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مقدمه
روانشناسـان ۀموردعالقـبینی عملکرد تحصیلی، یکـی از موضـوعات محـوريِ پیش

عوامل، توجه این متخصصان را بـه يهاي اخیر بیشتر از بقیهتربیتی است. آنچه در سال
خود جلب کرده، باورهاي انگیزشی و نوع راهبردهاي شناختی و فراشـناختی اسـت کـه 

گیرند.در مطالعه مطالب درسی به کار میهاآن
هـایش بـراي ها و تواناییقضاوت شخص از قابلیتعنوانبهخودکارآمديِ تصوري، 

شـود ي خـاص تعریـف مـیدستیابی بـه یـک نتیجـهمنظوربهانجام یک فعالیت خاص 
توانـد، انگیـزش را افـزایش یـا کـاهش دهـد. ). سطوح خودکارآمدي می1997(بندورا، 

شوند انگیز میآموزان با سطوح باالي خودکارآمدي جذب تکالیف دشوار و چالشدانش
آمـوزان همچنـین سـطح کنند. باورهاي کارآمدي شخصیِ دانـشنمیاجتناب هاآنو از 

دهند و تا چه میزان یعنی تا چه اندازه پشتکار به خرج می؛ کندانگیزش آنان را تعیین می
دارنـد. تحقیقـات کنند و دست از تـالش برنمـیها و موانع مقاومت میدر مقابل سختی

انـد کـه متغیرهـاي سی تربیتی نشان دادهي تعلیم و تربیت و روانشنااي در حوزهگسترده
بـاالیی دارنـد (دمبـو و يآموزان رابطـهانگیزشی از قبیل خودکارآمدي با یادگیري دانش

؛ پینتــریج و 2،2000؛ پینتــریج1996؛ پاچــارس، 2002ایکیــنس، -؛ شــومر1،2000ایتــون
، بنـدورا ). براي مثال2000؛ ویگفیلد و اکلس، 2002، 4؛ پینتریج و شانک3،1990دگروت

آموزان با خودکارآمدي سطح باال نسـبت بـه ) در پژوهش خود دریافت که دانش1997(
هاي خود شـک دارنـد، در انجـام تکـالیف آموزشـی بیشـتر آموزانی که به تواناییدانش

آموزان با سـطح معکوس، دانشطوربهکنند. همچنین، تر کار میکنند و سختشرکت می
و شکست هاآنشدن در حل جرئتیبفاقد درك مسائل، خودکارآمدي تحصیلی پایین،

) در پژوهش خـود 2004(5دادزي-هاي تحصیلی هستند. در همین راستا، استیلدر زمینه
آمـوز و عملکـرد تحصـیلی با عنوان روابط بین خودکارآمدي معلّم، خودکارآمدي دانش

1. Dembo & Eaton
2. Pintrich
3. DeGroot
4. Schunk
5. Steele-Dadzie
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ي عملکرد ینی کنندهبکه بهترین پیشافتیدستآموزان کالس هشتم به این نتیجه دانش
هاي یک باشد. یافتهآموزان در دروس مختلف خودکارآمدي تحصیلی میتحصیلی دانش

متوسط در حد طوربهرا یلیتحصشرفتیپفراتحلیل نیز روابط باورهاي خودکارآمدي و 
38/0=r2؛ بـه نقـل از پاجـارس و گراهـام1991و همکـاران، 1دهد (مولتوننشان می ،

ين رابطـهیـیتبمنظوربـه) نیـز در پـژوهش خـود 1390بردبـار (). شمس و تـابع1999
یآمـوزان نـواحدانـشیاضـیردِ رکـبا عملیلیتحصيارآمدکهدف و خوديریگجهت

ینـیبشیپـیلیتحصـيخودکارآمدراز به این نتیجه دست یافتند که یشهر شيچهارگانه
باشد.مییاضیرد رکمثبت و معنادار عملينندهک

دومین متغیري که در این پژوهش فرض شده است با عملکرد تحصیلی رابطـه دارد، 
ي باشـد. فراشـناخت عبـارت اسـت از دانـش فـرد دربـارهدهی فراشناختی میخودنظم

کنـد دهی فراشناختی تعیـین مـی). خودنظم2006چگونگی یادگیري خودش (اسالوین، 
هدایت و بهبود فرآیند یادگیري و تفکـر خـود توانیم از این دانش براي که ما چگونه می

دهـی فراشـناختی، کـارکرد اجرایـی استفاده کنیم. به زبان روانشناسی شناختی، خودنظم
انــد کــه بــا بهبــود مهــارت دارد. محققــان، دریافتــهبــر عهــدههــدایت فرآینــد تفکــر را 

تواننـد سـطح بهتـر مـیهـاآن، شـانیفراشـناختهاي مهارتنیترمهمکنندگان و شرکت
اش دریافـت کـه ارتقـاء در مطالعـه)2002شان را بشناسند. براي مثال، کیوپر (شایستگی

انـد ها نشان دادهتواند به ارتقاء تفکر بیانجامد. همچنین، برخی از پژوهشفراشناخت می
مسـتقیم عملکـرد طوربـهتواند کوتاهی میزمانمدتکه آموزش فراشناخت، حتّی براي 

؛ 2002، 4؛ کهلـر1992و همکـاران، 3آموزان را بهبود دهد (از قبیل، هوجحصیلی دانشت
). از سـوي 2010؛ فـان،2003، 6؛ تاید و همکاران2002؛ نایتفلد و اسچراو، 1997، 5لیشر

هـا یـا راهبردهـاي شـناختی کـه دیگر، تفکر انتقادي عبارت است از کاربرد آن مهـارت

1. Multon
2. Graham
3. Hodge
4. Kohler
5. Leasure
6. Thiede, Anderson, & Therriault
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و 2، مسـتدل1دهنـد. آن تفکـري کـه هدفمنـدایش مـیاحتمال یک پیامد مطلوب را افـز
ي احتمـاالت و طرفانه است. نوعی از تفکـر کـه در حـل مسـئله، اسـتنتاج، محاسـبهبی

شود. تفکر انتقادي بیش از اینکـه صـرفاً تفکـر در مـورد تفکـر گیري استفاده میتصمیم
یی اسـت کـه هـا و راهبردهـاباشد یا قضاوت کردن یا حل مسئله باشد، کاربرد مهـارت

).2007، 3انجامد (هالپرنبیشتري به نتایج مطلوب میاحتمالبه
ي تفکر انتقادي نیز بیانگر همبستگی متوسـط تـا بـاال بـین تفکـر تحقیقات در حوزه

هـاي تفکـر هـا و مهـارتآموزان با گـرایشباشند. دانشانتقادي و عملکرد تحصیلی می
صـیلی از قبیـل نمـرات میـانگین کالسـی، هاي عملکرد تحانتقادي سطح باال در مقیاس

؛ کـون، 2007کنند (هـالپرن، هاي ورودي دانشگاه بهتر عمل میآزمون پیشرفت و آزمون
) مشخص شد که 2008و همکارانش (4). در پژوهش استوپینسکی2000؛ پینتریچ،1999

فـان بینـی کنـد.متغیر تفکر انتقادي قادر است عملکـرد تحصـیلی دانشـجویان را پـیش
کند که تفکر انتقادي بـر پیامـدهاي عملکـردي و ) بیان می2009، 2008، 2007، 2006(

آموزان را بهبود تواند عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیرگذار است و مییادگیري دانش
و فـان، 2003، 6؛ لئونگ و کمبر2001، 5دهد. همچنین، مطالعات قبلی (آیگناتا ویسیوس

ر انتقـادي نـوعی گـرایش و مهـارت شـناختی اسـت کـه اند کـه تفکـ) نشان داده2006
شـان بـراي سازد تا از راهبردهاي پـردازش عمیـق در یـادگیريیادگیرندگان را قادر می

موشکافی و ارزیابی محتواي دروس کالسی استفاده کنند.
ــابراین،  ــر اســاسبن ــدي تحصــیلی، خصیصــهب ــی و نظــري خودکارآم ــاي تجرب ه

هـا انتقادي، منطقی اسـت کـه فـرض کنـیم ایـن سـازهدهی فراشناختی و تفکرخودنظم
آمـوزان مقطـع دبیرسـتان تـأثیر بگذارنـد. بـدین توانند روي عملکرد تحصیلی دانشمی

هاي پژوهش حاضر عبارت بودند از:ترتیب، فرضیه

1. purposeful
2. reasoned
3. Halpern
4. Stupnisky
5. Ignatavicius
6. Leung, & Kember



115...شناختی ونقش خوکارآمدي تحصیلی، خودنظم دهی فرا 

دهی فراشناختی و تفکر انتقـادي بین خودکارآمدي تحصیلی، خودنظمي اوّل:فرضیه
آموزان رابطه وجود دارد.کرد تحصیلی دانشلبا عم

دهـی فراشـناختی و تفکـر انتقـادي در خودکارآمدي تحصیلی، خودنظمدوّم:ۀفرضی
اي دارند.آموزان نقش برجستهبینی عملکرد تحصیلی دانشپیش

روش
باشـد.پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی مـیو طرح پژوهش: کنندگانشرکت
هـاي شهرسـتان یـزد آموزان مقطع دبیرستاني آماري پژوهش حاضر تمامی دانشجامعه

مشـغول بـه تحصـیل بودنـد. از ایـن جامعـه، 1391-92باشند که در سال تحصیلی می
گیـري تصـادفی دختـر) بـه روش نمونـه134پسـر و 160نفر (294اي به حجم نمونه

بـود کـه از میـان نـواحی صـورتنیبداي انتخاب شد. روش کـار اي چندمرحلهخوشه
10آمـوزان آن ناحیـه جمعـاً شهرستان یزد بـه نسـبت دانـشوپرورشآموزشي دوگانه

نمونـه در عنوانبهآموزان سوم دبیرستان این مدارس تمام دانش؛ ومدرسه انتخاب شدند
نظر گرفته شدند.

بـوط بـه ي راهبردهـاي انگیزشـی مرپرسشنامهابزار پژوهش حاضر عبارت است از: 
خودکارآمـدي اسیـمقخردهآوري اطالعات از سـه یادگیري: در این تحقیق، براي جمع

ي دهی فراشـناختی و توانـایی تفکـر انتقـادي برگرفتـه از پرسشـنامهتحصیلی، خودنظم
ــادگیري ــه ی ــوط ب ــی مرب ــاي انگیزش ــروت، (1MSLQراهبرده ــریج و دگ ) 1990پینت

؛ پینتـریج و 2002؛ پینتـریج و شـانک، 2004است. چندین محقـق (ولتـرز، شدهاستفاده
هـااسیمقخرده) روایی و پایایی قابل قبـولی بـراي ایـن 1391، برزگر، 1993همکاران، 

اي از توسط محقّقـان در نمونـههااسیمقخردهپایایی این اند. امّا، همچنین، گزارش کرده
ضـرایب آلفـاي محاسبه شـد کـهنفر)120(شهرستان یزدمقطع دبیرستان آموزان دانش

معـرفحاصل آمد که 87/0و 78/0، 83/0به ترتیب اسیمقخردهاین سه کرونباخ براي 
همچنـین، بـراي بررسـی .باشـدمیهااسیمقخردهاین سطح قابل قبولی از ثبات درونی 

1. the Motivated Strategies for Learning Questionnaire
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ي دروس استفاده شد.در کلیههاآنآموزان از میانگین نمرات عملکرد تحصیلی دانش

هایافته
هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهشآماره.1جدول 

اریمعانحرافمیانگینتعدادمتغیرها
29449/2932/6خودکارآمدي تحصیلی

29422/2282/4دهی فراشناختیخودنظم
29471/1672/3تفکر انتقادي

29422/1793/1عملکرد تحصیلی

ي ضـرایب همبسـتگی پیرسـون و هاي پـژوهش، از محاسـبهآزمون فرضیهمنظوربه
شـدهدادههـا در جـداول زیـر نشـان تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد که نتـایج آن

است.
دهی فراشناختی و تفکر انتقـادي بین خودکارآمدي تحصیلی، خودنظمي اوّل:فرضیه

بـین متغیرهـا، ي. براي بررسی رابطهآموزان رابطه وجود داردکرد تحصیلی دانشلبا عم
ضرایب همبستگی پیرسون محاسبه شد.

ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش.2جدول 

متغیرها
خودکارآمدي 

تحصیلی
دهی خودنظم

فراشناختی
تفکر 
انتقادي

عملکرد 
تحصیلی

1خودکارآمدي تحصیلی
24/01**دهی فراشناختیخودنظم

45/01**42/0**تفکر انتقادي
26/01**21/0**37/0**عملکرد تحصیلی

(آزمون دو دامنه)05/0ي معنادار در سطح رابطه*
(آزمون دو دامنه)01/0ي معنادار در سطح رابطه**

نـان یاطمسطحاست، بین تمامی متغیرها درشدهدادهنشان2جدول درهکگونههمان
ي اوّل مـورد ي مستقیم و معنادار وجـود دارد. لـذا، فرضـیه) رابطهp>01/0درصد (99
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گیرد. این بدین معناست که هرچه سطح متغیرهـاي مـذکور بـاالتر باشـد، تأیید قرار می
آموزان باالتر خواهد بود.میانگین نمرات دانش

دهی فراشناختی و تفکر انتقـادي در خودکارآمدي تحصیلی، خودنظمي دوّم:فرضیه
ي دوّم از آمـوزان نقـش دارنـد. بـراي آزمـون فرضـیهبینی عملکرد تحصیلی دانشپیش

متغیـر خودکارآمـدي 3) بـا حضـور Enterتحلیل رگرسیون چندگانه بـه روش ورود (
دهی فراشناختی و تفکر انتقادي استفاده شد.تحصیلی، خودنظم
یبینی عملکرد تحصیلنتایج تحلیل رگرسیون چندگانه جهت پیش.3جدول 

سطح معناداريFضریب تعیینضریب همبستگیمدل
1397/016/005/18001/0

بینبراي متغیرهاي پیشtضرایب بتا و آزمون معناداري .4جدول 
سطح معناداريtضرایب بتامتغیرها

31/026/50001/0خودکارآمدي تحصیلی
082/026/12/0تفکر انتقادي

091/076/111/0دهی فراشناختیخودنظم

درصـد از 16بـین جمعـاً دهند، متغیرهاي پـیشنشان می4و 3همچنان که جداول 
متغیرهـاي مـذکور، يهیـکلاز بـین ؛ وکنندواریانس متغیر عملکرد تحصیلی را تبیین می

. جهـت باشـدعملکـرد تحصـیلی مـیيبینی کننـدهخودکارآمدي تحصیلی بهترین پیش
بینی عملکـرد تحصـیلی دهند که متغیرهاي مذکور در تبیین و پیشضرایب بتا، نشان می

مثبت، نقش دارند.صورتبه

گیرينتیجهوبحث
خودکارآمـدي بـر اسـاسبینـی عملکـرد تحصـیلی هدف اصلی پژوهش حاضـر، پـیش

نشـان هاي پژوهش حاضـریافتهدهی فراشناختی و تفکر انتقادي بود. تحصیلی، خودنظم
دهی فراشناختی و تفکر انتقـادي بـا عملکـرد خودکارآمدي تحصیلی، خودنظمکه دادند

ي مثبـت و معنـادار دارنـد. ایـن یافتـه، حمایـت پژوهشـی آموزان رابطهتحصیلی دانش
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؛ 2000دهند خودکارآمدي تحصیلی (دمبو و ایتـون،فراوانی را به همراه دارد که نشان می
؛ پینتــریج و 1990؛ دگــروت،2000؛ پینتــریج،1996س، ؛ پاچــار2002ایکیــنس، -شــومر

دهی فراشـناختی (هـوج و همکـاران، )، خودنظم2000؛ ویگفیلد و اکلس،2002شانک، 
؛ 2003؛ تایـد و همکـاران، 2002؛ نایتفلـد و اسـچراو، 1997؛ لیشر، 2002؛ کهلر، 1992

، 2000ینتـریچ،؛ پ1999) و تفکـر انتقـادي (کـون، 2010؛ فان،2008الیور، -کانو و کاردل
مسـتقیمی بـا عملکـرد تحصـیلی یادگیرنـدگان ي) رابطه2008استوپنسکی و همکاران، 

دارند.
بیننـد و بـر آموزانی که خود را توانمند میتوان گفت، دانشها میدر توجیه این یافته

هاي خود شـک هاي خود نظارت کافی دارند، در مقایسه با آنهایی که به توانایییادگیري
د و کنترل چندانی بر فرآیندهاي یادگیري و تفکر خـود ندارنـد، در کـالس نمـرات دارن

کنند. این بدین معناست که یـادگیري دروس در مقطـع دبیرسـتان بـه باالتري کسب می
یـادگیري نیازمنـد اسـت. در يهـاتیفعالباورهاي انگیزشی سالم و نظـارت کـافی بـر 
) 1996انجامد. بیـرنس (نتایج خوبی نمیحقیقت، یادگیري که تحت کنترل فرد نباشد به

دارد کـه در ایـن زمینـه، اظهـار مـیشـدهانجامهـاي اي از نتایج پـژوهشبا ذکر خالصه
و خوددارندفعّال يحافظهتیظرفآموزان راهبردي، توانایی بیشتري در استفاده از دانش

ها و روابط متقابل هاي خودکنترلی بهتري نیز برخوردارند و با جستجوي پیونداز مهارت
پردازنـد، لـذا در امـور تحصـیلی خـود بین مفاهیم به تمرین دانش خود میيو پیچیده

.ترندموفق
هـاي ایـن پـژوهش نشـان داد کـه از بـین متغیرهـاي مـذکور، از سوي دیگر، یافتـه

آمـوزان ي عملکـرد تحصـیلی دانـشبینـی کننـدهخودکارآمدي تحصیلی بهتـرین پـیش
فته نیز با چندین پژوهش قبلی همسوست. براي مثال، کوتینحو و نیـومن باشد. این یامی

بینی ي خود به این نتیجه دست یافتند که خودکارآمدي تحصیلی پیش) در مطالعه2008(
باشـند. طبـق ي ضعیفِ عملکرد تحصیلی مـیبینی کنندهي قوي و فراشناخت پیشکننده
رآمدي سطح باالیی دارنـد بیشـتر تمایـل آموزانی که خودکا) دانش2001ي بندورا (گفته

افراد با خودکارآمـدي کهیدرحالشان را صرف تحلیل و حل مسائل کنند. دارند تا انرژي
شـوند، نسـبت بـه مـیخـاطرآزردههـاي خـود، ها و نگرانیضعیف با ارزیابی دلواپسی
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سـئله هاي خود شک و تردید دارند و قبل از صرف تالش در حـل مها و مهارتتوانایی
ي موثّر از دهد و استفادهانتظار شکست دارند. این باورهاي منفی، استرس را افزایش می

، منجـر بـه شکسـت تیـدرنهادهـد و راهبردهاي شناختی و فراشناختی را کـاهش مـی
هـاي در مـورد توانـایینانـهیبخوشوابسته است به باورهاي تیموفقبنابراین، ؛ شودمی

دهد که اعتقاد به ایـن بـاور ج مطلوب. لذا، این نتایج نشان میخود براي دستیابی به نتای
ي پـرداختن بـه ، الزمـه"ي یـادگیري مطالـب درسـی بـرآیمتوانم از عهـدهمن می"که 

رسد که متغیر خودکارآمـدي تحصـیلی باشد. به نظر میدهی و تفکر انتقادي میخودنظم
تواند از طریق تأثیر بـر وزان، میآمبینی عملکرد تحصیلی دانشبه دلیل سهم باال در پیش

فراشناخت و تفکر انتقادي اثرات غیرمستقیمی بر عملکرد تحصیلی داشته باشد کـه جـا 
هاي بعدي این روابط در قالب مدل معـادالت سـاختاري مـورد آزمـون دارد در پژوهش

قرار گیرد.
یـل ترغیـب طبق نتایج این پژوهش الزم است دبیران با استفاده از راهکارهـایی از قب

شـرایط مشـارکت و يسازفراهمآموزان در هنگام حل مسائلِ نسبتاً دشوار، کالمی دانش
یـادگیري بـه "این باور که ژهیوبهآموزان کار گروهی و پرورش باورهاي سالم در دانش

، شــرایط را بــراي افــزایش خودکارآمــدي "تـالش و کوشــش پیوســته و بــاال نیـاز دارد
و د. همچنین، کاربرد راهبردهاي پردازش عمیق، تفکـر انتقـاديآموزان فراهم سازندانش

آموزانِ خود الگو قرار دهند و دهی را در هنگام مطالعه و حل مسائل براي دانشخودنظم
آموزان مشاهده کردنـد مـورد تحسـین و هرکجا که کاربرد این راهبردها را توسط دانش

حمایت مضاعف قرار دهند.
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