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 چکیده
 باشد. جامعهمدی تحصیلی میاهای زندگی بر خودکارآموزش مهارت تاثیر هدف پژوهش حاضر بررسی

-2990 تحصیلی ن آباد در سالدانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر بلبا یآماری این پژوهش شامل کلیه

. ساده استفاده شده استگیری تصادفی از روش نمونه ،باشد. برای انتخاب نمونه از جامعه پژوهشمی2992

بود که قبل  MJSES (2999)خود کارآمدی تحصیلی  ی اطالعات در این پژوهش پرسشنامهآورردابزار گ

ان آموزمحتوایی که برای آموزش دانشآموزان توزیع شد. های زندگی در بین دانشبعد از آموزش مهارت و

های مهارتسازی یادگیری، وسازماندهی، بسترریزی برنامه هایظر گرفته شده بود شامل مهارتدر ن

و  فکر نقاد، تآوریتابده خردمندانه از منابع، عزت نفس، داری اطالعات، استفافراشناختی، نحوه ثبت ونگه

 .آزمون از تحلیل کواریانس استفاده شدها وبرای حذف اثر پیشتحلیل دادهبرای تجزیه و حل مسئله بود.

نجا از آ رد.تحصیلی دانش آموزان تاثیر داهای زندگی بر خودکارامدی نتایج نشان داد که آموزش مهارت

وانند تبهتر می، شودیوه یادگیری میها از شدانش آنوزان باعث افزایش آمها به دانشکه آموزش این مهارت
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پنداره خود با پیشرفت تحصیلی .وشی کمتری هم داشته باشنددر نتیجه فرام اطالعات را به خاطر بسپارند و

 شد.ها نیز، مثبت خواهد آن

 های زندگیمهارت ،خود کارامدی تحصیلی، دانش آموزان: واژگان کلیدی

 مقدمه

ت، محیط خآموزان موفق کسانی هستند که انگیزه، شنا( معتقد است که دانش2995زیمرمن )

ند توانند بر فرآیها افراد خودکارآمدی هستند که میکنند، آنو رفتارشان را تنظیم می

 2یهای فراشناختهای اصلی خودتنظیمی مهارتیکی از مهارت شان نظارت کنند.یادگیری

(، طلوع 2988(، ایمانی)2981است که در تحقیقات مختلف از جمله تحقیق داودیان )

 ( مورد تأیید قرار گرفته است.2988( و شجاعی میبدی )2989تکمیلی ترابی )

(و 2984) (، عربگل وهمکاران2992از جمله افتخاریان)های مختلف نتایج پژوهش

آموزان در امر تحصیل از مشکالتی از جمله دانشدهد که نشان می( 2992) گلستان جهرمی

افت تحصیلی، اضطراب، ترک تحصیل، وابستگی به سایرین، سردرگمی در چگونگی 

ای ههای توانایینفس، ناباوریه مطالعه و استفاده بهینه از زمان و انرژی خود، عدم اعتماد ب

ایند ناخوش ای بغرنج وها مسألهمدرسه و امر یادگیری را برای آن برند کهج میخود و غیره رن

های یادگیری بسیاری از جمله راهبردهای شناختی و فراشناختی سازد. محققان از روشمی

بسیاری  ند.اصیلی، و سایر موارد استفاده کردهبرای ارتقاء سطح پیشرفت تحصیلی، انگیزه تح

های درست یادگیری و مطالعه، کوشش زیادی خبری از روشعلت بیآموزان به از دانش

 کنند ولی نتیجه مطلوب بهف میدهند و وقت و انرژی زیادی را تلدگیری انجام میبرای یا

 و توانستند با استفاده از راهبردهای صیح یادگیریآورند. در صورتیکه آنان میدست نمی

یرند و در امتحانات موفق شوند. مشکل بزرگ تر یادبگمطالعه، مطالب را بهتر و راحت

حیح های صکنند روشارد ادعای والدینی است که فکر میدیگری که در این زمینه وجود د

 و یا در حین تحصیلاند ها را به فرزندان خود دادهدانند و آنیادگیری و مطالعه را می

آموزان شکل گرفته است که باید رفع و اصالح گردد که های بد تحصیلی در دانشعادت

                                                           
1. metacognition skills 
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(. در نتیجه انتظار 2980کرمی، این نیاز برای بهبود کیفت یادگیری و مطالعه محسوس است )

آموزان در فرآیند آموزش و یادگیری تبدیل به یادگیرندگان فعال و کارآمد رود دانشمی

 (.2992)پرگاری، شته باشنداهبردهای یادگیری را داشوند و توانایی کاربرد ر

ر ددستیابی به خودکارآمدی در دوره نوجوانی زیربنای دستیابی به خودکارآمدی 

کند بتواند در بزرگسالی از پس تکالیفی چون ازدواج، بزرگسالی است و به فرد کمک می

وزان آمجا که بسیاری از دانشظایف و ارتقای شغلی برآید. از آنهمسری، پدری و مادری، و

ز ها سرشار اکنند بنابراین یادگیری آنتحصیل خود احساس خودکارآمدی نمی در طول

این اهمیت دارد تا ما به نوجوانان در کسب و کفایتی است. بنابراحساسات حقارت و بی

افزایش خودکارآمدی کمک کنیم تا آنان بتوانند هم برای دوره بعدی زندگیشان آماده 

های گوناگون جامعه افرادی الیق و کارآمد باشند در فعالیتو در آینده در مشاغل و شوند 

و مشکل  پرتالطم ید دورههم بتوانند و آینمیاز عهده وظایف و تکالیف خود برکه به خوبی 

 نوجوانی خود را براحتی و موفقیت سپری نمایند.

باشدکه منجر به نگرش شایستگی در فرد آموزان میخودکارآمدی تحصیلی دانش

 (، بهبود عملکرد تحصیلی و میزان تعهد آنان به ادامه تحصیل0221و همکاران، 2)لنت

و از  شود.و غیره می( 0222بندورا،پیشرفت تحصیلی)ایجاد (، 0،0222)چیمرس و گارسیا

ارآمدی آنجاییکه مطالعات متعدد نشان داده است خودکارآمدی به طور کلی و خودک

و هدایت تحصیلی فرد مکانیزمی کلیدی و با دهی انگیزش تحصیلی به طور اخص در نظم

شاید بتوان به این مهم دست یافت با افزایش  (2999؛ بندورا، 0229)پاجارس،  ارزش است

ها و موسسات آموزشی و رگیر شدن بیشتر والدین، آموزشگاهخودکارآمدی، از د

توانند برحسب خودآگاهی آموزان خود میهای خصوصی کاسته شده و دانشکالس

نیازهای خود را بشناسند و اقدام کنند. زیرا افراد دارای خودکارآمدی باال تمایل دارند بر 

بندورا ) روی منابع خودشان جهت تجزیه و تحلیل، و حل و فصل مشکالتشان متمرکز شوند

طور برند. همانتر و تالش و کوشش خود را باال میها کمو اسناد بیرونی در آن (2989، 9و وود

                                                           
1. Lent 

2. Chemers, M. Hu a Garcia, B. F 

3. Wood 
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ا هاندیشند، به باورهایشان درباره آنچه که آنباره نتایج احتمالی عملکردشان میدر که افراد

. زمانی که باورهای توانایی (0222کنند )بندورا، ند، نیز فکر میتوانند انجام دهمی

( و 2991)2نتایج تحقیقات شانک و پاجارسآموزان ارتقاء یافت آنگاه همانطور که دانش

شغل  حصیلی، انتخابتواند پیشرفت تدهد، باورهای خودکارآمدی میسایر محققان نشان می

 بینی کند.و غیره را پیش

 ،است که هر ساله میزان افت تحصیلیبراساس تحقیقات انجام شده این واقعیت مشهود 

ز ا همچنین بسیاری افزایش یافته و کیفیت آموزشی در معرض تهدید قرار گرفته و

انواع  بسیاری از دچار مواردی نیز درمعرض و هستند وآموزان در معرض اضطراب دانش

های روانی وبه تبع ناتوان در حل مشکالت وگرفتار شدن در دام سوءمصرف مواد بیماری

ای هد. در تحقیقات مختلف آموزش مهارتباشنکشی میتکاب به خودتمایالت ار مخدر،

آموزان اثر گذار بوده است از روانی دانش اری از اختالالت رفتاری وسیزندگی بر رفع ب

 واشقانی ،(0225) اسمیتوگری (،0229) سمیرکوتا (،0220) 0توان به تحقیقات داویزجمله می

های بخشی آموزش مهارت( در تحقیقات خود اثر0225) و شوارتز (2985) هاشمی (،2984)

 اند.ساندهر آموزان را به اثباتهای روانی دانشبهبود ویژگی زندگی برعملکرد تحصیلی و

های فراشناختی ز کشور درمورد تاثیر آموزش مهارتتحقیقات مختلفی در خارج ا

برخودکارآمدی انجام شده است ولی در ایران تحقیقات زیادی در این زمینه صورت نگرفته 

مدی تحصیلی در کشور هیچ های زندگی بر خودکارآدر خصوص آموزش مهارت و است

 توان گفت اهمیت این تحقیق به لحاظ نظری این استبنابراین میتحقیقی انجام نشده است.

 آوری وابنفس، توافزایش عزتکه با افزایش اطالعات علمی در زمینه فراشناخت 

این بنابرشود. ری معنادار در کالس درس فراهم میخودکارآمدی تحصیلی، زمینه یادگی

تا میزان خودکارآمدی ار بست رود بتوان نتایج این پژوهش را در مدارس بکانتظار می

یک عامل مهم درشکست تحصیلی  آموزان افزایش یافته و در نتیجه آنتحصیلی دانش

 آموزان را نیز کاهش داد.دانش
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 پژوهش روش

ها، نیمه ی و با توجه به روش گردآوری دادهپژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربرد

طرح آزمایشی از نوع   استفاده شدهاین تحقیق طرحی که از آن در  آزمایشی است و

 راهبردهایمتغیر مستقل در این پژوهش،  پس آزمون با گروه گواه است. –آزمون پیش

زایش افبود که مستقیماً توسط پژوهشگر دستکاری شد تا اثر آن روی  فراشناختی

آموزان ارزیابی شود. این طرح از دو گروه آزمایشی و گواه تشکیل دانش خودکارآمدی

 .دش

سر مقطع پآموزان متشکل از دانش وهشکنندگان در این پژشرکت: کنندگانشرکت

 بود.  2992-90در سال تحصیلی ابتدایی شهر بلبان آباد

صادفی یری تگنمونهبرای انتخاب نمونه در این تحقیق از : گیرینمونه و روش نمونه

ند. تسپس دو مدرسه به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرف استفاده شد. ساده

ش راهبردهای فراشناختی قرار آموزانی بودند که تحت آموزنفر از دانش 25گروه آزمایش 

های معمول خودشان به آموزانی بودند که به روشز دانشنفر ا 25اند. گروه گواه نیز گرفته

 اند.و یادگیری دروس آزمایشی پرداخته مطالعه

پرسشنامه خودکارآمدی ابزارمورد استفاده دراین تحقیق : آوری اطالعاتابزار جمع

این پرسشنامه توسط مورگان و جینک بود. )MJSES)(2998)مورگان و جینک 2تحصیلی

سوال و سه خرده مقیاس استعداد، بافت و کوشش است. فرم اولیه  92طراحی شد که دارای

که سازندگان مقیاس برای بررسی  باشدگویه می 59دارای  پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی

ها هستند تا گویآموزان خوااستادان دانشگاه، معلمان و دانش آن از سه گروه روایی محتوایی

اعتبار  هت بررسی. جب و مبهم را حذف یا جایگزین کنندهای نامناسرا ارزیابی و سپس گویه

اج رها از تحلیل عوامل استفاده و سه عامل استعداد، کوشش و بافت را استخعاملی مقیاس، آن

 ماده تقلیل یافت.  92ها به نمودند. در نهایت تعداد گویه

کامالً  ای شاملهای چهارگزینهاده از مقیاس لیکرت به صورت پاسخها با استفهمه گویه

رتیب به تمخالفم، تا حدودی مخالفم، تاحدودی موافقم، کامالً موافقم طراحی شده است. که 

                                                           
1. Morgan, Jing 
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ی باال در این مقیاس امتیاز است که نمره 202رین نمره باشند. باالتمی 4و9و0و2دارای نمرات 

 صیلی است.ی خودکارآمدی تحدهندهنشان

ل برای ک مورگان و جینک پایایی آزمون اجرا شده را با استفاده از آلفای کرونباخ

، 12/2، 18/2، 80/2های استعداد، بافت و کوشش به ترتیبمقیاسپرسشنامه و هریک ازخرده

 گزارش کردند. 11/2

ان رستآموزان پایه دوم دبیهش خود این پرسشنامه را روی دانش( در پژو2982کریم زاده)

/. 15/. عامل کوشش11/. ، عامل استعداد 11اجرا نمود. وی ضریب اعتبار برای کل آزمون را 

 (.2988لیلی، /. به دست آورد ) به نقل از میرج1و عامل بافت 

 ادر پژوهش حاضر پس از اجرای پرسشنامه بر روی نمونه مقدماتی ) گروهی مشابه و همت

  18/2/. ، عامل استعداد 85ب پایایی برای کل آزمون، ضرینفر 92با گروه تحقیق به تعداد 

 به دست آمد.  11/2و عامل بافت 11/2عامل کوشش

 ی پژوهشهایافته

 د. استفاده ش آزمون تحلیل کواریانساستنباطی از ها از آمارتحلیل داده جزیه وبرای ت
 فرضیه اصلی: آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود خودکارآمدی تحصیلی دانش

 آموزان مؤثر است.

 ANCOVAجدول کواریانس . 1جدول

 منابع تغییر
مجموع 

 مجذورات
درجات 

 آزادی
میانگین 

 مجذورات
مقدار 

f 
سطح 

 معناداری

پیش آزمون)متغیر 

 کمکی(
2249/022 2 2249/022 09/0 222./ 

 299/2 00/5 012/511 2 012/511 متغیر مستقل)فراشناخت(

   50/284 01 2421/011 خطا

    92 149298/2222 کل

    09 0409/411 کل اصالح شده
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آزمون( به طور شود متغیر کمکی )پیشطور که از نتایج جدول مشاهده میهمان

وش تحلیل ر داری با متغیر وابسته رابطه دارد. بنابراین برای برداشتن اثر متغیرکمکی ازمعنی

دیل اثر اثر متغیر مستقل پس از تع شود که نتیجه نشان داده است کهکوواریانس استفاده می

بزرگتر  01و2با درجات آزادی  200/5محاسبه شده  Fباشد که مقدار ار میمتغیر کمکی معناد

آموزش توانیم بگوییم که می99/2باشد. بنابراین با اطمینان می00/5از مقدار بحرانی 

 است. موثرراهبردهای فراشناختی بر بهبود خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان 

 .تآموزان مؤثر اسبر بهبود بافت دانشفرضیه فرعی اول: آموزش راهبردهای فراشناختی 

 و کنترل آزمایشدوگروه بهبود بافتدرمقایسه نمرات . 2جدول 
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همان طور که از نتایج جدول مشاهده می شود تفاوت معناداری بین نمرات بهبود بافت 

با درجات  42/9مشاهده شده  tدر دو گروه گواه و آزمایش مشاهده می شود که مقدار 

/. اطمینان می توان گفت که 99می باشد، پس با 11/0بحرانی  بزرگتر از مقدار 01آزادی

آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود بافت دانش آموزان مؤثر "فرضیه ما مبنی براینکه

 (P<22/2). تایید می شود است،

فرضیه فرعی دوم: آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود کوشش دانش آموزان مؤثر 

 است .
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 آزمایش و کنترلدوگروه کوشش دربهبودمقایسه نمرات  .3جدول 
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 2/55219 1/22555 1/2111 25 آزمایش

شود تفاوت معناداری بین نمرات بهبود کوشش که از نتایج جدول مشاهده میطور همان

با درجات آزادی  81/0مشاهده شده  tشود که مقدار و آزمایش مشاهده می در دو گروه گواه

توان گفت که فرضیه ما اطمینان می /.99باشد، پس بامی 81/0بزرگتر از مقدار بحرانی  08

تایید  تآموزان مؤثر اسای فراشناختی بر بهبود کوشش دانشآموزش راهبرده"مبنی براینکه

 (P<22/2)شود. می

 ر استآموزان مؤثفراشناختی بر بهبود استعداد دانشفرضیه فرعی سوم: آموزش راهبردهای 

 در دوگروه آزمایش و کنترلاستعداد بهبودمقایسه نمرات  .4جدول 
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 2/88014 9/42844 0/1222 25 آزمایش

شود تفاوت معناداری بین نمرات بهبود استعداد طور که از نتایج جدول مشاهده میهمان

با درجات  29/2مشاهده شده  tشود که مقدار و آزمایش مشاهده نمی در دو گروه گواه

توان گفت که اطمینان می /.95باشد، پس با می 29/2کوچکتر از مقدار بحرانی  08آزادی 
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موزان مؤثر آفراشناختی بر بهبود استعداد دانشآموزش راهبردهای "فرضیه ما مبنی بر اینکه

 (.P>2/ 25شود. )رد میاست 

 گیریو نتیجه بحث

ه های زندگی شخصی برویداد های زندگی و در نتیجه احساس کنترل برباال بودن مهارت

تیجه ن الت و درشکری و کنار آمدن با مصورت مثبت در توانایی غلبه کردن و یا سازگا

های مختلف هم دی موثر است. همچنین نتایج پژوهشمافزایش سالمت روانی و خودکارآ

ونایی خود برخورد ت های زندگی باال نگرش مثبتی نسبت بهکه افراد با تواناییان داده است نش

ریزی برای اهداف شخصی خود برداری از زندگی، برنامههای مهم زندگی، بهرهبا رویداد

 رندگیزش راهبردهای فراشناخت را یاد میآموزانی که آمودانشدارد. همچنین در ارتباط با  

الیف و برای انجام تک کنندخود باور پیدا میهای به تواناییتوان گفت این دانش آموزان می

لذا این کنند، خود را سازماندهی و نظارت میکنند و یادگیری ریزی میخود برنامه

ف ش وکوشش خود در انجام تکالیآموزان منبع موفقیت خود را درونی یعنی نتیجه تالدانش

ی هم آموزانموفقیت بیشتری در تحصیل خواهند داشت و دانش د معموالًدانند و این افرامی

در حققان م که موفقیت بیشتر دارند، باور خودکارآمدی تحصیلی بیشتری خواهند داشت.

و  ی پیشرفتآموزان بر رورسیدند که کوشش دانشای به چنین نتیجهزمینه کوشش 

نفس  زمانی اعتماد بهاند همچنین محققان دریافته گذارد.ها اثر میخودکارآمدی تحصیلی آن

ها کوشش واقعی خود را برای کند که آنزایش پیدا میآموزان در یادگیری مطالب افدانش

ه های فرا شناختی از آنجا کآموزان در استفاده از راهبردانشاتمام تکالیف به کار ببرند. د

یلی ارند، زودتر به پیشرفت تحصعهده دآزادی عمل و اختیار بیشتری در انجام تکالیف بر

د ها بیشتر و پایدارتر خواهها درونی است، یادگیری آنرسند، و چون منبع انگیزشی آنمی

 شد.
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