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چکیده
ﻫﺪف از پﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـر بررسی تﺎثیر ﻫوش ﻫیجﺎنی و فراشنﺎخت بر پیشرفت تحصیلی دانﺶ آموزان استﺎن آذربﺎیجﺎن غربی
بـود .نﻤونـهي پـﮋوﻫﺶ ﻛـه بـه روش تصﺎدفی خوشه اي انتﺨﺎب ﮔردیﺪ ،شﺎمﻞ  192دانﺶ آموز  213دختر و  271پسر سﺎل
اول دبیرستﺎن استﺎن آذربﺎیجﺎن غربی بـود .براي انﺪازهﮔیري متﻐیرﻫﺎي پـﮋوﻫﺶ از پرسشـنﺎمه ي آﮔـﺎﻫی فراشـنﺎختی شـراو و
دنیسـون ،خـرده مﻘیـﺎس خودﻛﺎرآمـﺪي پینتـریﭻ و ديﮔـروت ،و آزمـون ﻫوشـی پیﺶ رونﺪه ي ریون استﻔﺎده شﺪ .براي
سـنجﺶ پیشـرفت تحصـیلی نیـﺰ از نﻤـرات آزمون ﻫﻤﺎﻫنﮓ پﺎیﺎن ترم درس ریﺎﺿی و فﺎرسی استﻔﺎده ﮔردیﺪ .نتﺎیﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از
محﺎسﺒه ي پﺎیﺎیی و روایی ابﺰارﻫﺎ ﺣﺎﻛی از پﺎیﺎیی و روایی ﻗﺎبـﻞ ﻗﺒـول آنﻫـﺎ بـود .یﺎفته ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از تحلیﻞ رﮔرسیون
ﭼنﺪﮔﺎنه به شیوه ﻫﻤﺰمﺎن نشﺎن داد ﻛه ﻫوش بیشتریﻦ سﻬﻢ را در پیﺶبینی پیشرفت تحصیلی دارد (=  )12/0βو بﻌـﺪ از آن
بـه ترتیـﺐ خودﻛﺎرآمـﺪي (=  )21/0βو فراشـنﺎخت (=  )22/0βﻗـرار مـیﮔیـرد .ﻫﻤﭽنیﻦ ،از بیﻦ موﻟﻔه ﻫﺎي فراشنﺎخت تنﻬﺎ
دو موﻟﻔه دانﺶ موﻗﻌیتی (=  )29/0βو راﻫﺒرد مـﺪیریت اﻃﻼﻋـﺎت (=  )13/0βسـﻬﻢ مﻌنـﺎداري در پـیﺶبینـی پیشـرفت
تحصیلی دارنﺪ .در ادامه ي مﻘﺎﻟه یﺎفتهﻫﺎ مورد بحﺚ ﻗرار ﮔرفت و پیشـنﻬﺎدﻫﺎیی در ﺟﻬت افﺰایﺶ خودﻛﺎرآمﺪي تحصیلی
دانﺶآموزان و نیـﺰ موﻟﻔـه ﻫـﺎي فراشـنﺎختی دانﺶ موﻗﻌیتی و مﺪیریت اﻃﻼﻋﺎت اراﺋه شﺪ.
واژههای كلیدی :فراشنﺎخت ،ﻫوش ،خودﻛﺎرآمﺪي ،پیشـرفت تحصـیلی ،دانـﺶ مـوﻗﻌیتی ،مﺪیریت اﻃﻼﻋﺎت.
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مقدمه
از آن ﺟﺎ ﻛه در ﻫر نﻈﺎم آموزشی ،پیشرفت تحصیلی به ﻋنوان مﻬﻢتریﻦ شﺎخﺺ توفیـﻖ فﻌﺎﻟیت ﻫﺎي ﻋلﻤی و آموزشی محسوب
می شود ،بررسی ﻋوامﻞ موثر بر پیشـرفت تحصـیلی دانﺶ آموزان از اﻫﻤیت خﺎﺻی نﺰد پﮋوﻫشﮕران ﻋلوم تربیتی و روانشنﺎسی
برخوردار اسـت .پﮋوﻫﺶ ﻫﺎیی ﻛه در اوایﻞ در مورد پیشرفت تحصیلی انجﺎم می شـﺪ ﻋﻤـﺪتﺎ بـر روي نﻘـﺶ ﻫوش 2متﻤرﻛﺰ
بود ،امﺎ محﻘﻘﺎن اخیر مﺪﻋی شﺪه انﺪ ﻛه توسﻞ به ﻫوش ﻋﻤـومی بـه تنﻬـﺎیی براي تﺒییﻦ موفﻘیت افراد ﻛﺎفی نیست (ﭼو،1
( 1020و در بﻬتریﻦ شـرایﻂ ،ﻫـوشبﻬـر فﻘـﻂ می توانﺪ تﺎ  10درﺻﺪ از موفﻘیت افراد را پیﺶبینی ﻛنﺪ (ﮔلﻤﻦ ،ترﺟﻤـه
پﺎرسـﺎ 2321(. ،بـه ﻫﻤیﻦ دﻟیﻞ ،امروزه بیشتر به تحﻘیﻘﺎتی پرداخته می شود ﻛه به ﺟﺎي بررسی نﻘـﺶ تنﻬـﺎ یـﻚ متﻐیر به
بررسی تﺎثیر ﻫﻤﺰمﺎن ﭼنﺪیﻦ متﻐیر بر پیشرفت تحصیلی بﭙردازنﺪ .در ﻫﻤـیﻦ راسـتﺎ سﺎزه ﻫﺎي فراشنﺎخت 3و بﺎورﻫﺎي
خودﻛﺎرآمﺪي 4در ﻛنﺎر ﻫوش مورد توﺟه ﺻﺎﺣﺐ نﻈران تﻌلیﻢ و تربیت واﻗﻊ شﺪه انﺪ.
اﮔرﭼه تﻌریﻒ واﺣﺪي از ﻫوش وﺟود نﺪارد امﺎ ﻋنﺎﺻري از ﻫوش مورد توافﻖ اغلـﺐ پﮋوﻫشﮕران ﻗرار دارد .به اﻋتﻘﺎد ﮔیﺞ و
برﻻینر (ترﺟﻤه خوينـﮋاد و ﻫﻤﻜـﺎران 2374( ،ایـﻦ ﻋنﺎﺻر ﻋﺒﺎرت انﺪ از :توانﺎیی پرداختﻦ به امور انتﺰاﻋی ،توانﺎیی ﺣﻞ ﻛردن
مسﺎﺋﻞ ،و توانـﺎیی یﺎدﮔیري .دیﺪﮔﺎه روانسنجی از ﺟﻤله ﻗﺪیﻤی تریﻦ دیﺪﮔﺎه ﻫﺎ در مـورد ﻫـوش اسـت ﻛـه بـﺎ انﺪازهﮔیري
ﻛﺎرﻛردﻫﺎي روانشنﺎختی سر و ﻛﺎر دارد .در ایﻦ دیـﺪﮔﺎه ،ﻫـوش نـه فﻘـﻂ یـﻚ توانﺎیی ﻛلی واﺣﺪ ،بلﻜه متشﻜﻞ از مجﻤوﻋهاي از
توانﺎییﻫﺎ یﺎ ﻋﺎمـﻞﻫـﺎ شـنﺎخته مـیشـود .براسﺎس ایﻦ دیﺪﮔﺎه آزمون ﻫﺎیی براي سنجﺶ ﻫوش ﻃراﺣی شﺪه اسـت ﻛـه آزمـون
ریـون نﻤونهاي از آنﻫﺎ است.
برخی یﺎفته ﻫﺎ ﺣﺎﻛی است ﻛه ﻫوش انﺪازه ﮔیري شـﺪه بـه وسـیله ي آزمـون اسـتﺎنﺪارد ریون بﻬتریﻦ ﻋﺎمﻞ براي پیﺶ بینی
پیشرفت تحصیلی در ﻫﻤه ي پﺎیه ﻫﺎ است (ﻟیﺪرا ،پوﻟﻤﻦ و اﻟیﻚ 1007 ،1؛ فﺎرسیﺪس و وود فیلﺪ1003 ،1؛ رینﺪرمﺎن و نوبـﺎر7
 1002(. ،پـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي دیﮕري نیﺰ بیﺎنﮕر رابﻄهي مﺜﺒت بیﻦ ﻫوش و پیشرفت تحصیلی بوده انﺪ (براي مﺜﺎل :آﻟوﺟﺎ و بﻼنﭻ،2
 1004(.در مﻘﺎبﻞ ،ﭼو ( )1020مشﺎﻫﺪه ﻛرد ﻛه افراد داراي ﻫوش بﻬر بﺎﻻ ﻫﻤیشـه از راﻫﺒردﻫﺎي موثر استﻔﺎده نﻤی ﻛننﺪ .ﻋﻼوه
بر ایﻦ ،از زمﺎنی ﻛه تحﻘیﻘـﺎت نشـﺎن داده انـﺪ ﻛـه دانﺶآموزان موفﻖ بیشتر ﻛسﺎنی ﻫستنﺪ ﻛه بﻄور مﻔیﺪ و مـﺆثر مﻄﺎﻟﻌـه
مـیﻛننـﺪ (زیﻤـرمﻦ ،2990( ،در آمـوزش و پـرورش بـه ﺟـﺎي ﻫـوش ،ﺻـحﺒت از مﻔـﺎﻫیﻢ ﺟﺪیـﺪي ﻫﻤﭽـون فراشنﺎخت یﺎ
بﺎورﻫﺎي خودﻛﺎرآمﺪي به میﺎن آمﺪ.
فراشنﺎخت در اواسﻂ دﻫه ي  70میﻼدي به وسیله ي فﻼول 9مﻄرح ﮔردیﺪ و به ﻋنـوان ﻫر ﮔونه دانﺶ یﺎ فﻌﺎﻟیت شنﺎختی ﻛه
موﺿوع آن ﺟنﺒه ﻫﺎیی از اﻗﺪامﺎت شنﺎختی و تنﻈیﻢ آن است تﻌریﻒ شﺪ (فﻼول 2922(. ،میشنﺒﺎوم فراشنﺎخت را آﮔﺎﻫی فرد از
نﻈﺎم شنﺎختی خـود
وﭼﮕونﮕی ﻛﺎر ﻛردن آن تﻌریﻒ میﻛنﺪ و زیﻤرمﻦ ( )2990آن را ﻋﺒﺎرت از نﻈﺎرت فﻌﺎل بر شنﺎخت و راﻫﺒردﻫﺎیی میدانﺪ ﻛه از
ﻃریﻖ آنﻫﺎ از شنﺎخت استﻔﺎدﻫی بﻬینه به ﻋﻤﻞ میآیﺪ.
شراو و دنیسون( 20 )2994ﺻحﺒت از آﮔﺎﻫی فراشنﺎختی میﻛننـﺪ و آن را مشـتﻤﻞ بـر دانﺶ شنﺎخت و تنﻈیﻢ شنﺎخت می
داننـﺪ .آن ﻫـﺎ دانـﺶ شـنﺎخت را شـﺎمﻞ دانـﺶ بیـﺎنی ،22روشی( 21روش ﻛﺎر) و موﻗﻌیتی 23می داننﺪ .دانﺶ بیﺎنی به آﮔﺎﻫی
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فرد در مورد خـودش بـه ﻋنوان یﻚ یﺎدﮔیرنﺪه ،ﻋوامﻞ مﺆثر بر یﺎدﮔیري و ﺣﺎفﻈهاش ،مﻬﺎرت ﻫﺎ و راﻫﺒردﻫﺎ ،و منﺎبﻌی ﻛه براي
انجﺎم یﻚ تﻜلیﻒ مورد نیﺎز است اشﺎره دارد (بیتﺎن و ﻛﺎرنی 1004(. ،24دانﺶ بیﺎنی ﻫﻤﺎن دانﺶ واﻗﻌی دربﺎره ي یﻚ موﺿوع
است .براي مﺜﺎل ،دانـﺶآمـوز بﺪانـﺪ درك مﻄلـﺐ ریﺎﺿی از ادبیﺎت متﻔﺎوت است .دانﺶ روش ﻛﺎر شﺎمﻞ آﮔﺎﻫی و دانﺶ
دربﺎرﻫی فﻌﺎﻟیتﻫﺎي ﮔونﺎﮔونی است ﻛه در ﻫنﮕﺎم ﻛﺎر بﺎیﺪ انجﺎم شود .ایﻦ نوع دانﺶ بـه ﭼﮕـونﮕی انجـﺎم ﻛـﺎر مربوط می شود،
براي مﺜﺎل ،دانﺶ آموز بﺪانﺪ ﭼﮕونه اﻃﻼﻋﺎت را مرور ﻛنﺪ .دانـﺶ مـوﻗﻌیتی آن نوع دانشی است ﻛه فرد بﺪانﺪ ﭼرا و ﭼه موﻗﻊ از
یﻚ راﻫﺒرد یﺎ یﻚ مﻬﺎرت در مﻘﺎیسه بﺎ یﻚ راﻫﺒرد یﺎ یﻚ مﻬﺎرت دیﮕر استﻔﺎده ﻛنﺪ ،براي نﻤونه ،دانستﻦ ایﻦ ﻛه ﭼه موﻗﻊ به
مـرور اﺟﻤﺎﻟی بﭙردازد و ﭼه موﻗﻊ به پردازش ﻋﻤیﻖ بﭙردازد.
تنﻈیﻢ شنﺎخت نیﺰ شﺎمﻞ فﻌﺎﻟیتﻫﺎیی است ﻛه بﺎ ﻫﺪف تنﻈیﻢ وﻛنترل یﺎدﮔیري و تﻔﻜـر انجﺎم می ﮔیرنﺪ .تنﻈیﻢ شـنﺎخت
شـﺎمﻞ پـنﺞ فراینـﺪ برنﺎمـهریـﺰي ،21راﻫﺒردﻫـﺎي مـﺪیریت اﻃﻼﻋﺎت ،21وارسی ادراك ،27راﻫﺒردﻫﺎي ﻋیﺐزدایی 22و ارزیﺎبی
فراینﺪ یﺎدﮔیري 29می شـود (به نﻘﻞ از تﺌودوزیو و پﺎپﺎیوانو 1001(. ،10برنﺎمهریﺰي شﺎمﻞ انتﺨﺎب راﻫﺒردﻫـﺎي منﺎسـﺐ و
تﺨصیﺺ منﺎبﻌی می شود ﻛه روي ﻋﻤلﻜرد تﺄثیر می ﮔﺬارد ،مﺎننﺪ پیﺶ بینی ﻗﺒﻞ از خوانﺪن و رﻋﺎیت سلسله مراتﺐ استﻔﺎده از
راﻫﺒردﻫﺎ .برنﺎمهریﺰي مـی توانـﺪ شـﺎمﻞ تصـﻤیﻢﮔیـري در موارد زیر بﺎشﺪ :براي انجﺎم یﻚ تﻜلیﻒ و دستیﺎبی به یﻚ ﻫﺪف
ﭼﻘـﺪر زمـﺎن ﻻزم اسـت؟ بﺎیﺪ از ﭼه راﻫﺒردﻫﺎیی استﻔﺎده شود و ﭼﮕونـه ﻛـﺎري را شـروع ﻛـرد و ﭼـه مﻄـﺎﻟﺒی بﺎیـﺪ
ﺟﻤﻊآوري ﮔردد؟ به ﭼه مﻄﺎﻟﺒی بﺎیﺪ سرسري نﮕﺎه ﻛرد و به ﭼه ﭼیﺰﻫﺎیی بﺎیﺪ توﺟه دﻗیـﻖ ﻛرد؟ (ووﻟﻔوك1004(. ،12
راﻫﺒردﻫﺎي مﺪیریت اﻃﻼﻋﺎت شﺎمﻞ مرﺣله بنـﺪي و دسـته بنـﺪي مﻬﺎرت ﻫﺎ و راﻫﺒردﻫﺎیی است ﻛه به ﻃور پیوسته براي
اثربﺨﺶتر شـﺪن پـردازش اﻃﻼﻋـﺎت استﻔﺎده می شود (شراو و دنیسون 2994(. ،وارسی ادراك نیﺰ به آﮔﺎﻫی مﺪاوم از انجـﺎم
یـﻚ ﻋﻤﻞ یﺎ تﻜلیﻒ ،اشﺎره دارد .توانﺎیی خودآزمﺎیی ﻟحﻈه به ﻟحﻈه ،مﺜﺎل خـوبی بـراي وارسـی ادراك است (شراو و
مﺎشﻤﻦ 2991(. ،11به ﻋنوان مﺜﺎل ،در وارسی ادراك فرد به ﻃور مﺪاوم از خود می پرسﺪ ﻛه مﻦ ﭼﮕونه ایﻦ ﻛﺎر را انجﺎم می
دﻫﻢ ؟ آیﺎ ایﻦ مﻄلﺐ ﻗﺎبﻞ فﻬﻢ اسـت ؟ آیﺎ بﺎیﺪ سریﻊ از ایﻦ مﻄلﺐ بﮕﺬرم؟ (ووﻟﻔوك 1004(. ،راﻫﺒردﻫﺎي ﻋیﺐ زداﺋی
راﻫﺒردﻫـﺎیی ﻫستنﺪ ﻛه براي تصحیﺢ خﻄﺎﻫﺎي ﻋﻤلﻜرد و ادراك ،استﻔﺎده می شونﺪ و در نﻬﺎیت ،ارزیـﺎبی فراینﺪ یﺎدﮔیري اشﺎره
به ارزشیﺎبی فرآورده ﻫـﺎ و فراینـﺪﻫﺎي یـﺎدﮔیري در مـورد شـﺨﺺ و تﻜلیﻒ دارد ،مﺜﻞ ارزیﺎبی مجﺪد اﻫﺪاف و نتﺎیﺞ ﻛﺎر (شراو
و مﺎشﻤﻦ2991(. ،
تحﻘیﻘﺎت مﺨتلﻔی در مورد نﻘﺶ فراشنﺎخت در پیشرفت تحصیلی انجـﺎم شـﺪه اسـت .براي مﺜﺎل ،پﻼنتﺲ( 13 )1000مشﺎﻫﺪه
ﻛرد ﻛه دو ﻋﺎمﻞ دانﺶ شنﺎخت و تنﻈیﻢ شـنﺎخت بـر روي ﻫﻢ  21%از واریﺎنﺲ ﻋﻤلﻜرد تحصیلی را تﺒییﻦ می ﻛننﺪ و امینی
( )2321به ایﻦ نتیجـه رسیﺪ ﻛه  22%از واریﺎنﺲ پیشرفت تحصیلی توسﻂ راﻫﺒردﻫﺎي شنﺎختی و فراشنﺎختی تﺒییﻦ می شود.
یﺎفته ﻫﺎي مشﺎبﻬی مﺒنی بر ﻫﻤﺒستﮕی بیﻦ فراشنﺎخت و یﺎدﮔیري ﮔﺰارش شﺪه است (براي مﺜﺎل :پرینﺲ ،وینﻤﻦ و اﻟشوت،14
1001؛ ﻛوتینو1001 ،11؛ وینﻤﻦ و اسﭙﺎنﺲ1001 ،11؛ اونیﻞ و ﻋﺎبﺪي 2991(.، 17برخی پﮋوﻫﺶ ﻫﺎي آزمﺎیشی نیﺰ نشﺎن
میدﻫنﺪ ﻛه آموزش دانـﺶ و مﻬﺎرت ﻫﺎي فراشنﺎختی منجر به یﺎدﮔیري بﻬتر و افـﺰایﺶ ﻋﻤلﻜـرد یﺎدﮔیرنـﺪﮔﺎن در ﺣـﻞ
مسﺄﻟه می ﮔردد (فرﮔوسـﻦ1002، 12؛ سوانسـون2990 ،19؛ ﻗـوا مآبـﺎدي2377 ،؛ فوﻻدﭼنـﮓ2371 ،؛ ﻋﺒﺪوس2320(. ،
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در مﻘﺎبﻞ ،برخی از پﮋوﻫﺶ ﻫﺎ نشﺎن داده انﺪ ﻛه پیشرفت تحصیلی و انﺪازه ﻫﺎي توانـﺎیی نشﺎنﮕر داشتﻦ مﻬﺎرت ﻫﺎي فراشنﺎختی
نﻤیبﺎشنﺪ (پرسلی و ﮔﺎتﺎﻻ ،2929 ،به نﻘﻞ از متحﺪي 2321(. ،پینتریﭻ و دي ﮔروت( 30 )2990دریﺎفتنﺪ ﻛه فراشنﺎخت و
استﻔﺎده از راﻫﺒردﻫـﺎي آن بﺎ پیشرفت تحصیلی بﺎﻻ رابﻄه نﺪارد.
به دﻟیﻞ یﺎفته ﻫﺎیی نﻈیر فوق برخی ﺻﺎﺣﺐ نﻈران ﻋنوان ﻛرده انـﺪ ﻛـه یـﺎدﮔیري موفـﻖ ﻋﻼوه بر ﻋوامﻞ شنﺎختی و
فراشنﺎختی در برﮔیرنﺪه ي سﺎزه ﻫﺎي غیرشـنﺎختی نیـﺰ مـی بﺎشـﺪ (بروس ،مﻚ ﻛﺎن ،ﻛیلـونﻦ و رابرتـﺰ 1022(. ،32بنـﺪورا31
یﻜـی از نﻈریـهپـردازان شـنﺎختی اﺟتﻤﺎﻋی مﻌتﻘﺪ است ﻛه خودﻛﺎرآمﺪي یﺎ بﺎورﻫﺎي فرد در مورد توانﺎییﻫﺎي خود مﻬﻤتـریﻦ
ﻋﺎمﻞ انﮕیﺰشی تﺄثیرﮔﺬار بر ﻋﻤلﻜرد انسﺎنی است .بنﺪورا ( )2997خودﻛﺎرآمﺪي را به ﻋنوان بﺎور و ﻗﻀﺎوت فرد از توانﺎیی خود
براي انجﺎم تﻜلیﻒ خﺎص تﻌریﻒ ﻛرده است .پﺎﺟﺎرز و میلر( 33 )2994خودﻛﺎرآمﺪي را ارزیﺎبی خﺎص و وابسته به بﺎفت از ﻗﺎبلیت
خود براي ﻋﻤﻞ در یﻚ تﻜلیﻒ ویﮋه می داننﺪ .یﻚ ﺣﺲ خودﻛﺎرآمﺪي بﺎﻻ بﺎﻋﺚ تﻼش ،مﻘﺎومت و انﻌﻄـﺎف بیشتري می شود.
ﻫﻤﭽنیﻦ در مﻘﺪار استرس و اﺿﻄرابی ﻛه افراد ﻫنﮕﺎم انجـﺎم یـﻚ فﻌﺎﻟیـت تجربه میﻛننﺪ تﺄثیر دارد (پﺎﺟﺎرز و شﺎنﻚ،34
1002(.
بر اسﺎس نﻈریه شنﺎختی – اﺟتﻤﺎﻋی بنﺪورا ،افراد ﮔرایﺶ به مشﻐول شﺪن و پـرداختﻦ به ﻛﺎرﻫﺎیی دارنﺪ ﻛه اﺣسﺎس ﻗﺎبلیت و
اﻃﻤینﺎن دارنـﺪ و از ﻛﺎرﻫـﺎیی ﻛـه نسـﺒت بـه آن ﻫـﺎ اﺣسﺎس ﻗﺎبلیت و توانﺎیی نﺪارنﺪ دوري می ﻛننﺪ .بﺎورﻫﺎي خودﻛﺎرآمﺪي به
تﻌییﻦ اینﻜه افراد ﭼه مﻘﺪار وﻗت ﺻرف یﻚ فﻌﺎﻟیت می ﻛننﺪ ،ﭼه مﺪت زمـﺎن در مﻘﺎبـﻞ مـوانﻌی ﻛـه مواﺟـه می شونﺪ پشتﻜﺎر
دارنﺪ ،ﭼه مﻘﺪار در مﻘﺎبﻞ موﻗﻌیت ﻫﺎي متﻀـﺎد و مﺨـﺎﻟﻒ انﻌﻄـﺎف دارنـﺪ ﻛﻤﻚ میﻛننﺪ پﺎﺟﺎرز و شﺎنﻚ)1002(. ،
تحﻘیﻘﺎت زیﺎدي ﺣﺎﻛی است ﻛه از بیﻦ موﻟﻔه ﻫـﺎي انﮕیـﺰش ،خودﻛﺎرآمـﺪي مﻬﻤتـریﻦ آنﻫـﺎ اسـت .زیﻤـرمﻦ(31 )2990
مشـﺎﻫﺪه ﻛـرد ﻛـه بﺎورﻫـﺎي خودﻛﺎرآمـﺪي فراینـﺪﻫﺎي خودتنﻈیﻤی را سﺨت تحت تﺄثیر ﻗرار داده ،بر ﻛـﺎربرد راﻫﺒردﻫـﺎي
شـنﺎختی و فراشـنﺎختی مﺆثر می بﺎشﺪ و از ایﻦ راه موﺟﺐ پیشرفت تحصیلی می ﮔردد .نیﻜسون و فراست(31 )2990
خودﻛﺎرآمﺪي را یﻚ پیﺶ بینیﻛننﺪه ﻗوي براي موفﻘیت تحصیلی دانسته انـﺪ .ﭼﻤـرز ،ﻫـو و ﮔﺎرسیﺎ( 37 )1002نیﺰ نشﺎن
دادنﺪ ﻛه خودﻛﺎرآمﺪي بﺎ متﻐیرﻫـﺎي خـودتنﻈیﻤی و اسـتﻔﺎده از راﻫﺒردﻫﺎي یﺎدﮔیري مرتﺒﻂ است .ﻛوتینو ( )1001مﻼﺣﻈـه
ﻛـرد ﻛـه خودﻛﺎرآمـﺪي  21%از واریﺎنﺲ ﻋﻤلﻜرد تحصیلی را پیﺶ بینی می ﻛنﺪ و در مﻘﺎیسـه بـﺎ فراشـنﺎخت و سـﺒﻚﻫـﺎي
یﺎدﮔیري رابﻄه ي ﻗویتري بﺎ ﻋﻤلﻜـرد دارد .بـﺎ ایـﻦ ﺣـﺎل ،امینـی ( )2321ﮔـﺰارش داد ﻛـه خودﻛﺎرآمﺪي میتوانﺪ تنﻬﺎ 1
درﺻﺪ از واریﺎنﺲ پیشرفت تحصیلی را تﺒییﻦ ﻛنﺪ.
بﺎ توﺟه به مﻄﺎﻟـﺐ بـﺎﻻ ،بررسـی سـﻬﻢ ﻫریـﻚ از متﻐیرﻫـﺎي ﻫـوش ،فراشـنﺎخت ،و خودﻛﺎرآمـﺪي در پیشـرفت تحصـیلی از
ﻟحـﺎظ ﻛـﺎربردي و نﻈـري اﻫﻤیـت زیـﺎدي دارد .یﺎفته ﻫﺎي موﺟود در مورد نﻘﺶ ﻫر یﻚ از ایﻦ متﻐیرﻫﺎ در پیشرفت تحصیلی
نﺎﻛﺎفی و ﮔﺎﻫی نﺎﻫﻤﺎﻫنﮓ به نﻈر می رسنﺪ و ﻫﻤﺎن ﻃور ﻛه ﺻﺎﺣﺐ نﻈران اﻇﻬﺎر می دارنﺪ ،نیﺎز بـه تحﻘیﻘـﺎت بیشتري در ایﻦ
زمینه ،به ویﮋه بر روي دانﺶ آموزان نﻈﺎم ﻫﺎي آموزشی مﺨتلﻒ وﺟـود دارد .ﻟیﭙنویﭻ و رابرتﺰ( 32 )1021مﻌتﻘﺪنﺪ به منﻈور
ﻃراﺣی مﺪاخﻼت آموشی بﺎیـﺪ رابﻄـه ي بـیﻦ سﺎزه ﻫﺎي شنﺎختی و غیرشنﺎختی مورد بررسی ﻗرار ﮔیرد .بر ایﻦ اسﺎس ،ﻫـﺪف
از پـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿر بررسی نﻘﺶ فراشنﺎخت ،ﻫوش و خودﻛﺎرآمﺪي در پیشرفت تحصیلی دانـﺶ آمـوزان سﺎل اول متوسﻄه
میبﺎشﺪ .سواﻻت پﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿر ﻋﺒﺎرتنﺪ از:
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 -2از میﺎن متﻐیرﻫﺎي فراشنﺎخت ،ﻫوش ،و خودﻛﺎرآمﺪي ﻛﺪامیﻚ پـیﺶ بینـیﻛننـﺪه ي ﻗویتري براي پیشرفت تحصیلی
دانﺶآموزان سﺎل اول متوسﻄه است؟
 -1ﻛﺪامیﻚ از موﻟﻔـه ﻫـﺎي فراشـنﺎخت سـﻬﻢ بیشـتري در تﺒیـیﻦ پیشـرفت تحصـیلی دانﺶآموزان سﺎل اول متوسﻄه دارنﺪ؟

روش
ﺟامﻌه ،نمونه و روش نمونهﮔیری
ﺟﺎمﻌه ي آمﺎري ایﻦ پﮋوﻫﺶ شﺎمﻞ ﻛلیهي دانﺶآموزان سﺎل اول متوسـﻄهي استﺎن آذربﺎیجﺎن غربی میبﺎشﺪ .ایﻦ ﺟﺎمﻌه به
تﻌﺪاد  2342نﻔـر بـود ﻛـه شـﺎمﻞ  120دختر و  712پسر بودنﺪ .از ایﻦ تﻌﺪاد براسﺎس فرمول ﻛوﻛران 192 ،نﻔر  )213دختـر و
پسر) به شیوه ي تصﺎدفی خوشه اي انتﺨﺎب شﺪنﺪ .براي انتﺨﺎب آزمودنیﻫﺎ ابتـﺪا از 19
دبیرستﺎن منﻄﻘه ي فوق به شیوه ي تصـﺎدفی ﻛلیه دبیرسـتﺎن انتﺨـﺎب شـﺪنﺪ و سـﭙﺲ از بـیﻦ ﻛﻼسﻫﺎي ایﻦ دبیرستﺎن ﻫﺎ
به شیوه ي تصﺎدفی یﻚ ﻛﻼس به ﻋنوان نﻤونه انتﺨـﺎب شـﺪنﺪ و پرسشنﺎمهﻫﺎ را تﻜﻤیﻞ نﻤودنﺪ.

ابزارهای سنجش
 -2پرسشنﺎمه آﮔﺎﻫی فراشنﺎختی :مﻘیﺎس آﮔﺎﻫی فراشنﺎختی( MAI(39در سﺎل  2994توسﻂ شراو و دنیسون به منﻈور بررسی
فراشنﺎخت یﺎدﮔیرنﺪﮔﺎن نوﺟوان و بﺰرﮔسﺎل ابـﺪاع ﮔردیﺪ .ایﻦ مﻘیﺎس شﺎمﻞ  11ﮔویه است ﻛه ﻋوامﻞ متﻤﺎیﺰ دانﺶ شنﺎخت و
تنﻈـیﻢ شـنﺎخت را در برمی ﮔیرد .دانﺶ شنﺎخت توسﻂ  27ﮔویه سنجیﺪه می شود و شﺎمﻞ سه فرآینﺪ فرﻋـی دانﺶ بیﺎنی،
دانﺶ روشی ،و دانﺶ موﻗﻌیتی است .تنﻈیﻢ شنﺎخت توسﻂ  31ﮔویه سـنجیﺪه می شود و شﺎمﻞ پنﺞ فرآینﺪ فرﻋی
برنﺎمـهریـﺰي ،راﻫﺒردﻫـﺎي مـﺪیریت اﻃﻼﻋـﺎت ،وارسـی ادراك ،راﻫﺒردﻫﺎي ﻋیﺐزدایی و ارزیﺎبی فرآینﺪ یﺎدﮔیري اسـت .پﺎسـﺦ
ﻫـﺎ بـر اسـﺎس یـﻚ مﻘیﺎس  1درﺟه اي از نوع ﻟیﻜرت محﺎسﺒه میشود .ﺣﺪاﻗﻞ نﻤـره در آن  11و ﺣـﺪاﻛﺜر نﻤـره11

می

بﺎشﺪ .پﺎیﺎیی و روایی ایﻦ ابﺰار توسﻂ محﻘﻘﺎن مﺨتلـﻒ (از ﺟﻤلـه :ﻛوتینـو1001 ،؛ پﻼنتﺲ1000 ،؛ شراو و دنیسون2994 ،؛
دﻻورپور2371 ،؛ متحﺪي 2321( ،مﻄلوب ﮔﺰارش شﺪه است.
در پﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿر ،براي محﺎسﺒه ي پﺎیﺎیی از ﺿـرایﺐ آﻟﻔـﺎ ﻛرونﺒـﺎخ و بﺎزآزمـﺎیی (بـﺎ فﺎﺻله زمﺎنی دو ﻫﻔته) استﻔﺎده شﺪ
(ﺟﺪول  2(.ﻫﻤﭽنیﻦ ،ﻫﻤﺒستﮕی ﮔویه ﻫﺎ بﺎ نﻤره ي ﻛﻞ در دامنه  11/0تﺎ  17/0ﻗرار داشت .براي انجﺎم تحلیـﻞ ﻋـﺎملی ،ابتـﺪا
شـﺎخﺺ  KMO 40ﻛـه ﮔویﺎي میﺰان ﻛﻔﺎیت نﻤونهﮔیري محتوایی پرسﺶ نﺎمه است محﺎسﺒه شﺪ ﻛـه برابـر بـﺎ 79/0
بود .آزمون بﺎرتلت 42ﻛه بیﺎنﮕر مﻌنﺎ دار بودن مﺎتریﺲ ﻫﻤﺒستﮕی داده ﻫﺎي موﺟود بود ،منجـر به ﺿریﺒی برابر بﺎ  21/3170شﺪ
ﻛه از نﻈر آمﺎري مﻌنـﺎ دار اسـت  )002/0p < (.در تحلیـﻞ ﻋﺎملی از روش موﻟﻔه ﻫﺎي اﺻلی استﻔﺎده شﺪ و سﭙﺲ بر پﺎیـهي
درﺻـﺪ واریـﺎنﺲ ﻋوامـﻞ و نﻤودار اسﻜري 41تﻌﺪاد ﻋوامﻞ انتﺨﺎب و مورد ﭼرخﺶ به روش ابلیﻤﻦ ﻗرار ﮔرفـت .نتـﺎیﺞ ایﻦ
تحلیﻞ ﻋﺎملی در ﺟﺪول  2آورده شﺪه است.
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 -1آزمون پیشرونﺪه ریون :ایﻦ آزمون غیرﻛﻼمی توسﻂ ریون ( )2932سـﺎخته شـﺪه است (به نﻘﻞ از ریون و ﻫﻤﻜﺎران2992(. ،
ایﻦ ابﺰار براي ﻛودﻛﺎن بﺎﻻتر از  9سﺎل  10سوال دارد ﻛه در ﻛتﺎبﭽه ي اﺻلی به  1بﺨﺶ  21سواﻟی تﻘسیﻢ و سواﻻت ﻫر بﺨﺶ
از  2تـﺎ  21و ﮔﺰینه ﻫر سوال از  2تﺎ  1و یﺎ  2تﺎ  2شﻤﺎره ﮔﺬاري شـﺪه انـﺪ .مـﺪت زمـﺎن اﺟـراي آن  41می بﺎشﺪ .ﺿریﺐ
پﺎیﺎیی آزمون در ﮔروه ﻫﺎي مﺨتلـﻒ در سـنیﻦ بـﺎﻻتر بـیﻦ  70/0تـﺎ  90/0ﮔﺰارش شﺪه است .ﻫﻤﺒستﮕی ایﻦ آزمون بﺎ دیﮕر
آزمون ﻫﺎي ﻫوش از ﻗﺒیﻞ استنﻔورد بینـه و وﻛسلر بیﻦ  40/0تﺎ  71/0است.
 -3پرسشنﺎمه ي خودﻛﺎرآمـﺪي :ایـﻦ خـرده مﻘیـﺎس از پرسشـنﺎمه ي انﮕیـﺰش بـراي یﺎدﮔیري ( )MSLQﮔرفته شﺪه ﻛه
توسﻂ پینتریﭻ و ديﮔروت ( )2990سﺎخته شﺪه اسـت .ایﻦ پرسشنﺎمه داراي  9ﮔویه است ﻛه بـه ﺻـورت  1درﺟـهاي از
ﻛـﺎمﻼ مـوافﻘﻢ تـﺎ ﻛـﺎمﻼ مﺨﺎﻟﻔﻢ تنﻈیﻢ شﺪه است .ﺣﺪاﻗﻞ نﻤره در ایﻦ مﻘیﺎس  9و ﺣﺪاﻛﺜر آن  41می بﺎشـﺪ .ﺿـریﺐ آﻟﻔﺎي
ﻛرونﺒﺎخ ایﻦ مﻘیﺎس  29/0و ﻫﻤﺒستﮕی آن بﺎ مﻘیﺎس ارزش درونی  42/0و بﺎ یﺎدﮔیري خود تنﻈیﻤی  41/0ﮔﺰارش شﺪه است
(پینتریﭻ و دي ﮔـروت 2990(. ،در تحﻘیـﻖ اﻟﺒـرزي و سﺎمﺎنی ( )2372ﺿریﺐ بﺎزآزمـﺎیی برابـر بـﺎ  ،71/0ﻫﻤﺒسـتﮕی بـﺎ ارزش
درونـی  ،11/0بـﺎ
راﻫﺒردﻫﺎي یﺎدﮔیري  ،31/0و بﺎ خود تنﻈیﻤی  41/ 0ﮔﺰارش شـﺪه اسـت .اﻟﺒـرزي و سـیﻒ ( )2322نیﺰ ﺿریﺐ آﻟﻔﺎي ﻛرونﺒﺎخ
ابﺰار را  21/0ﮔﺰارش ﻛردﻫﺎنﺪ.
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در پﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿر ایﻦ مﻘیﺎس یـﻚ بـﺎر بـراي درس ریﺎﺿـی و یـﻚ بـﺎر بـراي درس فﺎرسی تﻜﻤیﻞ ﮔردیﺪ .پﺎیﺎیی آزمون بـه
روش آﻟﻔـﺎي ﻛرونﺒـﺎخ برابـر بـﺎ  73/0و بـه روش بﺎز آزمﺎیی ﻛه بﺎ فﺎﺻله ي دو ﻫﻔته بر روي  30نﻔر اﺟرا شﺪ برابر بﺎ 70/0
بﺪست آمﺪ .روایـی ایﻦ ابﺰار نیﺰ از ﻃریﻖ تحلیﻞ ﮔویه بررسی شﺪ.
ﻗﺎبﻞ ذﻛر است ﻛه در پﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿر براي سنجﺶ متﻐیر مﻼك (پیشرفت تحصیلی) از نﻤرات آزمون ﻫﻤﺎﻫنﮓ پﺎیﺎن ترم ریﺎﺿی
و فﺎرسی استﻔﺎده شﺪ .نﻤرات آزمون ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫنﮓ شﺎخﺺ بﻬتري براي پیشرفت تحصیلی ﻫستنﺪ .ﻋﻼوه بر ایﻦ ،ﻋلت استﻔﺎده از
نﻤـرات ایـﻦ دو آزمون سنجﺶ نسﺒتﺎ اختصﺎﺻی تر پیشرفت تحصیلی و انﻄﺒﺎق آن بـﺎ سـنجﺶ مﺒتنـی بـر ﺣیﻄه ي
خودﻛﺎرآمﺪي بود .بﺎ توﺟه به آن ﻛه بیﻦ نﻤرات ایـﻦ دو درس ﺿـریﺐ ﻫﻤﺒسـتﮕی  71/0بﺪست آمﺪ از میﺎنﮕیﻦ نﻤرات ایﻦ دو
درس بـه ﻋنـوان شـﺎخﺺ پیشـرفت تحصـیلی استﻔﺎده شﺪ.

یافتهها
ماتریﺲ همﺒستﮕی متﻐیرها
در ابتـﺪا و ﻗﺒـﻞ از بررسـی سـﻬﻢ متﻐیرﻫـﺎي ﻫـوش ،فراشـنﺎخت و خودﻛﺎرآمـﺪي در پیشرفت تحصیلی ،مﺎتریﺲ ﻫﻤﺒستﮕی
متﻐیرﻫﺎ مورد مﻼﺣﻈه ﻗرار ﮔرفت .ﻫﻤﺎنﻃـور ﻛـه در ﺟﺪول  1مشﺎﻫﺪه می شود ﻫﻤﺒستﮕی مﺜﺒت و مﻌنﺎ داري بیﻦ پیشرفت
تحصـیلی و نﻤـره ﻛـﻞ فراشنﺎخت ،دانـﺶ فراشـنﺎختی ،تنﻈـیﻢ فراشـنﺎختی ،ﻫـوش ،و خودﻛﺎرآمـﺪي وﺟـود دارد .مﻌنﺎداري
ﺿرایﺐ امﻜﺎن انجﺎم تحلیﻞ ﻫﺎي بﻌﺪي مﺒتنی بر رﮔرسیون را فراﻫﻢ ﻛرد.

 1-3.نﻘﺶ متﻐیرﻫﺎي مورد پﮋوﻫﺶ در پیشرفت تحصیلی

22

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال اول ،شماره  ،6آذر 9317

به منﻈور پﺎسﺦ به ایﻦ سوال ﻛه از میﺎن متﻐیرﻫﺎي فراشنﺎخت ،ﻫوش ،و خودﻛﺎرآمـﺪي ﻛﺪامیﻚ پیﺶ بینیﻛننﺪه ي ﻗويتري
براي پیشرفت تحصیلی دانﺶ آموزان سـﺎل اول متوسـﻄه است ،از تحلیﻞ رﮔرسیون ﭼنﺪﮔﺎنه به شیوه ي ﻫﻤﺰمﺎن استﻔﺎده شـﺪ،
بـه ﮔونـه اي ﻛـه در آن متﻐیرﻫﺎي ﻫوش ،فراشنﺎخت ،و خودﻛﺎرآمﺪي به ﻋنوان متﻐیرﻫﺎي پیﺶ بیﻦ و میﺎنﮕیﻦ نﻤرات دو
آزمون ﻫﻤﺎﻫنﮓ ریﺎﺿی و زبﺎن فﺎرسی به ﻋنوان متﻐیر مﻼك وارد مﻌﺎدﻟـه ﮔردیـﺪ .نتـﺎیﺞ نشﺎن میدﻫﺪ ﻛه پیﺶبینی متﻐیر
پیشرفت تحصیلی از روي متﻐیرﻫﺎي فراشـنﺎخت ،ﻫـوش و خودﻛﺎرآمﺪي به ﻟحﺎظ آمﺎري مﻌنﺎدار است و ایﻦ سه متﻐیر بر روي
ﻫﻢ بﺨشی از واریـﺎنﺲ پیشرفت تحصیلی را تﺒییﻦ میﻛننﺪ ﺟﺪول )3(.
ﺟﺪول  :3ﺿرایﺐ رﮔرسیون پیﺶبینی پیشرفت تحصیلی براسﺎس فراشنﺎخت ،ﻫوش و
خودﻛﺎرآمﺪي
متﻐیرﻫﺎ

F

p

R

R

فراشنﺎخت
خودﻛﺎرآمﺪي

14/1

0/0002

0/19

ﻫوش

0/31

β

t

p

0/22

1/02

0/03

0/21

1/21

0/001

0/12

20/93

0/0002

بﺎ توﺟه به ﺟﺪول شﻤﺎره ي  3مشـﺎﻫﺪه مـی شـود ﻛـه ﻫـوش بـﺎ ﺿـریﺐ بتـﺎي  12/0ﻗوي تریﻦ پیﺶ بینی ﻛننﺪه ي پیشرفت
تحصیلی است .پﺲ از آن ،خودﻛﺎرآمﺪي بﺎ بتﺎي  21/0و سﭙﺲ فراشنﺎخت بﺎ بتﺎي  22/0پیﺶ بینی ﻛننﺪه ﻫﺎي بﻌﺪي ﻫستنﺪ.
ﻃﺒـﻖ ﺟـﺪول فـوق 31 ،درﺻﺪ از پراﻛنﺪﮔی پیشرفت تحصیلی از روي متﻐیرﻫﺎي فوق تﺒییﻦ میشود.
به منﻈور بررسی دﻗیﻖ تر نﻘﺶ ﻫر یﻚ از موﻟﻔه ﻫﺎي فراشـنﺎخت ،رﮔرسـیون پیشـرفت تحصیلی بر روي ایﻦ موﻟﻔه ﻫﺎي
ﻫشتﮔﺎنه نیﺰ محﺎسﺒه شﺪ .نتﺎیﺞ در ﺟـﺪول  4آورده شـﺪه است.
ﺟﺪول :4ﺿرایﺐ رﮔرسیون براي پیﺶبینی پیشرفت تحصیلی از روي موﻟﻔهﻫﺎي فراشنﺎخت

موﻟﻔهﻫﺎي فراشنﺎخت

β

t

p

دانﺶ بیﺎنی

0/01

0/90

N.S.

دانﺶ رونﺪي

0/02

2/29

N.S.

دانﺶ موﻗﻌیتی

0/29

1/12

0/02

برنﺎمهریﺰي

0/03

0/31

N.S.

مﺪیریت اﻃﻼﻋﺎت

0/13

1/27

0/004

وارسی ادراك

0/02

0/07

N.S.
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راﻫﺒردﻫﺎي ﻋیﺐزدایی

0/24

2/93

N.S.

ارزیﺎبی یﺎدﮔیري

-0/24

1/02

N.S.

R

0/37

R1

0/24

بﺎ توﺟه به ﺟﺪول  4موﻟﻔهﻫﺎي فراشنﺎخت بر روي ﻫﻢ  24درﺻﺪ از واریﺎنﺲ پیشرفت تحصیلی را تﺒییﻦ می ﻛننﺪ .در بیﻦ موﻟﻔه
ﻫﺎي فراشنﺎخت تنﻬﺎ موﻟﻔـهﻫـﺎي دانـﺶ مـوﻗﻌیتی و راﻫﺒردﻫﺎي مﺪیریت اﻃﻼﻋﺎت پیﺶ بینیﻛننﺪﻫی مﺜﺒـت و مﻌنـﺎدار
پیشـرفت تحصـیلیانـﺪ و مﻘﺪار βآن ﻫﺎ به ترتیـﺐ  29/0و  13/0مـی بﺎشـﺪ امـﺎ نﻘـﺶ دانـﺶ بیـﺎنی ،دانـﺶ رونـﺪي ،برنﺎمه
ریﺰي وارسی ادراك ،ﻋیﺐزدایی و ارزیﺎبی یـﺎدﮔیري در پیشـرفت تحصـیلی مﻌنـﺎدار نیست.

بحﺚ و نتیجهﮔیری
بر اسﺎس یﺎفته ﻫﺎي پﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـر ،ﻫـوش ﻗـوي تـریﻦ پـیﺶ بینـی ﻛننـﺪه ي پیشـرفت تحصیلی است و خودﻛﺎرآمﺪي و
فراشـنﺎخت در مرﺣلـه ي بﻌـﺪي ﻗـرار دارنـﺪ .ایـﻦ یﺎفتـه ﻫﻤﺎﻫنﮓ بﺎ برخی پﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي موﺟـود (ویـنﻤﻦ و اسـﭙﺎنﺲ،
1001؛ پـرینﺲ و ﻫﻤﻜـﺎران 1001( ،بیﺎنﮕر اﻫﻤیت سﺎزه ي ﻫوش در پیشرفت تحصیلی است و تﺎییﺪ ﻛننﺪه ي یﺎفتـهﻫـﺎیی
است ﻛه ﻫوش را بﻬتریﻦ ﻋﺎمﻞ براي پیﺶ بینی پیشرفت تحصیلی می شـﻤﺎرنﺪ بـراي مﺜـﺎل :ﻟیﺪرا و ﻫﻤﻜﺎران1007 ،؛
فﺎرسیﺪس و وود فیلﺪ 1003 ،؛ رینﺪرمﺎن و نوبﺎر)1002(. ،
تﻘﺪم ﻫوش بر خودﻛﺎرآمﺪي را می توان ایﻦ ﮔونه تﻔسیر ﻛرد ﻛـه بـراي دانـﺶ آمـوزان شرﻛت ﻛننﺪه در ایﻦ پﮋوﻫﺶ منﺎبﻊ
انﮕیﺰشی مربوط به استﻌﺪاد و توانﺎیی ،اﻫﻤیت و برتـري بیشتري دارد ،ﻫر ﭼنﺪ ﻛه ایﻦ تﻔسیر مﻄﺎبﻖ نﻈر بنﺪورا ( )2921تﻔسیر
منﺎسـﺒی نیسـت زیـرا اﮔر بر توانﺎیی تﺄﻛیﺪ ﻛنیﻢ از انﮕیﺰه ي تﻼش می ﻛﺎﻫﺪ و استﻔﺎده از راﻫﺒردﻫﺎي فراشـنﺎختی را بﺎ مشﻜﻞ
مواﺟه می ﻛنﺪ .بﺎ ایﻦ ﺣﺎل یﺎفته مربوط به نﻘﺶ ﻛﻤرنـﮓتـر خودﻛﺎرآمـﺪي دور از انتﻈﺎر نﺒود زیرا اﮔرﭼه به اﻋتﻘﺎد بنﺪورا
( )2997بﺎورﻫﺎي خودﻛﺎرآمﺪي بـیﺶ از توانـﺎیی یـﺎ ﻫوش می تواننﺪ موفﻘیت را پیﺶ بینی ﻛننﺪ امﺎ پیﺶ بینی دﻗیﻖ مستلﺰم
سنجﺶ خﺎص ﺣیﻄه و منﻄﺒﻖ بﺎ تﻜلیﻒ خودﻛﺎرآمﺪي است به ﮔونه اي ﻛه به ﻃور دﻗیـﻖ و مشـﺨﺺ انـﺪازه ﮔیـري ﮔردد .به
بیﺎن دیﮕر در پﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿر براي سـنجﺶ خودﻛﺎرآمـﺪي ریﺎﺿـی یـﺎ فﺎرسـی از ﮔویه ﻫﺎیی استﻔﺎده شﺪه است ﻛه سنجﺶ
ﭼنـﺪان اختصﺎﺻـی از خودﻛﺎرآمـﺪي ریﺎﺿـی یـﺎ فﺎرسی به ﻋﻤﻞ نیﺎورده است .پیشنﻬﺎد میشود در پﮋوﻫﺶﻫﺎي آینﺪه به ایﻦ
مﻬﻢ توﺟه ﮔردد.
بـﺎ ایـﻦ ﺣـﺎل ،یﺎفتـهﻫـﺎي پـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـر تﺎییـﺪ ﻛننـﺪﻫی دیـﺪﮔﺎه ﺻـﺎﺣﺐنﻈـران شنﺎختی اﺟتﻤﺎﻋی (بنـﺪورا2921 ،؛
زیﻤـرمﻦ2990 ،؛ نیﻜسـون و فراسـت2990،؛ پﺎﺟـﺎرز و شﺎنﻚ1002 ،؛ ﻛوتینو 1001( ،مﺒنی بر نﻘـﺶ خودﻛﺎرآمـﺪي در
پیشـرفت تحصـیلی اسـت .مﻄﺎبﻖ ایﻦ دیﺪﮔﺎه ،دانﺶ آموزان بﺎ خودﻛﺎرآمﺪي بـﺎﻻ از راﻫﺒردﻫـﺎي خـودتنﻈیﻤی بیشـتري
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استﻔﺎده می ﻛننﺪ و در تﻜﺎﻟیﻒ درسی نﻤرات بﺎﻻتري می ﮔیرنﺪ .بﺎورﻫﺎي خودﻛﺎرآمﺪي افـراد سﻄﺢ انﮕیﺰش آن ﻫﺎ را از ﻃریﻖ
میﺰان ﻛوشﺶ و مﺪت زمﺎن پﺎفشﺎري در مﻘﺎبﻞ موانﻊ تﻌیـیﻦ میﻛنﺪ.
ایﻦ پﮋوﻫﺶ نشﺎن داد ﻛه ﻫوش سﻬﻢ بیشتري در مﻘﺎیسه بﺎ فراشـنﺎخت در پـیﺶ بینـی پیشرفت تحصیلی دارد .ایﻦ یﺎفته بﺎ
نتﺎیﺞ اﻟﻜسﺎنﺪر ،ﻛﺎر و شوانﻦ فلوﮔﻞ ( )2991ﻫﻤﺨوانی دارد ﻛه در آن دانـﺶ آمـوزان بـﺎ ﻫـوش نسـﺒت بـه ﻫﻤسـﺎﻻن ﻋـﺎدي
خـود از راﻫﺒردﻫـﺎي فراشنﺎختی بیشتري استﻔﺎده می ﻛردنﺪ .تﺒییﻦ اﺣتﻤـﺎﻟی دیﮕـر بـراي نﻘـﺶ بیشـتر ﻫـوش در مﻘﺎیسه بﺎ
فراشنﺎخت را می توان بر اسﺎس نﻈر وینﻤﻦ و اسﭙﺎنﺲ ( )1001مﻄرح ﻛرد مﺒنی بر ایﻦ ﻛه در تﻜﺎﻟیﻒ تﻜراري ﻛه دانﺶ آ موزان
تجربه مﻜرري بﺎ آنﻬﺎ دارنﺪ ﻫوش نﻘﺶ بیشتري در مﻘﺎیسه بﺎ فراشنﺎخت دارد .نﻘﺶ فراشنﺎخت در تﻜﺎﻟیﻔی برﺟسته می شـود
ﻛـه بـه دﻟیـﻞ تﺎزﮔی و ﻋﺪم آشنﺎیی مستلﺰم درﮔیري ﻋﻤیﻖ بﺎ موﺿوع بﺎشﺪ به ﮔونهاي ﻛه دانﺶآموز نتوانﺪ ﺻرفﺎ بر اسﺎس
توانﺎیی به آنﻬﺎ پﺎسﺦ دﻫﺪ .بﺎ توﺟه به ایﻦ ﻛه تﻜلیﻒ مربـوط بـه امتحﺎنـﺎت مﺪرسهاي تجربهي آشنﺎ و تﻜراري براي دانﺶآموزان
فراﻫﻢ میﻛنﺪ نﻘﺶ مﻌنی دار تر ﻫوش در مﻘﺎیسه بﺎ فراشـنﺎخت ﻗﺎبـﻞ تﺒیـیﻦ اسـت .در ﻋـیﻦ ﺣـﺎل ،ایـﻦ پـﮋوﻫﺶ نشـﺎن داد
ﻛـه فراشنﺎخت بﻌﺪ از ﻫوش و خودﻛﺎرآمـﺪي پـیﺶبینـی ﻛننـﺪﻫی مﻌنـیدار و مﺜﺒـت پیشـرفت تحصیلی است و در تﺎییﺪ
یﺎفته ﻫﺎي پیشیﻦ (شراو و دنیسون2994،؛ پﻼنتﺲ1000 ،؛ ﻛوتینو1001 ،؛ امینی 2321( ،استﻔﺎده از راﻫﺒردﻫﺎي فراشنﺎختی
میتوانﺪ سـﺒﺐ افـﺰایﺶ یـﺎدﮔیري و پیشرفت تحصیلی دانﺶآموزان شود.
اﻟﺒته ،بﺎ توﺟه به رابﻄـه ي ﻫـوش بـﺎ خودﻛﺎرآمـﺪي و رابﻄـه ي بـیﻦ خودﻛﺎرآمـﺪي و فراشنﺎخت در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ،می تـوان
اﺣتﻤـﺎل نﻘـﺶ واسـﻄه اي راﻫﺒردﻫـﺎي فراشـنﺎختی و بﺎورﻫﺎي خودﻛﺎرآمﺪي در رابﻄه ي بیﻦ ﻫـوش و پیشـرفت تحصـیلی را
مﻄـرح نﻤـود .ایـﻦ موﺿوع مستلﺰم انجﺎم تحﻘیﻘﺎت بیشتري در آینﺪه است .تﺄثیر سﺎیر متﻐیر ﻫـﺎي واسـﻄه اي را نیﺰ نﻤیتوان
نﺎدیﺪه انﮕﺎشت.
از یﺎفته ﻫﺎي دیﮕر ایﻦ پﮋوﻫﺶ آن بود ﻛه از میﺎن  2بﻌﺪ فرﻋی فراشنﺎخت ،تنﻬـﺎ دانـﺶ موﻗﻌیتی و مﺪیریت اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎدر به
پیﺶ بینی پیشرفت تحصیلی دانـﺶ آمـوزان مـی بﺎشـﺪ.
دانﺶ موﻗﻌیتی یﻜی از سه بﻌﺪ مربوط به دانﺶ شنﺎخت است ﻛه بیـﺎنﮕر تشـﺨیﺺ شـرایﻂ براي استﻔﺎده از یﻚ راﻫﺒرد می
بﺎشﺪ .دانﺶآموزانی ﻛه از دانﺶ موﻗﻌیتی خود ،آﮔﺎﻫی دارنـﺪ می داننﺪ ﻛه در ﭼه شرایﻄی بﻬتر یﺎد می ﮔیرنﺪ و یﺎ می داننﺪ ﭼه
موﻗـﻊ از یـﻚ راﻫﺒـرد و یـﺎ مﻬﺎرت در مﻘﺎیسه بﺎ سﺎیر مﻬﺎرت ﻫﺎ و یﺎ راﻫﺒردﻫﺎ استﻔﺎده ﻛننﺪ .ﻫﻤﭽنیﻦ اﻃﻼع دارنﺪ ﻛه آیﺎ روشی
را ﻛه براي پیشرفت مورد استﻔﺎده ﻗرار می دﻫنﺪ ﻛﺎرآمﺪ است یﺎ خیـر .ایـﻦ افـراد بـه رفتﺎر خود در موﻗﻌیت مﺨتلﻒ توﺟه
خﺎﺻی دارنﺪ و می داننﺪ ﻛه در ﻫـر موﻗﻌیـت ﭼﮕونـه رفتﺎر ﻛننﺪ تﺎ به ﻫﺪف دﻟﺨواه برسنﺪ و به تﻔﺎوت ﻫﺎي استﻔﺎده از مﻬـﺎرت
ﻫـﺎ و فﻌﺎﻟیـت ﻫـﺎي شنﺎختی در شرایﻂ ﮔونﺎﮔون به خوبی آﮔﺎه ﻫستنﺪ و ﭼنیﻦ افرادي منﻄﻘی به نﻈر مـی رسـﺪ ﻛه پیشرفت
تحصیلی بﺎﻻیی داشته بﺎشنﺪ.
ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﻫﻤﭽنیﻦ نشﺎن داد دانﺶآموزانی ﻛه مﻬﺎرت مـﺪیریت اﻃﻼﻋـﺎتی بـﺎﻻتري دارنﺪ از پیشرفت تحصیلی بیشتري نیﺰ
برخوردارنﺪ .بﺎ توﺟه به ایـﻦ ﻛـه مﻬـﺎرت مـﺪیریت اﻃﻼﻋﺎت نوﻋی توانﺎیی است ﻛه از ﻃریﻖ آن می توان بر بسیﺎري از
فراینـﺪﻫﺎي درونـی ﻛـه براي یﺎدﮔیري اﻫﻤیت بنیﺎدي دارنﺪ تﺄثیر ﮔﺬاشت پﺲ ایﻦ افراد بﺎ توﺟه به آنﭽـه در اختیـﺎر دارنﺪ
تﻼش می ﻛننﺪ تﺎ فراینﺪ یﺎدﮔیري و پردازش اﻃﻼﻋﺎت را اثربﺨﺶ تر ﻛننﺪ .براي نﻤونه ،ایﻦ افراد در مورد ایﻦﻛه اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻼمی
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و یﺎ سﺎیر توانﺎییﻫﺎي آموخته شﺪه ﭼﮕونـه مـورد توﺟه ﻗرار ﮔیرنﺪ و رمﺰﮔردانی شونﺪ و یﺎ ﭼﮕونه بﺎزیﺎبی می شونﺪ ،دﻗت ﻛﺎفی
دارنﺪ.
آموزش موﻟﻔه ﻫﺎي مﻬﻢ فراشنﺎخت از ﻗﺒیﻞ دانﺶ موﻗﻌیتی یﺎ مﻬﺎرت مﺪیریت اﻃﻼﻋﺎت از ﺟﻤله پیشنﻬﺎدﻫﺎي پﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿر به
مﺪارس و مﻌلﻤﺎن است .آموزش ایﻦ دو بﻌﺪ ﺿـﻤﻦ آن ﻛه به یﺎدﮔیري بیشتر می انجﺎمﺪ بﺎ تجﻬیـﺰ دانـﺶ آ مـوزان بـه
مﻬﺎرتﻬـﺎي ﻻزم بـه ارتﻘـﺎي بﺎورﻫﺎي خودﻛﺎرآمﺪي آنﻬﺎ نیﺰ منجر میشود.
در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﻫر سه متﻐیر ﻫوش ،فراشنﺎخت و بﺎورﻫـﺎي خودﻛﺎرآمـﺪي بـه ﻋنـوان متﻐیرﻫﺎي پیﺶ بیﻦ پیشرفت تحصیلی و
بـه ﻃـور ﻫﻤﺰمـﺎن وارد مﻌﺎدﻟـه رﮔرسـیون ﮔردیـﺪ .بررسی نﻘﺶ ﻫﻤﺰمﺎن ﻫوش و فراشنﺎخت اﮔرﭼه در برخی پﮋوﻫﺶ ﻫﺎي
ﮔﺬشـته (از ﺟﻤلـه ون در استﻞ 43و وینﻤﻦ1002 ،؛ وینﻤﻦ و اسﭙﺎنﺲ 1001( ،نیﺰ ﺻورت ﮔرفته اسـت امـﺎ بـه نﻈر میرسﺪ
ﻛه توﺟه به ترتیﺐ ﻋلّی ایﻦ دو متﻐیر در ﻗﺎﻟﺐ تحلیﻞ مسیر به تﺒیـیﻦ بﻬتـري از ایﻦ پﺪیﺪه بینجﺎمﺪ .بنـﺎبرایﻦ بررسـی خﻄـی
ایـﻦ متﻐیرﻫـﺎ در یـﻚ ترتیـﺐ ﻋلّـی از ﺟﻤلـه پیشنﻬﺎدﻫﺎي پﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿر میبﺎشﺪ.
از دیﮕر محﺪودیت ﻫﺎي پﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿر استﻔﺎده از نﻤرات آزمون ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫنﮓ فﺎرسـی و ریﺎﺿی براي سنجﺶ متﻐیر وابسته بود.
پیشنﻬﺎد میشود در تحﻘیﻘﺎت آینﺪه از آزمون ﻫـﺎي استﺎنﺪارد شﺪه به ﺟﺎي نﻤرات درسی استﻔﺎده ﮔردد .ﻫﻤﭽنیﻦ پیشنﻬﺎد
میشـود در تحﻘیﻘـﺎت آینﺪه ﻋﻼوه بر پرسشنﺎمه ﻫﺎي خودسنجی از سـنجﺶ ﻫـﺎي ﻛیﻔـی تـري بـراي انـﺪازه ﮔیـري
فراینﺪﻫﺎي شنﺎختی و فراشنﺎختی استﻔﺎده ﮔردد .بﺎ توﺟه به مﺎﻫیت ﻫﻤﺒستﮕی تحﻘیﻖ ﺣﺎﺿـر تﻌﻤیﻢ یﺎفته ﻫﺎ بﺎ اﺣتیﺎط ﺻورت
ﮔیرد و به ﻫﻤیﻦ دﻟیﻞ توﺻیه می شود در تحﻘیﻘﺎت آینﺪه بـه ﻃور آزمﺎیشی به نﻘـﺶ خودﻛﺎرآمـﺪي و فراشـنﺎخت در ﻋﻤلﻜـرد
تحصـیلی دانـﺶ آمـوزان پرداخته شود.

منﺎبﻊ
اﻟﻒ .فﺎرسی
اﻟﺒرزي ،شﻬﻼ و سﺎمﺎنی ،سیﺎمﻚ  )2372(.بررسی مﻘﺎیسه اي بﺎورﻫﺎي انﮕیﺰشی وراﻫﺒردﻫﺎي خودتنﻈیﻤی براي یﺎدﮔیري در
میﺎن دانـﺶ آمـوزان .مجلـه ﻋلـوم اﺟتﻤـﺎﻋی و انسـﺎنی دانشﮕﺎه شیراز2-22. ،21 ،
اﻟﺒرزي ،شﻬﻼ و سیﻒ ،دیﺒﺎ  )2322(.بررسی رابﻄه بﺎورﻫﺎي انﮕیﺰشی ،راﻫﺒردﻫﺎي یـﺎدﮔیري
وبرخی از ﻋوامﻞ ﺟﻤﻌیتی بﺎ پیشرفت تحصیلی دانشجویﺎن در درس آمﺎر .مجله ﻋلوم اﺟتﻤﺎﻋی و انسﺎنی دانشﮕﺎه شیراز ،21 )2( ،
73-23.
امینی ،شﻬریﺎر  )2321(.بررسی نﻘﺶ خود ﻛﺎرآمﺪي ،خودتنﻈیﻤی و ﻋﺰت نﻔﺲ در پیشرفت تحصیلی دانﺶ آموزان سﺎل سوم
دبیرستﺎن رشته ﻋلـوم تجربـی شﻬرسـتﺎن شـﻬر ﻛـرد (پﺎیﺎن نﺎمه ﻛﺎرشنﺎسی ارشﺪ) ،دانشﮕﺎه تربیت مﻌلﻢ تﻬران.

11

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال اول ،شماره  ،6آذر 9317

دﻻورپور ،محﻤﺪآﻗﺎ  )2371(.پیﺶ بینی آﮔﺎﻫی فراشـنﺎختی و پیشـرفت تحصـیلی براسـﺎس ﺟﻬتﮔیري ﻫﺪف پیشرفت (پﺎیﺎن
نﺎمه ﻛﺎرشنﺎسی ارشﺪ) ،دانشﮕﺎه شیراز ،شیراز ،ایران.
ﻋﺒــﺪوس ،میتــرا  )2320(.تــﺎثیر آمــوزش راﻫﺒردﻫــﺎي فراشــنﺎختی بــر پــرورش خﻼﻗیــت دانﺶ آموزان دختر سوم
دبیرستﺎن (پﺎیﺎن نﺎمه ﻛﺎرشنﺎسی ارشﺪ) ،دانشﮕﺎه اﻟﺰﻫرا ،تﻬران ،ایران.
فودﻻﭼنﮓ ،محﺒوبه  )2371(.تﺄثیر پردازش فراشنﺎختی بر ﻋﻤلﻜرد ﺣﻞ مسـﺄﻟه (پﺎیـﺎن نﺎمـه ﻛﺎرشنﺎسی ارشﺪ) ،دانشﮕﺎه شیراز،
شیراز ،ایران.
ﻗوامآبﺎدي ،ﺻﻐري  )2377(.اثربﺨشی سـه روش آموزشـی راﻫﺒردﻫـﺎي یـﺎدﮔیري بـر درك مﻄلﺐ ،ﺣﻞ مسﺌله ،دانﺶ
فراشـنﺎختی ،خودپنـﺪاره تحصـیلی و سـرﻋت یـﺎدﮔیري در دانﺶ آموزان دختر راﻫنﻤﺎیی مﻌـﺪل پـﺎییﻦتـر از  21شـﻬر تﻬـران
(رسـﺎﻟه ي دﻛتـري) ،دانشﮕﺎه ﻋﻼمه ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی ،تﻬران ،ایران.
ﮔلﻤﻦ ،دانیﻞ  )2321(.ﻫوش ﻫیجﺎنی ـ توانﺎیی محﺒتﻛردن و محﺒت دیﺪن .ترﺟﻤه :نسـریﻦ
پﺎرسﺎ .تﻬران :انتشﺎرات رشﺪ( .تﺎریﺦ انتشﺎر به زبﺎن اﺻلی2991(. ،
ﮔیﺞ ،نیت ل .و برﻻینر ،دیویـﺪ سـی  )2374(.روانشنﺎسـی تربیتـی .ترﺟﻤـه :خـوي نـﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران .مشﻬﺪ :موسسه انتشﺎرات
ﺣﻜیﻢ فردوسی( .تـﺎریﺦ انتشـﺎر بـه زبـﺎن اﺻـلی2922(. ،
Alexander, J. M., Carr, M., & Schwanenflugel, P. J. (5998). Development of metacognition in
gifted children: Directions for future research. Developmental Review, 58, 5–.73
Aluja, A. & Blanch, A. (8002). Socialized personality, scholastic aptitudes, study habits, and
academic achievement: Exploring the link. European Journal of Psychological Assessment,
80, 583–.568
Bandura, A. (5926). Social foundations of thought and action: A social
cognitive theory. Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall.
control.

of

exercise

Self-efficacy: The

Bandura, A. (.)5993
USA:

Englewood- Cliffs, NJ: Prentice hall.
Bitan, T. & Karni, A. (8002). Procedural and declarative knowledge of word recognition and
letter decoding in reading an artificial script. Cognitive Brain Research, 59(7), .827-889
Burrus, J., MacCann, C., Kyllonen, P., & Roberts. R. D. (8055). Noncognitive constructs in
K-56: assessments, interventions, educational and policy implications. In P. J. Bowman, E. P.
and St John, (Eds.) Diversity, Merit, and Higher Education: Towards a Comprehensive
Agenda for the 85st Century (pp. 832-877). AMS Press.

13

 علوم تربیتی و آموزش و پرورش،مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی
9317  آذر،6  شماره،سال اول

Chemers, M. M., Hu, L., & Garcia, B. F. (8005). Academic self – efficacy and first – year
college student performance and adjustment. Journal of Educational Psychology, 97(5), -88
.62
Cho, S. (8050). The role of IQ in the use of cognitive strategies to learn information from a
map, Learning and Individual Differences, 80(6), .692-692
Coutinho, S. A. (8006). Relationship between the need for cognition metacognition, and
intellectual task performance. Educational Research and Reviews, 5(8), .562-568
Farsides, T. & Woodfield, R. (8007). Individual differences and undergraduate academic
success: The roles of personality, intelligence, and application. Personality and Individual
Differences, 72, 5888– .5827
Ferguson, C. (8005). Effects of metacognitivie strategy instruction on sixth grade students
content reading comprehension. Boston University.

14

