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 چکیده

گیری هدف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی با تأخیر در رضامندی هدف این مطالعه بررسی رابطه جهت
نفر  220شامل کنندگان پژوهش حاضر، ای یادگیری خودتنظیم بود. شرکتتحصیلی از طریق نقش واسطه

شهر اهواز بودند که به روش  هاییرستاندب متوسطه دوم آموزان مقطعدانشنفر دختر(  96نفر پسر و  124)
های تأخیر گیری متغیرهای پژوهش، مقیاساندازه منظوربهای انتخاب شدند. گیری تصادفی چندمرحلهنمونه

گروت، هدف پیشرفت یددر رضامندی تحصیلی بیمبنتی و کارابینیک، یادگیری خودتنظیم پینتریچ و 
جینکز مورد استفاده قرار گرفتند. پایایی -یاما و خودکارآمدی تحصیلی مورگانتجدیدنظر شده الیوت و مور

از طریق ضریب آلفای کرونباخ، تنصیف و تحلیل عامل تأییدی احراز  شدهگرفتهبه کار  هایمقیاسو روایی 
ی موردبررسیری روش پریچر و هیز مدل پیشنهادی کارگبهو با  SPSS ،AMOSافزار شد. با استفاده از نرم

مستقیم  صورتبهگیری هدف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اول، جهت
بینی مستقیم و مثبت پیش صورتبهبین یادگیری خودتنظیم بودند. دوم، یادگیری خودتنظیم نیز و مثبت پیش

گیری ای بین جهتقش واسطهقوی برای تأخیر در رضامندی تحصیلی است. سوم، یادگیری خودتنظیم ن
یرهای متغبنابراین، توجه به ؛ هدف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی با تأخیر در رضامندی تحصیلی دارد

 مناسبمحیطی از سوی دیگر کاهد و مدهای شکست در مدرسه میاپی، از سومؤثر از یک شناختی و انگیزشی
 .سازدیفراهم م و بهبود عملکرد برای افزایش یادگیری
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گیری هدف پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی، یادگیری خودتنظیم، تأخیر جهتواژگان کلیدی: 
 در رضامندی تحصیلی

 مقدمه
ها اغلب با آموزان آسان نبوده است و آندر دنیای تحصیلی، زندگی روزمره دانش

خواهند تکالیف ها میشوند، از جمله اینکه معلمان از آنرو میهای تحصیلی روبهچالش
یکسان  طوربهمرتبط به مدرسه را انجام دهند و در عین حال انتظار دارند که این تکالیف را 

دهند شان موردتوجه قرار شده مربوط به مدرسهیینتعهای مقرر و مطابق با استاندارد
آموزان بیشتر وقت خود دانش اگرچهحال، ینا با(. 2016، 1 کایوبیت، کاداسیو، چوا و وردان)

ها نیز در سایر تواند این واقعیت را انکار کند که آنگذرانند؛ اما کسی نمیرا در مدرسه می
گیرند، درگیر هستند. لذا، های اجتماعی را در بر میستان و گروههایی که معموالً دوفعالیت

ها آموزان باید یاد بگیرند بین فعالیتآید؛ زیرا دانشاینجا زمانی است که چالش به وجود می
شان و نیز میان زمان و اوقات های دوستان و گروهای اجتماعیو تکالیف مدرسه، درخواست
 (.2017، 2د )عبدالفتاح و سلمانفراغت خود تعادل برقرار نماین

برای حفظ کردن سالمتی در  فرساطاقتبه شکل سخت و  کار کردناز سوی دیگر، 
که این مسئله یطوربهتواند به کشمکش و ناآرامی منجر شود؛ مدرسه و زندگی اجتماعی می

که ینا(. حال 2017، 3واتسون و میلفوندارد )ضرورت سازش کردن و مصالحه را ملزم می
 یگریداندازی از انتخاب یک فعالیت بیش از فعالیت ایجاد این سازش در پیرامون چشم

های اجتماعی( بر اساس ادراک ذهنی که یکی از ترجیح تکالیف مدرسه، دوستان یا گروه)
چرخد تر یا دارای اولویت است و اغلب با اهداف خود مطابقت دارد، میها مهمآن

آموزان اغلب تحت تأثیر های دانش(. به همین جهت، انتخاب4201، 4گانوتیس و کینگ)
(. 5،2011بیمبنتی) یردگهایی نظیر خودتنظیمی قرار میها، شخصیت و مهارتتربیت، ارزش

ای چندبعدی دیده سازه عنوانبهشناختی رو، خودتنظیمی مانند سایر ساختارهای روانینااز 

                                                             
1  . Cayubit, Cadacio, Chua & Verdan 

2  . Abd-El-Fattah & Salman 
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5. Bembenutty 
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 1ت که تحت تأخیر در رضامندی تحصیلیشود و یکی از ابعاد آن همان چیزی اسمی
آموزان با موفقیت تحصیلی، انگیزه ذاتی، خودکارآمدی شده و حضور آن در دانششناخته

های شناختی و فراشناختی و مدیریت منابع در مطالعات مرتبط است و استفاده از استراتژی
 (.2015، 2)هرندون، بیمبنتی و گیل

است از به تعویق انداختن اهداف تحصیلی تأخیر در رضامندی تحصیلی، عبارت 
طور های موجود فوری و دنبال کردن اهداف بلندمدت تحصیلی که بهمدت و پاداشکوتاه

که اهداف بلندمدت تحصیلی به آینده تعلق صورتموقت دور، اما ارزشمندتر هستند؛ بدین
است )بیمبنتی و ها تالش و کوشش نیاز ست آوردن آندبوده و برای به گستردهداشته، 

(. اگرچه اهداف دور بدون اهداف نزدیک و اهداف نزدیک بدون 1998، 3کارابینیک
اند؛ اما معموالً اهداف بلندمدت و با ارزش ظرفیت حفظ انگیزش را فایدهاهداف دور بی

مدت باشند؛ چراکه ضمن ایجاد انگیزه در و یا طوالنی کنندهخستهدارند، حتی وقتی 
هستند.  همراهی تربزرگهای مورد انتظار ق دادن او به سمت جلو با هیجانیادگیرنده و سو

کند تا فکر ، فکر کردن به دکتر شدن، احساس رضامندی بیشتری فراهم میمثال عنوانبه
آموز شود که دانشکردن به نوشتن گزارش درسی؛ بنابراین، تصور دکتر شدن موجب می

به (. 2012، 4عرب زاده، کدیور و دالور) یندبنشزیک بتواند در کالس درس مشکلی مانند فی
های آموزان دارای توانایی به تأخیر انداختن رضامندی تحصیلی، ویژگیهمین سبب، دانش

بیمبنتی، ) یدرسداشتن پشتکار در انجام تکالیف  مشترکی مانند توانا بودن در حل مسئله،
( و استفاده 2015، 5دربیشر و هارمزباال )(، باورهای خودکارآمدی قوی و انگیزه درونی 2011

؛ برزگر بفرویی، 2012مناسب از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی )عرب زاده و همکاران، 
 ( دارند.1396ی، محمودآباد یزارعهاشمی و 

مرور دقیق شواهد تجربی و نظری در ارتباط با سازوکارهای تأثیرگذار بر تأخیر در 
گیری ها جهتهای انگیزشی که یکی از آنکنندهد، تعییندهرضامندی تحصیلی نشان می

دهد آموزان را تحت تأثیر قرار میاست، تأخیر در رضامندی تحصیلی دانش 6هدف پیشرفت

                                                             
1. academic delay of gratification 

2. Herndon & Gill 

3. Karabenick 
4  . Arabzadeh, Kadivar & Dlavar 

5. Darbyshire & Haarms 

6. achievement goal orientation 
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عوامل انگیزشی مرتبط  برخالف(. 2015، 1هونگ-و یینگ ؛ دی2017)هرندون و بیمبنتی، 
ر مورد توانایی و ارزش پاداش یا با تأخیر در رضامندی تحصیلی که عمدتاً بر اعتقادات د

آموزان مربوط به این نکته گیری هدف پیشرفت دانشاهداف تحصیلی تمرکز دارند، جهت
(. 1396؛ پورآتشی و زمانی، 2016، 2الور و ترنرپردازند )ها به یادگیری میاست که چرا آن

است که گیری هدف پیشرفت، الگوی منسجمی از باورها، اسناد و هیجانات فرد جهت
های متفاوت نزدیک شدن، درگیر شدن و اهداف و مقاصد او را تعریف کرده و به صورت

سان، الیوت و مک (. بدین1992، 3ایمزانجامد )های پیشرفت میپاسخ دادن به موقعیت
اجتماعی هدف و انگیزش پیشرفت، مدلی را -( با ترکیب نظریه شناختی2001) 4گریگور

ارائه نمودند که در آن، دو هدف تسلط و عملکرد با دو جاذبه گرایش و اجتناب برگرفته از 
، 5گرایش-شده و چهار نوع هدف پیشرفت تسلط یبترکادبیات انگیزش پیشرفت کالسیک 

 پدیدار شود. 8اجتناب-کردو عمل 7گرایش-، عملکرد6اجتناب-تسلط
 مند به فهم مطالب و یادگیریگرایش، یادگیرنده عالقه-گیری هدف تسلطدر جهت

اجتناب، تمام سعی و -گیری هدف تسلطکه فرد با جهتیدرحالبرای خود یادگیری است؛ 
، 9کند )پنگ، چرنگ، لین وکوتالش خود را صرف دوری گزیدن از خطا و اشتباه می

گرایش، تمرکز اصلی فرد بر بهتر بودن در -گیری هدف عملکرد، در جهت(. بالعکس2018
میان دیگران و کسب قضاوت مطلوب دیگران درباره عملکردهای شخصی است؛ در صورتی 

اجتناب، صرفاً برای دوری گزیدن از -گیری هدف عملکردکه فراگیر با گرایش جهت
کانست، ون وورکم، ون ند )کهای نامطلوب دیگران تالش میشکست، حقارت و قضاوت

های (. با وجود این، تأخیر در رضامندی تحصیلی توسط گرایش2018، 10کولنبورگ و پول
آموزان شود و اهمیت قائل شدن دانشچندگانه تعیین می صورتبهانگیزشی یادگیرندگان 

های هدف ترجیحی گیریکارکردی از جهت عنوانبهبرای تأخیر در رضامندی تحصیلی 
                                                             

1. Di & Ying-hong 

2. Lower & Turner 

3. Ames 

4. Elliot & McGregor 

5. mastery-approach 

6. mastery-avoidance 

7. performance-approach 
8. performance-avoidance 

9. Peng, Cherng, Lin & Kuo 

10. Kunst, van Woerkom, van Kollenburg & Poell 
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(. به همین 2012، 2؛ لیائو، فردنزی و ادلین2008، 1هاول و بورواست )آموزان متفاوت دانش
گیری هدف پیشرفت بر تأخیر در دلیل، یکی از اهداف این مطالعه بررسی نقش جهت

(، انتظار 2017رو، مطابق با هرندون و بیمبنتی )یناآموزان است. از رضامندی تحصیلی دانش
گیری هدف پیشرفت باال تمایل بیشتری برای تأخیر در ای جهترود یادگیرندگان دارمی

ها به دنبال تکالیف چالش برانگیزاند، خودکارآمد رضامندی تحصیلی داشته باشند؛ زیرا آن
، مثالعنوانبه. (2011، 3کینگ و دودارند )هستند و انگیزه ذاتی برای درگیر شدن در تکالیف 

گیری هدف ( در پژوهش خود با هدف بررسی رابطه جهت2015)هونگ -و یینگ دی
آموزان مدارس متوسطه، نشان دادند که از پیشرفت و تأخیر در رضامندی تحصیلی دانش

گرایش -گیری هدف تسلطگیری هدف پیشرفت، جهتی جهتچهاروجهمیان ابعاد الگوی 
روند؛ در لی به شمار میتأخیر در رضامندی تحصی معناداربین مثبت و اجتناب پیش-و تسلط

تأخیر در رضامندی  معناداربین منفی و اجتناب پیش-گیری هدف عملکردحالی که جهت
 آموزان است.تحصیلی دانش

بر رشد تأخیر در  4های پژوهشی مؤید نقش خودکارآمدی تحصیلیافزون بر این، یافته
(. از دیدگاه 3201، 5؛ زیمرمن2009، 2007، 2005بیمبنتی، است )رضامندی تحصیلی 

ای چندبعدی است که باید ( خودکارآمدی سازه1999) 6بندورا، پاستورلی، باربارانلی و کاپرا
ها، های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. بر همین اساس، یکی از این حوزهدر حوزه

اش برای . خودکارآمدی تحصیلی به ادراک فرد از تواناییاستخودکارآمدی تحصیلی 
شده و همچنین توانایی در مدیریت یادگیری، حل مسائل و لیف تحصیلی تعیینانجام تکا

(. همسو با نظریه 2003، 7لینبرینگ و پینتریچ) های تحصیلی اشاره دارددستیابی به موفقیت
شود از آنجایی که خودکارآمدی تحصیلی باالتر با انگیزه (، چنین فرض می1997بندورا )

تواند تأثیرگذار بر تأخیر در رضامندی مرتبط است، میتحصیلی و موفقیت در عملکرد 
 موردتوجهآموزان باشد. با این حال، این دیدگاه اگرچه در سطح نظری تحصیلی دانش

                                                             
1. Howell & Buro 

2. Liao, Ferdenzi & Edlin 

3. Du 

4. academic self-efficacy 
5. Zimmerman 

6. Bandura, Pastorelli, Barbaranelli & Caprara 

7. Linnebrink & Pintrich 
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های پردازان بوده است؛ اما به لحاظ تجربی چندان مورد آزمون قرار نگرفته و یافتهنظریه
( با هدف بررسی 2005) 1بنتی و چنتحقیقاتی در این زمینه محدود است. نتایج پژوهش بیم

اثرات مستقیم و غیرمستقیم تأخیر در رضامندی تحصیلی و خودکارآمدی با عملکرد 
 بهآمریکایی، نشان داد که تأخیر در رضامندی تحصیلی -آموزان آفریقاییتحصیلی دانش

عالوه، آموزان عمل کرده است؛ بهواسطه معناداری برای خودکارآمدی دانش عنوان
دکارآمدی تأثیر مستقیم و مثبتی بر تأخیر در رضامندی تحصیلی و تکمیل تکالیف داشت. خو

( بین تمایل به تأخیر در رضامندی تحصیلی و باورهای 1998همچنین، بیمبنتی و کارابینیک )
رو، ما در این ینا. از اندکردهآموزان ارتباط مثبت و معناداری گزارش خودکارآمدی دانش

بیشتری نقش خودکارآمدی تحصیلی با تأخیر در رضامندی تحصیلی  پژوهش با وضوح
 کنیم.آموزان را بررسی میدانش

شده در حوزه تأخیر در رضامندی تحصیلی از یادگیری از طرفی دیگر، تحقیقات انجام
بیمبنتی برند )عامل اثرگذار دیگر بر تأخیر در رضامندی تحصیلی نام می عنوانبه 2خودتنظیم
(. یادگیری خودتنظیم 2007؛ بیمبنتی، 2013و بیمبنتی،   3؛ دی بندتو2013یک، و کارابین

کار گماشتن شامل تعیین اهداف یادگیری، انتخاب راهبردهای مناسب، حفظ انگیزه، به
(. در واقع، طبق 2016هرندون و بیمبنتی، است )نظارت بر خود و ارزیابی پیشرفت تحصیلی 

توانند ر یادگیری نشانگر آن است که یادگیرندگان می( خودتنظیمی د2013گفته زیمرمن )
آثار رفتاری خود را بررسی کنند و محیط یادگیری خود را چنان سازمان دهند که رفتارها و 

بازنگری -هایشان بازدهی بیشتری داشته باشد. همچنین، یادگیری خودتنظیمی با خودتالش
ر نامناسب خود را بهبود بخشند و به شود افراد یاد بگیرند چگونه افکاآغاز و باعث می

بنابراین، ؛ (1396برزگر بفرویی و همکاران، کنند )پیامدهای احتمالی تصمیمشان فکر 
شود که اگر کسی یاد بگیرد که فکرش را تحت نظر قرار دهد، احتماالً یاد بینی میپیش

داشی با خواهد گرفت که چگونه رسیدن به پاداش فوری و کوچک را برای رسیدن به پا
 (. 2017هرندون و بیمبنتی، ) یندازدببه تعویق  ترارزش

دهد تا برای دستیابی به اهداف و آرزوهای درازمدت و این توانایی به فرد امکان می
پوشی کند. ها و اهداف دارای ارزش کمتر چشمارضای فوری خواسته ازباارزش خود، 

                                                             
1. Chen 

2. self-regulation learning 

3. DiBenedetto 
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نظر صرف دوستتانخوبی بگیرید، باید از دیدن ، برای اینکه در یک امتحان نتیجه مثالعنوانبه
( 1396)(. در همین خصوص، برزگر بفرویی و همکاران 2013بیمبنتی و کارابینیک، ) یدکن

گزارش کردند که یادگیری خودتنظیمی رابطه مثبت و معناداری با تأخیر در رضامندی 
خودتنظیمی، زمان  آموزان دارای یادگیریکه دانشطوریآموزان دارد؛ بهتحصیلی دانش

بیشتری را صرف مطالعه قبل از امتحانات کرده و زمان کمتری را به بازی اختصاص داده 
یادگیرنده  عنوانبهآموزان دارای تأخیر در رضامندی تحصیلی رو، دانشینابودند. از 

 (.2017هرندون و بیمبنتی، شوند )خودتنظیم مشخص می
بسیاری از مطالعات به بررسی نقش عوامل  با توجه به اهمیت یادگیری خودتنظیم،

کیم، هور اند )پرداختهگیری هدف پیشرفت در یادگیری خودتنظیم انگیزشی، خصوصاً جهت
های هدف پیشرفت گیریاند جهتها نشان داده(. آن2010؛ بیمبنتی، 2014، 1و پارک

؛ نوول، فرنی 2013 ،2گنزالس-گیتاشود )کننده یا مانع یادگیری خودتنظیم توانند تسهیلمی
آموزان برای یادگیری مطالب و (. اگر دانش1385؛ خادمی و نوشادی، 2007، 3و بورژوا

ی و استفاده از انواع خاصی خود نظارتها انگیزه داشته باشند، باید فرایندهای یری آنکارگبه
تر( خود را جهت ی پردازش عمیقراهبردهامانند، )های شناختی برای یادگیری یاستراتژاز 

(. در 2014، 4کندکسی-کادیوگ لو و ایزنتاریاکیکنند )پیشرفت به سمت اهدافشان هدایت 
نمرات  برحسبآموزان گرایش به نشان دادن برتری خود نسبت به دیگران مقابل، اگر دانش

ها ممکن است یا امتیازات در انجام تکالیف تحصیلی داشته باشند، آنگاه نظارت و کنترل آن
ها بر تکالیف و نمرات دیگران چیرگی داشته و سعی صورت کیفی متفاوت باشد؛ زیرا آن به

شانون، دهند )کنند انگیزه و شناخت خود را طوری تنظیم نمایند تا برتری خود را نشان می
یین نقش تب( در مطالعه خود با هدف 2017) 6(. آریانی2012، 5گلنون و شوس-سالیسبوری

دانشجو، دریافت که  307ط یادگیری، انگیزه یادگیری و یادگیری خودتنظیم روی محی
های مثبت و معنادار یادگیری بینکارآمدی پیش-های هدف پیشرفت و خودگیریجهت

 خودتنظیم هستند.

                                                             
1. Kim, Hur & Park 

2. Gaeta-Gonzalez 

3. Neuville, Frenay, & Bourgeois 
4. Kadioglu & Uzuntiryaki-Kondakci 

5. Shannon, Salisbury-Glennon, & Shores 

6. Ariani 
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از سوی دیگر، شواهد تجربی متعددی اهمیت و تأثیر خودکارآمدی تحصیلی در 
(. 2012، 2؛ احمد، حسین و عظیم2014، 1کاراهر) اندهیادگیری خودتنظیم را مستند کرد

بین کننده و پیشها حاکی از آن است که خودکارآمدی تحصیلی عامل تعیینبرخی یافته
؛ 2014، 3؛ آلگرا1398شود )حجازی و عظیمی، نیرومند یادگیری خودتنظیم قلمداد می

از مطالعات خالف این نظر  (. با این حال، شماری2008و همکاران،  5؛ کاپرا2011، 4یوسف
اند که خودکارآمدی تحصیلی وابسته به یادگیری کنند و به این نتیجه رسیدهرا تأیید می

(، 1997(. مطابق با نظریه خودکارآمدی بندورا )2011، 6زادهیم است )قنسولی و غنیخودتنظ
ندگان، یم در یادگیرخودتنظشود که خودکارآمدی تحصیلی برای یادگیری چنین فرض می

ریزی، نظارت و تکمیل تکالیف شده از راهبردهای مناسب جهت برنامهیک توانایی ادراک
یرا فراهم نمودن درک باالیی از خودکارآمدی تحصیلی به ایجاد زکند؛ خود ایجاد می

کند و اهداف مربوط به عملکرد احساس نیرومندی از خودتنظیمی در یادگیری کمک می
 د.دهتحصیلی را ارتقا می

گیری هدف های پژوهشی مذکور، روابط بین جهتبه مبانی نظری و یافته رواداشتبا 
پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی، یادگیری خودتنظیم و تأخیر در رضامندی تحصیلی به 

زمان ارتباط صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته و تاکنون هیچ پژوهشی به بررسی هم
ودکارآمدی تحصیلی، یادگیری خودتنظیم با تأخیر در گیری هدف پیشرفت، خبین جهت

گری یادگیری خودتنظیم در رضامندی تحصیلی نپرداخته است. افزون بر این، نقش میانجی
با تأخیر در رضامندی  گیری هدف پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلیارتباط بین جهت

 تحصیلی هنوز ناشناخته باقی مانده است.  
 یمبنتیبلذا، پژوهش حاضر بر آن بود که در قالب یک مدل پیشنهادی، ابتدا، مطابق با کار 

گیری هدف پیشرفت، خودکارآمدی زمان جهت(، ضمن واکاوی نقش هم2009، 2007)
آموزان، مشخص نماید تحصیلی و یادگیری خودتنظیم بر تأخیر در رضامندی تحصیلی دانش

بینی سازه مذکور دارند. دوم، نقش یادگیری تری در پیشها نقش مهمیک از آن کدامکه 

                                                             
1. Carraher 

2. Ahmad, Hussain & Azeem 

3  . Alegre 
4. Yusuf 

5. Caprara 

6. Ghonsooly & Ghanizadeh 
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گیری هدف پیشرفت و خودکارآمدی گر ارتباط بین جهتمیانجی عنوان بهخودتنظیم را 
 تحصیلی با تأخیر در رضامندی تحصیلی مورد بررسی قرار دهد.

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مدل پیشنهادی پژوهش .1شکل 

های این پژوهش شامل فرضیه کلی، چند فرضیه مستقیم و چند فرضیه غیرمستقیم، فرضیه
 زیر هستند:به شرح 

 ( فرضیه کلی1
گیری هدف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی با تأخیر در مدل روابط علّی جهت

آموزان متوسطه دوم شهر اهواز یل از طریق یادگیری خودتنظیم در دانشتحصرضامندی 
 است. هادادهبرازنده 

 های مستقیم( فرضیه2

 خودتنظیم است.بینی کننده یادگیری گیری هدف پیشرفت پیشجهت .1
 بینی کننده یادگیری خودتنظیم است.خودکارآمدی تحصیلی پیش .2
 بینی کننده تأخیر در رضامندی تحصیلی است.یادگیری خودتنظیم پیش .3

 یرمستقیمغهای ( فرضیه3
بینی کننده تأخیر در یادگیری خودتنظیم پیش واسطهبهگیری هدف پیشرفت جهت .1

 رضامندی تحصیلی است.
بینی کننده تأخیر در یادگیری خودتنظیم پیش واسطهبهصیلی خودکارآمدی تح .2

 جهت گیری هدف پیشرفت

 گرایش –تسلط 

 اجتناب -تسلط 

 گرایش –عملکرد 

 تسلط -عملکرد 

 خودکارآمدی تحصیلی

 استعداد

 بافت

 تالش

 یادگیری خودتنظیم

 راهبردهای شناختی

 راهبردهای خودتنظیمی

 تأخیر در رضامندی تحصیلی
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 رضامندی تحصیلی است.

  روش
 هاییرستاندب متوسطه دوم آموزان مقطعدانش یهشامل کلکنندگان پژوهش حاضر، شرکت

 1کالین .به تحصیل اشتغال داشتند 1396-1395 یلیسال تحصکه در  شهر اهواز بودند
 10یابی معادالت ساختاری ساختاری، اندازه نمونه کند در کارهای مدل( پیشنهاد می2011)

پاسخگو به ازای هر پارامتر تخمین زده شده برای نمونه کافی است. با این حال، یک  20تا 
 100یری مدل معادالت ساختاری این است که اندازه نمونه کمتر از گنمونهقاعده کلی در 
شود که به قانون بزرگ در نظر گرفته می 200متوسط و باالتر از  200تا  100کوچک، بین 

100 N ≥  دختر( به  96پسر و  124)نفر  220بر این اساس  (.2011کالین، است )معروف
یری به این صورت بود گنمونهای انتخاب شدند. شیوه گیری تصادفی چندمرحلهروش نمونه

 یرستاندب 4ناحیه و از هر ناحیه  2شهر اهواز  وپرورشآموزشکه ابتدا از نواحی چهارگانه 
دانشگاهی یک یشپهای اول، دوم و یهپادخترانه و پسرانه( انتخاب و از هر دبیرستان از )

آموزان حاضر در کالس مورد ارزیابی قرار تمامی دانش تصادفی انتخاب و صورتبهکالس 
 ی ذیل استفاده شد:ها از ابزارهاآوری دادهگرفتند. به منظوری جمع

ی یری تأخیر در گاندازه منظوربه: این مقیاس 2مقیاس تأخیر در رضامندی تحصیل
شده و شامل یطراح( 1998آموزان توسط بیمبنتی و کارابینیک )رضامندی تحصیلی دانش

بخش متضاد است. یک بخش مربوط به عدم تأخیر دو که هر ماده خود دارای  استماده  10
تحصیلی و بخش دیگر مربوط به تأخیر در رضامندی تحصیلی است. به سخن در رضامندی 
های خود برای یک گزینه جذاب فوری در مقایسه با آموران به اولویت پاسخدیگر، دانش

قطعاً بخش اول گزینه ) 1ای، یک جایگزین تأخیری روی یک پیوستار لیکرت چهار درجه
قطعاً بخش ) 3کنم(، دوم گزینه الف را انتخاب می)احتماالً بخش  2کنم(، الف را انتخاب می

احتماالً بخش دوم گزینه ب را انتخاب کنم( امتیاز ) 4کنم(، اول گزینه ب را انتخاب می
متغیر است؛  40تا  10گیرد و دامنه نمرات بین تعلق می 4تا  1ها نمره دهند. به تمام مادهمی
. استتر به تأخیر انداختن در رضامندی تحصیلی دهنده تمایل بیشکه نمره باال نشانیطوربه

( روایی این ابزار را با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی مورد تأیید 2011دو )کینگ و 
                                                             

1  . Kline 

2. Academic Delay of Gratification Scale 
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 AMOSافزار تعیین روایی مقیاس با استفاده از نرم منظوربهقرار دادند. در پژوهش حاضر، 

، هامادهها نشان داد بار عاملی تمامی فته، تحلیل عاملی به روش تأییدی انجام شد. یا22نسخه 
و نسبت به عامل خود  30/0که در مراحل بعدی تحلیل حذف شد، باالتر از  10غیر از ماده  به

، DF/2X = 70/1ی برازش مدل هاشاخصمعنادار هستند.  p < 001/0مثبت و در سطح 
96/0 GFI = ،97/0 CFI = ،97/0 = IFI   05/0و RMSEA = از مطلوب  یتحکا یزن

( با استفاده از روش آلفای 2015) 1بودن مدل دارند. افزون بر این، در مطالعه چنگ و کلین
دهنده همسانی درونی خوب آن ست آمد که نشاندبه 77/0کرونباخ، پایایی مقیاس فوق 

است. در پژوهش کنونی، برای بررسی پایایی مقیاس حاضر، ضریب آلفای کرونباخ و 
 بود. 74/0و  79/0د که به ترتیب برابر تنصیف محاسبه ش

گیری یادگیری خودتنظیمی، از پرسشنامه برای اندازه پرسشنامه یادگیری خودتنظیم:
( که خود بخشی از پرسشنامه 1990گروت )یدشده یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و اصالح

گویه و  22است، استفاده شد. این پرسشنامه مشتمل بر  2ی انگیزشی برای یادگیریراهبردها
 14( و راهبردهای خودتنظیمی )13تا  1گویه های )دربرگیرنده دو مؤلفه راهبردهای شناختی 

)کاماًل  1ای از مقیاس لیکرت هفت گزینه صورتبهکنندگان های شرکت( است. پاسخ22تا 
تا  22صورت که دامنه نمرات از ینبدوند، شگذاری میکامالً موافقم( نمره) 7مخالفم( تا 

متغیر است. طراحان این پرسشنامه، روایی آن را مطلوب گزارش کرده و با استفاده از  154
های راهبردهای شناختی و راهبردهای خودتنظیمی را به روش آلفای کرونباخ پایایی مؤلفه

(. افزون بر این، 1990ست آوردند )پینتریج و دی گروت، دبه 74/0و  83/0ترتیب 
( روایی پرسشنامه مذکور را 1394)االسالمی، محمدی، ناصری جهرمی و کوثری شیخ

های اند و پایایی مقیاس را با روش آلفای کرونباخ برای مؤلفهمناسب گزارش نموده
نشان دادند. در این پژوهش،  68/0و راهبردهای خودتنظیمی  78/0راهبردهای شناختی 

های روایی پرسشنامه حاضر از تحلیل عاملی به شیوه تأییدی استفاده شد. یافتهاحراز  منظوربه
های راهبردهای های مربوط به مؤلفهحاصل از تحلیل عامل تأییدی بیانگر آن بود که ماده

، دارای بارهای عاملی  20و  19، 15، 3های غیر از ماده بهشناختی و راهبردهای خودتنظیمی، 
DF/2X  79/1 آمدهدستبههای شاخص( و 30/0باالتر از بودند )دو عامل در این  قبولقابل

                                                             
1. Cheng & Catling 

2. Motivated Strategies For Learning Questionnaire (MSLQ) 
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= ،89/0 GFI = ،93/0 CFI = ،93/0 IFI =  06/0و RMSEA =  نشان از مطلوب بودن
همچنین، برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده  ها دارد.مقیاس با داده

و برای راهبردهای خودتنظیمی  83/0، 88/0تی ضرایب شد که به ترتیب برای راهبرهای شناخ
 حاصل شد. 74/0و  76/0به ترتیب ضرایب 

: این پرسشنامه ابتدا توسط الیوت و مک گری 1پرسشنامه هدف پیشرفت تجدیدنظر شده
( پرسشنامه اهداف 2008) 2طراحی شد. با وجود این، الیوت و موریاما 2001گور در سال 

 12پیشرفت را مورد تجدیدنظر و اصالح قرار داده و بهبود بخشیدند. این پرسشنامه دارای 
(، 11و  9، 5اجتناب )-، تسلط(7و  3، 1گرایش )-ماده و شامل چهار بعد هدف تسلط

( است. در مقابل هر سؤال 12و  10، 6اجتناب )-( و عملکرد8و  4، 2) یشگرا-عملکرد
برای )کامالً موافقم( در نظر گرفته  5برای )کامالً مخالفم( تا نمره  1ای از نمره گزینه 5طیف 

( برای این پرسشنامه روایی 2015) 3. سانچز روززاست 60تا  12شده است و دامنه نمرات بین 
مطلوب گزارش نموده و از طریق آلفای کرونباخ، ضریب پایایی هر یک از ابعاد هدف 

، 84/0اجتناب را به ترتیب -تسلط و عملکرد-اجتناب، عملکرد-سلطگرایش، ت-تسلط
گزارش کرده است. همچنین، شکری، تمیزی، عبداهلل پور و تقوایی نیا  94/0و  92/0، 88/0

( استفاده از تحلیل عامل تأییدی، ساختار عاملی این مقیاس را تأیید کردند. در پژوهش 1394)
مل به روش تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی کنونی برای سنجش روایی از تحلیل عا

داشت های مربوط های پرسشنامه با عاملبه روش تأییدی حکایت از مطلوب بودن تمامی ماده
(. افزون بر این، جهت مشخص نمودن پایایی روش آلفای کرونباخ و تنصیف 30/0باالتر از )

گرایش برابر -ار بعد هدف تسلطمورد استفاده قرار گرفت که ضرایب به ترتیب برای چه
و  68/0و  81/0گرایش برابر -، عملکرد62/0و  64/0اجتناب برابر -، تسلط62/0و  82/0

 ست آمد.دبه 71/0و  76/0اجتناب برابر -برای عملکرد
ز-پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان : برای سنجش خودکارآمدی 4جینک
( استفاده شده است. 1999مورگان )کز و تحصیلی، از مقیاس خودکارآمدی تحصیلی جین

، 11، 10، 6، 2گویه و شامل سه خرده مقیاس استعداد )گویه های  30این پرسشنامه دارای 

                                                             
1. Achievement Goal Questionnaire-Revised (AGQ–R) 
2. Murayama 

3. Sanchez Rosas 

4. Morgan-Jinks Academic Self-efficacy Scale 
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، 17، 15، 13، 12، 8، 7، 4، 3گویه های بافت )(، 30و  27، 26، 25، 21، 19، 18، 16، 14
خاص برای  طوربه ( است، که22و  9، 5، 1گویه های تالش )( و 29و  28، 24، 23، 20

ای در نظر گزینه 4ی بنددرجهشده است. برای هر سؤال طیف یطراحآموزان دانش
شوند و دامنه نمرات گذاری میکامالً موافقم( نمره) 4کامالً مخالفم( تا ) 1که از  شدهگرفته

ا متغیر است. مؤلفان این ابزار، پایایی کلی مقیاس خودکارآمدی تحصیلی ر 120تا  30بین 
و  70/0، 78/0های استعداد، بافت و تالش به ترتیب و برای هر یک از خرده مقیاس 82/0
(. همچنین، بندک، ملکی، عباس پور و 1999جینکز و مورگان، اند )گزارش کرده 66/0

( نیز در پژوهش خود با روش آلفای کرونباخ ضریب پایایی برای خرده 1394ابراهیمی قوام )
ست آوردند. در دبه 77/0و تالش برابر  66/0 ، بافت برابر78/0رابر های استعداد بمقیاس

پژوهش حاضر نیز از تحلیل عامل به روش تأییدی در جهت بررسی روایی پرسشنامه استفاده 
، 5، 4، 3های پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی به استثنای گویه های شد که طبق آن، گویه

بود و در مرحله بعد از اجرای پژوهش  30/0کمتر از  هاکه بار عاملی آن 23و  22، 19، 15
حذف شدند، دارای بار عاملی مناسب بوده و روی عامل مربوط به خود بار مثبت و معناداری 

. در پژوهش کنونی، ضریب آلفای کرونباخ و تنصیف برای اندگذاشته p < 001/0در سطح 
، 78/0بافت به ترتیب برابر  و 85/0، 85/0های استعداد به ترتیب برابر هر یک از خرده مقیاس

 حاصل شد. 71/0و  73/0و برای تالش به ترتیب برابر  69/0

 هایافته
های توصیفی میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره و کجی و کشیدگی شاخص

 آورده شده است. 1برای متغیرهای پژوهش در جدول 

 ( = 220Nهای توصیفی متغیرهای پژوهش )شاخص .1جدول 
 کشیدگی کجی حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیرها

 06/0 -91/0 15 4 92/2 82/11 گرایش-تسلط
 -006/0 -55/0 15 3 76/2 36/11 اجتناب-تسلط

 -11/0 -78/0 15 3 88/2 89/11 گرایش-عملکرد
 14/0 -83/0 15 4 87/2 73/11 اجتناب-عملکرد

 -29/0 -33/0 48 24 57/5 60/36 استعداد

 -10/0 -70/0 36 16 73/4 11/28 بافت
 99/0 -04/1 8 2 43/1 13/6 تالش
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 کشیدگی کجی حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیرها
 -44/0 -24/0 60 25 23/8 41/44 راهبردهای شناختی

 -28/0 -17/0 32 12 32/4 84/22 راهبردهای خودتنظیمی
 -29/0 -50/0 40 16 84/5 65/30 تأخیر در رضامندی تحصیلی

به منظور بررسی چگونگی و تعیین میزان رابطه متغیرهای پژوهش و نیز در جهت اعتبار 
ماتریس شد )ها با یکدیگر محاسبه های بعدی همبستگی صفر مرتبه آنیلتحلدادن به 

 بیان شده است. 2های ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش در جدول همبستگی(. یافته

 ماتریس همبستگی صفر مرتبه متغیرهای پژوهش .2جدول 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

 46/0** 58/0** 65/0** 53/0** 57/0** 58/0** 63/0** 79/0** 68/0** 1 گرایش-تسلط

 45/0** 52/0** 55/0** 49/0** 55/0** 52/0** 68/0** 59/0** 1 68/0** اجتناب-تسلط

-عملکرد
 گرایش

**79/0 **59/0 1 **69/0 **63/0 **63/0 **54/0 **62/0 **56/0 **43/0 

 41/0** 53/0** 51/0** 54/0** 54/0** 53/0** 1 69/0** 68/0** 63/0** اجتناب-عملکرد

 57/0** 60/0** 77/0** 74/0** 72/0** 1 53/0** 63/0** 52/0** 58/0** استعداد

 51/0** 55/0** 65/0** 69/0** 1 72/0** 54/0** 63/0** 55/0** 57/0** بافت

 60/0** 52/0** 64/0** 1 69/0** 74/0** 54/0** 54/0** 49/0** 53/0** تالش

راهبردهای 
 شناختی

**65/0 **55/0 **62/0 **51/0 **77/0 **65/0 **64/0 1 **67/0 **54/0 

راهبردهای 
 خودتنظیمی

**58/0 **52/0 **56/0 **53/0 **60/0 **55/0 **52/0 **67/0 1 **48/0 

تأخیر در رضامندی 
 تحصیلی

**46/0 **45/0 **43/0 **41/0 **57/0 **51/0 **60/0 **54/0 **48/0 1 

 (*) = 05/0 p < (** = )01/0p < 

دهد، کلیه ضرایب همبستگی نشان می 2طور که نتایج ماتریس همبستگی جدول همان
عالوه، در مثبت و معنادار هستند. به p < 01/0ست آمده بین متغیرهای پژوهش در سطح دبه

 اند.نشان داده شده شدهاصالحهای برازندگی مدل پیشنهادی و مدل مقایسه شاخص 3جدول 

  



 57                                                           ....   و شرفتیپ هدف یریگجهت یساختار معادالت مدل ارائه 

 

 

 

 

 شدههای برازش مدل پیشنهادی و مدل اصالحمقایسه شاخص .3جدول 
های شاخص

 /χ2 DF χ2 برازندگی
DF GFI AGFI CFI NFI IFI RMSEA 

مدل 
 پیشنهادی

85/93 32 93/2 93/0 87/0 96/0 94/0 96/0 09/0 

 مدل
 شدهاصالح

33/60 30 01/2 95/0 91/0 98/0 96/0 98/0 068/0 

 

 
 مدل پیشنهادی اولیه به همراه ضرایب استاندارد مسیرها .2شکل 

های برازندگی مدل ، گرچه مقادیر برخی از شاخص3مطابق با نتایج مندرج در جدول 
)شاخص  CFI = 96/0)شاخص نیکویی برازش(،  GFI = 93/0پیشنهادی از جمله 
)شاخص  IFI = 96/0)شاخص برازندگی هنجار شده(  NFI  =94/0برازندگی تطبیقی(، 

ها است، اما برخی از برازندگی افزایشی( حکایت از برازش مناسب مدل پیشنهادی با داده
 RMSEA = 09/0)شاخص نیکویی برازندگی تطبیقی( و  AGFI = 87/0ها مانند شاخص

دارد دهد که مدل پیشنهادی نیاز به اصالح )جذر میانگین مجذورات خطای تقریب( نشان می
 (.2شکل )

اجتناب به -به همین دلیل، در جهت بهبود مدل دو تعدیل از مسیر خطای بین تسلط
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اجتناب به هم وصل شدند. -اجتناب به عملکرد-گرایش و از مسیر خطای تسلط -عملکرد
بعد از اعمال تغییرات، مدل به طور مجدد مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مندرج در جدول 

شاخص هنجار شده ) DF/2χ = 01/2های برازندگی مدل از قبیل دهد که شاخصنشان می 3
)شاخص نیکویی  AGFI = 91/0ص نیکویی برازش(، )شاخ GFI =95/0مجذور کای(، 

)شاخص  NFI =96/0)شاخص برازندگی تطبیقی(،  CFI =98/0برازندگی تطبیقی(، 
 RMSEA = 068/0)شاخص برازندگی افزایشی( و  IFI =98/0برازندگی هنجار شده( 

شده دارد. )جذر میانگین مجذورات خطای تقریب( حاکی از برازش مطلوب مدل اصالح
 (.3شکل است )آموزان از برازندگی مناسبی برخوردار شده نمونه دانش، مدل اصالحلذا

 
 نهایی شدهاصالحمدل  .3شکل 

 (3شکل ) یینهاشده یا در مدل اصالحشود، مشاهده می 4جدول در  طور کههمان
بینی کننده مثبت و معنادار به صورت مستقیم پیش( β = 22/0) یشرفتپگیری هدف جهت

، 4جدول در رابطه مستقیم مشاهده شده  ،یادگیری خودتنظیم است. افزون بر این
بینی کننده مثبت و معنادار یادگیری خودتنظیم پیش( β = 77/0)خودکارآمدی تحصیلی 

بین مثبت و پیش (β = 65/0) یمخودتنظاست. آخرین مسیر مستقیم نشان داد که یادگیری 
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 است. معنادار تأخیر در رضامندی تحصیلی

 شده نهاییضرایب استاندارد مسیرها در مدل پیشنهادی اولیه و مدل اصالح .4جدول 
 شدهمدل اصالح مدل پیشنهادی متغیرها

 B β E.S t p B β E.S t p زاددرون زادبرون

گیری جهت
هدف 
 پیشرفت

 005/0 84/2 22/0 22/0 62/0 002/0 07/3 23/0 25/0 70/0 یادگیری خودتنظیم

خودکارآمدی 
 تحصیلی

 001/0 03/9 12/0 77/0 10/1 001/0 49/8 13/0 74/0 06/1 یادگیری خودتنظیم

یادگیری 
 خودتنظیم

تأخیر در رضامندی 
 تحصیلی

53/0 65/0 05/0 82/10 001/0 53/0 65/0 05/0 80/10 001/0 

-تسلط
 گرایش

گیری هدف جهت
 پیشرفت

1 88/0 - - - 1 87/0 - - - 

 اجتناب-تسلط
گیری هدف جهت

 پیشرفت
82/0 76/0 06/0 56/13 001/0 85/0 78/0 06/0 24/13 001/0 

-عملکرد
 گرایش

گیری هدف جهت
 پیشرفت

98/0 87/0 06/0 17/17 001/0 03/1 91/0 06/0 65/17 001/0 

-عملکرد
 اجتناب

گیری هدف جهت
 پیشرفت

87/0 77/0 06/0 02/14 001/0 85/0 75/0 06/0 26/13 001/0 

 استعداد
خودکارآمدی 

 تحصیلی
1 90/0 - - - 1 90/0 - - - 

 بافت
خودکارآمدی 

 تحصیلی
77/0 82/0 05/0 92/15 001/0 77/0 82/0 05/0 98/15 001/0 

 تالش
خودکارآمدی 

 تحصیلی
24/0 82/0 02/0 17/16 001/0 23/0 82/0 02/0 14/16 001/0 

راهبردهای 
 شناختی

 _ - - 87/0 1 - - - 87/0 1 یادگیری خودتنظیم

راهبردهای 
 خودتنظیمی

 001/0 85/12 04/0 74/0 44/0 001/0 88/12 04/0 74/0 53/0 یادگیری خودتنظیم

 روشای از افزون بر این، برای برآورد و تعیین معناداری اثرات غیرمستقیم متغیر واسطه
ارائه شده  5( استفاده شد که نتایج آن در جدول 2008) 2ماکرو پریچر و هیز 1بوت استراپ

 است.

                                                             
1. Bootstrapping 

2. Preacher & Hayes 
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گیری هدف پیشرفت و خودکارآمدی نتایج تحلیل بوت استراپ برای مسیرهای جهت .5جدول 
 ی یادگیری خودتنظیمگرواسطهتحصیلی به تأخیر در رضامندی تحصیلی از طریق 

 سوگیری بوت هاداده یرمستقیمغمسیر 
خطای 
 استاندارد

 95/0فاصله اطمینان 
حد 
 پایین

 حد باال

گیری هدف پیشرفت به تأخیر جهت
 در رضامندی تحصیلی

1731/0 1726/0 0005/0- 0337/0 1085/0 2408/0 

خودکارآمدی تحصیلی به تأخیر در 
 رضامندی تحصیلی

1022/0 1026/0 0004/0 0362/0 0298/0 1735/0 

نتایج آزمون بوت استراپ برای تمامی شود، مشاهده می 5گونه که در جدول همان
گیری و تعداد نمونه 95/0معنادار است. فاصله اطمینان  p < 05/0مسیرهای میانجی، در سطح 

است. با توجه به اینکه در تمامی مسیرها، صفر بیرون از فاصله  5000مجدد بوت استراپ 
 ند.ای مفروض معنادار هستگیرد، تمامی روابط فاصلهاطمینان قرار می

 گیریبحث و نتیجه

گیری ای یادگیری خودتنظیم در رابطه جهتهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه
هدف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی با تأخیر در رضامندی تحصیلی بود. نتایج حاصل 

گیری هدف پیشرفت دهد که در ابتدا، مدل پیشنهادی رابطه جهتاز پژوهش کنونی نشان می
آموزان از طریق یادگیری در رضامندی تحصیلی دانشو خودکارآمدی تحصیلی با تأخیر 

گیری هدف پیشرفت و ها برازش دارد. نکته دوم آنکه، جهتخودتنظیم با داده
که یطوربهبین یادگیری خودتنظیم هستند؛ مستقیم پیش صورتبهخودکارآمدی تحصیلی 

یت، هان درتری برای یادگیری خودتنظیم است. یقوبین خودکارآمدی تحصیلی پیش
بینی کننده تأخیر در رضامندی تحصیلی بوده و مستقیم پیش صورتبهیادگیری خودتنظیم 
گیری هدف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی با تأخیر ای بین جهتهمچنین نقش واسطه

در رضامندی تحصیلی دارد که در ذیل جزئیات آن تبیین و تفسیر شده است. قبل از پرداختن 
ای خودتنظیمی ها تحت چارچوب مدل چرخهم به ذکر است، این یافتهبه شرح جزئیات، الز

که این مدل مطابق رویکرد نظری ما بوده و از یطوربهاند؛ ( قرار گرفته2000زیمرمن )
 کند.های ما پشتیبانی مییافته

گیری هدف های جهتدر رابطه با فرضیه اصلی پژوهش، نتایج بیانگر آن بود که داده
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یادگیری خودتنظیم با تأخیر در رضامندی  واسطهبهدکارآمدی تحصیلی پیشرفت و خو
آموزان با مدل پیشنهادی برازش دارد. حجم وسیعی از مطالعات گذاشته تحصیلی دانش

؛ دی 2013؛ دی بند تو و بیمبنتی، 2013؛ بیمبنتی و کارابینیک، 2007، 2005، 2001)بیمبنتی، 
دهد گونه که نتایج نشان میکند. همانیت می( از این یافته حما2015هونگ، -و ینگ

گیری هدف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی باالیی دارند، آموزانی که جهتدانش
آموزان گیری دارند. این دانشکسانی هستند که در یادگیری خودتنظیم نیز عملکرد چشم

دلیل است که در  کنندگان فعال در فرایند یادگیری خود هستند و احتماالً به همینمشارکت
گیری هدف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی بر تأخیر در این مطالعه اثرات مثبت جهت

آموزان از لحاظ ، دانشعالوهبهرضامندی تحصیلی از طریق یادگیری خودتنظیم مشاهده شد. 
ها با استفاده از راهبردهای یادگیری در دهد که آناند، نتایج نشان میانگیزشی فعال بوده

جهت تأخیر در رضامندی تحصیلی و تالش برای دستیابی به اهداف بلندمدت، فعال هستند. 
 شود.در پژوهش حاضر، این مفهوم در نقش میانجی یادگیری خودتنظیم یافت می

خاص، مطابق با نظریه  طوربهتوان چنین بیان کرد که ست آمده میدهای بهدر توجیه یافته
ای است که در آن ری خودتنظیم یک فرایند چرخه( یادگی2013، 2000) یمرمنز

نحو متقابل در  بهکنند و آموزان ضمن تنظیم اهداف خود، بر پیشرفتشان نظارت میدانش
 عنوانبهگیری هدف پیشرفت دهند. در این مدل، جهتمورد عملکرد خود واکنش نشان می

تحصیلی  و تأخیر درشود سازی مییک جزء انگیزشی در طول مرحله دوراندیشی مفهوم
آموزانی که جهت، دانشینبدشود. بخشی از مرحله عملکرد و اجرا فرض می عنوانبه

گیری هدف پیشرفت دارند، اولویت بیشتری برای تأخیر در رضامندی تحصیلی از جهت
 دهند.یادگیری خودتنظیم از خود نشان می گریواسطهطریق 

دتنظیم میان خودکارآمدی تحصیلی و تأخیر ای یادگیری خوافزون بر این، نقش واسطه
کند بین شود، که بیان میدر رضامندی تحصیلی از طریق نظریه شناختی اجتماعی حمایت می

(. لذا، خودکارآمدی تحصیلی یک 1997فرد، محیط و رفتار تعامل برقرار است )بندورا، 
؛ (2000زیمرمن، رد )گذامتغیر مهم است که در تمام مراحل یادگیری خودتنظیمی تأثیر می

ها از راهبردهای کنند، آنآموزان در یک فعالیت یادگیری شرکت میکه دانشیوقتبنابراین، 
کنند تا پیشرفت خود را ارزیابی یادگیری خودتنظیم در طی مراحل خودواکنشی استفاده می

(، تأخیر در رضامندی 1997بندورا، ) یاجتماعمشابه، همسو با نظریه شناختی  طور بهکنند. 
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یک راهبرد یادگیری  عنوانبهمرحله عملکرد در خودتنظیمی( توسط یادگیرندگان )تحصیلی 
یمی( فعال خودتنظیشی دوراندمرحله )ها تحت تأثیر سطح خودکارآمدی تحصیلی آن

(. 2001ی، گذارد )بیمبنتآموزان تأثیر میشود و این تأخیر در رضامندی بر عملکرد دانشمی
هایی هستند که به تأخیر انداختن رضامندی تحصیلی را از رو، یادگیرندگان موفق آنینااز 

 کنند.طریق یادگیری خودتنظیم تجربه می
مستقیم  صورتبهگیری هدف پیشرفت های پژوهش حاضر، جهتمطابق با یافته

تأییدی بر فرضیه اول که این خود  بینی کننده مثبت معنادار یادگیری خودتنظیم استپیش
؛ 2010؛ بیمبنتی، 2014کیم و همکاران، گذشته ). چنین نتایجی همسو با نتایج مطالعات است

( 2017؛ آریانی، 2012؛ شانون و همکاران، 2014کندکسی، -کادیوگ بو و ایزانتاریاکی
نشان یم بود. این یافته خودتنظگیری هدف پیشرفت با یادگیری مبنی بر وجود رابطه بین جهت

ی با یادگیری توجهقابلگیری هدف پیشرفت به طور مثبت و دهد که داشتن جهتمی
کند ( ادعا می2000) ینتریجپخودتنظیم ارتباط دارد. در تبیین این نتیجه باید متذکر شد، 

ها برای آن آنچهآموزان یک نظریه ناب را در مورد های هدف پیشرفت دانشگیریجهت
، مثال عنوانبهدهد. نحوه دستیابی به این موفقیت نشان می بخشد و نیزموفقیت می

شود آموزانی که بر این باورند که موفقیت در یک تکلیف با درک عمیق تعریف میدانش
توان از طریق دارند که موفقیت در مدرسه را میچنین بیان مییناهای تسلط(، گیریجهت)

ن، کمک به دیگران و تالش در جهت درک راهبردهایی نظیر کار سخت، همکاری با دیگرا
آموزانی که این باور را دارند در یک تکلیف با نشان دادن ست آورد. در مقابل، دانشدآن به

های عملکرد(، نیز راهبردهای موفقیت مانند تالش گیریجهتشوند )توانایی باال تعریف می
یگران و رفتار کردن مناسب با عالیق برای انجام بهتر بودن از دیگران، تحت تأثیر قرار دادن د

 دهند.معلم انجام می
گیری هدف آموزان با جهتکند که دانش( استدالل می2010) یمبنتیببه همین نحو، 

اجتناب دوست دارند چیزهای جدیدی یاد بگیرند و در -گرایش و تسلط-پیشرفت تسلط
دهند که خود را می ها جالب بوده و ترجیحیک کالس درس شرکت کنند، زیرا برای آن

ی اجرا، برای تسلط جابهیشان هاکالسها معتقدند که آنیطوربهبرای یادگیری تنظیم کنند؛ 
( این 2000( و پینتریج )2013) یمرمنزرود و به همین سبب است که و مهارت به کار می

 نامند.آموزان را یادگیرندگان خودتنظیم میدانش
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بین مستقیم و ن است که خودکارآمدی تحصیلی پیشیافته دیگر پژوهش نمایانگر ای
کاراهر خوان با نتایج که مطابق با انتظار است و هم استیادگیری خودتنظیم  معنادارمثبت 

( و کاپرا و همکاران 2011(، یوسف )2014(، آلگره )2012(، احمد و همکاران )2014)
خودکارآمدی تحصیلی است. بینی یادگیری خودتنظیم از طریق ( مبنی بر قدرت پیش2008)

( اذعان داشتند که یادگیری خودتنظیم 2011زاده )در مقابل ناهمسان با یافته قنسولی و غنی 
، باید اظهار داشت این شدهحاصلبین خودکارآمدی تحصیلی است. در توجیه یافته پیش

رآمدی آموزان با خوکاکند دانش( که استدالل می1986و  1997)نتیجه از نظریه بندورا 
دهند، ی را برای دستیابی به تکالیف و موفقیت انجام میترمناسبتحصیلی، راهبردهای 

یافتند که فرایندهای خودتنظیمی در درکند. به همین جهت، برخی پژوهشگران حمایت می
کند که باورهای خودکارآمدی . آلکره در پژوهش خود اشاره میهستندیادگیری تعلیم پذیر 

دوراندیشی، عملکرد و خودواکنشی( تأثیر )تحصیلی بر تمام مراحل یادگیری خودتنظیم 
آموز معتقد است او قادر به انجام یک تکلیف که دانشیهنگامگذارد. به همین جهت یم

کند. لذا، این شتر استفاده میتحصیلی است، از راهبردهای شناختی و فراشناختی بی
، مسدودکنندههای قبلی، با وجود موانع آموزان بدون در نظر گرفتن توانایی پیشرفتدانش

بیشتری به  کارپشتتر، تالش خواهند کرد و یطوالنو  ترسخت، هاچالشها و یپرتحواس
نمایند تا یمیه ( به معلمان توص1990گروت )دهند. در همین راستا، پینتریج و دی خرج می

کنند ها مطمئن و دلگرم هستند و راهبردهای خودتنظیم را دنبال میآموزان آندریابند دانش
 ها را اصالح و تغییر داد.که در صورت نیاز ادراکات آن

بینی کننده صورت مستقیم پیش بهها نشان داد که یادگیری خودتنظیم همچنین، یافته
تحصیلی است. این نتیجه با نتایج بیمبنتی و کارابینیک  مثبتی برای تأخیر در رضامندی

( همسو است و نیز با نظریه زیمرمن 2007(، بیمبنتی )2013(، دی بندتو و بیمبنتی )2013)
کنند ( فرض می2013( همخوانی دارد. در تبیین یافته یاد شده، بیمبنتی و کارابینیک )2013)

آموزان شایسته دگیری است که توسط دانشکه تأخیر در رضامندی تحصیلی یک راهبرد یا
( بیان 2013)شود. به همین جهت زیمرمن و کارآمد برای رسیدن به اهدافشان به کار بسته می

آموزان باید زمان تفریح و شادی فوری را برای کند در طول مطالعات تحصیلی، دانشمی
شود ها برای فداکاری باعث میی احتمالی در نمرات باال فدا کنند. این تمایل در آنهاپاداش

که هم اعتماد به خود در توانایی برای یادگیری و هم تصمیم شخصی برای به تأخیر انداختن 
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یت این دو قابلیت جزء ابعاد اساسی یادگیری خودتنظیم درنهارضامندی را رشد دهند که 
یک راهبرد  عنوانبه( تأخیر در رضامندی را 2013، اخیراً دی بندتو و بیمبنتی )عالوهبهاست. 

تر های با ارزشیله آن افراد پاداش در دسترس را به نفع پاداشوسبهیادگیری خودتنظیم که 
ها معتقدند که یادگیری برای خاص، آن طوربهکنند. اندازند، تعبیر میدر آینده به تعویق می

یج موفق خودتنظیمی یک عامل کلیدی در جهت پرورش تأخیر در رضامندی تحصیلی و نتا
 یادگیری یجبلکه ترو یست،محتوا ن یمحتوا یسنقش معلم در کالس فقط تدراست. لذا، 

 در جهترا  هاآن راهبردهای یادگیری، یادگیری یآموزان برافعال است. کمک به دانش
ها ساز رشد تأخیر در رضامندی تحصیلی در آنینهزمنموده و  یبد ترغیجد مطالبکسب 

 .است
گونه های کاربردی پژوهش حاضر باید چنین بیان داشت این مطالعه هیچدر بحث از جنبه

شناسی کالس درس، رفتار معلمان، وضعیت اجتماعی و توضیح یا توصیفی از زمینه روان
آموزان در خارج از مدرسه ارائه های شغلی دانشآموزان یا مسئولیتاقتصادی دانش

ی فردی در تأخیر در هاتفاوتهای این پژوهش به درک ما از دهد. با وجود این، یافتهنمی
توانند نقش مهمی در افزایش کند. به همین سبب معلمان میرضامندی تحصیلی کمک می

تواند شان دارند. لذا، معلمان مییلیتحصآموزان به تأخیر انداختن رضامندی تمایل دانش
دی در تحصیلی را از طریق )الف( ترویج آموزان خود به تأخیر انداختن رضامنتمایل دانش

آموزان یی برای دانشهافرصتاهمیت و اثربخشی تعیین اهداف تحصیلی، )ب( فراهم کردن 
ها قبل از شروع تکالیف تحصیلی، )پ( نشان در جهت بررسی باورهای خودکارآمدی آن

های تمرین ( ارائهآموزان برای انجام تکالیف مشخص، )تدادن اعتماد به توانایی دانش
شده درک یینتعیشرفتشان را در تکلیف پآموزان بتوانند نحوه که دانشیطوربهکننده هدایت

ی و خودآموزی خود نظارتی، خود ثبتی، ترویج خود کمکی هامهارتکنند، )ث( ترویج 
راهبردهای  ( آموزشدر طول تکمیل تکالیف، )ج( تقویت تالش و عالقه به مواد درسی، )چ

ی، تمرین، بسط و تفکر انتقادی، )خ( تقسیم تکالیف به اجزاء یا دهسازماننند شناختی ما
تکالیف )بیمبنتی،  در تمامیعی و )ح( ارائه بازخورد مؤثر توزفواصل کوتاه برای ترویج تمرین 

2007.) 
هایی به شرح زیر است که تا حدی منجر یتمحدودحال، این پژوهش نیز دارای  ینا با

ها را ینگرانتواند این شود. یک دلیل که میپذیری نتایج مییمتعمدر بحث هایی ینگرانبه 
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ی هااستنباطدر این مطالعه است. این رویکرد  شدهگرفتهتوضیح دهد طرح همبستگی به کار 
کند. یک روش جایگزین و کارآمد تمرکز بر مطالعه مربوط به جهت اثرات را محدود می

گیری هدف پیشرفت و این موضوع است که آیا جهتآزمایش  منظوربهطولی و تجربی 
آموزان از تأخیر در رضامندی تحصیلی خودکارآمدی و یادگیری خودتنظیم بر استفاده دانش

ی موجود در این هاتفاوتتوانند تا حدی گذارد یا نه. این مطالعات مییمدر طول زمان تأثیر 
 ها طول زمان را شناسایی نمایند.بودن آن مطالعه، قوی و پایدار بودن نتایج و ثابت و سازگار

آموزان از جمله وضعیت اجتماعی و افزون بر این، اطالعات اضافی در مورد دانش
اقتصادی، آموزش والدین، عملکرد تحصیلی قبلی و نگرش نسبت به مدرسه و تحصیل نیز 

انگیزش،  ها باید در تحقیقات آتی در مورد تأثیریتمحدودمورد توجه قرار گیرد. این 
اعتقادات انگیزشی و استفاده از راهبردهای شناختی و خودتنظیمی بر تأخیر در رضامندی 

های در زمینه یقتحققرار گیرند. همچنین،  موردتوجهتحصیلی در نتایج مرتبط با تحصیل 
 یادگیری هاییطها، در محتواند در سراسر حوزهمی یافته ینا یاکند که آ یبررس یدبا یگرد

 یک یت،درنها داده شود. یممختلف تعم هاییژگیآموز با ودانش یهاگروه یانو در م
گیری نوع جهت یکاز  آموزاندانشاستفاده  یدرک چگونگ یبرا تواندیم یفیک یکردرو

 یادگیری خودتنظیماساس  بر شانیلیتحصبه تأخیر انداختن رضامندی  یخاص و چگونگ
 .انجام شود
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