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Abstract
Introduction: Academic achievement is affected by
several variables. Some of the most important
variables are cognitive and metacognitive learning
strategies, self-efficacy, creativity and emotional
intelligence.
Objective: This research aimed to investigate the
relationship cognitive and metacognitive learning
strategies, self-efficacy, creativity and emotional
intelligence with academic achievement.
Methods: This is a descriptive analytical study of
correlation type. The statistical population of this
research was all third grade students of high school
in Shahre-Ray city. For this research, 200 students
were selected by using stratified random sampling
method. All participants completed questionnaires of
motivational strategies for learning, self-efficacy,
creativity and emotional intelligence.
Results: The findings indicate that there are
significantly
positive
relationship
between
elaboration,
organization,
critical
thinking,
metacognitive self-regulation, creativity and
emotional intelligence with academic achievement.
Self-efficacy,
metacognitive
self-regulation,
creativity and emotional intelligence predict 49
percent of variance of academic achievement. The
share of self-efficacy in prediction academic
achievement was more than other variables.
Conclusion: The research result demonstrated that
using self-efficacy, metacognitive self-regulation,
creativity and emotional intelligence make increase
academic achievement.
Keywords: cognitive and metacognitive learning
strategies, self-efficacy, creativity, emotional
intelligence, academic achievement.
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مقدمه
مشكالت مربوط به یادگیری و پیشرفت تحصیلی یا ریشه درونفردی و یا ریشـه بـرونفـردی دارنـد.
مشكالت درونفردی از ویژگیهای شخصیتی و ویژگیهای روانشناختی فراگیران نشأت میگیرد .در
حالیکه مشكالت برونفردی از عوامل فرهنگی ،اجتمـاعی ،آموزشـی ،چگـونگی تـدریس و برخـورد
معلمان نشأت میگیرد (محسنپور ،حجازی و کیامنش .)1831 ،از مهمتـرین مشـكالت درونفـردی
مؤثر در پیشرفت تحصیلی میتوان به راهبردهای یادگیری شـناختی و فراشـناختی ،خودکارآمـدی،
خالقیت و هوش هیجانی اشاره کرد.
یكی از عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی است .طبق
مدل نظری پینتریچ ،1اسمیت ،0گارسیا 8و مک کیجی )1441(9راهبردهای یادگیری شناختی شامل
مرور ذهنی ،بسطدهی و سازماندهی و راهبردهای یادگیری فراشناختی شامل تفكر انتقادی و
خودنظمدهی فراشناختی است .پژوهشها نشان میدهند دانشآموزانی که از راهبردهای شناختی
سطح باال (مثل سازماندهی) و راهبردهای فراشناختی استفاده میکنند پیشرفت تحصیلی باالتری
دارند(میدلتون 1و میگلی0222 ،6؛ لیم ،2لوآ 3و نی0223 ،4؛ پاکدامن ساوجی ،12نیوشا 11و بریری،10
0218؛ عاشوری .)1840 ،راهبردهای سطح باال دانشآموزان را به پیامدهای موفقیت و پیشرفت
باالیی میرساند ،در حالیکه راهبرد سطح پایین به پیشرفت تحصیلی سطح پایینی منجر
میشود(بیگز0222 ،18؛ بوریک 19و سوریک .)0210 ،11بهطور خالصه پژوهشها نشان دادهاند که
بین استفاده فراگیران از راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت تحصیلی آنان همبستگی
معناداری وجود دارد ،این پژوهشها عموماً نشان دادهاند یادگیرندگانی که از راهبردهای شناختی
سطح باال یا راهبردهای فراشناختی استفاده میکنند در فعالیتهای یادگیری خود به پیشرفت
باالتری دست مییابند(مختاری 16و ریچارد0220 ،12؛ ولترز0229 ،13؛ لیم و همكاران0223 ،؛
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پنگ0210 ،1؛ امینیزرار1832 ،؛ دیر و بنیجمالی1833 ،؛ ویسی1842 ،؛ سیاحبرگرد ،اردمه و
یعقوبیعسگرآباد1840 ،؛ کجباف ،عاشوری و عاشوری.)1840 ،
خودکارآمـدی از مفاهیم مهم و مـؤثر در نظریه شناختـی– اجتماعی بـندورا 0است .در این
نظریه فرآیندهای شناختی در رفتار آدمی نقش تعیینکنندهای دارند .فرآیندهای شناختی معیوب
موجب انتظارات و ادراکات نادرست فرد از کارآمدی خود میشود و این انتظارات و ادراکات میتواند
به اضطراب و اجتناب از موقعیتهای چالشانگیز منجر شود(پاجارز .)0220 ،8در نظریه بندورا
منظور از خودکارآمدی قضاوت افراد در مورد تواناییهایشان برای سازماندهی و اجرای یک سلسله
کارها برای رسیدن به انواع عملكردهای تعیینشده تعریف میشود(دیسس .)0211 ،9همچنین
بندورا خودکارآمدی را ادراک افراد از درجه کنترلی که بر زندگی دارند ،تعریف میکند .افراد
میکوشند بر رویدادهایی که زندگی آنان را تحتتأثیر قرار میدهند ،کنترل نمایند .با اعمال نفوذ در
موقعیـتهایی که آنـان میتوانند مقـداری کنترل داشته باشند ،بهتر میتوانند آینده مطلوب را
تحقق بخشیده و از نتایج نامطلوب ممانعت بهعمل آورند که این توانایی منافع شخصی و اجتماعی
بیشماری را برای آنان تأمین میکند .در مقابـل ناتـوانی در اعـمال کنترل بر اموری که بـهصـورت
نامطلوب بر زندگی فرد تأثیر میگذارنـد ،نگـرانی ،دلسـردی و ناامـیدی را پرورش
میدهنـد(بنـدورا .)0221 ،افرادی که خودکارآمدی باالیی دارند برخالف افرادی که خودکارآمدی
پایینی دارند ،هدفهای چالشانگیزتر را انتخاب میکنند ،تكالیف را چالشهایی میبینند که باید بر
آنها تسلط یابند ،احساس آرامش بیشتری دارند ،خود را بیشتر باور دارند ،کوشش و پافشاری
بیشتری از خود نشان میدهند ،از راهبردهای یادگیری سودمندتری (سازماندهی و خودنظمدهی
فراشناختی) استفاده می کنند ،قدرت به یادسپاری و یادآوری بهتری دارند و کارکردشان در انجام
تكالیف بهتر است(پاجارز .)0220 ،بهطور خالصه پژوهـشها نشان داده است افرادی که
خودکارآمدی بـاالیی دارند ،پیـشرفت تحصیـلی باالتری دارنـد(ولترز0229 ،؛ میدلتون و میگلی،
0222؛ لیم و همكاران0223 ،؛ دیسس0211 ،؛ کومارجو 1و نـدلر0218 ،6؛ لـی ،2لـی و بانگ،3
0219؛ عابدینی ،باقریان و کدخدایی1834 ،؛ جمالی ،نوروزی و طهماسبی1840 ،؛ کجباف و
همكاران.)1840 ،
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یـكی دیگــر از عـوامـل مرتـبط با پیشرفـت تحصیـلی خـالقیت اسـت .کر 1و
( )0226خـالقیـت را بهعنـوان خلـق ایـدههــای نو و تولیـدات ابتـكاری تعـریف میکنـند و آن را
یكی از ویژگیهای شناختی انسان میدانند .آنان خالقیت را فرآیندی میدانند که منجر به حل
مسأله ،ایدهسازی ،مفهومسازی ،ساختن اشكال هنری ،نظریهپردازی و تولیدات بدیع و یكتا شود.
برخی پژوهشها بیان کردند که رابطه مثبت و معناداری میان خالقیت و پیشرفت تحصیلی وجود
دارد(مان0226 ،8؛ رانكو0222 ،9؛ فلیث ،1رنزلی 6و وستبرگ0224 ،2؛ پاتون ،3کرسلی 4و سیمس،12
0210؛ نامی ،مرسولی و عاشوری0219 ،؛ حسینی1836 ،؛ عبدالملكی1833 ،؛ شریفی ،گنجی،
هاشمیان و نجفیزند.)1842 ،
سازه مؤثر دیگر در پیشبینی پیشرفت تحصیلی هوشهیجانی است .در آغاز انتظار میرفت که
بهره هوشی پیشگوی خوبی برای پیشرفت تحصیلی باشد ،اما این متغیر در پیشگویی چندان موفق
نبود .این امر باعث بحث وجود هوشهای چندگانه بهویژه هوشهیجانی شد(جنابادی.)0219 ،11
خاستگاه نظری اکثر پژوهشها در زمینه مفهوم هوشهیجانی برگرفته از کارهای سالوی 10و مایر18
است .از نظر آنان هوشهیجانی بهعنوان یک توانایی ناظر بر ظرفیت ادراک ،ابراز ،شناخت ،کاربرد و
کنترل هیجانها در خود و دیگران است .شواهد بسیاری وجود دارد مبنی بر اینکه افراد دارای
هوش هیجانی باال در هر حیطه از زندگی موفقند ،در زندگی خود خرسند و کارآمدند و عادتهای
فكری آنها باعث شده که آنان به افرادی مولد و کارآمد تبدیل شوند(به نقل از موسوی ،جبلعاملی و
علیبخشی .)1841 ،افرادی که مهارتهای هیجانی باالیی دارند از مهارتهای اجتماعی بهتری
برخوردارند ،روابط درازمدت و توانایی بیشتری در حل تعارضات دارند ،مسئولیتپذیرترند ،عالقهمند
به علمآموزی و کسب موفقیتاند ،اعتماد به نفس باالیی دارند ،با پشتكار هستند و همچنین این
افراد توانایی بیشتری برای تمرکز بر مشكل و استفاده از مهارتهای حل مسأله دارند که موجب
افزایش تـواناییهـای شناختی آنان میشود(گـامورا 19و آرسـنیون .)0220 ،11بهطورخـالصه
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پژوهشها به رابطـه مثبـت و معناداری میان هوشهیجانی با پیشرفت تحصیلی دست
یافتهاند(لیف0228 ،1؛ بوساکوا ،0بوساکوا و کلكانی0226 ،8؛ سـاکلوفسكی ،9آستین ،1مستوراس،6
بیتون 2و اسبورن0210 ،3؛ بیلینگز ،4لوماس ،12دانی 11و استوق ،0219 ،10ثمری و طهماسبی،
1836؛ گلستان جهرمی و پورشهریاری و اصغرنژادفرید1832 ،؛ موسوی و همكاران.)1841 ،
با اینکه پژوهشها به طور مجزا به بررسی ارتباط راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی،
خودکارآمدی ،خالقیت و هوشهیجانی با پیشرفت تحصیلی پرداختهاند ،اما هیچ پژوهشی به بررسی
ارتباط همزمان این متغیرها در پیشبینی پیشرفت تحصیلی نپرداختهاند .براساس مطالعه پیشینه
پژوهشی متغیرهای مذکور ،متغیرهایی بودند که بیشترین توان پیشبینی پیشرفت تحصیلی را
داشتند .بنابراین در این پژوهش تالش شد تا همه این متغیرها در یک مدل پیشبین در نظر گرفته
شوند تا مشخص شود این متغیرها چقدر میتوانند پیشرفت تحصیلی را پیشبینی کنند و کدام
متغیر آگاهی بیشتری از پیشرفت تحصیلی خواهد داد؟ به این ترتیب هدف پژوهش حاضر بررسی
نقش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی ،خودکارآمدی ،خالقیت و هوشهیجانی در
پیشبینی پیشرفت تحصیلی بود .بنابراین سؤالهای پژوهش عبارتند از:
 -1آیا متغیرهای راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی ،خودکارآمدی ،خالقیت و
هوشهیجانی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارند؟
 -0سهم هر یک از متغیرهای راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی ،خودکارآمدی،
خالقیت و هوشهیجانی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی چقدر است؟
 -8کدامیک از متغیرهای راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی ،خودکارآمدی ،خالقیت
و هوشهیجانی میتوانند پیشبینیکننده قویتری در پیشبینی پیشرفت تحصیلی است؟
روش
طرح پژوهش در این مطالعه توصیفی -تحلیلی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری این پژوهش
همه دانشآموزان پایه سوم دبیرستان رشتههای نظری (ریاضی ،تجربی و انسانی) شهرری در سال
تحصیلی  1840-48بود که جامعه این پژوهش  1284نفر بودند .الزم به ذکر است که مدارس نمونه
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و تیزهوشان جزء نمونه نبود .در این پژوهش بهمنظور برآورد حجم نمونه از فرمول پیشنهادی
تاباخنیک 1و فیدل )0222(0استفاده شد .براساس فرمول پیشنهادی آنان حداقل حجم نمونه الزم در
مطالعات همبستگی از فرمول  N≥50+8Mمحاسبه میشود .در این فرمول  Nحجم نمونه و  Mتعداد
متغیرهای مستقل (پیشبین) میباشد .در این مطالعه  3متغیر پیشبین وجود دارد ،لذا برای
اطمینان از حجم نمونه  022دانشآموز با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای (با رعایت نسبت
جنسیت و رشته تحصیلی) انتخاب شدند .برای نمونهگیری ابتدا پس از برآورد حجم جامعه (1284
نفر) تعداد دانش آموزان به تفكیک جنسیت (پسر و دختر) و رشته تحصیلی (ریاضی ،تجربی و
انسانی) مشخص شد .تعداد دانشآموزان دختر  326و دانشآموزان پسر  368نفر و تعداد
دانشآموزان رشته ریاضی  ،102دانشآموزان تجربی  123و دانشآموزان انسانی  689نفر بودند.
سپس با توجه به نسبت جنسیت و رشته تحصیلی از روی لیست دانشآموزان  022دانشآموز به
روش تصادفی ساده انتخاب شدند .از میان  022دانشآموز  121دانشآموز دختر و  44دانشآموز
پسر انتخاب شدند و که از میان آنها  61نفر در رشته ریاضی 66 ،نفر در رشته تجربی و  28نفر در
رشته انسانی مشغول به تحصیل بودند .الزم به ذکر است که برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر
استفاده شد.
الف) پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری :3این پرسشنامه توسط پینتریچ و همكاران
( )1441ساختـه شـد .این ابزار شـامل  11مقـیاس است که براساس نظر سـازنده آنها ،پژوهـشگران
میتوانند براساس نـیاز خود از هـمه یا برخی از مقیـاسهای آنهـا استفاده کنند .این ابـزار با
استفاده از مقیاس هفت درجهای لیكرت نمرهگذاری میشود .در این پژوهش فقط سؤاالت  1مقیاس
مرور ذهنی ،بسطدهی ،سازماندهی ،تفكر انتقادی و خودنظمدهی فراشناختی توسط آزمودنیها
تكمیل شد .نمـره مقیاسهـا با جمع کـردن نمره گـویـههای سازنده آن مقیاس و میانگین گرفتن
از آنها بهدست میآید .پینتریچ و همكاران ( )1441با روش آلـفای کـرونباخ پایـایی مقیـاسهای
مـذکور را بـهترتیب  2/32 ،2/69 ،2/26 ،2/64و  2/24بهدسـت آوردنـد .آنان بیان کردند ابزار
دارای روایی پیشبین مناسبی بود .همچنین عاشوری ( )1834با روش آلـفای کرونباخ پایایی
مقیـاسهای مذکور را بهترتیب 2/29 ،2/22 ،2/24 ،2/19و  2/24بهدسـت آورد و روایـی
پرسـشنامه را با نظـر متخصـصان تأییـد کرد.
ب) پـرسـشنامه خـودکـارآمـدی :4پـرسـشنامه خــودکـارآمدی تـوسـط شــرر ،1مـادوکــس،6

1. Tabakhnick
2. Fidell
)3. motivational strategies for learning questionnaire (MSLQ
4. self-efficacy questionnaire
5. Sherer
6. Maddux
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مـرکاندانت ،1پریـنتیـک-دان 0و جـاکوبز )1430( 8سـاخته شـد .این ابـزار شامل  12گویه است که
با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیكرت نمرهگذاری میشود .نمره خودکارآمدی با میانگین گرفتن
از  12گویه بهدست میآید .آنان با روش آلفای کرونباخ پایایی آن را  2/26و روایی آن را 2/20
گزارش کردند (شرر و همكاران .)1430 ،همچنین دهقانی ،جعفریسنایی ،پاکمهر و ملکزاده
( )0211با روش آلفای کرونباخ پایایی آن را برای آزمودنیهای ایرانی  2/31و روایی آن را 2/21
گزارش کردند.
4
1
ج) پرسشنامه خالقیت  :این پرسشنامه توسط تورنس ( )1429ساخته شد .این پرسشنامه شامل
 62گویه است که با استفاده از مقیاس سه درجهای لیكرت نمرهگذاری میشود که امتیاز باالتر نشانه
خالقیت بیشتر است .تورنس ( )1429با روش آلفای کرونباخ پایایی آن را  2/32و روایی آن را 2/68
گزارش کرد .همچنین عابدی ( )1831با روش آلفای کرونباخ پایایی آن را  2/28و روایی آن را 2/62
گزارش کرد.
6
د) پرسشنامه هوشهیجانی  :پرسشنامه هوشهیجانی بار-آن )1442( 2ساخته شد و این ابزار
شامل  42گویه است که با استقاده از مقیاس پنج درجهای لیكرت نمرهگذاری میشود .او با روش
آلفای کرونباخ پایایی آن را  2/48گزارش کرد (بار-آن .)1442 ،همچنین گلستان جهرمی و
همكاران ( )1832با روش آلفای کرونباخ پایایی آن را  2/36گزارش کرد .هر دو پژوهش روایی
پرسشنامه را با نظر متخصصان تأیید کردند.
ه) پیشرفت تحصیلی :در این پژوهش میانگین نمره ترم اول دانشآموزان بهعنوان شاخص پیشرفت
تحصیلی در نظر گرفته شد.
نحوهی اجرای پژوهش بدین گونه بود که پس از کسب اجازه ورود به مدارس از آموزش و پرورش
شهرری به مدرسه ها وارد شده و پس از هماهنگی با مدیر و بیان هدف پژوهش برای مدیر و پرسنل
اداری و آموزشی مدارس ،در خارج از ساعات درسی پرسشنامهها توسط دانشآموزانی که با روش
تصادفی طبقهای انتخاب شده بودند ،تكمیل شد .بهطور متوسط تكمیل کردن پرسشنامهها برای هر
فرد حدود  62دقیقه طول کشید .همچنین پرسشنامهای تحت عنوان مفقوده نداشتیم که علت آن
کنترل دقیق پرسشنامهها توسط محقق ،پس از تكمیل شدن توسط آزمودنیها بود .عالوهبر آن از
روشهای آمار توصیفی یعنی شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی برای توصیف توزیع متغیرها و

1. Mercandante
2. Prentice-dunn
3. Jacobs
4. creativity questionnaire
5. Torrance
6. emotional intelligence questionnaire
7. Bar-on
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از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گامبهگام برای آزمون فرضهای آماری استفاده شد .برای
تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS-19استفاده شد.
یافتهها
شرکتکنندگان  022دانشآموز پایه سوم دبیرستان شهرری با میانگین سنی  12/18سال بودند.
تحصیالت پدر  138دانشآموز ( )%41/1دیپلم و یا باالتر از دیپلم و تحصیالت مادر  140دانشآموز
( )%46دیپلم و یا باالتر از دیپلم بود .همچنین شغل پدر  106دانشآموز ( )%68کارمند و شغل مادر
 24دانشآموز ( ) %84/1کارمند بود .برای بررسی روابط میان متغیرها از جدول ضرایب همبستگی
پیرسون استفاده شد.
جدول  :1میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش ()n=200
1

2

متغیر

M

SD

مرور ذهنی

8/48

1/24

بسطدهی

9/32

1/68

**2/01

سازماندهی

9/01

1/09

**2/06

**2/88

تفكر انتقادی

8/61

1/14

-2/19

2/12

3

4

5

6

7

8

2/01

خودنظمدهی
فراشناختی

9/23

1/98

2/10

**2/82

**2/80

**2/81

خودکارآمدی

1/82

1/00

*2/14

**2/01

**2/81

**2/03

**2/94

خالقیت

0/23

2/99

2/10

**2/91

**2/96

**2/81

**2/89

**2/82

هوش
هیجانی

8/96

1/82

**2/81

2/01

*2/12

2/16

2/18

*2/00

**2/81

پیشرفت
تحصیلی

16/32

0/46

2/19

*2/12

*2/08

*2/14

**2/04

**2/98

**2/82

**p<0.01

**2/01

*p<0.05

طبق یافتههای جدول  1بسطدهی ،سازماندهی ،تفكر انتقادی ،خودنظمدهی فراشناختی،
خودکارآمدی ،خالقیت و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشتند.
سایر روابط حاکی از آن است که مرور ذهنی با بسطدهی ،خودکارآمدی و هوشهیجانی رابطه
مثبت و معنادار ،بسطدهی با سازماندهی ،خودنظم دهی فراشناختی ،خودکارآمدی و خالقیت رابطه
مثبت و معنادار ،سازماندهی با خودنظمدهی فراشناختی ،خودکارآمدی ،خالقیت و هوشهیجانی
رابطه مثبت و معنادار ،تفكر انتقادی با خودنظمدهی فراشناختی ،خودکارآمدی ،خالقیت رابطه
مثبت و معنادار و خودنظم دهی فراشناختی با خودکارآمدی و خالقیت رابطه مثبت و معنادار
داشتند .همچنین خودکارآمدی با خالقیت و هوشهیجانی رابطه مثبت و معنادار و عالوهبر آن
خالقیت با هوشهیجانی رابطه مثبت و معنادار داشتند .سایر متغیرها رابطه معناداری نداشتند.
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جدول  :2خالصه تحلیل رگرسیون با مدل گام به گام
مدل

متغیر پیش بین

R

R2

تغییرR

تغییرF

df1

df2

احتمال

1

خودکارآمدی

2/98

2/139

2/139

62/83

1

143

2/221

2

خودکارآمدی و خودنظمدهی
فراشناختی

2/12

2/809

2/192

18/31

1

142

2/220

2/61

2/900

2/243

4/60

1

146

2/220

2/22

2/942

2/219

3/89

1

141

2/221

3

4

خودکارآمدی ،خودنظمدهی
فراشناختی و خالقیت
خودکارآمدی ،خودنظمدهی
فراشناختی ،خالقیت و هوش
هیجانی

یافتهها نشان داد که در مدل نخست خودکارآمدی بیشترین توان را در پیشبینی پیشرفت
تحصیلی داشته است .این متغیر توانسته  13درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را پیشبینی کند.
در مدل دوم ،پس از خودکارآمدی ،خودنظمدهی فراشناختی وارد معادله شده است .این دو متغیر
توانستهاند  80درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را پیشبینی کنند .در مدل سوم ،پس از
خودکارآمدی و خودنظم دهی فراشناختی ،خالقیت وارد معادله شده است .این سه متغیر توانستهاند
 90درصد از تغییرات متغیر پیشرفت تحصیلی را پیشبینی کنند .در مدل چهارم ،چهارمین متغیری
که وارد معادله شده هوشهیجانی است که این چهار متغیر توانستهاند  94درصد از تغییرات
پیشرفت را پیشبینی کنند .برای مشخص کردن مؤثرترین متغیرها در پیشبینی پیشرفت تحصیلی
از ضرایب رگرسیون استفاده شد.
جدول  :3ضرایب استاندارد و غیراستاندارد در معادله رگرسیون با مدل گام به گام
ضرایب رگرسیون
مدل

متغیر پیشبین

غیراستاندارد
ß

خطای انحراف
استاندارد

استاندارد شده
Beta

1

2

3

4

T

مقدار
احتمال

خودکارآمدی

1/32

2/012

2/14

3/612

2/221

خودکارآمدی

1/41

2/010

2/61

4/143

2/221

خودنظمدهی
فراشناختی

1/91

2/22

2/81

1/381

2/221

خودکارآمدی

1/96

2/003

2/90

6/928

2/221

1/81

2/64

2/03

1/343

2/221

خالقیت

2/41

2/94

2/09

1/312

2/220

خودکارآمدی

1/89

2/083

2/83

1/682

2/221

خودنظمدهی
فراشناختی

1/02

2/66

2/01

1/409

2/221

خالقیت

2/38

2/18

2/00

1/166

2/220

هوشهیجانی

2/24

2/11

2/14

1/194

2/221

خودنظمدهی
فراشناختی
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با قبول ترتیب ورود متغیرها در مدل چهارم خودکارآمدی با بتای استاندارد  2/83بیشترین سهم
را در پیشبینی تغییرات پیشرفت تحصیلی داشته ،سپس خودنظمدهی فراشناختی با بتای استاندارد
 2/01و خالقیت با بتای استاندارد  2/00نقش مثبت و مؤثری در پیشبینی پیشرفت تحصیلی
داشتند و در نهایت هوشهیجانی با بتای استاندارد  2/14نقش مثبت و مؤثری در پیشبینی
پیشرفت تحصیلی داشت.
بحث و نتیجهگیری
توانایی بالقوه افراد برای یادگیری متفاوت است و افراد در شرایط یكسان ،متفاوت یاد میگیرند که از
مهمترین دالیل آن میتوان به راهبردهای یادگیری ،خودکارآمدی ،خالقیت و هوشهیجانی اشاره
کرد .این پژوهش بر روی دانشآموزان رشتههای نظری شهرری با هدف بررسی ارتباط راهبردهای
یادگیری شناختی و فراشناختی ،خودکارآمدی ،خالقیت و هوشهیجانی با پیشرفت تحصیلی انجام
شد .یافتهها نشان داد بسطدهی ،سازماندهی ،تفكر انتقادی ،خودنظمدهی فراشناختی،
خودکارآمدی ،خالقیت و هوشهیجانی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشتند.
خودکارآمدی ،خودنظمدهی فراشناختی ،خالقیت و هوشهیجانی در یک مدل پیشبین توانستند
 94درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را پیشبینی کنند.
نتایج این پژوهش نشان داد که از میان راهبردهای یادگیری شناختی (مرور ذهنی ،بسطدهی و
سازماندهی) بسطدهی و سازمان دهی رابطه معناداری با پیشرفت تحصیلی نشان دادند که این یافته
همسو با یافتههای (میدلتون و میگلی0222 ،؛ لیم و همكاران0223 ،؛ بوریک و سوریک0210 ،؛
دانكر ،1دی بوئر ،0کاستانس ،8دیگناس ،9ون اویک 1و ون در ورف0219 ،6؛ ویسی1842 ،؛ عاشوری،
 )1840و ناهمسو با یافتههای (عاشوری )1834 ،بود .در تبیین این یافته باید گفت دانشآموزانی که
از راهبردهای شناختی سطح باال استفاده می کنند ،برخالف کسانی که از راهبرد شناختی سطح
پایین (مرور ذهنی) استفاده میکنند مطالب را بهطور معنادار یاد میگیرند .یعنی این دانشآموزان
مطالب را به اطالعات قبلی که در این زمینه دارند ارتباط میدهند و مطالب را بهصورت منسجم یاد
میگیرند (نه بهصورت مطالب پراکنده) که این امر باعث میشود به فهم کاملتری از اطالعات
برسند ،برای مدت بیشت ری مطالب را در ذهن نگه دارند و در آزمون درسها موفقتر باشند که در
نهایت به پیشرفت باالتری برسند.

1. Donker
2. DeBoer
3. Kostons
4. Dignath
5. Van Ewijk
6. Van Der Werf
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هر دو راهبردهای فراشناختی یعنی تفكر انتقادی و خودنظمدهی فراشناختی با پیشرفت تحصیلی
رابطه مثبت و معنادار داشتند که این یافته با یافته پژوهشهای (مختاری و ریچارد0220 ،؛ ولترز،
0229؛ لیم و همكاران0223 ،؛ پنگ0210 ،؛ دانكر و همكاران0219 ،؛ امینیزرار1832 ،؛ دیر و
بنیجمالی1833 ،؛ ویسی1842 ،؛ سیاحبرگرد و همكاران1840 ،؛ کجباف و همكاران)1840 ،
همسو بود .تفكر انتقادی به معنای ارزیابی مطالب از راه بررسی منظم و منطقی شواهد ،مطالب و
راهحل است .خودنظمدهی فراشناختی معرف طرحریزی ،بازبینی و نظمدهی است و خودنظمدهی
بیان میکند که آیا دانشآموزان از اینکه چگونه یادگیری خود را نظم میدهند ،آگاهی دارند یا
خیر .در تبیین این یافته باید گفت هر چقدر فرد با نگاهی انتقادی مطالب را مطالعه کند و همیشه
بهدنبال شواهدی برای صحت آنها باشد و یا اینکه توانایی بیشتری در طرحریزی ،بازبینی و
نظمدهی داشته باشد ،از راهبردهای مؤثرتری استفاده میکند و در صورت لزوم راهبردهای
یادگیری ،روش های مطالعه ،زمان مطالعه و مكان مطالعه خود را تغییر میدهد و در نتیجه به
پیشرفت باالتری میرسد.
خودکارآمدی نقش برجسته ای در پیشرفت تحصیلی داشت که این یافته با یافته پژوهشهای
(ولترز0229 ،؛ میدلتون و میگلی0222 ،؛ لیم و همكاران0223 ،؛ دیسس0211 ،؛ کومارجو و ندلر،
0218؛ لی و همكاران0219 ،؛ عابدینی و همكاران1834 ،؛ جمالی و همكاران1840 ،؛ کجباف و
همكاران )1840 ،همسو بود .پس آنچه که در پیشرفت تحصیلی نقش عمدهای ایفا میکند در وهله
نخست انتظارات فرد است یعنی این تصور که فرد خود را در برخورد با تكلیف توانمند بداند .سایر
مؤلفههای (برای مثال راهبردهای یادگیری و خالقیت) به اندازه انتظارات نقش مؤثری ایفا
نمی کردند .یک تبیین احتمالی آن است که خودکارآمدی در مقایسه با دیگر مؤلفهها بیشتر تحت
تأثیر انباشتی از تجارب یادگیری است .فرد در طی زمان به تدریج به این درک میرسد که در یک
تكلیف خاص تا چه اندازه توانمند است و در چالش با آن تا چه انداه میتواند موفق باشد .این یافته
با مشاهدات ما نیز همخوانی دارد ،اگر در انجام کاری خود را توانمند احساس کنیم (و در عین حال
تا اندازه ای هم مجبور به انجام دادن آن باشیم) در انجام تكالیف کوشش و پافشاری بیشتری
میکنیم و سرانجام به پیشرفت باالتری میرسیم.
خالقیت رابطه مثبت و معناداری در پیشرفت تحصیلی داشت که این یافته با یافته پژوهشهای
(مان0226 ،؛ رانكو0222 ،؛ فلیث و همكاران0224 ،؛ پاتون و همكاران0210 ،؛ نامی و همكاران،
0219؛ عبدالملكی1833 ،؛ شریفی و همكاران )1842 ،همسو بود .در تبیین این یافته میتوان گفت
که دانش آموزان خالق تفكر قالبی ندارند و هر زمان که ببینند راهبردهای آنها برای یادگیری مناسب
نیست ،سریعاً آن راهبرد را کنار میگذارند و راهبرد دیگری را جایگزین میکنند و یا اینكه خود
بهنحوی خالقانه مطالب را سازمان میدهند و آنها را یاد میگیرند .تبیین دیگر اینكه چون جامعه
پژوهش حاضر دانشآموزان شهرری میباشند که خانوادههای آنان از فرهنگ و تحصیالت در سطح
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نسبتاً باالیی قرار داشتند برای خالقیت ارزش فوقالعادهای قائل بودند ،به تفكر باز عقیده داشتند و
این نوع تفكر را در فرزندانشان رشد میدادند و تقویت میکردند که این نگرش خود باعث رشد تفكر
خالق در فرزندان آنها شده است.
هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشت که این یافته با یافته پژوهشهای
(بوساکوا و همكاران0226 ،؛ ساکلوفسكی و همكاران0210 ،؛ بیلینگز و همكاران ،0219 ،ثمری و
طهماسبی1836 ،؛ گلستانجهرمی و همكاران1832 ،؛ موسوی و همكاران )1841 ،همسو بود .این
یافته همان طور که مایر و سالوی در مدل تجدیدنظر شده هوش هیجانی چهار مؤلفه ادراک هیجانی،
آسان سازی هیجانی ،شناخت هیجانی و مدیریت هیجانی را برای این سازه مشخص کردند که با
تأثیر متقابل ،نقش یكدیگر را تقویت و تكمیل میکنند و از خود آگاهی بیشتری کسب میکنند و
هیجانها و رفتارهای خود را کنترل میکنند و در نهایت زمینههای مناسب برای موفقیت تحصیلی
را فراهم می سازد .تبیین دیگر اینكه افرادی که هوش هیجانی باالیی دارند از روابط اجتماعی بهتری
بر خوردارند که این امر باعث حمایت اجتماعی معلمان ،والدین ،دوستان ،اطرافیان و غیره میشود که
این امر اعتماد به نفس دانشجویان را باال میبرد و در نهایت باعث افزایش پیشرفت تحصیلی آنان
میشود.
نخستین و مهمترین محدودیت این مطالعه استفاده از روش همبستگی است که در این روش
نمیتوان روابط کشف شده را بهعنوان روابط علی فرض کرد .شاید این روابط ناشی از اثر سایر
متغیرها باشد .محدودیت دیگر مطالعه حاضر استفاده از ابزارهای خودگزارشدهی است.
شرکتکنندگان هنگام تكمیل کردند این ابزارها ممكن است خویشتننگری کافی نداشته باشند و
مسئوالنه به پرسشنامهها پاسخ ندهند .با توجه به یافتههای بهدست آمده پیشنهاد میشود که
خودکارآمدی و خودنظمدهی فراشناختی بهطور آزمایشی به گروهی از یادگیرندگان آموزش داده
شود و سپس بررسی شود کدام شیوه بیشترین تأثیر را در پیشرفت تحصیلی دارد تا در نهایت به
آموزش آن متغیر برای ارتقای پیشرفت تحصیلی اقدام کرد .همچنین با توجه به ارتباط نسبتاً باالی
خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی پیشنهاد میشود برای معلمان دوره آموزش ضمن خدمت
راهكارهای افزایش خودکارآمدی بگذارند و عالوهبر آن برای دانشآموزان و والدین آنها نیز
کالس های توجیهی در زمینه ارتقای خودکارآمدی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی بگذارند .از
آنجاییکه این پژوهش بر روی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرری انجام شد در تعمیم نتایج
آن به همه دانشآموزان باید جانب احتیاط را رعایت کرد و پیشنهاد میشود که این پژوهش در
پایههای تحصیلی دیگر ،مقاطع تحصیلی دیگر (ابتدایی و راهنمایی) و رشتههای تحصیلی دیگر (فنی
حرفههای و کارودانش) انجام شود.
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تشکر و قدردانی
در پایان از کلیه مسئوالن و شرکت کنندگان محترم که ما را در انجام این پژوهش حمایت کردند،
تشكر و قدردانی می شود .این مقاله برگرفت ه از طرح پژوهشی است و با حمایت مالی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری انجام شده است.
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