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رابطهی بین فراشناخت با بهزیستی روانشناختی و انگیزه پیشرفت دانشآموزان دوره
دوم متوسطه ناحیهی دو شهر خرم آباد
جواد بیرانوند ،*1سمیرا

شکری2

1کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده ادبیات ،دانشگاه آزاد خرم آباد ،لرستان ،ایران (نویسنده مسئول)
 2دانشجوی دکتری بهداشت و ایمنی مواد غذایی ،بخش بهداشت و ایمنی مواد غذایی ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،تهران ،ایران

چکیده
هدف :هدف این پژوهش بررسی رابطهی بین فراشناخت با بهزیستی روانشناختی و انگیزه پیشرفت دانشآموزان دوره دوم
متوسطه ناحیهی دو شهر خرم آباد انجام شد .روش تحقیق :نمونه پژوهش شامل  1294نفر دانش آموزان دوره دوم متوسطه
ناحیهی دو شهر خرم آباد در سال تحصیلی  1398-1399میباشد که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم
نمونه انتخاب شدند .برای جمع آوری دادهها از پرسشنامههای آگاهی فراشناخت ،بهزیستی روانشناختی و انگیزه پیشرفت
تحصیلی استفاده گردید ،ضریب پایایی پرسشنامهها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/934 ،0/881و 0/867محاسبه گردید.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد .یافته ها:
نتایج نشان داد ،بین فراشناخت ،دانش شناختی و تنظیم فراشناختی با انگیزه پیشرفت ،بهزیستی روانشناختی دانشآموزان
دوره دوم متوسطه ناحیهی دو شهرستان خرم آباد رابطه مثبت معنی دار وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان
میدهد ابعاد دانش شناختی و تنظیم فراشناختی توانایی پیش بینی بهزیستی روانشناختی و انگیزه پیشرفت دانشآموزان دوره-
ی دوم متوسطه ناحیهی دو شهرستان خرم آباد را دارند.
واژههای كلیدی :فراشناخت ،بهزیستی روانشناختی ،انگیزه پیشرفت.
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مقدمه
دوره متوسطه دوم یکی از مقاطع تحصیلی بسیار مهم و حساس تربیتی و آماده سازی نوجوانان در زمینه های مختلف
روانی ،آموزشی و اجتماعی است .یکی از این ابعاد مهم تربیتی توجه به مساله بهزیستی روانشناختی آنان می باشد ( .)1ریف
بهزیستی روانشناختی را تالش فرد برای تحقق تواناییهای بالقوه واقعی خود می داند .این مدل از طریق ادغام نظریههای
مختلف رشد فردی عملکرد سازگارانه شکل گرفته و گسترش یافته است .یکی از عوامل مهمی که با عملکرد شغلی افراد رابطه
دارد بهزیستی روانشناختی و رضایت از زندگی است ( .)2احساس بهزیستی به معنای ارزیابی کلی از زندگی است که بر اساس
اهداف شخصی و میزان دسترسی به آنها شکل میگیرد .این عامل یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر در زندگی تلقی میشود
و به همین دلیل اثرات عمدهای بر شکل گیری شخصیت آدمی ودر یک کالم مجموعه زندگی انسان دارد ودر پی آن همیشه بر
عملکرد انسان در سطوح مختلف تأثیر میگذارد ( .)3بهزیستی روانشناختی یکی از سازه های چند وجهی است که اخیردرحوزه
ی روانشناسی مثبت نگر توجه زیادی را به خود جلب کرده است و محققان در صدد یافتن عوامل موثر بر آن هستند می توان
گفت که بهزیستی روانشناختی می تواند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش مهمی داشته باشدانگیزه پیشرفت عالوه بر
مرتبط بودن با مساله بهزیستی دانشآموزان ،در امر یادگیری آنان نیز موثر است ( .)4انگیزش پیشرفت تأثیر فراوانی بر عملکرد
افراد دارد .به اعتقاد بسیاری از روان شناسان و مربیان همانند بلوم و واینر )1972(1یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کالس
درس عامل انگیزش است و اغلب مربیان به احتمال قوی با نظر بیوگلسکی موافقند که انگیزش عامل اساسی پیشرفت تحصیلی
میباشد (.)5مطالعات نشان میدهد که هر چه شدت انگیزش پیشرفت بیشتر باشد به همان اندازه موفقیت فرد افزایش خواهد
یافت ( .)5باتل معتقد است که انگیزش تحصیلی گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالیترین معیارها،
تالش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است .دانشآموزان از سطوح متفاوتی از
انگیزه تحصیلی برخوردارند ،به همین علت در زندگی خود به شیوههای کامال متفاوتی رفتار میکنند ( .)6لذا برای استفاده از
این منابع اطالعاتی گسترده ،الزم است معلمان به سطوح عالی تفکر وخودشناسی دست یابند و در فرایندهای شناختی و حل
مسئله که از نمودهای فراشناخت است ،تبحر کافی داشته باشند (.)7
فراشناخت به آگاهی فرد از فرایندهای تفکر و نیز توانایی اداره نمودن فرایندهای شناختی اشاره دارد ،امروزه در آموزش و
پرورش اهمیتی دوچندان پیداکرده است؛ چراکه افراد تحصیلکرده باید بتوانند با تصمیم گیریهای درست و مناسب ،مسائل
پیچیده پیش رو را حل و فصل نمایند ( .)8و به توانایی تفکر سطح باالتر و به ویژه سطح فراشناختی دست یابند و از طریق آن
سبک یادگیری مناسبی را استفاده کرده و در انتها به موفقیت تحصیلی دانشآموزان که ازجمله اهداف مهم نظام آموزشی هر
کشوری است ،دست یابند .بر این اساس میتوان دریافت احتماالً موفقیت تحصیلی که از آن به عنوان توانایی گذراندن مراحل
تحصیل یاد میشود ،نیز ازجمله عوامل متأثر از فراشناخت است()8
مطالعات نشان می دهد که بین ابعاد راهبردهای فراشناختی با پیشرفت فراگیران رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (.)9
که جهت گیری تسلط ،تحصیص منابع شناختی و خود تنظیمی شناختی را افزایش می دهد و افراد تسلط مدار در مقایسه با
د انش آموزانی که اهداف عملکردی دارند ،خود تنظیمی بهتر و لذت شناختی بیشتری را تجربه میکنند و استرس کمتری
دارند ( .)10حسینی و همکاران ( )1392در مطالعه ی خود نقش واسطهای راهبردهای شناختی و فراشناختی و هوش معنوی
را در میان جهت گیری هدفهای پیشرفت و پیشرفت تحصیلی تایید کرد ( .)11امروزه عدم وجود عالقه و انگیزش دربین
دانشآموزان دوره متوسطه یکی از معضالتی است که دست اندرکاران مسائل آموزشی در تعلیم و تربیت با آن مواجه هستند.
شاید بتوان گفت ،افت سطح علمی یا تحصیلی موجود در مدارس و رخوت و سستی که در حال حاضر کیفیت و کمیت تعلیم و
تربیت جامعه را تهدید میکند از پیامدهای این مسئله است ( .)5همچنین با توجه به اینکه دانشآموزان هر کشور ،بویژه
دانشآموزان دوره دوم متوسطه که در آیندهای نزدیک دانشجویان آتی محسوب میشوند و مشاغل کلیدی هر کشور در ایندهای
1

Winer

55

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،36خرداد 1400

نزدیک در دست آنان خواهد بود ،و سرمایه مهم هر کشوری محسوب می_شوند ،لزوم برنامه ریزی و سرمایهگذاری در حوزه
سالمت و بویژه بهزیستی روانی آنان احساس میشود ،که با توجه به جنبههای روانشناختی آنان اهمیت این موضوع که با
استفاده از از چه راهکارهایی میتوان به آنها در توسعهی جنبههای جسمانی ،روانی و شناختی کمک کرد ،دوجندان میشود.
لذا شناسایی عوامل مرتبط با انگیزه پیشرفت تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانشآموزان میتواند چشم انداز مناسبی را
پیش روی دبیران و مربیان آموزشی ،مدیران مدارس و دیگر برنامه ریزان آموزشی ،در حوزه فراشناخت دانشآموزان قرار دهد و
کیفیت سطح یادگیری در مراکز آموزشی را باال برد .لذا با بررسی تحقیقات انجام شده در مورد رابطه بین فراشناخت با
بهزیستی روانشناختی و انگیزه پیشرفت چنین بر می آید که تاکنون در این مورد تحقیقی جامع انجام نشده است .لذا محقق با
توجه به این خال تحقیق قصد دارد به بررسی ارتباط بین متغیرهای ذکر شده بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که آیا بین
فراشناخت با بهزیستی روانشناختی و انگیزه پیشرفت دانشآموزان دوره دوم متوسطه ناحیهی دو شهرستان خرم آباد رابطه معنا
داری وجود دارد؟

-2روش تحقیق
طرح پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی و پیمایشی است.
. 1-2جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشآموزان دوره دوم متوسطه ناحیهی دو خرم آباد درسال تحصیلی  1398-99تشکیل
میدهد که براساس آمارنامه اخذ شده از واحد آمار وبودجه کارشناس متوسطه اداره مذکور 1294نفر ( 504پسر 790،دختر)
گزارش شده است  .حجم نمونه براساس جدول کرسی و مورگان  297نفر تعیین شده که به شیوه تصادفی نسبی طبقه ای
انتخاب شدند ،معیار طبقه بندی ،جنسیت ( 116نفر پسر 181،دختر)در نظر گرفته شد
. 2-2ابزار گردآوری داده ها
در این برای گردآوری اطالعات و اندازهگیری متغیرهای پژوهشی از سه پرسشنامه استاندارد آگاهی فراشناختی شراو و
دنیسون ( ،)1994( )12پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ( )1980( )2و پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس
( )1977استفاده شد.
الف-پرسشنامه آگاهی فراشناختی شراو و دنیسون(.)1994()12
دنیسون()19943

تهیه شده
پرسشنامه آگاهی فراشناخت )MAI(2شامل  52عبارت خوداظهاری است که توسط اسکرا و
است .پرسشنامه شامل دو خرده مقیاس دانش شناختی و تنظیم فراشناختی است .مقیاس دانش شناختی برای سنجش
مفاهیمی مانند:،دانش اخباری ،دانش روش و دانش موقعیتی بکار می رود .و خرده مقیاس تنظیم فراشناختی شامل مفاهیمی از
آگاهی فراشناخت مانند؛ برنامه ریزی و سازماندهی ،مدیریت اطالعات ،راهبردهای حذف اشتباه ،ارزشیابی و نظارت ادراکی
است.برای سنجش بعد دانش شناختی 17سوال و برای سنجش بعد تنظیم فراشناختی 35سوال طراحی شده است.نمره گذاری
به صورت مقیاس دو گزینهای درست و نادرست( 1و ) 0اجرا می شود .روایی و پایایی پرسشنامه؛شراو و دنیسون ضریب
همسانی درونی مقیاس مذکور را بین  88تا  93درصد و ضریب پایایی را به روش آلفای کرونباخ  93%گزارش کرده اند.در
تحقیقات دالور پور( )1390ضریب همبستگی بین مؤلفه ها را برای کل مقیاس  95%و ضریب پایایی  90%را برای کل مقیاس
به دست آوردند.
2

)Metacognitive Awareness Inventory(MAI

3

Schraw & Dennison
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ب-پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ()1980()2
این پرسشنامه توسط ریف )Reef(4در سال 1980طراحی شد.این مقیاس دارای 18سوال است  ،که برای هر عامل  3سوال
طراحی گردیده است .و شش خرده مقیاس پذیرش خود،رابطه مثبت با دیگران ،خود مختاری،زندگی هدفمند،رشدشخصی و
تسلط بر محیط را ارزیابی میکند. .ضریب پایایی این ابزار به وسیله ریف و کیس5بین  /83تا  /91گزارش شده است و پایایی
این مقیاس به روش باز آزمابی  /85بدست آمده است.
روش اجرا و نمره گذاری :در این پرسشنامه آزمودنی باید در یک طیف لیکرت  6درجه ای (کامال مخالفم =1تا کامال
موافقم =)6مشخص سازد که تا چه حد با هریک از عبارات موافق یا مخالف است شیوه نمره گذاری گزینه های مقیاسهای
بهزیستی روانشناختی ریف بدین شرح است :کامال مخالف=1؛ تا حدی مخالف=2؛کمی مخالف=3؛کمی موافق=4؛تا حدی
موافق= 5و کامال موافق= 6تعلق می گیرد.برای بدست آوردن نمره مربوط به هر زیر مقیاس کافی است نمره همه عبارات مربوط
به زیر مقیاس مورد نظر را با هم جمع کنید .ازجمع امتیاز  18عبارت نیز نمره بهزیستی روانشناختی کلی بدست میآید .برای
بدست آوردن نمره مربوط به هر زیر مقیاس کافی است نمره همه عبارات مربوط به زیر مقیاس مورد نظر را با هم جمع کنید.
ازجمع امتیاز  18عبارت نیز نمره بهزیستی روانشناختی کلی بدست میآید.
عبارات مربوط به هر زیر مقیاس:
 -1زیر مقیاس پذیرش خود10-8-2:
 -2زیر مقیاس روابط مثبت با دیگران13-11-3 :
 -3زیر مقیاس خود مختاری18-12-9 :
 -4زیر مقیاس تسلط بر محیط6-4-1:
 -5زیر مقیاس زندگی هدفمند16-14-5:
 -6زیر مقیاس رشد فردی17-15-7:
عبارات 17-16-13-10-9-5-4-3به صورت معکوس نمره گذاری میشوند  .در این پرسشنامه حدنمرات عبارت است از
حد پایین نمرات( ،)18حد متوسط نمرات( )63و حد باالی نمرات( )108است( .ریف و کیس.)1995 ،
ج-پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس()1977 6
پرسشننامه  29گوینهای انگینزه پیشنرفت هنرمنس برصنورت  29جملنه نناقص بینان شنده کنه بنه دنبنال هنر جملنه
ناقص چهار گزینه در نظر گرفته شنده اسنت.این گزیننه هنا بنر حسنب اینن کنه شندت انگینزه پیشنرفت از زیناد بنه کنم ینا
کم به زیاد باشد  ،به انها نمنره تعلنق منی گیرد.نمنره گنذاری پرسشننامه بنا توجنه بنه ویژگنی هنای  9گاننه کنه سنواالت بنر
اسنناس آنهننا نوشننته شننده ،انجننام مننیگیرد.بنندین معنننی کننه سننواالت  29،28،23،16،15،14،10،9،4،1بصننورتالننف(،)1
ب( ،)2ج( ،)3د( ،)4وسنننننئواالت  ،26،25،24،22،21،20،19،18،17،13،12،11،8،7،6،5،3،2بنننننه صنننننورت النننننف(،)4
ب( ،)3ج( ،)2د( )1نمننره گننذاری مننیشننوند.حداکثر و حننداقل نمننره فننرد بننه ترتیننب برابننر بننا 116و 29مننی باشد.تفسننیر
آزمننون بننر اسنناس نمننره کننل اسننت.نمرهکننل نمننرهای اسننت کننه از مجمننوع نمننرات سننواالت بدسننت مننیآینند .اگننر بنناالتر از
میانگین()72/5باشد ،نشنانگر انگینزهپیشنرفت بناال و اگنر پنایینتنر از مینانگین باشند ،بینانگر انگینزهپیشنرفت پنایین در فنرد
مننیباشنند(نوحی و همکنناران.)1392،پایننایی پرسشنننامه سننال  1393توسننط میننری و دری بننا روش الفننای کرونبنناخ
0/70گننزارش شننده اسننت.خدیوی و همکنناران ضننریب همبسننتگی سننواالت را 0/57گننزارش نمودننند .هننرمنس بننرای بننراورد
روایننی آزمننون ،روش اعتبننار محتننوی را بننه کننار گرفننت.و روایننی پرسننش نامننه را بننا رفتارهننای پیشننرفت گننرا برابننر بننا
4

- Ryff,C.D.
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0/88گننزارش شنند.و اعتبننار پرسشنننامه را بننا روش بنناز آزمننایی سننه هفتننه ای برابننر بننا  0/82و  0/85بدسننت آورد(.اکبننری
(2008،ضننریب پایننایی :ضننریب پایننایی پرسشنننامه هننا در تحقیننق حاضننر بننا حجننم نمونننه 20نفننری از گننروه نمونننه و بننا
اسنننتفاده از روش آلفنننای کرونبننناخ محاسنننبه شنننده کنننه مینننزان اعتبنننار پرسشننننامه آگننناهی فراشنننناختی شنننراو و
دنیسننون( )1994برابننر بننا  ، 0/881پرسشنننامه بهزیسننتی روانشننناختی ریننف ()1980برابننر بننا 0/934و پرسشنننامه انگیننزه
پیشنرفت تحصنیلی هنرمنس (  )1977برابنر بنا  0/867و بنرای مؤلفنه هنای داننش شنناختی برابنر بنا ،0/791مؤلفنه تنظننیم
فراشناختی برابر با  0/834محاسبه شده است.
.2-3تجزیه وتحلیل دادهها
برای تجزیه وتحلیل دادههای آماری و بررسی فرضیههای پژوهش با استفاده از نرمافزار  spssازآمارههای توصیفی وآزمون
استنباطی متناسب با نوع دادهها ومتغیرها استفاده میشود .تجزیه وتحلیل شامل دو بخش الف -آمار-توصیفی ،شامل میانگین،
انحراف معیار ونمودارهای مربوطه.ب -آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف-اسمیرونف؛ ضریب همبستگی پیرسون،
رگرسیون ساده وچندگانه به روش گام به گام می باشد.

-3یافتهها
بعد از توصیف متغییرها و پاسخهای بدست آمده از جامعهآماری در این بخش که نتایج آن در جدول 2،1و 3بیان شده است
.به بررسی فرضیه-های مطرح شده و آزمون آماری مورد استفاده در تحقیق پرداخته میشود.
برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون پیشفرضهای آزمون یعنی آزمون کولموگروف اسمیرونف استفاده شد .نتایج آزمون
کولموگروف اسمیرونف نشان داد که توزیع داده ها نرمال است زیرا سطح معنی داری برای متغیرهای پژوهش همگی بیشتراز
 %5است ( ،)Sig>0/05الزم به ذکر است ،با توجه به نتیجه بدست آمده برای متغیرها ،از آزمون پیرسون استفاده شد.

جدول  1-3وضعیت جنسیت گروه نمونه
درصد

درصد فراوانی تجمعی

جنسیت دانش آموزان فراوانی
پسر

116

39/1

39/1

دختر

181

60/9

100

کل

297

100

طبق جدول( 39/1 )3-1درصد پاسخگویان را دانش آموزان پسر و  60/9درصد پاسخگویان را دانش آموزان دختر تشکیل می-
دهند.
جدول 2-3وضعیت گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی
فراوانی

درصد

درصد فراوانی تجمعی

رشته تحصیلی
علوم ریاضی و فیزیک

105

35/4

35/4

علوم تجربی

95

32/0

67/3

علوم انسانی

60

20/2

87/5

فنی و حرفه ای

37

12/5

100/0

جمع

297

100/0
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جدول ( )2-3نشان میدهد 35/4 .درصد افراد گروه نمونه در رشته علوم ریاضی و فیزیک؛ وتعداد 32/0درصد در رشته
علوم تجربی؛وتعداد 20/2درصد در رشته علوم انسانی و  12/5درصد دانشآموزان در رشتههای فنی و حرفهای مشغول به
تحصیل هستند.
جدول 3-3شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیر

تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

1

فراشناخت

297

12

52

14/214

2/716

2

دانش شناختی

297

5

17

8/598

3/291

3

تنظیم فراشناختی

297

18

35

13/534

2/438

4

بهزیستی روانشناختی

297

18

108

63/437

4/213

5

انگیزه پیشرفت تحصیلی

297

29

116

45/894

5/184

همانطور که جدول ( )3-3نشان میدهد ،میانگین نمرات فراشناخت برابر با  14/214با انحرافمعیار  ، 2/716میانگین
نمرات دانش شناختی برابر با  8/598با انحرافمعیار  ،3/291میانگین نمرات تنظیمفراشناختی برابر با  13/534با انحرافمعیار
، 2/438میانگین نمرات بهزیستیروانشناختی برابر با  63/437با انحراف معیار ، 4/213میانگین نمرات انگیزهپیشرفت برابر با
 45/894با انحرافمعیار  5/184میباشد.
.
جدول  3-4ماتریس همبستگی میان سازه¬ها در فرضیههای پژوهش
متغیرX

متغیرY

تعداد

ضریب
پیرسون()r

فراشناخت

انگیزه پیشرفت

297

0/454

0/001

فراشناخت

بهزیستی
روانشناختی

297

0/356

0/001

دانش شناختی

بهزیستی
روانشناختی

297

0/388

0/001

تنظیم
فراشناختی

بهزیستی
روانشناختی

297

0/361

0/001

59

همبستگی سطح معنیداری ()sig

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،36خرداد 1400

نتایج جدول( )3-4نشان می دهد؛ ضریب همبستگی پیرسون بین دوبه دو متغیر ها در هر ردیف در سطح آلفای 0/001معنی
دار است)  .(Sig˂0/001لذا چنین استنباط می شود که با 99درصد اطمینان بین دو متغیر رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
یعنی با افزایش نمرات مربوط به تنظیم فراشناختی ،دانش شناختی وفراشناخت ،نمرات بهزیستی روانشناختی و انگیزه پیشرفت
دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیهی دو شهرستان خرم آباد افزایش می یابد .بنابراین فرضیه های پژوهش تایید میگردد.
آزمون رگرسیون چندگانه
پس از آن که تمام مفروضات تحلیل رگرسیون چندگانه مربوط به رابطه میان ابعاد فراشناخت با بهزیستی روانشناختی و
انگیزه پیشرفت دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیهی دو شهرستان خرم آباد مورد تایید قرار گرفت؛ به بررسی این فرضیه
تحقیق که از میان ابعاد فراشناخت (دانش شناختی و تنظیم فراشناختی) کدامیک پیش بینی کننده بهتری برای بهزیستی
روانشناختی و انگیزه پیشرفت دانش موزان است ؟ از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است.
جدول :5-3ضرایب رگرسیونی غیراستاندارد و استاندارد و آمارههای آزمون معنیداری مربوطه
ضرایب استاندارد
Β

آماره t

سطح
داری

0/610

-

7/558

P=0/001

0/261
-

2/993

P= 0/003

4/770

P= 0/001

2/382

P= 0/019

2/233

P= 0/027

مراحل
تحلیل

متغیرهای پیشبین

مرحله1

مقدار ثابت

5/601

دانش شناختی

0/394

0/132

مقدار ثابت

0/591

0/753

دانش شناختی

0/319

0/134

0/223

تنظیم فرا شناختی

0/283

0/127

0/190

مرحله2

ضرایب غیر استاندارد
B
خطای استاندارد

معنی

بر اساس نتایج جدول  ،5-3بهترین پیشبینی کنندههای بهزیستی روانشناختی ،تنظیم فراشناختی و دانش شناختی
هستند .بر اساس ضرایب بتا( ،) βبه ازای یک واحد افزایش در انحراف استاندارد بعد دانش شناختی ،میزان بهزیستی
روانشناختی  0/223واحد و به ازای یک واحد افزایش در انحراف استاندارد بعد تنظیم فرا شناختی  ،میزان بهزیستی
روانشناختی  0/190واحد افزایش مییابد.
بنابراین میتوان معادله رگرسیونی را بهصورت زیر نوشت:
(بعد تنظیم فرا شناختی)×(+0/190بعد دانش شناختی)× =0/223بهزیستی روانشناختی

-4بحث:
پژوهش حاضر با هدف رابطهی بین فراشناخت با بهزیستی روانشناختی و انگیزه پیشرفت دانشآموزان دوره دوم متوسطه
ناحیهی دو شهر خرم آباد انجام گرفت .راهبردهای دانش شناختی و فراشناختی موجب افزایش انگیزه پیشرفت و پیشرفت
تحصیلی در دانشآموزان میشود .میتوان با افزایش راهبردهای دانششناختی و فراشناختی از طریق آموزش این راهبردها،
انگیزهی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را ارتقا داد.
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نتایج مطالعهی حاضر نشان داد بین دانششناختی و انگیزهپیشرفت رابطهمثبت و معنادار وجود دارد .در این راستا پژوهش
جوانمرد ،هوشمندجا و احمدزاد در سال  2012نیز بیانگر رابطه معنادار مثبتی بین راهبردهای دانش شناختی و فراشناختی با
انگیزش تحصیلی در دانشآموزان بوده است ( .)13-15ضریبهمبستگی پیرسون نشان داد بین باورهای دانششناختی با
بهزیستیروانشناختی در دانشآموزان رابطهمثبت معنیدار وجود دارد .که این باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی هم
به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم با بهزیستی روانشناختی رابطه معنادار دارند و میتوانند آن را پیش بینی کنند
همسو با مطالعه ی حاضر یافتههای پژوهشی ول و میلر( )16( )2015نشان دادکه راهبردها و مهارتهای فراشناختی آموختنی
هستند و متغیر فراشناخت با متغیرهای شخصیتی مثل خالقیت ،توانایی ذاتی ،استعدادها ،انگیزه پیشرفت و پارهای از ویژگی
های شخصیتی ارتباط نزدیکی دارد که خود این متغیرها با سایر متغیرهای دیگر نیز به نوعی ارتباط دارند .در این راستا
مطالعهی حسین جناآبادی ( )17در مطالعهی خود در سال 1395نشان داد که بین راهبردهای فراشناختی و خالقیت با
سبکهای یادگیری در دانشآموزان با خواهر و برادرهای با نیازهای ویژه رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.
مطالعات نشان میدهد دانشآموزانی که مهارتهایی را کسب میکنند بیشتر انتظار موفقیت دارند و در نتیجه به انجام ابزار
یادگیری به یادگیرنده کمک میکند تا اطالعات تازه را برای ترکیب با اطالعات قبأل آموخته شده و ذخیره سازی آنها در حافظه
دراز مدت آماده کند .وقتی که یادگیرنده با آموزش مهارتهای مطالعه در یادگیری کسب توفیق کند از این راه رضایت خاطر
نصیب او شده و در او نسبت به یادگیری بیشتر ایجاد انگیزه میشود .هم چنین مهارتهای مطالعه نظیر یادداشت برداری،
افزایش تمرکز ،مدیریت افزایش مهارتهای مطالعه میتواند منجر به پیشرفت تحصیلی و در نتیجه افزایش انگیزش در بین
یادگیرندگان شود ( )18نتایج مطالعهی عطارخامنه و سیف ( )1388( )19نشان داد پس از  10جلسه آموزش مهارتهای
فراشناختی به گروه آزمایش ،تفاوت معناداری در سطح)  ( p>/2بین دو گروه وجود دارد و در این مقایسه ،نمره گروه آزمایش
نسبت به گروه کنترل بیشتر بوده است
یافتههای مطالعهی رشید و همکاران ( )1393نشان داد که دانشآموزان بیشتر آیندهنگر مثبت هسنتند تنا منفنی .به طوریکه
بیشنتر نگنرشهنای مثبنت نشنان منیدهنند .همچننین مشنخص شند بنین بهزیسنتی روان شناخی با نگرش به زمان و بین
پیشرفت تحصیلی با نگرش به زمان ارتباط معنناداری وجنود دارد بر اساس یافتهها میتوان گفت که نگرش دانشآموزان به
زمان میتواند پیشبیننی کنننده خنوبی بنرای بهزیستی روان شناخی آنان و پیشبینی کنندهی وضعیت تحصیلی آنان باشد
( .)20بنابراین با رشند و بهبود نگرشهای مثبت دردانشآموزان میتوان انتظار افزایش بهزیستی روانی آنان را داشت .دیره و
بنی جمالی( )1388( )21در مطالعهی خود راهبردهای شناختی و فراشناختی به عنوان عامل میانجیگر ،واسطه بین عوامل
انگیزشی و پیشرفت تحصیلی برشمرد. .رفیعی و همکاران ( .)22در سال  1391در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش مهارتهای
یادگیری و مطالعه فراشناختی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه شهر یزد پرداخت.
نتایج نشان دادند که در چهارچوب محدودیت های تحقیق آزمایشی آموزش مهارتهای یادگیری با رویکرد خودسازمان دهی بر
انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی تأثیر مثبت و معنی دار داشته است.
بر خالف مطالعهی فوق زمانی و همکاران( )1390( )23در پژوهشی به بررسی رابطه بین به کارگیری راهبردهای برنامهریزی و
مطالعه با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر قم پرداخت .نتایج نشان داد بین
رویکرد مطالعهی عمیق و مطالعهی سطحی با پیشرفت تحصیلی (معدل) رابطه معنادار وجود ندارد.
 -5نتیجه گیری :
بین فراشناخت ،بین دانش شناختی و تنظیم فراشناختی با انگیزه پیشرفت ،بهزیستی روانشناختی دانشآموزان دوره دوم
متوسطه ناحیهی دو شهرستان خرم آباد رابطه مثبت معنی دار وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان میدهد ابعاد
دانش شناختی و تنظیم فراشناختی توانایی پیش بینی بهزیستی روانشناختی و انگیزه پیشرفت دانشآموزان دورهی دوم
متوسطه ناحیهی دو شهرستان خرم آباد را دارند .شناسایی عوامل مرتبط با انگیزه پیشرفت تحصیلی و بهزیستی روانشناختی
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دانشآموزان می تواند چشم انداز مناسبی را پیش روی دبیران و مربیان آموزشی ،مدیران مدارس و دیگر برنامه ریزان آموزشی،
در حوزه فراشناخت دانشآموزان قرار دهد و کیفیت سطح یادگیری در مراکز آموزشی را باال برد.
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش
در آموزشگاه با همکاری مدیران و مشاوران جلساتی در زمینه سخت گوشی و داشتن پشتکار و راههای افزایش اعتماد به نفس
بصورت گروهی و ماهانه برگزار گردد.
مشاوران مدارس متوسطه دانشآموزان را با چگونگی انتخاب دوست و مالکهای آنان در مشاورههای گروهی آشنا کنند.
 .1مدیران با کمک مشاوران مدارس ،با برگزاری جلسات گروهی دانشآموزان آنان را در زمینه مدیریت زمان و ادارک
پویا داشتن و قدرت ریسک پذیری و نحوه عملکرد درست در انجام فعالیتهای آموزشی و تربیتی آشنا کنند.
 .2دبیران در کالس های درسی خود ،عالوه بر آموزش دروس تخصصی خود ،دانشآموزان را با برگزاری مسابقات علمی
در زمینه درس تخصصی خود ،تمایل دانشآموزان را در تالش مجدد برای انجام تکالیف ناتمام تشویق کنند.
 .3مربیان پرورشی برای با برگزاری مسابقات علمی و هنری و خالقیت در آموزشگاه دانشآموزان را به داشتن تجربههای
جدیدی که طرز فکر آنان را درباره خودشان و محیط پیرامون به چالش بکشد ،مواجه کنند.
 .4مشاوران مداری متوسطه با کمک دبیران جامعه شناسی ،با برگزاری گردهماییهای دانشآموزی در زمینه مسائل
اجتماعی روز مره ،آنان با استعدادهایشان آشنا ساخته و زمینه استحکام عقاید درست را برایشان فرام کنند.
 .5مشاوران مدارس برای دانش اموزان در کالسهای آموزشی و جلسات گروهی مشاوره ای چگونگی برنامه ریزی در
زمینه انجام فعالیتهای شخصی و روزانه را آموزش دهند.
 .6مشاوران با اجرای تست های خودشناسی استاندارد ،دانشآموزان را با ویژگیهای شخصیتی شان آشنا ساخته تا زمانی
که
مورد قضاوت منفی دیگران قرار میگیرند  ،از نظر رفتاری دچار تزلزل نشوند.
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Abstract
Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between
metacognition and psychological well-being and achievement motivation of high school
students in the two districts of Khorramabad.
Research Method: The research sample includes 1294 high school students in the
second district of Khorramabad in the academic year 1399-1398 who were selected by
stratified random sampling method according to the sample size. For data collection,
questionnaires of metacognition awareness, psychological well-being and motivation
for academic achievement were used. The reliability coefficient of the questionnaires
was calculated by Cronbach's alpha method of 0.881, 0.934 and 0.867, respectively.
Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression statistical tests were
used to analyze the data.
Results: The results showed that there is a significant positive relationship between
metacognition, cognitive and metacognitive regulation with the motivation of progress,
psychological well-being of high school students in the second district of Khorramabad.
Also, the results of regression analysis show that cognitive dimensions and
metacognitive regulation have the ability to predict psychological well-being and the
motivation of secondary school students in the second district of Khorramabad.
Keywords: metacognition, psychological well-being, motivation for progress.
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