافت تحصيلي ممكن است پاداشهاي فوري و همچنين عاملها يي
كه روي جذابيت پاداشهاي فوري تأثير ميگذارند ،شبيه به پاداشها يي باشد كه ميشل و
همكاران براي كودكان تعريف كردهاند .اما پاداشها يي با تأخير كام ًالًال متفاوت هستند .به عنوان
مثال تالش براي كسب مدارك تحصيلي .بنابراين به نظر ميرسد به تأخير انداختن رضايتمندي
بهتر است به صورت كلي و عمومي درنظر گرفته شود و در بافت تحصيلي بهتر است از اصطالح

تأخير در رضايتمندي تحصيلي 4استفاده شود.

1

. Ayduk
. Bembenuty
3
. Karabenick
4
). Academic Delay of Gratification (ADOG
2
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تأخير در رضايتمندي تحصيلي ،يعني به تعويق انداختن اهداف تحصيلي كوتاهمدت و پاداش-
هاي موجود فوري و دنبال كردن اهداف بلندمدت تحصيلي كه به طور موقت دور ،اما
ارزشمندتر هستند به طوري كه اهداف بلندمدت تحصيلي به آينده تعلق دارند ،گستردهاند و
براي به دست آوردن آنها نياز به تالش است و پيشبينيكننده موفقيت افراد هستند (نلسون،1
 .) 2018اگرچه اهداف دور بدون اهداف نزد كي

و اهداف نزد كي

بدون اهداف دور بيفايده-

اند ،اما معمو ًالًال اهداف بلندمدت تحصيلي با هيجانهاي مورد انتظار بزرگتري همراهاند .درنتيجه

اهداف بلندمدت و باارزش تحصيلي ظرفيت حفظ انگيزش را حتي وقتي خستهكننده و طوالني-

مدت باشند دارند .به طور كلي اهداف بلندمدت و باارزش تحصيلي ،در يادگيرنده ايجاد انگيزه
ميكند و او را به سمت جلو سوق ميدهد .بدون اهداف دور ممكن است فرد به جهات ديگر
منحرف شود و توجه خود را به اهداف جالبتر نزد كي

معطوف كند ولي افرادي كه اهداف

دور دارند تمايل بيشتري به ادامه مسير دارند ( يك نگ و دو .)1 201 ،2دانشآموزاني كه داراي

ويژگي تأخير در رضايتمندي تحصيلي هستند از راهبردهاي شناختي ،فراشناختي و به ويژه
راهبردهاي مديريت منابع به طور مناسب و مستمر استفاده ميكنند (دابل و ماناكاتا

3

.) 2018

تأخير در رضايتمندي تحصيلي ،پيشبينيكننده عملكرد تحصيلي ،انگيزش ،جستجوي كمك،

لو فورستيمير .) 2018 ،4با توجه
خودكارآمدي و جهتگيري هدفي است (گلنر ،بالهاسن ،يك گ 
به اهميت به تعويق انداختن رضايتمندي تحصيلي در فرآيند ياددهي -يادگيري همچنين تأخير
در رضايتمندي تحصيلي براي دانشآموزان واجد فوايد زير است :خلق فعاالنه دانش ،تمركز بر
تكاليف تحصيلي ،دنبال كردن اهداف باارزش ( يك نگ و دو ،)1 201 ،مديريت رفتار از جمله
ارتباط مثبت با همساالن ،مديريت خشم و توانا يي حل مسئله (دابل و ماكاتا )1 20 8 ،و از همه
مهمتر كسب موفقيتهاي تحصيلي (نلسون.) 2018 ،
براي دستيابي به مهارت تأخير در رضايتمندي تحصيلي بايد از روشهاي مناسب آموزشي و
درماني استفاده كرد .يكي از اين روشهاي مناسب كه توسط متخصصان شناختي علوم تربيتي

1

. Nelson
. King, Du
3
. Doebel & Munakata
4
. Golner, Ballhausen, Kilegel & Forstmeier
2
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پيشنهاد ميگردد آموزش راهبردهاي يادگيري خودگردان 1است (ودينگ و ُپُپل .) 2015 ،2در
رو كي ردهاي فراشناختي رفتار ،تأ يك د بر ترغيب دانشآموزان در وارسي ادراك و تنظيم كردن
رفتار خود است ،تا اين كه به آنها اجازه دهند به وسيله عوامل بيروني كنترل شوند .اين
رو كي ردها سعي ميكنند خودكنترلي دانشآموزان را افزايش دهند .خودگرداني به فرآيندي
اشاره دارد كه در آن فراگير ،به طور نظاممند ،افكار ،احساسات و رفتارهاي خود را در دستيابي
به اهداف موردنظر هدايت ميكند (تيان ،فنگ و لي .) 2018 ،3يادگيرندگان خودگردان از

راهبردهاي يادگيري خودگردان به طور مناسب استفاده ميكنند و از لحاظ انگيزشي در سطح
باال يي قرار دارند (بيانفر 2017 ،؛ هاردي ،دي و استيل .) 2018 ،4اين افراد در موقعيتهاي

گوناگون از راهبردهاي مختلفي براي حل مسائل و مشكالت پيشروي خود استفاده ميكنند
(ودينگ و ُپُپل .) 2015 ،راهبردهاي يادگيري خودگردان عبارتند از راهبردهاي شناختي
(راهبردهاي تكرار و مرور ،بسط و گسترش و سازماندهي) ،راهبردهاي فراشناختي (راهبردهاي
برنامهريزي ،راهبردهاي كنترل و نظارت و راهبردهاي نظمدهي) و راهبردهاي مديريت منابع.

دانشآموزان بايد قادر باشند زمان و محيطهاي مطالعه خود را مديريت و تنظيم كرده ،بر تالش-
هاي خود نظارت كنند و از همساالن و معلمان جهت حل مسائل و مشكالت كمك بگيرند (باي

و گو 2018 ،5؛ باقري پشتگل و سامري .)5931 ،به طور كلي يادگيري بر مبناي مدل پينتريچ

تر يك بي از مهارتها و خواستههاست (سليماني ،حداديان و شهرابي .) 1389 ،مهارتها به همان
راهبردهاي شناختي ،فراشناختي و مديريت منابع اشاره ميكند و خواستهها به جهتگيري
انگيزشي دانشآموزان مانند باورهاي خودكارآمدي ،جهتگيري هدف و ارزش و انتظارات

اشاره دارد (بيانفر .)79 13 ،يادگيري اين مهارتها در تصميمگيري مناسب ميتواند به دانش-
آموزان كمك كند .دانشآموزاني كه داراي اهمالكاري تحصيلي هستند و از راهبردهاي

خودناتوانسازي استفاده ميكنند .همچنين دانشآموزاني كه در به تأخير انداختن رضايتمندي
ناتوان هستند ،در مهارت يادگيري خودگردان عملكرد ضعيف و پائيني دارند.
1

. self-regulated
. Wedding & Poole
3
. Tian, Fang, Li
4
. Hardy, Day, Steele
5
. Bai, Guo
2
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بنابراين با توجه به اين كه اهمالكاري تحصيلي و خودناتوانسازي تحصيلي و عدم توانمندي در
به تأخير انداختن رضايتمندي به عنوان مسائل و مشكالت بسيار شايع و مهمي هستند كه به عنوان
موانعي جدي در موفقيتهاي علمي و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان درنظر گرفته ميشوند و با
درنظر داشتن اين مسئله كه دانشآموزان دوره متوسط دوم (پايه دوازدهم) از بابت آماده شدن
براي آزمون كنكور و ورود به دانشگاه در دوره حساسي قرار دارند كه وجود اهمالكاري
تحصيلي ،خودناتوانسازي تحصيلي و عدم توانمندي در به تأخير انداختن رضايتمندي به عنوان
مشكالت روانشناختي در بين آنها ميتوانند موانعي جدي در دستيابي به هدفهايشان باشد و
با وجود پژوهشها يي كه در مورد اهميت آموزش راهبردهاي يادگيري خودگردان مبتني بر
مدل پينتريچ بر بهبود عملكرد تحصيلي دانشآموزان و تأثير آن بر حفظ انگيزه تحصيلي دروني
انجام شد ،متأسفانه مدارس به برنامههاي آموزشي و درماني كه براي پرورش مهارت

خودگرداني طراحي شدهاند كمتر توجه ميكنند .ايجاد اين باور در دانشآموزان ،به ويژه دانش-
آموزان دوره دوم متوسطه ،كه خودكنترلي و خودگرداني بايد هسته مركزي تالشهايشان در
زمينههاي مختلف باشد و بدون نياز به پاداش و تنبيه بيروني بتوانند در جهت پيشرفت ،ارتقاء و
خودشكوفا يي گام بردارند از مهمترين اهداف روانشناسان پرورشي است.
چندين پژوهش ارتباط يادگيري خودگردان و تأخير در رضايتمندي تحصيلي را بررسي و
اهميت اين سازه را در موفقيتهاي فراگيران نشان داده اند .از جمله پژوهش اهمت و رايموند
شآموزان در انتخاب
(  ،) 2012بيان فر )  .) 20 16اين پژوهشگران نشان دادند كه بين توانا يي دان 
هدف مناسب ،انگيزه تحصيلي زياد براي رسيدن به اهداف بلندمدت تحصيلي و عملكرد
تهاي خودتنظيمي نمرات
شآموزاني كه در مهار 
تحصيلي ارتباط معناداري وجود دارد و دان 
بهتري گرفته بودند در كسب نمرات تأخير در رضايتمندي نيز موفق تر بودند .سليماني و ميرزائي
(  )79 13در پژوهشي نشان دادند كه بين خودكارآمدي و رضايت از زندگي و پيشرفت تحصيلي
رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
بررسي هاي زانگ ،كارابن كي

 ،مارنو و الرمن (  )1 201در كي

بازه زماني طوالني مدت نشان داد

شآموزاني كه نمره كمتري در اين
شآموزان با تأخير در رضايتمندي زياد نسبت به دان 
كه دان 
متغير كسب كرده بودند ،چندين هفته قبل از امتحانات ،وقت خود را بيشتر به مطالعه و زمان
كمتري را به بازي اختصاص داده بودند .يافتههاي اين تحقيق ،بيانگر وجود رابطه مثبت و معنادار
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بين يادگيري خودتنظيمي ،انگيزه تحصيلي و تأخير در رضايتمندي تحصيلي بود .پژوهش هانگ،
دوآن ،لوپز و گري (  ) 2017نيز نشان داد كه اين سازه با راهبردهاي مطالعه و يادگيري ،باورهاي
خودكارآمدي ،نمرههای مورد انتظار و عملكرد تحصيلي مرتبط است.
سواالت تحقیق

 -1آيا آموزش مؤلفههاي راهبردهاي خودگرداني به دانشآموزان تأخير در رضايتمندي
تحصيلي آنها را افزايش ميدهد؟

 -2آيا با آموزش اين راهبردها ميتوان خودناتوانسازي تحصيلي و اهمالكاري را در دانش-
آموزان كاهش داد؟

روش تحقیق

تحقیق حاضر تحقیقی نیمه تجربی است .جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دانشآموزان

دختر پايه دوازدهم دوره دوم متوسطه نواحي بيستگانه آموزش و پرورش شهر تهران بود كه در
سال تحصيلي  79 13 - 98مشغول به تحصيل بودند .ابتدا از ميان مناطق بيست گانه آموزش و
پرورش شهر تهران كي

منطقه به تصادف انتخاب شد .در مرحله بعد ،از اين منطقه كه منطقه پنج

بود دو مدرسه دولتي دوره دوم متوسطه و از هر مدرسه كي

كالس پايه دوازدهم به صورت

تصادفي انتخاب گرديد .با انجام پيشآزمون اهمالكاري تحصيلي روي تمامي دانشآموزان دو
كالس ،دانشآموزاني كه در پرسشنامه اهمالكاري تحصيلي نمره  60به باال را كسب كرده

بودند انتخاب شدند .در مرحله بعد با اين دانشآموزان مصاحبه باليني به عمل آمد و دانش-
آموزاني كه افسردگي و خلق منفي داشتند از گروه حذف شدند (به دليل اين كه افسردگي
موجب كاهش انگيزه وکاهش تمايل به مطالعه و اهمالكاري ميشود).محتوای سواالت

مصاحبهها در رابطه با اهمال کاری به ویژه اهمال کاری تحصیلی و دالیل اهمال کاری از نظر
شآموزان بود(.دلیل انجام مصاحبه در کنار ابزار پرسشنامه پیشنهادات پژوهشی پژوهشگرانی
دان 
بود که در حوزه اهمال کاری تحصیلی پژوهش انجام داده بودند ).
در مرحله آخر از هر مدرسه  17دانشآموز انتخاب شدند .براي جلوگيري از اثر انتقال مواد
آموزشي از گروه آزمايش به گروه كنترل ،كي
كي

مدرسه به صورت تصادفي در گروه كنترل و

مدرسه در گروه آزمايش قرار گرفتند .دانشآموزان گروه آزمايش در مداخله آزمایشی

قرار گرفتند.
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طول مدت مداخله دو ماه و نيم و  16جلسه بود و هر جلسه آموزشي  90دقيقه طول ميكشيد و
هر هفته كي

جلسه آموزشي برگزار ميشد(تعداد جلسات و طول دوره آموزش با مطالعه

پژوهش های قبلی به دست آمد) .مكان اجراي مداخله آموزشي مدرسه و كالس درس خود

دانشآموزان بود.روش پژوهش با توجه به ماهيت و اهداف آن آزمايشي بود و از طرح پيش-
آزمون -پسآزمون با گروه گواه استفاده شد.
مالكهاي ورود به پژوهش عبارت بودند از :كسب نمره باال در آزمون اهمالكاري تحصيلي،
عدم دريافت هرگونه خدمات روانشناختي و مشاوره جهت كاهش اهمالكاري تحصيلي،
نداشتن افسردگي و خلق منفي.
دانشآموز پايه دوازدهم بودن ،رشته تحصيلي علوم تجربي و یا ریاضی ،امكان و تمايل به
شركت در تمام جلسات آموزشي ،تمايل به كاهش اهمالكاري تحصيلي .معيارهاي خروج نيز
عبارت بودند از داشتن هرگونه اختالل خلقي و به ويژه افسردگي ،ضريب هوشي پائينتر از حد
متوسط (با توجه به پرونده تحصيلي دانشآموزان).
داشتن مشكالت و اختالالت شديد خانوادگي در خانواده دانشآموز (با كسب اطالع از پرونده
تحصيلي دانشآموز ،مصاحبه با خود دانشآموز و مشاور مدرسه) ،عدم عالقه به ادامه تحصيل،
ندادن تعهد به شركت در تمام جلسات آموزشي .معيارهاي ورود و خروج با مصاحبه باليني
توسط پژوهشگر شناسا يي شد.

الف -برنامه آموزشي مؤلفههاي يادگيري خودگردان

برنامه آموزشي اين پژوهش طبق اصول نظريه پنتريچ و ديگروت (  ) 1990طراحي شده و

پژوهشگر آن را براي دانشآموزان دختر مقطع دوم متوسطه مناسبسازي كرده و به كار گرفت.
محتواي اين برنامه شامل راهبردهاي شناختي ،فراشناختي ،انگيزشي و مديريت منابع است كه در
جدول شماره  1خالصه جلسات آموزشي آورده شده است.
در اين مطالعه ،راهبردهاي يادگيري خودگرداني بر اساس روش توضيح مستقيم توسط پژوهشگر
طي  16جلسه با موضوعهاي زير به دانشآموزان ارائه شد.
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جدول  .1برنامه آموزش مؤلفههاي يادگيري خودگردان

(راهبردهاي شناختي ،فراشناختي ،انگيزشي ،مديريت منابع)
جلسه اول

انجام پيشآزمونها ،معارفه و معرفي طرح آموزشي

جلسه دوم

معرفي يادگيري خودتنظيمي ،اهميت و راهبردهاي آموزشي آن

جلسه سوم

آموزش راهبردهاي شناختي مؤثر بر يادگيري خودتنظيمي ،تكرار و مرور ويژه تكاليف ساده (مكررخواني ،مكررنويسي ،تكرار اصطالحات مهم و
كليدي با صداي بلند ،بازگو يي مطالب ،براي چندين بار پشت سر هم) و تكاليف پيچيده (خط كشيدن زير مطالب مهم ،عالمتگذاري و حاشيه-
نويسي ،برجستهسازي قسمتها يي از كتاب و رونويسي يا كپي كردن مطالب) و دادن تكليف منزل جهت تمرين راهبردهاي آموزش داده شده.

جلسه

آموزش راهبردهاي شناختي مؤثر بر يادگيري خودتنظيمي ،راهبردهاي بسط و گسترش معنا يي ويژه تكاليف ساده (استفاده از واسطهها ،تصويرسازي

چهارم

ذهني ،استفاده از كلمه كليد ،استفاده از سرواژهها) و تكاليف پيچيده (يادداشتبرداري ،قياسگري ،خالصه كردن به زبان خود) و دادن تكليف منزل
جهت تمرين راهبردهاي آموزشداده شده.

جلسه پنجم

آموزش راهبردهاي شناختي مؤثر بر يادگيري خودتنظيمي ،راهبردهاي سازماندهي ويژه تكاليف ساده و پايه (دستهبندي اطالعات جديد در قالب
حيوانات ،گياهان ،مواد معدني و )...و پيچيده (تهيه فهرست عناوين يا سرفصلها ،تبديل متن درسي به طرح و نقشه و نمودار ،دستهبندي اطالعات
جديد بر منباي مقولههاي آشنا ،استفاده از طرح درختي براي خالصه كردن انديشههاي اصلي) و دادن تكليف منزل جهت تمرين راهبردهاي
آموزشداده شده.

جلسه ششم

آموزش راهبردهاي نظمدهي و فراشناختي مؤثر بر يادگيري خودتنظيمي ،راهبردهاي برنامهريزي (تع يي ن هدف مطالعه ،پيشبيني زمان الزم براي
يادگيري ،تع يي ن سرعت مطالعه) و دادن تكليف منزل جهت تمرين راهبردهاي آموزشداده شده.

جلسه هفتم

آموزش راهبردهاي نظمدهي و فراشناختي مؤثر بر يادگيري خودتنظيمي ،راهبردهاي خودنظارتي (ارزشيابي از پيشرفت ،نظارت بر توجه ،طرح سؤال
ضمن مطالعه و يادگيري ،و كنترل زمان و سرعت مطالعه) و دادن تكليف منزل جهت تمرين راهبردهاي آموزشداده شده.

جلسه

آموزش راهبردهاي فراشناختي نظمدهي (تعديل سرعت مطالعه ،و اصالح يا تغ يي ر راهبرد شناختي) و دادن تكليف منزل جهت تمرين راهبردهاي

هشتم

آموزش داده شده.

جلسه نهم

معرفي راهبردهاي انگيزشي مؤثر بر يادگيري خودتنظيمي ،واكنشهاي عاطفي موفقيت و شكست ،واكنشهاي عاطفي منفي (آشنا كردن دانش-
آموزان با افكار منفي) و تأثير آن بر رفتار ،و دادن تكليف منزل جهت تمرين راهبردهاي آموزشداده شده.

جلسه دهم

آموزش راهبردهاي انگيزشي مؤثر بر يادگيري خودتنظيمي ،تشخيص دادن افكار منفي از احساسات منفي (نظير احساس غمگيني ،عصبانيت ،نگراني،
و غيره ،تأخر در رضايتمندي تحصيلي) و دادن تكليف منزل جهت تمرين راهبردهاي آموزش داده شده.

جلسه

آموزش راهبردهاي انگيزشي مؤثر بر يادگيري خودتنظيمي و دادن تكليف منزل جهت تمرين راهبردهاي آموزشداده شده.

يازدهم
جلسه

آموزش راهبردهاي انگيزشي مؤثر بر يادگيري خودتنظيمي آموزش راهبرد منبع كنترل؛ و دادن تكليف منزل جهت تمرين راهبردهاي آموزشداده

دوازدهم

شده.

جلسه

آموزش راهبردهاي انگيزشي مؤثر بر يادگيري خودتنظيمي ،تع يي ن اهداف واقعبينانه (تعريف روشن و واضح هدف ،تهيه فهرست گامهاي الزم جهت

سيزدهم

نيل به اهداف ،تشخيص موانع موجود و غيره) و دادن تكليف منزل جهت تمرين راهبردهاي آموزشداده شده.

جلسه

آموزش راهبردهاي مديريت منابع مؤثر بر يادگيري خودتنظيمي ،برنامهريزي ،تنظيم برنامه هفتگي و ماهيانه.

چهاردهم
جلسه

بازبيني برنامه هفتگي درس خواندن ،فرم تكميل شده خودنظارتي زمان مطالعه ،تع يي ن ساعات مورد نياز براي هر درس ،و تقويم ماهيانه تهيه شده،

پانزدهم

پاداش دادن به خود ،هنگام استفاده مؤثر از زمان درس خواندن.

جلسه

آموزش راهبردهاي مديريت منابع مؤثر بر يادگيري خودتنظيمي ،راهبردهاي سازماندهي محيط (انتخاب محيط پرنور ،آرام و ساكت) و وضعيت

شانزدهم

فيز يكي هنگام مطالعه (عدم مطالعه به حالت درازكش ،مطالعه به صورت قدم زدن يا نشسته ،دست قرار ندادن زير گوشها به منظور جلوگيري از
خوابآلودگي و )...و دادن تكليف منزل جهت تمرين راهبردهاي آموزشداده شده.

جلسه
هفدهم

جمعبندي كليه جلسات و مرور اجمالي مطالب آموزشداده شده و اجراي پسآزمونها.
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ب -پرسشنامه تأخير در رضايتمندي:1

اندازهگيري تأخير در رضايتمندي تحصيلي دانشآموزان دبيرستاني را بيمبنوتي و كارابن كي
( ،)2003تدوين ،طراحي و اعتباريابي كردهاند .اين مقياس شامل  10سؤال دو قسمتي است كه هر

سؤال دو قسمت متضاد دارد .كي

قسمت به فقدان تأخير در رضايتمندي تحصيلي مربوط است.

شركتكنندگان ميبايست پاسخهاي خود را روي كي

مقياس ل كي رت چهار درجهاي مشخص

كنند .به تمام سؤالها به استثناي سؤال هفتم كه به صورت معكوس نمرهگذاري ميشود ،نمره
كي

تا چهار تعلق ميگيرد .نمره بيشتر نشاندهنده تمايل بيشتردر به تأخير انداختن رضايتمندي

تحصيلي است .پايا يي آزمون مجدد براي اين مقياس بين  0/96تا  ،0/ 87ضريب آلفاي كرانباخ
براي اين مقياس  0/ 68تا  0/ 85گزارش شده و روا يي آن نيز با استفاده از تحليل عاملي و
همبستگي با ديگر مقياسهاي انگيزشي مانند جهتگيري هدف تأ يي د شده است (بيمبنوتي و
كارابن كي

 .) 998 1 ،در ايران نيز اين پرسشنامه را عربزاده و كديور (  )19 13به فارسي

برگرداندهاند .ضريب پايا يي بازآزما يي

 0/ 75و ضريب آلفاي كرونباخ آن  0/ 71گزارش شده و

روا يي سازه آن نيز با استفاده از تحليل عامل اكتشافي و تأ يي دي و همبستگي با ديگر مقياسهاي
انگيزشي تأ يي د شده است .در پژوهش حاضر نيز ضريب آلفاي كرونباخ  0/ 75به دست آمد.
2

ج -پرسشنامه خودناتوانسازي تحصيلي

براي سنجش متغير خودناتوانسازي تحصيلي از مجموع مقياسهاي الگوهاي يادگيري سازش-
يافته ساخته ميد گلي و همكاران استفاده شد .اين مقياس داراي  6گويه است كه هر گويه بر
اساس كي

طيف ل كي رت از  1تا  5نمرهگذاري ميشود و ميزان استفاده دانشآموزان را از

راهبردهاي خودناتوانسازي تحصيلي نشان ميدهد .هر كي

از اين مادهها ،راهبردي را منعكس

ميسازد كه دانشآموزان با استفاده از آن ،عملكرد ضعيف بعدي خود را توجيه ميكنند .همه
گويهها ،راهبردها يا رفتارها يي را كه دانشآموزان گزارش دادهاند اندازه ميگيرند و به سنجش
شناختها نميپردازند .عالوه بر آن ،خصيصه خودنما يي در همه گويهها منعكس شده است .ميد
گلي و يوران 5 99 1 ،پايا يي اين مقياس را با روش آلفاي كرونباخ  0/ 86گزارش كردند .اين
مقياس در تحقيق رئيسي و همكاران 1384 ،اعتباريابي شد كه روا يي آن برابر  0/ 86بود .در
. Delay of Gratification Questionnaire
). Academic Self-Handicapping Scale (ASHS

1
2
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پژوهش ميد گلي و همكاران 2000 ،روا يي اين مقياس از طريق همبستگي آن با مقياس نگرش
منفي نسبت به ارزش تعليم و تربيت  ،r=0/ 29و با مقياس هدفهاي عملكردي  r=0/ 23بود.
همچنين در تحقيق شكركن ،هاشمي شيخ شباني و نجاريان5 38 1 ،تمامي ضرايب همبستگي بين
مقياسهاي برگرفته از الگوهاي يادگيري سازشيافته با پرسشنامه مالك در سطح ( )P <0/ 001
معنيدار بودند كه حا يك از روا يي قابل قبول اين مقياسها است (.به نقل از سید صالحی و
فرخی.)69 13 ،

د -پرسشنامه اهمالكاري تحصيلي

1

پرسشنامه اهمالكاري را سولومون و راتيلوم (  ) 1984براي اهمالكاري تحصيلي ساختهاند و

شامل  27گويه است .اين مقياس ،اهمالكاري تحصيلي را در سه حوزه آماده شدن براي تحصيل
(سؤالهاي  ،)6-1آماده كردن تكاليف (سؤالهاي  ) 17 -9و آماده كردن مقاالت نيمسال
تحصيلي (سؤالهاي  ،) 35 - 20بررسي ميكند .شايان ذكر است كه در ادامه هر كي

از موارد دو

سؤال ارائه شده است كه سه سؤال اول (  )7 ،81 ، 26احساس و عاطفه درباره اهمالكاري و سه
سؤال دوم (  )8 ، 19 ، 27تمايل براي تغ يي ر عادت اهمالكاري را ميسنجد .با توجه به اين كه مؤلفه

احساس ،عاطفه و تمايل براي تغ يي ر عادت اهمالكاري ،ميزان اهمالكاري فرد را مشخص نمي-

كند .بنا بر پيشنهاد سازنده مقياس ،در محاسبه روا يي و پايا يي اين  6سؤال منظور نميشوند .پاسخ
سؤالهاي پرسشنامه در مقياس ل كي رت ،از هرگز (نمره  )1تا هميشه (نمره  )5محاسبه ميشود .در
اين مقياس سؤاالت  25 ، 23 ،12 ، 16 ،51 ، 11 ،6 ،4 ،2به صورت وارونه نمرهگذاري ميشوند

(گلستانيبخت و شكري .)2931 ،جوكار و دالورپور (  ،) 1386روا يي اين ابزار را بررسي كرده-
اند ،نتايج تحليل عاملي به روش مؤلفههاي اصلي با چرخش واريماكس ،مؤيد سه عامل آماده
شدن براي امتحان ،آماده كردن تكاليف و آماده كردن مقاالت نيمسال تحصيلي بود .و روا يي
سازه مطلوب گزارش شد ،به منظور پايا يي مقياس  12سؤالي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده
كردند كه ضريب پايا يي آن برابر با  0/ 91بود .در پژوهش تمنا يي فر و همكاران (  ) 13 91نيز با
حذف  6سؤال كه احساسات پاسخگو را نسبت به اهمالكاري ميسنجد ،ضريب پايا يي آن
معادل  0/ 92به دست آمده است و آلفاي كرونباخ محاسبه شد .براي مؤلفه آماده شدن براي

. academic procrastination

1
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امتحان  ،0/ 75براي آماده كردن و ارائه تكاليف  0/ 85و براي مؤلفه آماده كردن و ارائه مقاله
 0/18گزارش شده است كه اين ضرايب حا يك از پايا يي باالي پرسشنامه مذكور است (به نقل از
حسينيمنش ،اميديان ،برزگر بفرو يي  .)69 13 ،در پژوهش حاضر نيز ضريب آلفاي كرونباخ آن
برابر با  0/ 74به دست آمد.

يافتهها

جدول  .2شاخصهاي توصيفي عملكرد دانشآموزان گروه آزمايش و
كنترل را در متغيرهاي پژوهش نشان ميدهد.

متغير

گروه

نوع آزمون

تعداد

ميانگين

پيشآزمون

17

22 /04

3/ 73

پسآزمون

17

31 /79

2/ 29

پيشآزمون

17

35 / 07

3/ 24

پسآزمون

17

33 /04

3/ 80

پيشآزمون

17

26 / 01

2/12

پسآزمون

17

29 / 41

1/ 94

پيشآزمون

17

26 /21

2/ 53

كنترل

پسآزمون

17

26 / 82

2/ 27

آزمايش

پيشآزمون

17

28 /81

3/ 83

پسآزمون

17

11 / 70

2/ 78

پيشآزمون

17

28 / 95

4/ 10

پسآزمون

17

30 /21

4/ 27

پيشآزمون

17

38 / 59

5/ 58

21/ 06

0/69

آزمايش
تأخير در رضايتمندي تحصيلي
كنترل
آزمايش
خودناتوانسازي تحصيلي

اهمالكاري :آماده شدن براي امتحانات
كنترل
اهمالكاري :آماده شدن براي تكاليف

آزمايش
كنترل

اهمالكاري :آماده شدن براي مقالههاي پايان ترم

آزمايش
كنترل
آزمايش

نمره كل اهمالكاري
كنترل

انحراف معيار

پسآزمون

17

پيشآزمون

17

30 /21

پسآزمون

17

38 / 48

4/ 36

پيشآزمون

17

30 / 083

3/ 72

پسآزمون

17

9/ 59

2/ 55

پيشآزمون

17

30 / 83

2/ 73

پسآزمون

17

30 / 53

2/ 94

پيشآزمون

17

99 /21

7/ 76

پسآزمون

17

33 / 35

4/ 29

پيشآزمون

17

98 / 36

8/ 10

پسآزمون

17

99 / 23

8/ 33

4/ 27
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شآموزان گروه آزمايش و كنترل را در متغيرهاي
جدول  2شاخص هاي توصيفي عملكرد دان 
پژوهش نشان مي دهد .نگاهي گذرا به اطالعات جدول  2نشان ميدهد كه با تمهيدات به عمل
آمده و كنترلهاي انجام شده گروههاي آزمايش و كنترل پيش از اعمال مداخالت آموزشي ،از
نظر شاخصهاي مهم توصيفي به ويژه ميانگين و انحراف استاندارد در متغيرهاي مورد مطالعه
يعني تأخير در رضايتمندي تحصيلي ،و خودناتوانسازي تحصيلي و اهمالكاري تحصيلي تفاوت
معنيداري با كي ديگر نداشتند ولي پس از مداخله در پسآزمون ،تفاوت چشمگيري بين آنها به
چشم ميخورد ،به طوري كه ميانگين تأخير در رضايتمندي تحصيلي و خودناتوانسازي
تحصيلي در گروه آزمايش بعد از مداخله افزايش پيدا كرده و ميانگين اهمالكاري تحصيلي پس
از مداخله به شدت كاهش پيدا كرده است .هرچند اين نتيجهگيري ،استنباط بدون آزمون آماري
است .اما در بررسيهاي دقيقتر بعدي ،عدم تفاوت معنيدار واريانس گروههاي مورد مطالعه در
پيشآزمون و وجود تفاوت معنيدار در پسآزمون نشان داده خواهد شد .بنابراين براي بررسي
سؤالهاي پژوهش ،با توجه به وجود متغير پيشآزمون و امكان وجود تفاوت اوليه دو گروه
آزمايش و كنترل ،براي كم كردن تفاوت اوليه و مقايسه پسآزمونها از آزمون تحليل
كوواريانس استفاده شده كه نتايج در ادامه گزارش ميشود .در طرح آزمايشي پژوهش ،پيش از
تحليل سؤالهاي پژوهش ،سه پيشفرض مهم براي استفاده از اين آزمون آماري مورد بررسي
قرار گرفت .نتايج حا يك

از اين بود كه پيشفرض مهم يعني همگني رگرسيون ،همگني

ماتريسهاي واريانس -كوواريانس و خطي بودن در مورد هر سه متغير وجود دارد ،يعني مي-
توان آزمون تحليل كوواريانس را براي هر سه متغير اجرا كرد

جدول  .3نتايج تحليل كوواريانس نمرات پسآزمون تأخير در رضايتمندي تحصيلي دو گروه (با كنترل پيش-
آزمون)

منبع تغ يي ر

مجموع

درجات

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

سط ح

مجذوراتاي

توان

معناداري

جزئي

آزمون

الگوي تصحيح
1 22 / 930

2

110 / 965

13 / 314

0/ 0001

0/ 318

0/ 97 9

شده
مقدار ثابت

193 / 683

1

193 / 683

23 / 239

0/ 0001

0/1 29

0/ 97 9

پيشآزمون

191 / 113

1

191 / 113

22 / 931

0/ 0001

0/ 287

0/ 97 9

گروه

43 / 495

1

43 / 49 5

5/ 219

0/ 026

0/480

0/ 613

خطا

475 / 053

31

مجموع

9 478 6

34

51/ 324

45

تاثیر آموزش راهبردهاي يادگيري خودگردان  /...بیان فر

جدول  3نتايج آزمون تحليل كوواريانس در متغير تأخير در رضايتمندي تحصيلي را نشان مي
دهد .همان گونه كه جدول  3نشان مي دهد ،بعد از تعديل نمرات پيش آزمون ،تفاوت معني
داري بين دو گروه آزمايش و كنترل در ميانگين نمرات تأخير در رضايتمندي به دست آمد لذا
فرضيه اول پژوهش تأ يي د شد .با توجه به ميانگين تعديل شده نمرات (جدول  )4تأخير در
رضايتمندي گروه آزمايش ( ) 33 /69نسبت به ميانگين گروه كنترل (  ،) 31 / 407آموزش
راهبردهاي يادگيري خودگردان موجب افزايش تأخير در رضايتمندي گروه آزمايش شده است.
تهاي فردي در نمرات تأخير
ميزان تأثير يا تفاوت  0/480است .به بيان ديگر  8/04درصد تفاو 
در رضايتمندي گروه آزمايش مربوط به تأثير آموزش راهبردهاي يادگيري خودگردان است.
جدول  .4ميانگين تعديل شده پسآزمون تأخير در رضايتمندي تحصيلي دو گروه آزمايش و كنترل
متغير

گروه

ميانگين

گروه

ميانگين

تأخير در رضايتمندي

آزمايش

33 /69

كنترل

31 / 407

جدول  4ميانگين تعديل شده پس آزمون تأخير در رضايتمندي تحصيلي در دو گروه آزمايش و
كنترل را نشان می دهد .همانگونه که در جدول مشاهده می شود میانگین تعدیل شده در پس
آزمون باالتر از پیش آزمون است.

جدول  .5نتايج تحليل كوواريانس نمرات پسآزمون خودناتوانسازي تحصيلي
سطح معناداري

مجذوراتاي جزئي

توان آزمون

مجموع مجذورات

درجات آزادي

ميانگين مجذورات

343 / 696

0/ 00 0

0/ 298

0/ 57 9

2602 / 176

2

1301 / 088

0/ 000

0/ 283

0/ 177

0/ 0001

0/ 270

0/ 177

مقدار ثابت

25 / 235

1

25 / 235

676 /1 84

پيشآزمون

12/ 117

1

12/ 117

612 / 45

0/ 000

0/ 081

0/659

گروه

2562 / 233

1

2562 / 233

676 /1 84

خطا

117 / 353

31

3/ 786

مجموع

13880 / 000

34

F

منبع تغ يي ر
الگوي تصحيح شده

جدول  5نتايج آزمون تحليل كوواريانس نمرات گروه آزمايش و كنترل را در متغير خودناتوان
سازي تحصيلي نشان مي دهد .همانگونه كه در جدول  5مشاهده می شود ،بعد از تعديل نمرات

پيشآزمون ،تفاوت معنيداري بين دو گروه آزمايش و كنترل در ميانگين نمرات خودناتوان-

سازي تحصيلي به دست آمد (  )F) 31 ،1( = 676 /1 84 ،sig, <0/ 05لذا فرضيه دوم پژوهش تأ يي د
ميشود.

جدول  .6ميانگين تعديل شده پسآزمون خودناتوانسازي تحصيلي در گروه آزمايش و كنترل
متغير

گروه

ميانگين

گروه

ميانگين

خودناتوانسازي تحصيلي

آزمايش

9/ 434

كنترل

26 /1 80
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جدول  6ميانگين تعديل شده نمرات پس آزمون خودناتوان سازي تحصيلي دردو گروه آزمايش
و كنترل را نشان می دهد .با توجه به ميانگين های تعديل شده نمرات ميانگين خودناتوان سازي
تحصيلي گروه آزمايش (  ،)9/ 434نسبت به ميانگين گروه كنترل (  ) 26 /1 80كمتر است .بنابراين
آموزش مؤلفههاي يادگيري خودگردان موجب كاهش خودناتوان سازي تحصيلي گروه
تهاي
آزمايش شده است .ميزان تأثير يا تفاوت  0/ 081است .به بيان ديگر  8/ 10درصد ،تفاو 
فردي در نمرات خودناتواني تحصيلي مربوط به تأثير آموزش مؤلفههاي يادگيري خودگردان
است.

جدول  .7آماره چندگانه براي مقايسه نمرات دو گروه در مؤلفههاي اهمالكاري
اثر

پيشآزمون (نمره كل
اهمالكاري)

مقدار

F

جزئي

بيالي ترس

. 597

32 3 4. 1b

فرضيه

خطا

Sig.

3.000

29.000

. 000

. 597

المداي ويلگز

. 403

32 3 4. 1b

3.000

29.000

. 000

. 597

هتلينگ ترس

1.483

32 3 4. 1

بزرگترين ريشه

1.483

32 3 4. 1b

3.000

29.000

. 000

. 597

3.000

29.000

. 000

. 597

بيالي ترس

. 982

b

542.588

3.000

29.000

. 000

. 982

b

b

روي
گروه

درجه آزادي

درجه آزادي

مجذواتاي

المداي ويلگز

. 018

هتلينگ ترس

56.130

بزرگترين ريشه

56.130

b
b

542.588

3.000

29.000

. 000

. 982

542.588

3.000

29.000

. 000

. 982

542.588

3.000

29.000

. 00 0

. 982

روي

جدول  7آماره چندگانه براي مقايسه نمرات دو گروه در مؤلفههاي اهمال كاري را نشان می
دهد .بر اساس جدول  7اثر مداخله آموزشي مبتني بر يادگيري خودگردان بر تر يك ب خطي
مؤلفههاي اهمالكاري معنادار است و حجم اثر مداخله آزمايشي برابر با  0/ 982است كه در حد
بسيار باالست.

جدول  .8تحليل كوواريانس براي مقايسه نمرات دو گروه در مؤلفههاي اهمالكاري

منبع

مجموع

درجه

ميانگين

متغير

مجذورات

اهمالكاري :آماده شدن

a

آزادي

مجذورات

3016.968

2

84 4 8. 0 15

اهمالكاري :آماده شدن
اهمالكاري :آماده شدن

براي امتحانات
مدل اصالحشده

F
167.150

حجم

Sig.

اثر

. 000

. 915

b

5856.636

2

2928.318

337.156

. 000

.659

c

11 3806.2

2

.106 3 190

57 4.0 36

. 000

. 959

براي تكاليف
براي مقالههاي پايان ترم
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اهمالكاري :آماده شدن

135.527

1

135.527

71 .0 51

. 001

. 326

اهمالكاري :آماده شدن

110.636

1

110.636

2.738 1

. 001

.1 29

اهمالكاري :آماده شدن

78.682

1

78.682

30 .9 41

. 001

. 325

اهمالكاري :آماده شدن

36.670 92

1

36.670 92

325.402

. 000

. 13 9

براي امتحانات
پيشآزمون (نمره
كل اهمالكاري)

براي تكاليف
براي مقالههاي پايان ترم
براي امتحانات
اهمالكاري براي آماده

گروه

1.206 1 58

1

1.206 1 58

669.081

. 000

.659

شدن براي تكاليف
اهمالكاري :آماده شدن

3772.261

1

3772.261

اهمالكاري :آماده شدن

.767 9 27

31

9.025

اهمالكاري براي آماده

269.246

31

8.685

اهمالكاري :آماده شدن

163.671

31

5.280

4.483 17

. 000

. 958

براي مقالههاي پايان ترم
براي امتحانات

خطا

شدن براي تكاليف
براي مقالههاي پايان ترم
اهمالكاري :آماده شدن

18165.000

34

براي امتحانات

جمع

اهمالكاري براي آماده

00 0 76. 4 27

34

اهمالكاري :آماده شدن

17650.000

34

اهمالكاري :آماده شدن

6.735 9 32

33

شدن براي تكاليف
براي مقالههاي پايان ترم

جمع اصالح شده

براي امتحانات
اهمالكاري براي آماده

25.882 16

33

شدن براي تكاليف
اهمالكاري :آماده شدن

3969.882

33

براي مقالههاي پايان ترم

جدول  8تحليل كوواريانس براي مقايسه نمرات دو گروه در مؤلفههاي اهمال كاري را نشان می
دهد .بر اساس جدول  8بين گروه آزمايشي و كنترل در هر سه مؤلفه اهمالكاري تفاوت معنادار
وجود دارد .بر اساس جدول كي

ميانگين مؤلفه آماده شدن براي امتحانات در گروه آزمايشي

(  ) 11 / 70پا يي نتر از ميانگين مؤلفه آماده شدن براي امتحانات در گروه كنترل ( ) 30 /21است .و
اين تفاوت بر اساس جدول  8معنادار است و حجم اثر مداخله آموزشي مبتني بر يادگيري
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خودگردان بر مؤلفه آماده شدن براي امتحانات  0/ 13 9است كه در حد بسيار زياد است .همچنين
بر اساس جدول كي

ميانگين مؤلفه آماده شدن براي تكاليف در گروه آزمايشي (  )21/ 06پا يي ن-

تر از ميانگين مؤلفه آماده شدن براي تكاليف در گروه كنترل (  ) 38 / 06است .و اين تفاوت بر
اساس جدول  8معنادار است و حجم اثر مداخله بر مؤلفه آماده شدن براي تكاليف  0/659است

ميانگين مؤلفه آماده شدن براي مقاله-

كه در حد بسيار زياد است .همچنين بر اساس جدول كي

هاي پايان ترم در گروه آزمايشي (  )9/ 58پا يي نتر از ميانگين مؤلفه آماده شدن براي مقالههاي
پايان ترم در گروه كنترل (  ) 30 / 52است .و اين تفاوت بر اساس جدول  8معنادار است و حجم
اثر مداخله بر مؤلفه آماده شدن براي مقالههاي پايان ترم  0/ 958است كه در حد بسيار زياد است.
جدول  .9نتايج تحليل كوواريانس نمرات كل پسآزمونهاي اهمالكاري تحصيلي دو گروه (با كنترل
پيشآزمون)

مجموع

درجات

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

سط ح

مجذوراتاي

توان

معناداري

جزئي

آزمون

منبع تغ يي ر

شده

37686 / 469

2

18843 / 235

932 /2 53

0/ 000

0/ 621

0/659

مقدار ثابت

792 / 352

1

792 / 352

93/1 20

0/ 000

0/ 603

0/1 29

پيشآزمون

531/ 527

1

531/ 527

51/ 017

0/ 001

0/ 597

0/ 326

گروه

37341 / 507

1

37341 / 507

1847 /044

0/ 000

0/ 982

0/ 13 9

خطا

626 / 590

31

20 / 213

مجموع

18774 / 000

34

الگوي تصحيح

همانگونه كه جدول  9نشان ميدهد ،بعد از تعديل نمرات پيشآزمون ،تفاوت معنيداري بين
دو گروه آزمايش و كنترل در ميانگين نمرات اهمالكاري تحصيلي به دست آمد ( ،sig <0/ 01
 .)F) 31 ،1(= 1847 /044لذا فرضيه سوم پژوهش تأ يي د ميشود .بنابراين آموزش مؤلفههاي
يادگيري خودگردان به مقدار زيادي موجب كاهش اهمالكاري تحصيلي گروه آزمايش شده
است .ميزان تأثير يا تفاوت  0/ 982است.

جدول  .01ميانگين تعديل شده پسآزمون نمرات كل اهمالكاري تحصيلي در گروه آزمايش و كنترل
متغير

گروه

ميانگين

گروه

ميانگين

اهمالكاري تحصيلي

آزمايش

33 / 113

كنترل

99 / 475

جدول  10ميانگين تعديل شده پس آزمون نمرات كل اهمال كاري تحصيلي در دو گروه
آزمايش و كنترل را نشان می دهد .با توجه به ميانگين تعديل شده نمرات ،ميانگين اهمال كاري
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تحصيلي گروه آزمايش (  ،)33/ 113نسبت به ميانگين گروه كنترل(  ) 99 / 475به میزان زیادی
كمتر است.

بحث و نتيجهگيري

يافتههاي پژوهش حا يك از آن است كه آموزش راهبردهاي يادگيري خودگردان مبتني بر مدل
پينتريچ ،موجب افزايش توانا يي دانشآموزان در به تأخير انداختن رضايتمندي تحصيلي شده
است .اين يافته با نتايج پژوهشهاي نلسون ، 2018 ،گلنر و همكاران ، 2018 ،محسن و آياب،
 1 20 4و ساير پژوهشگران كه در بخش مقدمه به آنها اشاره شد همسو است.در تب يي ن اين يافته
ميتوان گفت كه راهبردهاي يادگيري خودگردان موجب ميشود تا افراد از راه ارتقاي
عملكردهاي روانشناختي مانند برنامهريزي ،خودنظارتي ،خودكنترلي و خودارزيابي به مديريت
و تنظيم اهداف بلندمدت نائل شوند ،زيرا بر اساس الگوي خودتنظيمي پينتريچ و ديگروت،
برنامهريزي شامل انتخاب هدف و فعالسازي ادراك و دانش تكليف ،بافت و خود متناسب با
تكليف است و دانشآموزان گروه آموزشديده آموختهاند كه براي گزينش اهداف واقعبينانه،
راهبردهاي هدفگزيني و برنامهريزي را با باورهاي خودكارآمدي مثبت پيوند بزنند .از آنجا كه
دستيابي به اين اهداف ،ميزان رضايت از تالش براي رسيدن به اهداف دورتر را افزايش ميدهد،
مهارت در به تأخير انداختن رضايتمندي در دانشآموزان نيز بهبود مييابد (دابل و ماناكاتا،
 ، 2018يك نگ و دو ، 20 11 ،بمبينتي.) 2009 ،
اين يافتهها بر اساس نظريه انتظار -ارزش هم توجيهپذير است .افراد بر اساس ارزيابي همزمان
انتظار -ارزش دست به انتخاب پاداشهاي كوچك ولي فوري و يا پاداشهاي بزرگتر ولي
درازمدت ميزنند .بنابراين به تأخير انداختن رضايتمندي تحصيلي دانشآموزان ،به باورهاي
خودكارآمدي (جانسون و نيشيمورا ،) 2013 ،انتظارات ،ارزشمند بودن تكاليف درسي،
موفقيتهاي گذشته و انگيزههاي دروني افراد بستگي دارد (ويليامسون و همكاران .) 2008 ،بر
اين اساس ،دانشآموزان تصميم ميگيرند كدام هدف را برگزينند ،اهداف درازمدت اما با
ارزش تحصيلي باال كه موجب پاداش مورد انتظار و درنهايت رضايتمندي آنها ميشود يا
اهداف كوتاهمدت اما كمارزش تحصيلي با پاداشهاي فوري .اگر پاداش و پيامد مثبت كم
باشد ،افراد انگيزهاي برای انتخاب اهداف بلندمدت ندارند و برعكس ،اگر انتظار از نتيجه زياد
باشد ،افراد با انگيزه الزم به سمت اهداف بلندمدت گام برميدارند .آموزش راهبردهاي
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يادگيري خودگردان موجب ميشود دانشآموزان بتوانند براي فعاليتهاي خود نتايج مثبتي را
پيشبيني كرده و انتظار پيامد مثبت را زياد درنظر بگيرند و به اهداف بلندمدت بينديشند.
يافتههاي پژوهش همچنين نشان داد كه آموزش راهبردهاي يادگيري خودگردان موجب كاهش
خودناتوانسازي دانشآموزان ميشود .در تب يي ن اين يافته ميتوان اظهار داشت كه مولفههاي
يادگيري خودگردان مانند راهبردهاي شناختي ،فراشناختي و مديريت منابع ،دانشآموزان را قادر
ميكند زمان و محيطهاي مطالعه خود را مديريت و تنظيم كرده ،بر تالشهاي خود نظارت كنند
و از همساالن و معلمان جهت حل مسائل و مشكالت كمك بگيرند (بان و كو .) 2018 ،اين
راهبردها براي تغ يي ر مواردي همچون افكار و نگرشهاي ناكارآمد و منفي در رابطه با توانمندي
خود مفيد و موثر ميباشد .كاهش افكار خودكارآمد منفي و انتظار پيامدهاي مطلوب و مثبت،
باور به اين كه امور به خوبي پيش خواهند رفت ،همچنين احساس اعتماد به اين كه همه اينها در
اثر تالشهاي مناسب اتفاق خواهد افتاد را در دانشآموزان ايجاد كرده ،و موجب اعمال هدفمند
ميشود .آموزش راهبردهاي يادگيري خودگردان همچنين موجب كنترل ،نظارت ،نظمدهي و
پيشرفت در عملكرد تحصيلي ميگردد .درنتيجه اين آموزشها ،دانشآموزان كارهاي تحصيلي

خود را فهرست كرده و از برنامهريزي روزانه استفاده ميكنند .عالوه بر اين ،پرورش توانمندي-
هاي شناختي و فراشناختي دانشآموزان ميتواند به خودي خود موجب افزايش اعتماد به نفس و
كاهش احساس ناتواني گردد (آكار و همكاران 2018 ،؛ يازار.) 2015 ،
آموزش ابعاد انگيزشي يادگيري خودگردان ميتواند نظامهاي اعتقادي ،احساسي و رفتاري
دانشآموزان را تغ يي ر دهد و به عنوان كي

نظام حمايتي براي آنها در رويارو يي با رويدادهاي

ناسازگار به ويژه در موقعيتهاي تحصيلي عمل كند .از آن جا كه ابعادي از خودناتوانسازي
(خلق منفي و عذرخواهي) مستقيمًاًا متأثر از ابعاد انگيزشي است ،بنابراين كام ًالًال منطقي است كه
آموزش ابعاد انگيزشي خودكارآمدي موجب كاهش خودناتوانسازي تحصيلي شود .اين يافته
همسو با آموزههاي مفهومي نظريههاي معاصر انگيزشي پيشرفت تحصيلي است كه بر ضرورت
تمركز بر تداخل مفاهيم شناخت ،هيجان و انگيزش در بافت مطالعاتي پيشبيني مدلهاي رفتاري
در موقعيتهاي پيشرفت تحصيلي تأ يك د دارد (پتروچي و همكاران 2018 ،؛ بوبو و همكاران،
 .) 2013مرور مباني نظري و تجربي در قلمرو مطالعاتي عوامل سببساز خودناتوانسازي نشان
ميدهد واسطهگري هيجانهاي منفي ،از طريق تأ يك د بر نقش تفسيري منابع اطالعاتي مانند
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اسنادهاي عّلّلي ،جهتگيريهاي هدفي و باورهاي خودكارآمدي را ميتوان تب يي ن كرد (چين و
همكاران 2009 ،؛ كادويلي و همكاران1 201 ،؛ بابو و همكاران.) 2013 ،
در تب يي ن يافته فوق ميتوان گفت كه متغير خودكارآمدي در جهت منفي اهمالكاري تحصيلي

را پيشبيني ميكند .افرادي كه خودكارآمدي بيشتري را در امور تحصيلي خود احساس مي-
كنند ،اهمالكاري كمتري از خود نشان ميدهند و برعكس .احساس خودكارآمدي باال كه
درنتيجه آموزش راهبردهاي يادگيري خودگردان ايجاد ميشود ،احتمال موفق شدن افراد را در

انجام كارها افزايش ميدهد و بخش آموزش راهبردهاي انگيزش بر روي اعتماد به نفس دانش-

آموزان براي آغاز و اتمام كارها ،اثر مثبت دارد .بر اساس نظريههاي اهمالكاري ،ترس از
شكست در كارها ،اهمالكاري افراد را افزايش ميدهد ،چرا كه افراد به خاطر حفظ عزت نفس
و براي حمايت از خود و پيشگيري از شكست ،دست به اهمالكاري ميزنند .وقتي افراد احساس
توانا يي و خودكارآمدي كافي براي انجام كاري دارند ،در انجام آن تعلل كمي دارند و به آن
كار اقدام ميكنند .بر اساس نظريه انتظار -ارزش افراد براي اهدافي كه احتمال زيادي براي
موفقيت و دستيابي به آنها ميدهند و آن اهداف برايشان ارزش و جذابيت زيادي دارد ،انگيزه
بيشتري دارند .آموزش مهارتهاي شناختي و فراشناختي در راهبردهاي يادگيري خودگردان
موجب ميشود دستيابي به اهداف براي دانشآموزان سريعتر صورت بگيرد .آموزش راهبردهاي
شناختي ،دانشآموزان را قادر ميسازد تا اطالعات و مهارتهاي مناسب را انتخاب كنند و
آموزش ببينند كه چه وقت و چگونه آنها را به كار ببرند .راهبردهاي فراشناختي به دانشآموزان
كمك ميكند تا بر موقعيتها و مسائل كنترل و تسلط بيشتري داشته باشند و بر چگونگي
يادگيري و مطالعه خود نظارت داشته باشند .دانشآموزان اهمالكار به كمك اين آموزش قادر
به تنظيم شناخت ،انگيزش و هيجانات خود در موقعيتهاي تحصيلي ميشوند (هاردي و
همكاران 2018 ،؛ ودينگ و يل.) 2015 ،
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