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چکیده
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانشآموزان مقطع
متوسطه شهرستان مرودشت انجام شد .در این راستا ،روش پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با
گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل دانشآموزان پسر پایه اول دوره متوسطه بودند که  03دانشآموز به روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.
راهبردهای فراشناختی در هشت جلسه گروهی به آزمودنیهای گروه آزمایش آموزش داده شد .دادهها با استفاده از
پرسشنامههای خودپنداره تحصیلی راجرز و عملکرد تحصیلی درتاج جمعآوری و با استفاده از تحلیل کوواریانس
تحلیل شدند .نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی میتواند مؤلفههای خودپنداره تحصیلی را به طور
معنیداری افزایش دهد و خودکارآمدی ،برنامهریزی و تأثیرات هیجانی را در عملکرد تحصیلی دانشآموزان به طور
معنیداری بهبود بخشد و در فقدان کنترل پیامد و انگیزش تغییری ایجاد نشد .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که
آموزش راهبردهای فراشناختی باعث افزایش خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانشآموزان در گروه آزمایش ،در
مقایسه با گروه گواه شد .مشاهدههای حاضر مؤید اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش خودپنداره و
عملکرد تحصیلی در دانشآموزان است.
کلید واژه ها :خودپنداره ،راهبردهای فراشناختی ،عملکرد تحصیلی ،دوره متوسطه.

.2دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،ایران ،نویسنده مسئولkeshtvarzehsan@gmail.com ،
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مقدمه
خودپنداره1

یا خودانگاره یکی از مفاهیم بسیار مهم در روانشناسی است .خودانگاره تمام آن درک و ذهنیت و

احساسی است که یک فرد نسبت به خویشتن خویش دارد .اینکه فرد خود را در یک زمینه توانا یا ناتوان ،در یک
زمینه آگاه یا ناآگاه بداند و اینکه خود را نسبت به اطرافیان در چه جایگاهی بداند تشکیلدهنده خودانگاره فرد است
(گرلتان .)2332 ،2مفهوم خودپنداره (که خود-ساخت ،خود-هویت ،خود-چشمانداز هم نامیده میشود) ساخت
چندبعدی است که اشاره به ادراک فرد از «خود» در رابطه با هر تعداد از ویژگیها مانند تحصیلکردهها و تحصیل
نکردهها و نقشهای جنسی و جنسیتی ،هویت نژادی و بسیاری دیگر دارد (بونگ و کالرک ،1111 ،0بیرن و ورث
گاوین ،1111 ،4هافمن ،2334 ،5هافمن ،هاتی و دیان بوردز) 2335 ،1؛ همچنین با مفهوم عزت نفس و احساس خشنودی
از زندگی ارتباط نزدیک دارد .هر فرد به خصوص هر نوجوان یک عقیده مخصوص و تصور ذهنی از وضع خود دارد
و به طریقی در ذهن خود آن را منعکس میسازد .این تصور ذهنی بر اثر تجارب شخصی و تأثیر دنیای خارج در او به
وجود میآید و کودک و نوجوان یک نظر ثابت و پایدار از محیط و از شخص خود و از ارتباط خود با محیط بهدست
میآورد ،برطبق آن مسایل زندگی را ارزیابی میکند و برای مقابله با آنها به کوشش میپردازد .در واقع شاید مهمترین
چیزی که ما درباره خودمان بیان میکنیم تفسیرهایی از رفتارهایمان و محیطی باشد که در آن زندگی میکنیم .مشاوران
و روانشناسان بر این نظرند که در بین انواع مشکالت جوانان (چه مشکالتی که از زبان خود جوانان شنیده و چه
مشکالتی که در رفتار آنان مشاهده میشود) بیشتر ارزشیابی غیرمنصفانه آنان از مشکالتشان دیده میشود .نگرش
خودکمبینی در بین بزرگساالن نیز به چشم میخورد .یک دلیل عمده این امر این است که اکثر جوامع و فرهنگها
موفقیتمدار هستند و برتوفیق و پیروزی فرد ارج مینهند (نوابینژاد .) 1021،یکی از روشهای ایجاد خودپنداره مثبت
درافراد ،اصالح نحوه اسنادهای علی افراد است .راتر )1125( 2در نظریه یادگیری اجتماعی خود بر این عقیده است که
بعضی از افراد خود را مسئول شکستها یا موفقیتهای خود (نتایج عملکرد) میدانند؛ در صورتیکه بعضی دیگر،
محیط و شانس و غیره را .افرادی که خود را مسئول موفقیت و شکست خود میدانند از منبع کنترل درونی برخوردارند
و افرادی که دیگران و محیط را مسئول موفقیت یا شکست خود میدانند ،منبع کنترل بیرونی دارند .یکی از پیامدهای
مهم اسناد علی در ارتباط با مرکز کنترل درونی و بیرونی مفهوم خودپنداره است .پیامدهای مثبت رفتار که به علتهای
درونی اسناد داده میشود ،در شخص احساس غرور و اعتماد به خود میکند ،در حالی که موفقیتی که به علل بیرونی
چون بخت و اقبال یا کمک دیگران و غیره نسبت داده شود ،منجر به احساس غرور و خودپنداره مثبت نمیشود .این
مطالب به طور آشکار به رابطه ما بین انگیزه پیشرفت افراد با منبع کنترل درونی و بیرونی داللت میکند و تصور میشود
که منبع کنترل درونی با سطوح باالتر پیشرفت مرتبط میشود (بناسی ،سوینی و دوفور1188 ،8؛ نقل شده توسط :مالتبی،
دی و مکااسکیل.)2332 ،1
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یکی از مهمترین پیشرفتهای نیمه دوم قرن بیستم ،پیدایش نظریههایی بود که بر نقش فرآیندهای عالی مؤثر بر
مهار و هدایت فرآیندهای شناختی تاکید میکنند .این فرآیندهای عالیتر فراشناخت 1نام دارد که نخستین بار بهوسیله
فالول مطرح شد (زینلی .)1081 ،فراشناخت ،برآمده از بنیانهای نظری و تجربی مستحکم و قانع کنندهای است که
برخی از مبانی آن را میتوان در آثار مربوط به روانشناسی تحولی-شناختی جستجو کرد .بر پایه دیدگاه پیاژه،
فراگیران ،بین هدفها ،وسیلهها ،تجربههای فراشناختی و بازدههای تکلیف مورد یادگیری ،رابطههایی مییابند و سپس،
مشاهدات خود را با مشاهدات به عمل آمده انطباق میدهند (دافی .)2332 ،2تدریس و آموزش چگونه فکر کردن و
چگونه مطالعه کردن ،بزرگترین کشف دهه هفتاد بود و با تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است ،کامالً روشن
است که تدریس و آموزش روشهای فراشناخت به دانشآموزان ،میتواند به پیشرفت قابل مالحظهای در یادگیری
منجر شود .چنانچه تفکر ،یک واقعیت پایدار باشد ،آموزش روشهای افزایش توانایی فراشناخت باید در برنامههای
تربیتی دهه معاصر و آینده نیز گنجانده شود تا از نتایج آموزش و پرورش بیشتر بهره مند شد .با بهکارگیری این روش،
دانشآموزان میتوانند یاد بگیرند تا درباره فرآیندهای فکری خودشان فکر کنند ،آگاهی به دست آورند و روشهای
خاصی را در خالل حل مسایل به کار برند که یادگیری دقیقتر ،کاملتر و پایدارتر میشود و نتایج سرمایهگذاری در
زمینه آموزش و پرورش در جهت رشد و ترقی جامعه ،مطلوبتر خواهد بود .آموزش راهبردهای فراشناخت باعث
بهبود عملکرد درک مطلب و سایر کنشهای شناختی فرد میشود .آموزش این راهبردها باعث میشود که فرد بتواند
تمام کنش های درگیر در یک عمل شناختی از ابتدا تا انتها را تحت نظر بگیرد و جریان یادگیری خود را به گونهای
هدایت کند که بهرهوری فرآیندهای ذهنیاش نسبت به زمان و مکان در دسترس افزایش یابد .این گونه آموزشها،
ابزارهای مفیدی برای تعمیم یادگیری به موقعیتهای مکانی و زمانی دیگر هستند (دیسوت و ازسوی .)2331 ،0از
آنجایی که پژوهشگران یک پایه نظری دقیق برای ارزشیابی و سنجش خودپنداره نداشتهاند ،در تالش برای رفع این
نقیصه شولسون ،هانبر و استانفون ( ) 1121یک الگوی سلسله مراتبی و چندبعدی از خودپنداره را گسترش دادندکه
خودپنداره عمومی به حوزههای شخصی و تخصصی تقسیم شدهاست .اخیرا پیشرفتهای قابل مالحظهای در کیفیت
پژوهشی از الگوهای قویتر نظری مثل الگوی شولسون و همکاران ،ابزار اندازهگیری بهتر مثل پرسشنامههای توصیف
خود و پرسشنامههای خودپنداره چندبعدی مارش ( )1112و روششناسی بهتر بهوجود آمده است (مارش و روچ،
 .)1111هانسفورد و هاتی ( ) 1182در یک فرا تحلیل گسترده و وسیع نتیجه گرفتند که همبستگی پیشرفت تحصیلی با
خودپنداره عمومی در حد متوسط است؛ اما همبستگی پیشرفت تحصیلی با خودپنداره تحصیلی در حدود  3/4است؛
لذا الزم است که با اتخاذ روشهای مطالعه مناسب سعی در تقویت روش مطالعه این گروه از دانشآموزان و به واسطه
آن سعی در برآورده ساختن بیشتر مؤلفههای عملکرد تحصیلی و خودپنداره نمود .مارش )1113( 4نیز در پژوهش
خود به این نتیجه رسیده است که بین پیشرفت تحصیلی و خودپنداره رابطه وجود دارد .پاریش و
مککلوسکی )1110( 5در بررسی خود به وجود ارتباط بین سبک فرزندپروری و خودپنداره 1جوانان اشاره نموده
است .وارنر ) 1118( 2در پژوهش خود به این نتیجه رسید که فشار بیش از حد والدین برای موفقیت فرزندان ،منجر به
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شکلگیری خودپنداره منفی میشود (نقل از دیباجنیا .)1080 ،نتایج پژوهش هالتر و هارپر )1182( 1نشان داد که
حمایت خانوادگی ،بیشترین تأثیر را روی خودپنداره آزمودنیهای دختر و پسر داشته است .مشابه همین نتایج توسط
نیسلن و متا )1114( 2نیز گزارش شده است.
تقویت راهبردهای فراشناختی از جمله مهارتهایی میباشد که احتماال میتواند در افزایش سطح خودپنداره و
درگیر شدن با دیگر ابعاد عملکرد تحصیلی نقش داشته باشد .راهبردهای فراشناختی ،مهارتهای بازبینی هستند که در
خودپنداره تحصیلی و آموزش فعال میشوند و اگر فرد نداند چگونه پاسخهایش را وارسی کند ،چگونه وقت کافی
برای مطالعه ص رف کند و یا چگونه در صدد تعیین سطح اطالعات قبال آموخته شده بر آید در آن صورت انجام
تکالیف یادگیری با دشواری بیشتر صورت میگیرد (دیره و بنی جمالی)1088 ،؛ بنابراین راهبردهای فراشناختی،
یادگیری را آسان نموده است؛ در واقع ،راهبردهای فراشناختی ابزار هدایت و نظارت بر راهبردهای شناختی هستند .در
راهبردهای یاددهی -یادگیری مبتنی بر نگرش فراشناخت ،فکر بیش از حافظه ارزش دارد و معلم تعادلی بین امنیت
روانی و آزادی برقرار میسازد تا دانشآموز بتواند ریسک کند.
در زمینه آموزش راهبردهای فراشناخت تحقیقات بسیاری صورت گرفته است؛ از جمله عبدوس ( )1083در
پژوهشی با هدف تعیین رابطه بین راهبردهای فراشناختی و تحول خودپنداره ،نشان داد که بین راهبردهای فراشناختی
و خودپنداره دانشآموزان رابطه مثبت وجود دارد .عملکرد تحصیلی و عوامل مرتبط با آن سالهاست که مورد توجه
متخصصان آموزش و پرورش است .تأکید بر نقش فراگیران در فرآیند یاددهی  -یادگیری و تأکید بر تربیت
یادگیرندگانی که احساس ارزش و خود باوری داشته و نوآور و خالق باشند ،از جمله مسائل مهمی میباشد که میتواند
به عملکرد مناسب و مطلوب کمک کند (زینلی.)1081 ،
پیشبینی عملکرد تحصیلی و کشف عواملی که به موفقیت تحصیلی و پایداری 0آن در دانشآموزان مربوط است،
موضوعاتی هستند که بیشترین اهمیت را در آموزش و پرورش دارند (کشتورز کندازی .)1012 ،عملکرد تحصیلی
پیشبینی کننده عملکرد فرد در دیگر سطوح آموزشی و یا پیامدهای و عملکرد شغلی در دورههای مختلف کاری
است (رابن ،مککوچ( .)2335 ،4زینلی )1081 ،انگیزش ،تأثیرات هیجانی ،مهارتهای مطالعه ،برنامهریزی ،کنترل پیامد
تحصیلی و خودکارآمدپنداری را به عنوان عوامل تأثیرگذار در عملکرد تحصیلی دانشآموزان میداند .نتایج پژوهش
عابدی ( )1081نشان داد که امروزه مشکل بیشتر دانشآموزان این است که یاد نگرفتهاند که چگونه یاد بگیرند.
راهبردهای فراشناختی رفتارهایی است که دانشآموزان در جریان یادگیری یا حل مسئله به طور فعال به کار میگیرند
تا عملکرد خودشان را تنظیم و هدایت کنند .این مهارتها به دانشآموزان کمک میکنند تا نتایج تالشهایشان و
میزان تسلط خود را بر مطالبی که خواندهاند ،ارزیابی کنند.
راهبردهای فراشناختی به دانشآموزان کمک میکنند تا درک کنند که مفاهیم از نظم و ترتیبهای مشاهده شده
در اشیا و رویدادها ،زبان یا برچسبهای نمادینی ساخته میشوند که برای تعیین این نظم استفاده میشوند .در ساخت
مفاهیم جدید خودپنداره دخالت دارد و یادگیری معنیدار فرآیندی است که از طریق آن انسانها بیشتر دانش کاربردی
خود را بهدست میآورند (سیف .)1081 ،به اعتقاد الگن )2334( 5آموزش فراشناختی نقش مهمی در تنظیم فرآیندهای
شناختی دارد و هنگامی که فرد فرآیندهای شناختی را درک میکند ،قادر به کنترل آن فرآیندها و استفاده از آنها در
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یک شیوه پربازده برای رسیدن به یادگیری بهتر خواهد بود .تواناییهای فراشناختی در سنین  5تا  2سالگی بروز نموده
و در سالهای بعد گسترش مییابد؛ بنابراین از سنین پیشدبستانی میتوان راهبردهای مناسب فراشناختی را به
دانشآموزان آموزش داد و در دورههای تحصیلی باالتر میتوان آنها را گسترش داد .مهارت سازماندهی -برنامهریزی
یکی از مهارتهای فراشناختی میباشد که شامل تعیین هدف برای یادگیری و مطالعه ،پیشبینی زمان الزم برای مطالعه،
تعیین سرعت مناسب مطالعه ،تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری و انتخاب راهبردهای یادگیری مفید است
(به نقل از سیف.)1010 ،
پاشایی ( )1088در پژوهشی به این نتیجه رسید که مهارت برنامهریزی باعث افزایش دقت و نظم در انجام کارهای
روزانه فرد میشود .کارهای او به صورت هماهنگ و منظم در میآید .برنامهریزی در افزایش میزان درک و یادگیری
بسیار موثر است؛ زیرا برنامهریزی و انجام مطالعه در یک زمان و مکان مشخص میتواند میزان دقت و کارآیی حافظه
را افزایش دهد .با بکارگیری راهبردهای فراشناختی فراگیرنده تالش میکند تا از نظام شناختی خود آگاه شود ،راههای
از میان بردن موانع یادگیری را بکاود ،شیوههای بهینه یادگیری را پیریزی کند و خودنظم جویی همهجانبه داشته باشد
(آقازاده و احدیان .)1082 ،راهبردهای فراشناختی موجب کارآیی ،بهبود فرآیند پردازش اطالعات در حافظه و
یادگیری هدفمند و آگاهانه میشود و نقش مهمی در بهبود ،انتقال و تعمیم یادگیری از یک موقعیت به موقعیت جدیدتر
و نیز نگهداری پایدارتر مطالب یادگرفته شده دارد .بیتردید راهبردهای فراشناختی ،مقدمهای برای تقویت خودپنداره
و در نتیجه پیشرفت تحصیلی میشود و تجربه موفقیت در تحصیل احساس خودباوری و ارزشمندی و توانمندی را در
فرد ایجاد میکند (لیندا.)2331 ،
ویت ( ) 2313در پژوهشی با هدف توصیف فراشناخت به معنی آگاهی و کنترل شناخت خود آورده است،
دانشآموزانی که از راهبردهای فراشناختی استفاده میکنند نسبت به دانشآموزانی که از این راهبردها استفاده
نمیکنند ،موفقتر هستند؛ زیرا که دانش و معلومات در مسیر گسترش مهارتهای خودمطالعهای 1در حال حرکت است
که عوامل مهم آن فرآیند یادگیری و شایستگی دانشآموزان در مهارتهای مطالعه میباشد که این مهارتها به طور
موثر بر پیشرفت در مدرسه و زندگی بعد از تحصیل تأثیر خواهند داشت؛ بنابراین دانشآموزانی که روش های یادگیری
و مطالعه مناسب را گسترش نمی دهند ،در انگیزش برای یادگیری و برنامهریزی فرآیند یادگیری و ارزیابی کلی آنها،
ناکارآمد خواهند بود و این ناکارآمدی بر پیشرفت دانشآموزان در طول تحصیل و بعد از تحصیل ،به طور منفی تأثیر
خواهد داشت؛ همچنین برخی از دانشآموزان ممکن است علیرغم اختصاص زمان کافی برای مطالعه ،دچار شکست
شوند که دلیل اصلی آن ،عدم کسب مهارتهای مطالعه موثر و مفید است .عالوه براین ،دانشآموزانی که مهارتهای
مطالعه مناسب را در مدرسه کسب میکنند ،نگرش مثبتی را نسبت به مدرسه و یادگیری انتخابی بهعنوان یک هدف،
رشد میدهند .ضمن این که موفقیت کسب شده بعد از مطالعه مفید موجب اطمینان خاطر و تشویق دانشآموزان در
جهت تغییر دیدگاهشان نسبت به مطالعه ،به عنوان یک فعالیت لذتبخش ،خواهند شد (دیلکمن ،آدا و آلور.)2331 ،
از این رو ،احتماال تقویت راهبردهای فراشناختی در خودپنداره و عملکرد تحصیلی میتواند گامی مهم و اساسی در
جهت بهبود فرآیند آموزش و عملکرد فراگیران در جهان در حال پیشرفت باشد .بر این اساس هدف پژوهش حاضر،
اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانشآموزان پسر دوره متوسطه شهرستان
مرودشت میباشد .در این راستا ،فرضیههای زیر مورد آزمون قرار گرفت:
 آموزش راهبردهای فراشناختی میتواند مؤلفههای خودپنداره تحصیلی را در دانشآموزان افزایش دهد.
self- study

1

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
 آموزش راهبردهای فراشناختی میتواند مؤلفههای عملکرد تحصیلی را در دانشآموزان افزایش دهد.
روش پژوهش
روش پژوهش ،نیمهآزمایشی و طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه
دانشآموزان پسر پایه اول دوره متوسطه شهر مرودشت که در سال تحصیلی  12-18در یکی از پایههای اول متوسطه
رشتههای علوم انسانی ،تجربی یا ریاضی -فیزیک مشغول به تحصیل بودند ،بود .با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
خوشهای چندمرحلهای ،ابتدا  2مدرسه پسرانه به طور تصادفی انتخاب شدند .سپس از بین کالسهای این مدارس2 ،
کالس انتخاب شد که تعداد دانشآموزان این دو کالس مجموعا  43نفر بودند .بعد به طور تصادفی یکی از
کالسها درگروه آزمایش و کالس دیگر هم در گروه کنترل جایگزین شدند؛ اما پس از اجرای پرسشنامهها و
جمعآوری داده ها ،پرسشنامههای مربوط به 13آزمودنی که به غیبت زیاد در جلسات یا مخدوش بودن ،کنار
گذاشته شدند .در نهایت دادههای مربوط به  03آزمودنی در تحلیل وارد شدند .در طرح مورد بحث ،آزمودنیها به
طور تصادفی انتخاب و به طور تصادفی هم در گروههای آزمایش و کنترل جایگزین شدند .قبل از اجرای متغیر
مستقل( ،)Xسطح عملکرد تحصیلی و خودپنداره تحصیلی آزمودنیهای هر دو گروه بهوسیله پرسشنامههای عملکرد
تحصیلی درتاج و خودپنداره تحصیلی راجرز اندازهگیری شدند (مرحله پیشآزمون) .الزم به ذکر است محتوی برنامه
آموزش راهبردهای فراشناخت ،بر اساس تعاریف و مولفههای فراشناخت و نیز چندین برنامه فراشناختی موجود برای
اثربخشی آن بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانشآموزان ،تهیه شده است .برای استفاده بهتر و آشنایی بیشتر
آزمودنیهای گروه آزمایشی ،محتوی این راهبردها ،شیوه یادگیری و تکالیف مرتبط با آنها به صورت جزوهای در
اختیار آنها قرار گرفت .شیوهی آموزش برگرفته از تدریس دوجانبه پالینسکار و براون )1184( 1و نظریه یادگیری
اجتماعی بندورا )1122( 2بود .در این روش چهار راهبرد اصلی «خالصه کردن»« ،سؤال کـردن»« ،توضـیح دادن» و
«پیشبینی کردن» آموزش داده میشود .این شیوه ،روندی را شامل میشد که از ارایه توضیحات الزم توسط آزمایشگر
و نمایش الگو توسط او شروع میگردید .هر راهبرد در الگوهای حداکثر پنج نفری مورد بحث قرار میگرفت و
تکالیف مرتبط با راهبرد به طور گروهی اجرا میشد و نهایتا خود دانشآموز به تنهایی تکالیف در نظرگرفته برای
آموزش هر راهبرد را انجام میداد .هدف اساسی و نهایی آموزش هرراهبرد ،انجام مستقالنه تکلیف توسط خود
دانشآموز بود .در هر جلسه الزم بود دانشآموزان از کار گروهی خود و نیز کار فردی انجام داده شده توسط آنها
گزارش تهیه کنند .این گزارش توسط آزمایشگر مورد اررزیابی قرار میگرفت و توسط آزمودنی و با همکاری
آزمایشگر اصالح میشد .برای استفاده بهتر و آشنایی بیشتر آزمودنیهای گروه آزمایشی ،محتوی این راهبردها ،شیوه
یادگیری و تکالیف مرتبط با آنها به صورت جزوهای در اختیار آنها قرار گرفت .بر این اساس ،گروه آزمایش هشت
جلسه گروهی یک ساعته تحت تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی قرار گرفتند و پس از اتمام آموزش،
دوباره پرسشنامههای مذکور برای هر دو گروه اجرا شد (مرحله پسآزمون) .به این صورت دادههای مربوط به عملکرد
و خودپنداره تحصیلی آزمودنیها جمعآوری شد.

Palinscar & Brown
Bandura
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جدول  .2خالصه جلسات آموزش راهبردهای فراشناختی
جلسه

اهداف

موضوع

 -آشنا شدن با مفهوم مطالعه و یادگیری

 راهبردهای برنامه ریزیاول

 -ارتباط مطالعه با یادگیری

 -تعریف یادگیری و مطالعه

 -کسب توانایی تعیین هدف برای مطالعه یک موضوع

 -تعیین هدف مطالعه

 تکالیف :تعیین اهداف برای یک موضوع درسی -یادگیری تعیین زمان

 پیش بینی زمان الزم برای مطالعه ودوم

 -سرعت مناسب برای انجام مطالع

یادگیری
 -تعیین سرعت مطالعه

 تکلیف :انجام زمانبدی و تنظیم سرعت مطالعه براییک موضوع درسی
 -آشنا شدن با انواع نظریه های یادگیری(رفتاری و

سوم

 -تحلیل چگونگی برخورد با موضوع

شناختی)
 -تکلیف :تمرین مطالعه و یادگیری چند موضوع درسی

یادگیری

با نظریه های گوناگون یادگیری

چهارم

 -تعیین راهبرد یادگیری مناسب برای مظالعه

 انتخاب راهبردهای یادگیری (راهبردهایشناختی)

 تکلیف :تمرین مطالعه و یادگیری بر اساس راهبردانتخابی
 -تقویت روش مطالعه و یادگیری

 -یادگیری مطالب ساده و پایه

پنجم

 -دسته بندی اطالعات جدید

ششم

 تکلیف :مطالعه یک موضوع به روش دسته بندیکردن

 -یادگیری مطالب پیچیده و دشوار

 -تقویت روش مطالعه و یادگیری

 -تهیه فهرست عناوین یا سرفصل ها

 -تکلیف :مطالعه یک موضوع به روش تهیه فهرست و

 -تبدیل متن درس به طرح و نقشه و نمودار

نمودار

 دسته بندی اطالعات جدید بر اساس مقولههای آشنا
هفتم

 تقویت روش مطالعه و یادگیری -تکلیف :مطالعه یک موضوع به روش دسته بندی

 -استفاده از طرح درختی برای خالصه کردن

اندیشه های اصلی یک مطلب و نشان دادن روابط میان کردن و پیدا کردن روابط بین مطالب
آنها
 تقویت روش مطالعه و یادگیریهشتم

 استفاده از نمودار گردشی برای توضیح وتشریح یک فرآیند پیچیده

 توانایی انتخاب روش مطالعه مناسب با توجه بهموضوع مورد مطالعه
 تکلیف :مطالعه یک موضوع با استفاده از نمودارگردشی

ابزارها
برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای زیر استفاده شد.
پرسشنامه خودپنداره «راجرز» :این پرسشنامه در سال 1108تا  1152توسط کارل راجرز به منظور سنجش میزان
خویشتنپنداری افراد تهیه شده که شامل دو فرم جداگانه «الف» و«ب» و دارای  25سوال است .فرم «الف»
خویشتنپنداره پایه ،یعنی آنگونه که فرد خودش را میبیند و تصوری را که در حال حاضر از خودش دارد ،میسنجد؛
فرم «ب» خویشتن پنداره ایدهآل یا آرمانی را مورد سنجش قرار میدهد؛ یعنی آن گونه که فرد آرزو دارد باشد .در هر
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فرم  25صفت قطبی (مثبت و منفی) قرار داده شده است .آزمودنی ابتدا باید به فرم «الف» و سپس «ب» پاسخ دهد .فرم
«الف» را با توجه به تصویری که از خصوصیات و صفات خود دارد ،تکمیل میکند و فرم «ب» باید بر اساس آرزوها
و ایدهآلهایش تکمیل شود .طرز تکمیل سواالت به این شکل است که در برابر هر صفت متضادش هم نوشته شده،
آزمودنی باید خود را با توجه به آن دو صفت ارزیابی کند و به خودش نمرهای بین 1تا  2دهد .به تعبیر دیگر ،در
پرسشنامه راجرز یک مقیاس دوقطبی  2درجهای در نظر گرفته شده است و مفاهیمی که مربوط به مسئله تحقیق است
در دو قطب مقیاس قرار گرفتهاند .از پاسخدهنده خواسته میشود تا مفهومی را روی یک مقیاس دوقطبی  2درجهای
عالمتگذاری نماید؛ سپس با محاسبه جمع نمرههای هر مفهوم در هر یک از مقیاسها مشخص گردیده است که دو
مفهوم از نظر یک فرد یا یک گروه تا چه اندازه به یکدیگر شبیه هستند .برای بررسی میزان پایائی آزمون ،از روش
دونیمه کردن و ضریب همبستگی حاصل از نمرات هر دونیمه استفاده شده است .همبستگی بین نمرههای سؤالهای
فرد و سؤالهای زوج براساس همبستگی گشتاوری پیرسون محاسبه شد .ضریب همبستگی برابر  3/12است؛ سپس با
استفاده از روش اسپیرمن ،ضریب اعتبار کل آزمون محاسبه شد .ضریب همبستگی محاسبه شده برابر با  3/83است که
در سطح آلفای  3/331معنیدار است .روایی آزمون با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه راجرز مورد تأیید میباشد
(حسنی ،احقر ،اکبری و شریفی1082 ،؛ نودرگاهفرد1020 ،؛ محمدیکاجی.)1022 ،
پرسشنامه عملکرد تحصیلی «درتاج» :این آزمون دارای  48سئوال میباشدکه برخی از سئواالت فقط یک عامل
و برخی دیگر بیشتر از یک عامل را اندازهگیری میکنند .مجموع نمرات سئواالت ،01 ،03 ،21 ،28، 12 ،4 ،0 ،2 ،1
 42 ،41 ،42 ،43 ،02 ،01 ،02و  48عامل اول (خودکارآمدپنداری) را اندازهگیری میکننند که به طور مستقیم
نمرهگذاری میشوند و سئوال  1به طور معکوس نمرهگذاری میشود .مجموع سئواالت ،8
 10،14،15،11،12،18،11،23که به طور مستقیم نمرهگذاری میشود و سئواالت  01،02،05،01که به طور معکوس
نمرهگذاری میشوند .عامل دوم (تأثیرات هیجانی) را اندازهگیری میگیرند .سئواالتی که عامل سوم (برنامهریزی) را
اندازه میگیرند :سئواالت  5،41،45،41میباشند که بهطور مستقیم نمرهگذاری می شوند و سئوال  21که به طور
معکوس نمرهگذاری میشود .عامل چهارم (فقدان کنترل پیامد) بهوسیله سئواالت  01 ،08 ،8اندازهگیری میشود که
به طور مستقیم نمرهگذاری میشوند .و سئواالت  21،22،20،24که همگی به طور مستقیم و سئوال  40بهطور معکوس
نمرهگذاری میشوند که عامل پنجم (انگیزش) را اندازهگیری میکنند .برای نمرهگذاری آزمون عملکرد تحصیلی از
مقیاس لیکرت استفاده شد که گزینهها به صورت کامال موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامال مخالفم میباشند.
برای نمرهگذاری پاسخ ها به ترتیب نمره های  5،4،0،2،1داده می شود .برای نمرهگذاری عبارت های منفی به طور
معکوس عمل میشود؛ یعنی برای کامال موافقم نمره  1و برای کامال مخالفم نمره  5لحاظ میشود .میزان پایایی این
آزمون از روش همسانی درونی (آلفای کرنباخ  )/42بهدست آمده است .روایی این آزمون از طریق دو روش روایی
محتوایی و روایی سازه ارزیابی شده است .میزان پایایی به دست آمده در هر کدام از حیطههای مربوط به عملکرد
تحصیلی عبارتند از :عامل اول ( ،)3/12عامل دوم ( ،)3/10عامل سوم ( )3/20عامل چهارم ( )3/14و عامل پنجم ()3/22
است .در مورد روایی این آزمون باید گفت که این آزمون از روایی محتوایی برخوردار است (درتاج.)1080،
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یافته های پژوهش
میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی ها در مراحل پیشآزمون و پسآزمون در جداول زیر نشان داده شده اند.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای خودپنداره تحصیلی برای گروه های آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون و پسآزمون
پیش آزمون
مؤلفهها

احساس خشنودی
درک

عزت نفس

ذهنیت درونی

گروه

تعداد

میانگین

پسآزمون
انحراف

استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

کنترل

21

201

22/01

222/19

22/91

آزمایش

21

201/19

21/11

221/11

21/11

کنترل

21

10/29

1/01

10/11

1/ 1

آزمایش

21

29/11

9/11

91/29

9/12

کنترل

21

29/11

9/ 9

21/19

1/91

آزمایش

21

21/19

9/ 9

90/19

9/01

کنترل

21

1/11

2/19

9/19

2/12

آزمایش

21

1/19

2/11

22/19

9/91

همان طور که در جدول  1مشاهده می شود میانگین نمرات مؤلفههای خودپنداره تحصیلی در مرحله پسآزمون برای گروه
آزمایش بزرگ تر از گروه کنترل می باشد.
جدول  .9میانگین و انحراف استاندارد ابعاد عملکرد تحصیلی برای گروه های آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون و پسآزمون

پیش آزمون
ابعاد

عملکردتحصیلی
خودکارآمدی

تأثیرات هیجانی

برنامه ریزی

فقدان کنترل

انگیزش

گروه

تعداد

میانگین

پسآزمون
انحراف

استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

کنترل

21

91/19

9/12

10/11

9/11

آزمایش

21

91/19

1/11

19/11

20/01

کنترل

21

91/19

1 /1

91/01

1 /1

آزمایش

21

10/29

9/11

11/11

9/01

کنترل

21

19/91

1/11

19/01

1/91

آزمایش

21

19/19

1/11

21/11

1

کنترل

21

9 /1

1/09

9/01

1/02

آزمایش

21

9 /1

1/11

1/11

1/01

کنترل

21

1/91

1/11

2/11

1/91

آزمایش

21

9 /1

1/11

1 /1

2/11

کنترل

21

22

1/21

22/1

1/11

آزمایش

21

22/11

1/11

22/11

1/19
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در جدول  9هم مشاهده میشود که میانگین نمرات ابعاد عملکرد تحصیلی در مرحله پسآزمون برای گروه آزمایش
بزرگتر از گروه کنترل میباشد .برای تحلیل دادهها و بررسی فرضیهها ،تحلیل کوواریانس انجام شد که قبل از انجام آن،
مفروضههای آن بررسی شد که خالصه نتایج در زیر ارائه شده است.
 یکسانی شیب خط رگرسیون :به منظور بررسی این مفروضه تعامل بین متغیر وابسته و متغیر کمکی مورد بررسیقرار گرفت .که نتایج نشان داد بین میانگینهای مورد مقایسه تعامل وجود ندارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که فرضیه همگنی
شیب خط رگرسیون برقرار میباشد.
 مفروضه خطی بودن رگرسیون :برای بررسی این مفروضه ،نمودار خطوط رگرسیون برای متغیرهای وابسته وکمکی در گروه های آزمایش و کنترل ترسیم شد .که نشان داد تعاملی بین خطوط رگرسیون در گروه های کنترل و آزمایش
وجود ندارد .و خط رگرسیون برای گروه های آزمایش و کنترل تقریباً موازی هم قرار گرفتهاند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که مفروضه خطی بودن رگرسیون برقرار میباشد.
جدول .1خالصه نتایج آزمون لِوِن برای مفروضه همگنی واریانس ها و کالموگروف اسمیرنف
متغیر

F

Df2

Df1

P

k-s

P

احساس خشنودی

0/ 1

2

19

0/99

0/19

0/911

درک

9/ 1

2

19

0/01

0/91

0/111

عزت نفس

1

2

19

0/21

2/01

0/212

ذهنیت درونی

0/11

2

19

0/011

0/11

0/911

بر اساس یافته های جدول 1و با توجه به معنیدار نشدن  Fمحاسبه شده نتیجه گرفته شد که مفروضه همگنی واریانس ها
برقرار می باشد .همچنین نتایج آزمون کالموگرف اسمیرنف نشان می دهد که مفروضه نرمال بودن توزیع داده ها برقرار می باشد.
با توجه به برقراری مفروضهها ،آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای تعیین تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در مؤلفههای
خودپنداره تحصیلی انجام شد که خالصه نتایج در جدول 1گزارش شده است.
جدول  .1خالصه نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری برای تعیین تأثیر راهبردهای فراشناختی در مؤلفههای خودپنداره تحصیلی
متغیر وابسته

گروه

خطا

کل

مجموع
مجذورات

DF

میانگین
مجذورات

F

سطح
معنی داری

مجذور
اتا

احساس خشنودی

11091

2

11091

219/10

0/002

0/910

درک

2019/9

2

2019/9

11/91

0/002

0/119

عزت نفس

2111/11

2

2111/11

291/10

0/002

0/121

ذهنیت درونی

1000/29

2

1000/29

211/11

0/002

0/219

احساس خشنودی

9121/02

11

911/10

درک

122/11

11

12/91

عزت نفس

119/11

11

1/19

ذهنیت درونی

2111/29

11

11/09

احساس خشنودی

11102/02

11

درک

11101

11

عزت نفس

10119

11

ذهنیت درونی

9199

11
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با توجه به مندرجات جدول 1نتیجه گرفته شد که بین میانگین مؤلفههای خودپنداره تحصیلی در گروه های آزمایش و
کنترل تفاوت معنیداری وجود دارد [  F(2،11)=219/10, 11/91, 291/10, 211/11و  . ]p>0/02بنابراین می توان نتیجه
گرفت که مداخالت مبتنی بر آموزش راهبردهای فراشناختی می تواند مؤلفههای خودپنداره تحصیلی را در دانشآموزان افزایش
دهد .همچنین ضریب اتا که نشان میدهد آموزش راهبردهای فراشناختی می توانند  %21 ،%12 ،%11 ،%91از تغییرات مؤلفههای
به ترتیب احساس خشنودی ،درک ،عزت نفس ،ذهنیت درونی خودپنداره تحصیلی را در دانشآموزان تبیین کنند.
جدول  .1خالصه نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری برای تعیین تأثیر مهارت های فراشناختی در ابعاد عملکرد تحصیلی
متغیر وابسته

گروه

خطا

کل

مجموع
مجذورات

Df

میانگین
مجذورات

F

سطح
معنی داری

مجذوراتا

عملکردتحصیلی

291/1

2

291/1

1/11

0/002

0/999

خودکارآمدی

2119/29

2

2119/29

19/11

0/001

0/111

تأثیرات هیجانی

901/91

2

901/91

12/11

0/002

0/101

برنامه ریزی

191/1

2

191/1

92/19

0/001

0/929

فقدان کنترل

219/11

2

219/11

901/11

0/111

0/001

انگیزش

211/11

2

211/11

211/10

0/21

0/009

عملکردتحصیلی

119/21

11

21/91

خودکارآمدی

112/9

11

91/11

تأثیرات هیجانی

211/9

11

1/11

برنامه ریزی

211/9

11

1/10

فقدان کنترل

21/11

11

0/911

انگیزش

19/12

11

عملکردتحصیلی

9091/21

11

خودکارآمدی

1199/21

11

تأثیرات هیجانی

9121/91

11

برنامه ریزی

2920/19

11

فقدان کنترل

119/1

11

انگیزش

11/11

19

با توجه به مندرجات جدول 1نتیجه گرفته شد که بین میانگین ابعاد عملکرد تحصیلی در گروه های آزمایش و کنترل
تفاوت معنیداری وجود دارد [ .]p>0/02 F(2،11)=1/11, 19/11, 12/11, 92/19بنابراین می توان نتیجه گرفت
که مداخالت مبتنی بر آموزش راهبردهای فراشناختی می تواند ابعاد عملکرد تحصیلی ،خودکارآمدی  ،تأثیرات هیجانی ،برنامه
ریزی را در دانشآموزان تغییر دهد .همچنین ضریب اتا که نشان میدهد آموزش راهبردهای فراشناختی می توانند ،%11 ،%99
 %92 ،%10از تغییرات ابعاد عملکرد تحصیلی دانشآموزان را به ترتیب در عملکردتحصیلی ،خودکارآمدی ،تأثیرات هیجانی و
برنامه ریزی تبیین کنند.
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بحث و نتیجهگیری
بر اساس یافتههای پژوهش نتیجه گرفته شد که آموزش راهبردهای فراشناختی میتواند مؤلفههای خودپنداره
تحصیلی «احساس خشنودی ،درک ،عزت نفس ،ذهنیت درونی» را در دانشآموزان افزایش دهد؛ بنابراین ،فرضیه
نخست این تحقیق حمایت میگردد که این نتیجه با نتایج پژوهشهای هانبرو استانفون ( ،)1121مارش (( ،)1112مارش
و روچ .)1111 ،هانسفورد و هاتی ( ،)1182پاریش و مککلوسکی ( ،)1110وارنر ( ،)1118هالتر و هارپر (،)1182
نیسلن و متا ( ،)1114تمپلین و گویر ( ،)2331گلچین و همکاران ( )1083و دیباجنیا ( )1080مطابقت داشت .نتایج این
پژوهشها نشان دادند که راهبردهای فراشناختی میتواند با رشد و تقویت مهارتهای خودتنظیمی ،یادگیری
خودگردان و فرآیند حل مساله مؤلفههای خودپنداره تحصیلی را در دانشآموزان گسترش دهد.
در تبیین این نتیجه میتوان گفت که معلمان با تجربه و خردمند همواره به وجود ارتباط مثبت و قابل توجه بین
درک دانشآموز از خود و عملکرد او در مدرسه اشاره دارند .آنان بر این باورند که فراگیرانی که از خود و توانایی-
هایشان خشنود هستند ،راه موفقیت را در پیش خواهند گرفت .برعکس به نظر میرسد آن دسته از دانشآموزانی که
درباره خود و توانایی خودشان با نوعی نگرش منفی مواجهاند ،از دستیابی به مدارج عالی باز میمانند (کشتورز
کندازی و رئیسی)1011 ،؛ همچنین به نظر میرسد که موفقیت و پیشرفت تحصیلی از عمق تصورات فردی شخص
ریشه میگیرد .افزون بر این ،آموزش راهبرهای فراشناختی ،دانشآموزان را توانا میسازند که کنترل بیشتری بر روی
عملکرد تحصیلی خود داشته باشند و در مورد یادگیری خودشان آگاهانهتر پیش روند .بر این اساس ،منطقی به نظر
میرسد که آموزش راهبردهای فراشناختی ،خودپنداره تحصیلی دانشآموزان را در مهارتهای احساس خشنودی،
درک ،عزت نفس ،ذهنیت درونی افزایش دهد؛ عالوه بر این ،چون افکار خالق و سازنده اغلب بهطور ناگهانی و
خودانگیخته در ذهن افراد شکل میگیرد ،ممکن است بعد از آموزش راهبردهای فراشناختی ،در هنگام عملکرد
روزمرهشان یا در فعالیتهای شناختی که افراد از قدرت تصویرسازی ذهنی خودشان استفاده میکنند ،خودپنداره ایجاد
شود و در نتیجه تفکر واگرا فرصت بروز پیدا کنند .با توجه به اینکه افزایش نگرش مثبت قابل تعمیم و آموزش
میباشد ،برای تقویت نگرش شاگردان ،دورههای آموزش افزایش نگرش مثبت برای معلمان برگزار گردد .به
خودپنداره دانش آموز توجه نموده ،نگرش مثبت او نسبت به خود را تقویت نموده و از ایجاد نگرش منفی نسبت به
خود جلوگیری گردد .با قبول نکات ضعف و قوت دانشآموز توسط مربی ،به او امکان داده شود که تصویری واقعی
نسبت به خود در او ایجاد گردد .به تقویت نکات قوت او و کاهش نکات منفی در او کمک گردد؛ همچنین بر اساس
یافتههای پژوهش نتیجه گرفته شد که آموزش راهبردهای فراشناختی میتواند ابعاد عملکرد تحصیلی ،خودکارآمدی،
تأثیرات هیجانی و برنامهریزی دانشآموزان را بهبود بخشد؛ از این رو فرضیه دوم پژوهش حاضر ،تائید میگردد .این
نتیجه با نتایج پژوهشهای جوادی و همکاران( ،)1081صفری و محمدجانی ( ،)1013صفری و مرزوقی (،)1088

(ری،

 )2330و سانتراک ( )2338مطابقت داشت .نتایج این پژوهشها نشان دادند که راهبردهای فراشناختی انجام فعالیتهای
مدرسه ،تکالیف درسی و پیشرفت تحصیلی را در دانشآموزان افزایش میدهند.
در تبیین این نتیجه میتوان گفت که چون راهبردهای فراشناختی از جمله مهارتهای روان شناختی سطح عالی
ذهن هستند که تقویت نمودن آنها احتماال به توانمندسازی درونی و آگاهی های درونی افراد کمک می کند ،بر این
اساس آموزش راهبردهای سازماندهی-برنامهریزی در پژوهش حاضر احتماال به تقویت توانمندیهای درونی
دانشآموزان ،مانند تواناییهای احساس کنترل بیشتر ،افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس و همچنین انجام
هدفگزینی منجر میشود؛ همچنین از آنجایی که راهبردهای فراشناختی شامل آگاهی و دانش روشها و فرآیندهای
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شناختی یادگیری و نیز شامل روشهای کنترل و نظارت بر یادگیری میشود ،میتواند بر فرآیندهای یادگیری تأثیر
داشته باشد؛ چراکه فراشناخت به استعداد ،درک وکنترل مطلب مورد یادگیری گفته میشود و نقش بسیار مهمی
در بهبود و گسترش عملکردهای شناختی دارد و میتواند مهارتهای یادگیری فراگیران را توسعه بخشد و
آموزشهای ارائه شده در این راستا نیز در افزایش انگیزش یادگیری موثر میباشند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
بهواسطه آموزش راهبرد سازمان دهی -برنامهریزی چون توانمندیها و ویژگیهایی مانند عوامل انگیزشی ،اعتماد به
نفس و عزت نفس ،هدفمندی و هدفگزینی و احساس کنترل بیشتر بر عملکرد و انجام تکالیف درسی موجب
میشود که به طور کلی عملکرد تحصیلی دانشآموزان بهبود پیدا کند .افزون بر این ،چون بسیاری
از مشکالت یادگیری و مطالعه و تعمیم یادگیری ناشی از فقدان مهارتها و راهبردهای فراشناختی است ،آموزش
این راهبرد به دانشآموزان امکان انتخاب ،کنترل ،نظارت ،مدیریت زمان ،روشهای تعیین هدف ،کاهش اضطراب
و استرس امتحان ،کنترل هیجانات ،برنامهریزی برای آینده و افزایش میزان انگیزش را در آنان ایجاد میکند که در
نهایت به ارتقا سطح عملکرد تحصیلی دانشآموزان کمک میکند؛ لذا منطقی به نظر میرسد که آموزش راهبردهای
فراشناختی در پژوهش حاضر توانسته است سطح عملکرد تحصیلی دانشآموزان را بهبود بخشد.
بر اساس یافتههای پژوهش نتیجه گرفته شد که آموزش راهبردهای فراشناختی میتواند خودکارآمدپنداری را در
دانشآموزان بهبود بخشد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای سعیدی ،سامانی ،کاظمی ( )1013و ازسوی و آتامن
( )2331مطابقت داشت .در تبیین این نتیجه میتوان که چون در جلسات آموزشی راهبردهای فراشناختی بر فعالسازی
دانشآموزان در فرآیند یادگیری تاکید میشود و در اثر این فعال نمودن دانشآموزان ویژگیهایی مانند اعتماد به
نفس ،عزت نفس ،مسئولیتپذیری ،توانایی تصمیمگیری و انتخابگری در آنان تقویت میشود ،به احتمال زیاد
بهواسطه رشد این توانمندیهای درونی در دانشآموزان ،آنان به قابلیتهای درونی خودشان بیشتر پی خواهند برد.
در جلسات آموزشی به دانشآموزان آموزش داده شد که در مورد تعیین زمان مطالعه خود ،سرعت مطالعه و استفاده
از راهبردهای مناسب یادگیری فعال باشند .بر این اساس ،دانشآموزان در انجام مطالعه و فرآیند یادگیری خود نقش
فعال تری داشتند و ادراک بهتر و مثبت تری نسبت به توانایی های خود پیدا کردند .افزون بر این ،خودکارآمدی به
عنوان باورهایی در مورد تواناییهای شخصی برای سازمان دادن و طی کردن مسیرهای عمل به منظور دستیابی به
پیشرفت تعریف شده است .خودکارآمدی ادراک شده را بهعنوان باورهای افراد در مورد تواناییشان برای تولید
انتخابی سطح عملکرد می داند که تالش برای تأثیر و مهار بر رویدادهایی است که بر زندگی آنها تأثیر میگذارد.
باورهای خودکارآمدی مشخص میکند که مردم چگونه احساس میکنند ،فکر میکنند ،خودشان را برمیانگیزانند و
چگونه رفتار میکنند .زمانی که دانشآموز در فرآیند یادگیری خودش فعال باشد و در انتخاب راهبرد یادگیری،
دستهبندی کردن مطالب و دیگر فعالیتهای فراشناختی درگیر باشد ،منطقی به نظر میرسد که ویژگی خودکارآمدی
دانشآموز در عملکرد تحصیلی بهبود مییابد.
بر اساس یافته های پژوهش نتیجه گرفته شد که آموزش راهبردهای فراشناختی میتواند «تأثیرات هیجانی» را در
دانشآموزان بهبود بخشد .این نتیجه با نتایج پژوهش هاول و واتسون (  )2332مطابقت دارد .نتیجه این پژوهشها نشان
دادند که بین راهبردهای فراشناختی و توانایی کنترل و تنظیم هیجانات در افراد رابطه معنیداری وجود دارد .در تبیین
این نتیجه میتوان که چون در هنگام آموزش راهبردهای فراشناختی دانشآموزان آگاهیهای بیشتری نسبت به درون
خودشان پیدا میکنند و در خصوص شکلگیری و تحول شناختها و یادگیری خودشان نقش دارند ،احساس کنترل
بیشتری بر رفتارها و عملکرد خودشان دارند .بر این اساس ،در راهبرد سازماندهی برنامهریزی که تواناییهای
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خودتنظیمگری و خودنظم دهی به فراگیران آموزش داده میشود که این تواناییها از ویژگیهای سطح عالی ذهن
هستند که چون احساس و توانایی افراد را در مهار و کنترل فعالیتها و امور مربوط به مطالعه و یادگیری افزایش
میدهد ،در نتیجه به افراد کمک میکند که بتوانند هیجانات منفی و مثبت خودشان را تنظیم کنند؛ بهویژه هیجاناتی
مانند استرسها و اضطرابهای مربوط به مدرسه و تحصیل را در سطح مطلوبی نگه دارند؛ نیز بر اساس یافتههای پژوهش
نتیجه گرفته شد که آموزش راهبردهای فراشناختی میتواند «برنامهریزی» را در دانشآموزان بهبود بخشد .این نتیجه
با نتایج پژوهشهای (لموس ( ،)2332،الینچ  )2331،و سانتراک ( )2338مطابقت دارد .در تبیین این نتیجه میتوان
گفت که چون راهبرد فراشناختی برنامهریزی شامل فعالیتهایی مانند تنظیم برنامه مطالعه ،سرعت مطالعه ،انتخاب
راهبرد مناسب برای یادگیری و درگیر شدن در فرآیند یادگیری و ارزشیابی میشود و از طرفی ،در پژوهش حاضر
در هنگام آموزش راهبرد سازماندهی -برنامهریزی احتماال توانمندیهای درونی مانند کنترل و نظارت ،مدیریت زمان
و فرآیند مطالعه در دانشآموزان تقویت می شود ،به واسطه این تغییرات مثبت و مطلوب توانایی برنامهریزی در
دانشآموزان بهبود مییابد.
اما در این پژوهش نتیجه گرفته شد که آموزش راهبردهای فراشناختی نمیتواند «فقدان کنترل پیامد» و انگیزش
را در دانشآموزان بهبود بخشد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای دیسوت و همکارانش ( )2330و عطارخامه و سیف
( )1088مطابقت دارد .در تبیین این نتیجه میتوان گفت که چون فقدان کنترل پیامد رفتار و عملکرد زمانی در افراد
اتفاق می افتد که آنان در جریان فرآیند انجام کار و عوامل تأثیرگذار در آن قرار ندارند و همچنین آنان مهارت و
توانایی الزم برای فعالیتهایی مانند تصمیمگیری ،انتخاب و خودتنظیمی و خودنظمدهی را ندارند .در تبیین این نتیجه
می توان که چون راهبردهای فراشناخت به دانش ما دربارهی فرایندهای شناختی خودمان و چگونگی استفاده بهینه از
آنها برای رسیدن به هدفهای یادگیری اطالق میشود؛ بنابراین آموزش شیوههای بکارگیری این مهارت نقش مهمی
را می تواند در موفقیت افراد داشته باشد و نیز افزایش انگیزش یکی از مهمترین این موارد میباشد که آموزشهای
فراشناخت بر آن تأثیر دارد .افزون براین ،چون دانشآموزان مقطع دبیرستان به لحاظ شناختی در سطح نسبتا خوبی
هستند که احتماال توانمندیهای ذهنی آنان که به صورت عوامل پیشنیاز در آموزش راهبردهای فراشناختی محسوب
میشوند ،موجب شد که راهبردهای فراشناختی را زود یاد بگیرند و بتوانند آنها را درون سازی کنند .با توجه به این
که راهبردهای فراشناختی از جمله مهارتهای روانشناختی سطح عالی ذهن هستند که تقویت نمودن آنها احتماال به
توانمندسازی درونی و آگاهی های درونی افراد کمک میکند .نتایج پژوهش حاضر در مورد تأثیر عوامل آموزش
راهبردهای فراشناختی در عوامل انگیزشی معنیدار نیست که احتماال این نتیجه متفاوت به علت جامعه آماری خاص
آن باشد .چون جامعه آماری پژوهش حاضر که دانشآموزان پسر دوره متوسطه بودند ،که امروزه عوامل انگیزشی
دانشآموزان بیشتر تأثیر مسایل اجتماعی و محیطی میباشد و دانشآموزان هم بیشتر نقش این دسته از عوامل را
موثرتر میدانند؛ لذا آموزش راهبردهای فراشناختی که بیشتر به تقویت تواناییهایی درونی افراد میپردازد ،منطقی به
نظر میرسد که نمیتواند سطح انگیزش دانشآموزان شرکتکننده در پژوهش حاضر را به طور معنیداری تحت تأثیر
قرار دهد.
به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای فراشناختی بهواسطه تغییرات و ایجاد توانمندیهایی که
در سطح اعتماد به نفس ،عزت نفس ،تصمیمگیری ،انتخابگری و مدیریت زمان ،درگیر شدن در فرآیند یادگیری و
تقویت انگیزش دانشآموزان میتواند عملکرد تحصیلی را در چارچوب خودکارآمدپنداری ،برنامهریزی ،تأثیرات
هیجانی بهبود بخشد .با توجه به این که پژوهش حاضر بر روی دانشآموزان پسر سال اول متوسطه انجام شده است که
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دارای زمینههای اجتماعی و خانوادگی بسیار متفاوتی میباشند ،محدودیتهایی را در زمینه تعمیم یافتهها ،تفسیرها و
اسنادهای علتشناسی متغیرهای مورد بررسی ایحاد میکند که باید به آنها توجه شود؛ لذا پیشنهاد میشود پژوهشهای
بعدی بر روی جوامع آماری انجام شود که به لحاظ موقعیتهای اجتماعی -خانوادگی همگنتر باشند و امکان انجام
جلسات پیگیری وجود داشته باشد؛ همچنین بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد میشود به منظور تقویت خودپنداره یا
خودانگاره و توجه بیشتر به ابعاد عملکرد تحصیلی دانشآموزان ،کالسها و کارگاههایی آموزشی بر اساس
راهبردهای فراشناختی برای دانشآموزان برگزار گردد.
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