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چکیده
شبینی
هدف پژوهش حاضر شناسایی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودکارآمدی و خو 
شآزمون-پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه پژوهش همه
تحصیلی بود .این مطالعه نیمهآزمایشی با طرح پی 
دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی  79 13 - 98بودند .برای انتخاب نمونه از میان اعضای
جامعه تعداد  50نفر با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند.
گروه آزمایش  10جلسه  70دقیقهای با روش آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی آموزش دید و گروه کنترل
آموزشی دریافت نکرد .ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامههای خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان (  ) 1999و
خوشبینی تحصیلی بیرد و همکاران (  ) 2010بودند که پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ بهترتیب  0/ 90و 0/ 94
محاسبه شد .دادهها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که آموزش راهبردهای
شآموزان شد
شبینی تحصیلی دان 
شناختی و فراشناختی به طور معناداری باعث افزایش خودکارآمدی و خو 

شآموزان میتوان اقدام به آموزش
(  .)P>0/ 05بر اساس نتایج برای بهبود خودکارآمدی و خوشبینی تحصیلی دان 

راهبردهای شناختی و فراشناختی کرد.
شبینی تحصیلی.
کلید واژهها :راهبردهای شناختی و فراشناختی ،خودکارآمدی تحصیلی ،خو 
دریافت مقاله79 13 / 11 / 14 :

پذیرش مقاله1 398 /2/ 21 :

 .1کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی ،واحد ورامین -پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران

radfar.meisam@yahoo.com

 .2دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی ،واحد علوم و تحقیقات اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران (نویسنده

مسئول) ghazbanrazie@gmail.com

 .3کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران
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مقدمه
رشد و بالندگی هر جامعهای مرهون نظام آموزشی آن جامعه و میزان توانمندی علمی و عملی
شآموزان آن جامعه در آینده میباشد .بر این اساس همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از
دان 
یکنند ،اما برخی عوامل موجب به هدر رفتن
درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش م 
شها
یشوند که در بررسی علل این پدیده پژوه 
یها م 
بخشی قابل توجهی از این سرمایهگذار 
شآموزان
نشان دادند که غالب ًاًا علت این امر نیازها ،انگیزهها ،باورها ،تمایالت و استعدادهای دان 
ینیا .) 1388 ،همچنین زندگی تحصیلی از مهمترین دورههای
یپور ،زارعی و زند 
است (زینل 
زندگی فرد است که بر تربیت و یادگیری ثمربخش و موفق فرد تأثیر میگذارد و در آن لیاقت و
شها ،موانع و
یآورد .در این زندگی دانشآموزان با انواع چال 
توانایی و پیشرفت علمی به بار م 
شآموزان در برخورد با این موانع و
فشارهای خاص دوران تحصیل مواجه میشوند .برخی از دان 
یکنند ،اما برخی دیگر ناموفق هستند (مرادی و چراغی .)39 13 ،از
شها موفق عمل م 
چال 
شبینی
یتوان به خودکارآمدی تحصیلی 1و خو 
شآموزان م 
متغیرهای تحصیلی مهم بر روی دان 

تحصیلی 2اشاره کرد.

شآموزان
باورهای خودکارآمدی یکی از راههایی است که پژوهشگران انگیزش ،باورهای دان 
درباره قابلیتهایشان برای انجام تکالیف مدرسه را مفهومسازی کردند که بهعنوان قضاوتهای
افراد درباره قابلیتهایشان برای سازماندهی و اجرای آن برای نیل به انواع عملکردهای خاص

تعریف شده است (فلدمن و کوباتا .) 2015 ،3خودکارآمدی در تعامل با افکار ،احساسات و

یگذارد .برآورده کردن و حفظ معیارهای
رفتارهای فرد شکل میگیرد و بر آنها تأثیر م 
عملکرد میزان خودکارآمدی را افزایش و ناکامی دربرآوردن و حفظ آن معیارها آن را کاهش
یدهد (چیو و تسای،4
م 

 .) 2014خودکارآمدی تحصیلی بهعنوان بخشی از باورهای

خودکارآمدی عمومی است که به عنوان قابلیت درک فرد در انجام وظایف الزم برای رسیدن به
تهایی که در
اهداف تحصیلی تعریف شده است .باورهای خودکارآمدی تحصیلی به مهار 
یشود (هانیکی
یشود ،بلکه به باورهای مطالعه و تحصیل مربوط م 
شخص وجود دارد مربوط نم 
1
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3
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4
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و برادبنت .) 2016 ،1چهار عامل در خودکارآمدی تحصیلی مؤثر است .اول اطمینان به توانایی
خود در انجام موفق تکالیف در کالس درس ،دوم اطمینان به توانایی خود در انجام موفق
تکالیف در بیرون کالس ،سوم اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران در نظام آموزشی و
چهارم اطمینان به توانایی خود در مدیریت موفق کار ،خانواده و نظام آموزشی (ازر و اکگان،2

 .) 2015افراد با خودکارآمدی تحصیلی باال از فرایندهای فکری سطح باالتر از قبیل تجزیه و
یکنند و خود را
تحلیل ،ارزشیابی و ترکیب برای حل مسائل ساده و پیچیده تحصیلی استفاده م 
شانگیز موفق تصور م 
در تکالیف چال 
یکنند (بندورا.) 2010 ،3

شبینی تحصیلی مفهوم نوظهوری است که متشکل از خصوصیات جمعی تاکید
همچنین خو 
شآموزان نسبت
شآموزان به معلمان و احساس هویت دان 
تحصیلی ،کارآمدی جمعی ،اعتماد دان 
یکنند (هوی ،تارتر و هوی،4
شآموزان را پایهگذاری م 
شهای دان 
به مدرسه است که نگر 

تهای درونی مدرسه به
تها و ظرفی 
شبینی تحصیلی جمعی از باروهای مرتبط با قو 
 .) 2006خو 
منظور رسیدن به پیشرفت تحصیلی است و بهعنوان نیروی قوی برای تبیین عملکرد تحصیلی

شبینی تحصیلی به معنای یک
یشود (نرتیال ،کیتونن و النکا .) 2015 ،5خو 
فراگیران تعریف م 
شآموزان است مبنی بر اینکه آنها قادر هستند با تاکید بر یادگیری خود ،اعتماد
باور مثبت در دان 
به معلمان و احساس هویت نسبت به مدرسه ،زمینه پیشرفت تحصیلی خود را فراهم آورند .به

شآموزان تصویر غنی از عاملیت انسانی را به تصویر
شبینی تحصیلی دان 
طور خالصه خو 
یکند
شآموزان را از نظر ابعاد شناختی ،عاطفی و رفتاری تبیین م 
یکشد که رفتار دان 
م 

(کولوفاس ،بانگتراکول و وانگوانیچ .) 2015 ،6خوشبینی یک ویژگی روانشناختی است که
شبینی تحصیلی به
فنظر از توانایی یا انگیزش ،فراگرفته شود و افزایش یابد و خو 
یتواند صر 
م 
یکند و باعث افزایش خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی
ایجاد محیط مثبت در مدرسه کمک م 
یشود (چنگ.) 2011 ،7
م 
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شبینی تحصیلی در سطح پایینی قرار دارند و
دانشآموزان بسیاری از نظر خودکارآمدی و خو 
یگردد ،لذا
این امر باعث افت سایر عملکردهای تحصیلی آنان از جمله موفقیت تحصیلی آنها م 
باید به دنبال راهکارهایی برای بهبود ویژگیهای مذکور بود .یکی از روشهای مؤثر برای بهبود

یهای مختلف تحصیلی ،آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی 1است (روئلی،
ویژگ 

نوویتزکی و برثولد .) 2017 ،2شناخت به دانش و آگاهی و فراشناخت به دانش درباره فرایندهای

شناختی و چگونگی استفاده از آنها اطالق م 
یشود (ال-ازیمی و ال-جمال .) 2019 ،3راهبردهای
ًال آموختهشده و
یکنند تا اطالعات تازه را برای ترکیب با اطالعات قب ًال
شناختی به ما کمک م 
ذخیرهسازی آنها در حافظه بلندمدت آماده کنیم و شامل فرایندهای تکرار یا مرورف بسط یا

یشود و به اصطالح به این راهبردها ،راهبردهای یادگیری و
گسترش معنایی و سازماندهی م 

یگویند (برثولد ،ناکلس و رنکل .) 2007 ،4راهبردهای فراشناختی راهبردهایی هستند
یادآوری م 
یتوان به سه مقوله
برای نظارت بر راهبردهای شناختی و هدایت آنها ،این راهبردها را م 

مدهی تقسیم کرد (لوکا.) 2019 ،5
برنامهکنترل ،نظارت و نظ 

شهایی درباره اثربخشی راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودکارآمدی تحصیلی انجام
پژوه 
شبینی تحصیلی یافت نشد .برای مثال کلیری،
شده است ،اما پژوهشی درباره اثربخشی آن بر خو 
تهای
والردی و اشنادمن ) 2017 ( 6ضمن پژوهشی با عنوان تأثیر برنامه بهبود خودتنظیمی بر مهار 

شآموزان متوسطه به این نتیجه رسیدند که
استراتژیک ،خودکارآمدی و پیشرفت ریاضی دان 
تهای
آموزش خودتنظیمی با استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث بهبود مهار 

شآموزان شد .نوقابی ) 2016 ( 7ضمن پژوهشی
استراتژیک ،خودکارآمدی و پیشرفت ریاضی دان 
شآموزان به این
درباره اثر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر عزت نفس و خودکارآمدی دان 
شآموزان شد.
نتیجه رسید که این شیوه آموزشی باعث افزایش عزت نفس و خودکارآمدی دان 

هرمیتا و ثامرین ) 2015 ( 8ضمن پژوهشی درباره تأثیر راهبردهای فراشناختی بر خودکارآمدی
1
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دانشجویان گزارش کردند که آموزش راهبردهای فراشناختی باعث افزایش خودکارآمدی

دانشجویان شد .راسموسن ،وراسچ ،شیئر و کارور ) 2006 ( 1ضمن پژوهشی با عنوان فرایندهای
خودتنظیمی و سالمت :نقش خوشبینی و سازگاری اهداف به این نتیجه رسیدند که بین
شبینی رابطه مثبت و معناداری
فرایندهای خودتنظیمی (راهبردهای شناختی و فراشناختی) با خو 
یآبادی ،صادقی و قدمپور (  )89 13ضمن پژوهشی با عنوان اثربخشی
وجود داشت .همچنین زنگ 
شآموزان
آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دان 
ناسازگار به این نتیجه رسیدند که راهبردهای خودتنظیمی با استفاده از راهبردهای شناختی و
شآموزان شد .نتایج
فراشناختی باعث بهبود خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دان 
فوند و علوی (  )79 13درباره اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی
پژوهش یوس 
شآموزان پسر دوره دوم متوسطه
( )CMSTبر خودکارآمدی خالق و اشتیاق تحصیلی در دان 
حاکی از آن بود که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث افزایش خودکارآمدی
شآموزان شد .در پژوهشی دیگر رهبر کرباسدهی ،حسین خانزاده و
خالق و اشتیاق تحصیلی دان 
ابوالقاسمی (  )79 13ضمن بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی
شآموزان نارساخوان گزارش کردند که آموزش راهبردهای
تحصیلی و عملکرد خواندن دان 
خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) باعث بهبود خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد خواندن
ینسب و رئیسی (  )79 13ضمن پژوهشی با عنوان
شآموزان نارساخوان شد .صنوبر ،کثیر ،تقو 
دان 
شبینی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی در
نقش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی ،خو 
شبینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان پرستاری به این نتیجه رسیدند که راهبردهای یادگیری
پی 
شبینی تحصیلی رابطه معناداری داشتند .فتاحی و کاویانی ( )49 13
شناختی و فراشناختی با خو 
شبینی
ضمن پژوهشی با عنوان نقش آموزش مبتنی بر راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی بر خو 
شآموزان دختر متوسطه دوم شهرستان سرپل ذهاب به این نتیجه رسیدند
آموزشی و رضایت دان 
شآموزان شد.
شبینی آموزشی و رضایت دان 
که این شیوه آموزشی باعث افزایش خو 
یتوانند به طور مناسب و بهینه مطالعه کنند
دانشآموزان بسیاری به مشاوران مراجعه و از اینکه نم 
یکنند .این گالیهها نشاندهنده
و یا اینکه پس از مطالعه ،مطالب را به یادآورند ،گالیه م 

. Rasmussen, Wrosch, Scheier & Carver
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یباشد .از آنجایی که
مشکالتی در زمینه راهبردهای شناختی و فراشناختی برای مطالعه م 
شبینی تحصیلی نقش مهمی در عملکرد تحصیلی و موفقیت
خودکارآمدی تحصیلی و خو 
شهای
شآموزان آیندهسازان جامعه هستند و عالوه بر آن پژوه 
شآموزان دارد و دان 
تحصیلی دان 
اندکی درباره اثربخشی راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودکارآمدی تحصیلی انجام شده و
شبینی تحصیلی انجام نشده ،هدف پژوهش حاضر شناسایی
پژوهشی درباره اثربخشی آن بر خو 
شبینی تحصیلی بود.
اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودکارآمدی و خو 
فرضیههای تحقیق
 -1آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودکارآمدی تحصیلی تأثیر دارد.
شبینی تحصیلی تأثیر دارد.
 -2آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خو 
روش تحقیق
شآزمون-پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه پژوهش
این مطالعه نیمهآزمایشی با طرح پی 
شآموزان دختر دوره متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی  79 13 - 98بودند .برای انتخاب
همه دان 
نمونه از میان اعضای جامعه تعداد  50نفر با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به روش
تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند .برای انجام این نوع نمونهگیری پس از بررسی
کهای ورود به مطالعه (برخورداری از سالمت جسمی ،داشتن افت تحصیلی ،عدم مشروطی
مال 
یا مردودی در سالهای گذشته ،عدم سابقه دریافت آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی و
شآموز) از همه
شآموزان و ولی دان 
تنامه شرکت آگاهانه در پژوهش توسط دان 
امضای رضای 
افرادی که تمایل به شرکت در پژوهش داشتند ،ثبتنام به عمل آمد و هنگامی که حجم نمونه به
تنام خاتما یافت .نحوه اجرای پژوهش این گونه بود که پس از هماهنگی
تعداد کافی رسید ،ثب 
با مسئوالن اداره آموزش و پرورش شهر اهواز اجازه پژوهش گرفته و پس از نمونهگیری به
روش در دسترس ،افراد به دو گروه مساوی (هر گروه  ) 25تقسیم شدند و به روش تصادفی یکی
از گروهها بهعنوان گروه آزمایش و دیگری بهعنوان گروه کنترل انتخاب شد.
گروه آزمایش  10جلسه  70دقیقهای با روش آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی آموزش
دید و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد .مداخله توسط پژوهشگر در یکی از مدارس شهر
کهای سخنرانی ،پرسش و پاسخ و بحث گروهی انجام شد که به شرح
اهواز با استفاده از تکنی 
شآموزان ،به ایجاد
زیر میباشد .در جلسه اول پس از آشنایی و برقراری رابطه دوستانه با دان 
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فها و کاربرد راهبردها پرداخته شد .در جلسه دوم راهبردهای تکرار یا
انگیزه ،بیان هد 
مرورذهنی آموزش داده شد .این راهبرد شامل بازگویی مطالب ،چندبار خوانی ،چندبار نویسی،
خط کشیدن و برجسته کردن مطالب کلیدی ،رونویسی مطالب دشوار و بازگویی مطالب برای
طدهی یا گسترش معنایی آموزش داده شد .این
خود بود .در جلسه سوم و چهارم راهبرد بس 
ًال آموختهشده ،تصویرسازی ذهنی ،استفاده
راهبرد شامل ارتباط دادن مطالب جدید به مطالب قب ًال
سگری ،آموزش مطالب آموختهشده به دیگران و شرح،
تبرداری ،قیا 
از سرواژهها ،یادداش 
تفسیر و تحلیل روابط میان مطالب بود .در جلسه پنجم راهبرد سازماندهی آموزش داده شد .این
راهبرد شامل دستهبندی یا طبقهبندی کردن اطالعات جدید به یک شکل جدید ،تبدیل متن
درس به نقشه یا نمودار ،استفاده از طرح درختی برای خالصه کردن اندیشههای اصلی یک
مطلب و تولید نقشه یا دیاگرام مفهومی برای مشخص کردن روابط میان مفاهیم کلیدی درس
بود .در جلسه ششم راهبردهای برنامهریزی آموزش داده شد .این راهبرد شامل تعیین هدف
شبینی زمان الزم برای مطالعه ،تعیین سرعت مطالعه و انتخاب یکی از راهبردهای
مطالعه ،پی 
شناختی برای مطالعه بود .در جلسه هفتم راهبرد کنترل و نظارت آموزش داده شد .این راهبرد
شامل ارزیابی پیشرفت مطالعه ،نظارت بر توجه و یادگیری خود ،سؤال پرسیدن از خود ضمن
شبینی سوالهای امتحانی بود .در جلسه
مطالعه و یادگیری ،کنترل زمان و سرعت مطالعه و پی 
مدهی آموزش داده شد .این راهبرد شامل تعدیل سرعت و زمان مطالعه و
هشتم راهبردهای نظ 
اصالح یا تغییر راهبردهای شناختی برای مطالعه بود .در جلسه نهم یک بار همه راهبردهای
شناختی به صورت اجمالی مرور و تمرین شد و به رفع اشکالهای موجود پرداخته شد .در جلسه
دهم یک بار همه راهبردهای فراشناختی به صورت اجمالی مرور و تمرین شد و به رفع
شآموزان تکلیفی
اشکالهای موجود پرداخته شد .الزم به ذکر است که در پایان هر جلسه به دان 
مبتنی بر راهبردهای آموزش داده شده ،ارائه شد و در ابتدای جلسه بعد تکالیف بررسی شدند
لپور و عاشوری.)49 13 ،
(حسینی ،ترابی ،شایان ،اسماعی 
شبینی تحصیلی بودند که توسط
ابزارهای پژوهش پرسشنامههای خودکارآمدی و خو 
دانشآموزان در مراحل پیشآزمون و پسآزمون تکمیل شدند .پرسشنامه خودکارآمدی
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تحصیلی :پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی را جینکز و مورگان ) 1999 ( 1طراحی کردند که
دارای  30گویه است و با استفاده از مقیاس چهار درجهای لیکرت از یک تا چهار نمرهگذاری
یشود (دامنه
میشوند .نمره پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی با مجموع نمره گویهها محاسبه م 
یباشد.
نمرات بین  30تا  021قرار دارد) و نمره بیشتر حاکی از خودکارآمدی تحصیلی باالتر م 
جینکز و مورگان (  ) 1999پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ  0/ 82گزارش کردند .همچنین
در کشور ایران حاتمزاده عربی ،ایزدی و هاشمی (  )49 13پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ
 0/ 75گزارش کردند .در تحقیق حاضر پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/ 90محاسبه شد.

شبینی تحصیلی را بیرد ،هوی و هوی) 2010 ( 2
پرسشنامه خوشبینی تحصیلی :پرسشنامه خو 
طراحی کردند که دارای  28گویه است و با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت از یک تا
شبینی تحصیلی با مجموع نمره گویهها محاسبه
یشوند .نمره پرسشنامه خو 
پنج نمرهگذاری م 
شبینی تحصیلی باالتر
یشود (دامنه نمرات بین  28تا  140قرار دارد) و نمره بیشتر حاکی از خو 
م 
یباشد .بیرد و همکاران (  ) 2010پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ  0/39گزارش کردند.
م 
همچنین در کشور ایران امجدزبردست ،غالمی و نعمتی (  )49 13پایایی ابزار را با روش آلفای
کرونباخ  0/ 89گزارش کردند .در تحقیق حاضر پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/ 94محاسبه
شد .همچنین دادهها در سطح توصیفی با استفاده از شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی
برای توصیف توزیع متغیرها و در سطح استنباطی با استفاده از روش تحلیل کوواریانس
چندمتغیری برای آزمون فرضهای آماری به کمک نرمافزار  SPSS-15تحلیل شدند.
يافتهها
در پژوهش حاضر  50دانشآموز حضور داشتند که  25نفر در گروه آزمایش (آموزش
راهبردهای شناختی و فراشناختی) و  25نفر در گروه کنترل قرار داشتند؛ به عبارت دیگر در هر
شآزمون و
گروه  50درصد از دانشآموزان حضور داشتند .نتایج میانگین و انحراف استاندارد پی 
پسآزمون خودکارآمدی و خوشبینی تحصیلی در جدول  1ارائه شده است.
شآزمون از نظر
نتایج آزمون تی نشان داد که گروههای آزمایش و کنترل در مراحل پی 
شبینی تحصیلی تفاوت معناداری نداشتند .شرایط استفاده از روش تحلیل
خودکارآمدی و خو 
. Jinks & Morgan
. Beard, Hoy & Hoy

1
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کوواریانس چندمتغیری وجود داشت .چون فرض نرمال بودن بر اساس آزمون کولموگروف–
سهای واریانس کوواریانس بر اساس آزمون  Mباکس رد،
اسمیرنوف تأیید ،فرض برابری ماتری 
سها بر اساس آزمون لوین رد و فرض همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته
فرض برابری واریان 
بر اساس آزمون کرویت بارتلت تأیید شد.
جدول  .1نتایج شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در مراحل ارزیابی
گروه آزمایش
متغیرها/گروهها

گروه کنترل

پیشآزمون

خودکارآمدی تحصیلی

سآزمون
پ 

M
68 / 24

SD
6/ 91

M
92 / 47

54 / 17

5/ 73

76 /93

شبینی تحصیلی
خو 

شآزمون
پی 

SD
8/ 11

M
66 / 46

SD
6/ 84

7/ 25

56 / 11

5/ 80

سآزمون
پ 
M
67 / 32

55/ 44

SD
7/ 01
5/ 89

نتایج تحلیل کوواریانس در حالت چندمتغیری در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس در حالت چندمتغیری
اثر
مداخله

آزمونها

مقدار

آماره F

معناداری

اندازه اثر

توان آزمون

اثر پیالیی

0/ 83

148 / 51

0/ 001

0/ 87

0/39

المبدای ویلکز

0/ 29

148 / 51

0/ 001

0/ 87

0/39

اثر هاتلینگ

1/ 95

148 / 51

0/ 001

0/ 87

0/39

گترین ریشه روی
بزر 

1/ 95

148 / 51

0/ 001

0/ 87

0/39

بر اساس نتایج جدول  2روش آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث بهبود حداقل
شبینی تحصیلی شد (  .)P<0/ 05نتایج تحلیل کوواریانس
یکی از متغیرهای خودکارآمدی و خو 
کمتغیری در جدول  3ارائه شده است.
در حالت ت 
کمتغیری
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس در حالت ت 
متغیرها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

خودکارآمدی تحصیلی

آماره F

معناداری

اندازه

توان آزمون

اثر
شبینی تحصیلی
خو 

736 /16

1

736 /16

651/ 49

0/ 001

0/ 90

0/79

815 / 72

1

815 / 72

641/ 15

0/ 001

0/ 86

0/ 92

بر اساس نتایج جدول  3روش آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث بهبود هر دو متغیر
شبینی تحصیلی شد .به عبارت دیگر این روش آموزشی باعث افزایش
خودکارآمدی و خو 
شبینی تحصیلی شد ( .)P<0/ 05
معنادار خودکارآمدی تحصیلی و خو 
بحث و نتیجهگیری
شبینی تحصیلی در سطح پایینی
شآموزان بسیاری از نظر خودکارآمدی و خو 
از یک سو دان 
قرار دارند و این امر باعث افت سایر عملکردهای تحصیلی آنان از جمله موفقیت تحصیلی آنها
یتوانند به طور
یگردد و از سوی دیگر دانشآموزان بسیاری به مشاوران مراجعه و از اینکه نم 
م 
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یکنند .این
مناسب و بهینه مطالعه کنند و یا اینکه پس از مطالعه ،مطالب را به یادآورند ،گالیه م 
یباشد .در
گالیهها نشاندهنده مشکالتی در زمینه راهبردهای شناختی و فراشناختی برای مطالعه م 
نتیجه هدف پژوهش حاضر شناسایی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر
شبینی تحصیلی بود.
خودکارآمدی و خو 
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث افزایش
شهای قبلی همسو بود .برای مثال کلیری و
خودکارآمدی تحصیلی شد .این یافته با یافته پژوه 
همکاران (  ) 2017ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش خودتنظیمی با استفاده از
راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث بهبود خودکارآمدی شد .نوقابی (  ) 2016ضمن پژوهشی
به این نتیجه رسید که راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث افزایش خودکارآمدی شد .هرمیتا
و ثامرین (  ) 2015ضمن پژوهشی گزارش کردند که آموزش راهبردهای فراشناختی باعث
یآبادی و همکاران (  )89 13ضمن پژوهشی به این
افزایش خودکارآمدی شد .عالوه بر آن زنگ 
نتیجه رسیدند که راهبردهای خودتنظیمی با استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث
فوند و علوی (  )79 13حاکی از آن بود
بهبود خودکارآمدی تحصیلی شد .نتایج پژوهش یوس 
که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث افزایش خودکارآمدی خالق شد .در
پژوهشی دیگر رهبر کرباسدهی و همکاران (  )79 13گزارش کردند که آموزش راهبردهای
خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) باعث بهبود خودکارآمدی تحصیلی شد .در تبیین این یافته
یتوان گفت که راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی مبتنی بر رویکرد سازندهگرایی
م 
هستند و این رویکرد بر نقش فعال فراگیر در مطالعه و یادگیری تاکید دارد .هنگامی که فرد در
مطالعه و یادگیری مطالب فعال باشد ،خودش دانش را ساخته و این امر از طریق افزایش احساس
عزت نفس تحصیلی باعث یادآوری بهتر مطالب خواهد شد .در نتیجه آموزش راهبردهای
شناختی و فراشناختی از طریق افزایش احساس عزت نفس تحصیلی باعث ارتقای خودکارآمدی
شهای مبتنی بر راهبردهای یادگیری شناختی و
یشود .تبیین دیگر اینکه آموز 
تحصیلی م 
یشوند فراگیران از راهکارها و راهبردهای مناسبی برای مطالعه و یادگیری
فراشناختی باعث م 
استفاده کنند ،بهتر از عهده تکالیف یادگیری برآیند و انگیزه خود را برای یادگیری باال ببرند .از
ًال سخت کوش ،پرتالش و با پشتکار
یکنند معمو ًال
این رو فراگیرانی که از این مهارت استفاده م 
یتوانند باعث بهبود خودکارآمدی تحصیلی آنها شوند.
هستند که این عوامل م 
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همچنین دیگر یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی
شهای قبلی همسو بود .برای مثال
شبینی تحصیلی شد .این یافته با یافته پژوه 
باعث افزایش خو 
راسموسن و همکاران (  ) 2006ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین فرایندهای
شبینی رابطه مثبت و معناداری وجود
خودتنظیمی (راهبردهای شناختی و فراشناختی) با خو 
داشت .عالوه بر آن صنوبر و همکاران (  )79 13ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که
شبینی تحصیلی رابطه معناداری داشتند .در
راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی با خو 
پژوهشی دیگر فتاحی و کاویانی (  )49 13ضمن پژوهشی گزارش کردند که آموزش مبتنی بر
شآموزان شد .در تبیین
شبینی آموزشی دان 
راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی باعث افزایش خو 
یتوان گفت که اضطراب امتحان از طریق اختالل در پردازش اطالعات و بازیابی آنها
این یافته م 
یگردد و آموزش راهبردهای یادگیری
باعث افت تحصیلی و ایجاد نگاه منفی به تحصیل م 
شناختی و فراشناختی به فراگیران کمک میکند تا با استفاده از این راهبردها به بهترین شیوه
ممکن به یادگیری مطالب بپردازند و در یادآوری آنها بهتر عمل نمایند که این عوامل از طریق
شبینی تحصیلی شوند .تبیین
افزایش اعتماد به نفس و کاهش اضطراب امتحان باعث افزایش خو 
بنظران معتقدند که عملکرد ضعیف باعث اضطراب امتحان و
دیگر اینکه برخی نظریهها و صاح 
یتوان
تهای عملکرد ضعیف و بالطبع اضطراب م 
یگردد .از عل 
ایجاد نگرش منفی به تحصیل م 
تهای مناسب مطالعه و حتی فقدان
تهای نامناسب مطالعه ،مطالعه ناکافی و یا فقدان مهار 
به عاد 
تهای مناسب امتحان دادن اشاره کرد .بنابراین در چنین حالتی آموزش راهبردهای شناختی
مهار 
یتواند از
یدهد ،م 
تهای الزم جهت مطالعه و یادگیری را آموزش م 
و فراشناختی که همانا مهار 
شبینی تحصیلی شود.
طریق کاهش اضطراب و افزایش عملکرد تحصیلی باعث افزایش خو 
شبینی
بر اساس نتایج آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در افزایش خودکارآمدی و خو 
تحصیلی مؤثر بود .در نتیجه روش آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به عنوان یک روش
شبینی تحصیلی قابلیت
مؤثر در بهبود ویژگیهای تحصیلی بهویژه افزایش خودکارآمدی و خو 
یتوانند از روش آموزش
کاربرد در مراکز آموزشی را دارد .بنابراین مشاوران و روانشناسان م 
یهای تحصیلی استفاده کنند.
راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی برای بهبود ویژگ 
یوار،
همچنین مسئوالن و برنامهریزان نظام تعلیم و تربیت برای گریز از آموزش و یادگیری طوط 
کنترل بر مطالعه و یادگیری ،نهادینه ساختن فرایندهای یاددهی-یادگیری و پرورش فراگیرانی
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اندیشهورز ،فکور و خودارزیاب باید به دنبال راهکارهایی باشند که از طریق آن چگونه
یادگرفتن را به فراگیران بیاموزند که یکی از راهکارهای مناسب همان آموزش راهبردهای
یادگیری شناختی و فراشناختی است .پیشنهاد دیگر برگزاری دورههای ضمن خدمت برای
معلمان است .توصیه دیگر اینکه از روش آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی
برای بهبود ویژگیهای تحصیلی استفاده شود .برای این منظور آموزش این راهبردها به
دانشآموزان توسط مشاوران مدارس یا اداره آموزش و پرورش میتواند اثرات مثبت زیادی در
بهبود عملکرد تحصیلی آنان داشته باشد .آخرین پیشنهاد به مولفان کتب درسی گنجاندن
سهای مرتبط از جمله تفکر و پژوهش ،تفکر و
راهبردهای آموزش شناختی و فراشناختی در در 
یباشد.
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