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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر خودکارامدی تحصیلی میباشد .جامعه
آماری این پژوهش شامل کلیهی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر بلبان آباد در سال تحصیلی -2990
2992میباشد .برای انتخاب نمونه از جامعه پژوهش ،از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است.
ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه خود کارآمدی تحصیلی  )2999( MJSESبود که قبل
و بعد از آموزش مهارتهای زندگی در بین دانشآموزان توزیع شد .محتوایی که برای آموزش دانشآموزان
در نظر گرفته شده بود شامل مهارتهای برنامهریزی وسازماندهی ،بسترسازی یادگیری ،مهارتهای
فراشناختی ،نحوه ثبت ونگهداری اطالعات ،استفاده خردمندانه از منابع ،عزت نفس ،تابآوری ،تفکر نقاد و
حل مسئله بود .برای تجزیه وتحلیل دادهها وبرای حذف اثر پیشآزمون از تحلیل کواریانس استفاده شد.
نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی بر خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد .از آنجا
که آموزش این مهارتها به دانشآموزان باعث افزایش دانش آنها از شیوه یادگیری میشود ،بهتر میتوانند
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اطالعات را به خاطر بسپارند و در نتیجه فراموشی کمتری هم داشته باشند .با پیشرفت تحصیلی خودپنداره
آنها نیز ،مثبت خواهد شد.

واژگان کلیدی :خود کارامدی تحصیلی ،دانش آموزان ،مهارتهای زندگی

مقدمه
زیمرمن ( )2995معتقد است که دانشآموزان موفق کسانی هستند که انگیزه ،شناخت ،محیط
و رفتارشان را تنظیم میکنند ،آنها افراد خودکارآمدی هستند که میتوانند بر فرآیند
یادگیریشان نظارت کنند .یکی از مهارتهای اصلی خودتنظیمی مهارتهای فراشناختی

2

است که در تحقیقات مختلف از جمله تحقیق داودیان ( ،)2981ایمانی( ،)2988طلوع
تکمیلی ترابی ( )2989و شجاعی میبدی ( )2988مورد تأیید قرار گرفته است.
نتایج پژوهشهای مختلف از جمله افتخاریان( ،)2992عربگل وهمکاران ()2984و
گلستان جهرمی ( )2992نشان میدهد که دانشآموزان در امر تحصیل از مشکالتی از جمله
افت تحصیلی ،اضطراب ،ترک تحصیل ،وابستگی به سایرین ،سردرگمی در چگونگی
مطالعه و استفاده بهینه از زمان و انرژی خود ،عدم اعتماد به نفس ،ناباوریهای تواناییهای
خود و غیره رنج میبرند که مدرسه و امر یادگیری را برای آنها مسألهای بغرنج و ناخوشایند
میسازد .محققان از روشهای یادگیری بسیاری از جمله راهبردهای شناختی و فراشناختی
برای ارتقاء سطح پیشرفت تحصیلی ،انگیزه تحصیلی ،و سایر موارد استفاده کردهاند .بسیاری
از دانشآموزان به علت بیخبری از روشهای درست یادگیری و مطالعه ،کوشش زیادی
برای یادگیری انجام میدهند و وقت و انرژی زیادی را تلف میکنند ولی نتیجه مطلوب به
دست نمیآورند .در صورتیکه آنان میتوانستند با استفاده از راهبردهای صیح یادگیری و
مطالعه ،مطالب را بهتر و راحتتر یادبگیرند و در امتحانات موفق شوند .مشکل بزرگ
دیگری که در این زمینه وجود دارد ادعای والدینی است که فکر میکنند روشهای صحیح
یادگیری و مطالعه را میدانند و آنها را به فرزندان خود دادهاند و یا در حین تحصیل
عادتهای بد تحصیلی در دانش آموزان شکل گرفته است که باید رفع و اصالح گردد که

1. metacognition skills
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این نیاز برای بهبود کیفت یادگیری و مطالعه محسوس است (کرمی .)2980 ،در نتیجه انتظار
میرود دانش آموزان در فرآیند آموزش و یادگیری تبدیل به یادگیرندگان فعال و کارآمد
شوند و توانایی کاربرد راهبردهای یادگیری را داشته باشند (پرگاری.)2992،
دستیابی به خودکارآمدی در دوره نوجوانی زیربنای دستیابی به خودکارآمدی در
بزرگسالی است و به فرد کمک میکند بتواند در بزرگسالی از پس تکالیفی چون ازدواج،
همسری ،پدری و مادری ،وظایف و ارتقای شغلی برآید .از آنجا که بسیاری از دانشآموزان
در طول تحصیل خود احساس خودکارآمدی نمیکنند بنابراین یادگیری آنها سرشار از
احساسات حقارت و بیکفایتی است .بنابراین اهمیت دارد تا ما به نوجوانان در کسب و
افزایش خودکارآمدی کمک کنیم تا آنان بتوانند هم برای دوره بعدی زندگیشان آماده
شوند و در آینده در مشاغل و در فعالیتهای گوناگون جامعه افرادی الیق و کارآمد باشند
که به خوبی از عهده وظایف و تکالیف خود برمیآیند و هم بتوانند دورهی پرتالطم و مشکل
نوجوانی خود را براحتی و موفقیت سپری نمایند.
خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان میباشدکه منجر به نگرش شایستگی در فرد
(لنت2و همکاران ،)0221 ،بهبود عملکرد تحصیلی و میزان تعهد آنان به ادامه تحصیل
(چیمرس و گارسیا ،)0222،0ایجاد پیشرفت تحصیلی(بندورا )0222،و غیره میشود .و از
آنجاییکه مطالعات متعدد نشان داده است خودکارآمدی به طور کلی و خودکارآمدی
تحصیلی به طور اخص در نظمدهی انگیزش و هدایت تحصیلی فرد مکانیزمی کلیدی و با
ارزش است (پاجارس0229 ،؛ بندورا )2999 ،شاید بتوان به این مهم دست یافت با افزایش
خودکارآمدی ،از درگیر شدن بیشتر والدین ،آموزشگاهها و موسسات آموزشی و
کالسهای خصوصی کاسته شده و دانشآموزان خود میتوانند برحسب خودآگاهی
نیازهای خود را بشناسند و اقدام کنند .زیرا افراد دارای خودکارآمدی باال تمایل دارند بر
روی منابع خودشان جهت تجزیه و تحلیل ،و حل و فصل مشکالتشان متمرکز شوند (بندورا
و وود )2989 ،9و اسناد بیرونی در آنها کمتر و تالش و کوشش خود را باال میبرند .همانطور
1. Lent
2. Chemers, M. Hu a Garcia, B. F
3. Wood
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که افراد درباره نتایج احتمالی عملکردشان میاندیشند ،به باورهایشان درباره آنچه که آنها
میتوانند انجام دهند ،نیز فکر میکنند (بندورا .)0222 ،زمانی که باورهای توانایی
دانشآموزان ارتقاء یافت آنگاه همانطور که نتایج تحقیقات شانک و پاجارس )2991(2و
سایر محققان نشان میدهد ،باورهای خودکارآمدی میتواند پیشرفت تحصیلی ،انتخاب شغل
و غیره را پیشبینی کند.
براساس تحقیقات انجام شده این واقعیت مشهود است که هر ساله میزان افت تحصیلی،
افزایش یافته و کیفیت آموزشی در معرض تهدید قرار گرفته و همچنین بسیاری از
دانشآموزان در معرض اضطراب هستند و مواردی نیز درمعرض و دچار بسیاری از انواع
بیماریهای روانی وبه تبع ناتوان در حل مشکالت وگرفتار شدن در دام سوءمصرف مواد
مخدر ،تمایالت ارتکاب به خودکشی میباشند .در تحقیقات مختلف آموزش مهارتهای
زندگی بر رفع بسیاری از اختالالت رفتاری و روانی دانشآموزان اثر گذار بوده است از
جمله میتوان به تحقیقات داویز ،)0220( 0سمیرکوتا ( ،)0229اسمیتوگری ( ،)0225واشقانی
( ،)2984هاشمی ( )2985و شوارتز ( )0225در تحقیقات خود اثربخشی آموزش مهارتهای
زندگی برعملکرد تحصیلی و بهبود ویژگیهای روانی دانشآموزان را به اثبات رساندهاند.
تحقیقات مختلفی در خارج از کشور درمورد تاثیر آموزش مهارتهای فراشناختی
برخودکارآمدی انجام شده است ولی در ایران تحقیقات زیادی در این زمینه صورت نگرفته
است و در خصوص آموزش مهارتهای زندگی بر خودکارآمدی تحصیلی در کشور هیچ
تحقیقی انجام نشده است.بنابراین میتوان گفت اهمیت این تحقیق به لحاظ نظری این است
که با افزایش اطالعات علمی در زمینه فراشناخت وافزایش عزتنفس ،تابآوری و
خودکارآمدی تحصیلی ،زمینه یادگیری معنادار در کالس درس فراهم میشود .بنابراین
انتظار میرود بتوان نتایج این پژوهش را در مدارس بکار بست تا میزان خودکارآمدی
تحصیلی دانشآموزان افزایش یافته و در نتیجه آن یک عامل مهم درشکست تحصیلی
دانشآموزان را نیز کاهش داد.
1. Chang, Pachars
2. Davis, samir cota, Smit, Gery
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روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف ،کاربردی و با توجه به روش گردآوری دادهها ،نیمه
آزمایشی است و طرحی که از آن در این تحقیق استفاده شده طرح آزمایشی از نوع
پیشآزمون – پس آزمون با گروه گواه است .متغیر مستقل در این پژوهش ،راهبردهای
فراشناختی بود که مستقیماً توسط پژوهشگر دستکاری شد تا اثر آن روی افزایش
خودکارآمدی دانش آموزان ارزیابی شود .این طرح از دو گروه آزمایشی و گواه تشکیل
ش د.
شرکتکنندگان :شرکتکنندگان در این پژوهش متشکل از دانشآموزان پسر مقطع
ابتدایی شهر بلبان آباددر سال تحصیلی  2992-90بود.
نمونه و روش نمونهگیری :برای انتخاب نمونه در این تحقیق از نمونهگیری تصادفی
ساده استفاده شد .سپس دو مدرسه به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند.
گروه آزمایش  25نفر از دانشآموزانی بودند که تحت آموزش راهبردهای فراشناختی قرار
گرفتهاند .گروه گواه نیز  25نفر از دانشآموزانی بودند که به روشهای معمول خودشان به
مطالعه و یادگیری دروس آزمایشی پرداختهاند.
ابزار جمعآوری اطالعات :ابزارمورد استفاده دراین تحقیق پرسشنامه خودکارآمدی
تحصیلی 2مورگان و جینک( (MJSES()2998بود.این پرسشنامه توسط مورگان و جینک
طراحی شد که دارای 92سوال و سه خرده مقیاس استعداد ،بافت و کوشش است .فرم اولیه
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دارای  59گویه میباشد که سازندگان مقیاس برای بررسی
روایی محتوایی آن از سه گروه استادان دانشگاه ،معلمان و دانشآموزان خواستند تا گویهها
را ارزیابی و سپس گویههای نامناسب و مبهم را حذف یا جایگزین کنند .جهت بررسی اعتبار
عاملی مقیاس ،آنها از تحلیل عوامل استفاده و سه عامل استعداد ،کوشش و بافت را استخراج
نمودند .در نهایت تعداد گویهها به  92ماده تقلیل یافت.
همه گویهها با استفاده از مقیاس لیکرت به صورت پاسخهای چهارگزینهای شامل کامالً
مخالفم ،تا حدودی مخالفم ،تاحدودی موافقم ،کامالً موافقم طراحی شده است .که به ترتیب
1. Morgan, Jing
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دارای نمرات 2و0و9و 4میباشند .باالترین نمره  202امتیاز است که نمرهی باال در این مقیاس
نشاندهندهی خودکارآمدی تحصیلی است.
مورگان و جینک پایایی آزمون اجرا شده را با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل
پرسشنامه و هریک ازخردهمقیاسهای استعداد ،بافت و کوشش به ترتیب،2/12 ،2/18 ،2/80
 2/11گزارش کردند.
کریم زاده( )2982در پژوهش خود این پرسشنامه را روی دانشآموزان پایه دوم دبیرستان
اجرا نمود .وی ضریب اعتبار برای کل آزمون را  ، ./11عامل استعداد  ./11عامل کوشش./15
و عامل بافت  ./1به دست آورد ( به نقل از میرجلیلی.)2988 ،
در پژوهش حاضر پس از اجرای پرسشنامه بر روی نمونه مقدماتی ( گروهی مشابه و همتا
با گروه تحقیق به تعداد  92نفر ،ضریب پایایی برای کل آزمون ، ./85عامل استعداد 2/18
عامل کوشش2/11و عامل بافت  2/11به دست آمد.

یافتههای پژوهش
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار استنباطی ازآزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.
فرضیه اصلی :آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود خودکارآمدی تحصیلی دانش
آموزان مؤثر است.
جدول .1جدول کواریانس ANCOVA
منابع تغییر

مجموع

درجات

میانگین

مقدار

سطح

مجذورات

آزادی

مجذورات

f

معناداری

022/2249

2

022/2249

0/09

./222

متغیر مستقل(فراشناخت)

511/012

2

511/012

5/00

2/299

خطا

011/2421

01

284/50

کل

2222/149298

92

کل اصالح شده

411/0409

09

پیش آزمون(متغیر
کمکی)
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همانطور که از نتایج جدول مشاهده میشود متغیر کمکی (پیشآزمون) به طور
معنیداری با متغیر وابسته رابطه دارد .بنابراین برای برداشتن اثر متغیرکمکی از روش تحلیل
کوواریانس استفاده میشود که نتیجه نشان داده است که اثر متغیر مستقل پس از تعدیل اثر
متغیر کمکی معنادار میباشد که مقدار  Fمحاسبه شده  5/200با درجات آزادی 2و 01بزرگتر
از مقدار بحرانی 5/00میباشد .بنابراین با اطمینان 2/99میتوانیم بگوییم که آموزش
راهبردهای فراشناختی بر بهبود خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان موثر است.
فرضیه فرعی اول :آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود بافت دانشآموزان مؤثر است.
جدول  .2مقایسه نمرات بهبود بافتدردوگروه آزمایش و کنترل
متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد

تفاوت میانگین ها

مقدار t

درجات آزادی

آزمایش

25

0928/5

8110/9

21529/2

4/82

9/42

08

سطح معناداری

گواه

25

4222/2

12259/9

90999/2
2/2221

همان طور که از نتایج جدول مشاهده می شود تفاوت معناداری بین نمرات بهبود بافت
در دو گروه گواه و آزمایش مشاهده می شود که مقدار  tمشاهده شده  9/42با درجات
آزادی 01بزرگتر از مقدار بحرانی 0/11می باشد ،پس با  ./99اطمینان می توان گفت که
فرضیه ما مبنی براینکه"آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود بافت دانش آموزان مؤثر
است ،تایید می شود)P>2/22( .
فرضیه فرعی دوم :آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود کوشش دانش آموزان مؤثر
است .
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جدول  .3مقایسه نمرات بهبودکوشش دردوگروه آزمایش و کنترل
متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد

تفاوت میانگین ها

مقدار t

درجات آزادی

آزمایش

25

2111/1

22555/1

55219/2

5/82

0/81

08

سطح معناداری

گواه

25

0111/2

22111/5

09012/2
2/228

همانطور که از نتایج جدول مشاهده میشود تفاوت معناداری بین نمرات بهبود کوشش
در دو گروه گواه و آزمایش مشاهده میشود که مقدار  tمشاهده شده  0/81با درجات آزادی
 08بزرگتر از مقدار بحرانی  0/81میباشد ،پس با ./99اطمینان میتوان گفت که فرضیه ما
مبنی براینکه"آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود کوشش دانشآموزان مؤثر است تایید
میشود)P>2/22( .
فرضیه فرعی سوم :آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود استعداد دانشآموزان مؤثر است
جدول  .4مقایسه نمرات بهبود استعداددر دوگروه آزمایش و کنترل
متغیرها

تعداد

میانگین

استاندارد

انحراف

استاندارد

ها
خطای

تفاوت میانگین

مقدار t

درجات آزادی

آزمایش

25

1222/0

42844/9

88014/2

0/21

2/29

08

سطح معناداری

گواه

25

5999/2

19044/5

495512/2
2/04

همانطور که از نتایج جدول مشاهده میشود تفاوت معناداری بین نمرات بهبود استعداد
در دو گروه گواه و آزمایش مشاهده نمیشود که مقدار  tمشاهده شده  2/29با درجات
آزادی  08کوچکتر از مقدار بحرانی  2/29میباشد ،پس با  ./95اطمینان میتوان گفت که
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فرضیه ما مبنی بر اینکه"آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود استعداد دانشآموزان مؤثر
است رد میشود.)P<2/ 25( .

بحث و نتیجهگیری
باال بودن مهارتهای زندگی و در نتیجه احساس کنترل بر رویدادهای زندگی شخصی به
صورت مثبت در توانایی غلبه کردن و یا سازگاری و کنار آمدن با مشکالت و در نتیجه
افزایش سالمت روانی و خودکارآمدی موثر است .همچنین نتایج پژوهشهای مختلف هم
نشان داده است که افراد با تواناییهای زندگی باال نگرش مثبتی نسبت به تونایی خود برخورد
با رویدادهای مهم زندگی ،بهرهبرداری از زندگی ،برنامهریزی برای اهداف شخصی خود
دارد .همچنین در ارتباط با دانشآموزانی که آموزش راهبردهای فراشناخت را یاد میگیرند
میتوان گفت این دانش آموزان به تواناییهای خود باور پیدا میکنند و برای انجام تکالیف
خود برنامهریزی میکنند و یادگیری خود را سازماندهی و نظارت میکنند ،لذا این
دانشآموزان منبع موفقیت خود را درونی یعنی نتیجه تالش وکوشش خود در انجام تکالیف
میدانند و این افراد معموالً موفقیت بیشتری در تحصیل خواهند داشت و دانشآموزانی هم
که موفقیت بیشتر دارند ،باور خودکارآمدی تحصیلی بیشتری خواهند داشت .محققان در
زمینه کوشش به چنین نتیجهای رسیدند که کوشش دانشآموزان بر روی پیشرفت و
خودکارآمدی تحصیلی آنها اثر میگذارد .همچنین محققان دریافتهاند زمانی اعتماد به نفس
دانشآموزان در یادگیری مطالب افزایش پیدا میکند که آنها کوشش واقعی خود را برای
اتمام تکالیف به کار ببرند .دانشآموزان در استفاده از راهبردهای فرا شناختی از آنجا که
آزادی عمل و اختیار بیشتری در انجام تکالیف برعهده دارند ،زودتر به پیشرفت تحصیلی
میرسند ،و چون منبع انگیزشی آنها درونی است ،یادگیری آنها بیشتر و پایدارتر خواهد
شد.
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