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چکیده
هدف :از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان پایه سوم متوسطه اول است.
روش :پژوهش حاضر به شیوهی آزمایشی و با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل اجرا شد .جامعه آماری این
پژوهش شامل تمامی دانشآموزان پسر پایه سوم متوسطه اول در سال تحصیلی  2931 -39در شهرستان لردگان بود
که از میان آنان  46نفر به روش تصادفی خوشهای بهعنوان شرکتکنندگان در پژوهش انتخاب شدند ،از این تعداد 91
نفر به روش تصادفی در گروه آزمایش و  91نفر در گروه کنترل جایگزین شدند .ابزار اندازهگیری در این پژوهش
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و ساالنووا و اسچفلی ( )233١و معدل دانشآموزان بود.
یافتهها :داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری تحلیل کواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAو نرمافزار
 SPSS _18مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش راهبردهای
شناختی موجب ارتقاء پیشرفت تحصیلی و کاهش فرسودگی تحصیلی شد (.)P<0.001
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای این پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای شناختی در کاهش
فرسودگی تحصیلی و ارتقاء عملکرد تحصیلی مؤثر بوده است ،لذا این پژوهش استفاده از راهبردهای شناختی را بهمنظور
کاهش فرسودگی تحصیلی و افزایش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پیشنهاد میکند.
کلیدواژهها :راهبردهای شناختی ،فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
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مقدمه
طی سالهای اخیر متخصصان تعلیموتربیت به مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و فرسودگی
تحصیلی بیش از پیش توجه کردهاند .در این میان پیشرفت تحصیلی یکی از متغیرهای این پژوهش
از مفاهیم ارزشمند در تعلیم و تربیت محسوب میشود که بخش مهمی از ادبیات مربوط به یادگیری
و عملکرد تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان را به خود اختصاص داده است (صمدی .)2939 ،با
توجه به اینکه دانشآموزان ،آیندهسازان مملکت محسوب میشوند ،پیشرفت تحصیلی آنها امری
است که پس از سالمت جسمی و روانی آنها ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .پیشرفت تحصیلی به
معنای مقدار یادگیری آموزشگاهی فراگیران است که به جلوهای از وضعیت تحصیلی دانشآموز و یا
دانشجو اشاره دارد .این جلوه ممکن است بر اساس نمره یک دوره ،میانگین نمرات برای مجموعهای
از دروس در یک دوره و یا میانگین نمرات دورههای مختلف نشان داده شود .میزانی که از این مقدار
یادگیری آموزشگاهی تحت عنوان پیشرفت تحصیلی به دست میآید به عنوان یکی از شاخصهای
موفقیت علمی در هر نظام آموزشی قلمداد میشود (بخشایش .)2939 ،بر این اساس پیشرفت
تحصیلی از سوی سیاستگذاران نظام آموزشی ،اولیای مدرسه و خانوادهها همیشه موردتوجه جدی
بوده است.
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تحت تأثیر عوامل متعددی ازجمله ساختار دانش و فرآیندهای
یادگیری است (تیمپرلی .)100١ ،2در بین این فرآیندها عالقه به بررسی نقش راهبردهای یادگیری
قابلتوجه است (لی .)1021 ،1راهبردهای یادگیری روشهایی هستند که یادگیرندگان از طریق
آنها یادگیری و تفکر خود را هدایت میکنند (هافمن .)1002 ،استفاده از راهبردهای یادگیری
باعث تقویت حافظه میگردد (دانلوسکی ،کاترین ،دانیل و ویلینگهام .)1029 ،در میان راهبردهای
یادگیری ،راهبردهای شناختی دارای اهمیت ویژهای است .اصطالح شناخت ،به فرآیندهای ذهنی که
در آنها اطالعات پردازش میشوند ،یعنی راههایی که ما بهوسیلهی آنها اطالعات را موردتوجه قرار
میدهیم ،آنها را تشخیص میدهیم و به رمز در میآوریم و در حافظه ذخیره میسازیم و هر وقت که
نیاز داشته باشیم آنها را از حافظه فرامیخوانیم و مورد استفاده قرار میدهیم ،گفته میشود .شناخت
از دیدگاه روانشناسی به جریانهای تفکر و یادگیری میگویند (بایلرواسنومن 2339 ،به نقل از کرمی
و هاشمی .)2931 ،راهبردهای شناختی روشهای مدیریت یادگیری ،یادآوری و تفکر هستند .این
روشهای مدیریت ،از طریق پردازش موفقیتآمیز اطالعات (ریکر ،ریجرز ،هایو و ساندر )1026 ،9و
بهکارگیری تکنیکهای مؤثر در یادگیری (برمینگهام ،رابرت و مایکل )1029 ،6موجبات تحقق
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اهداف شناختی یعنی درک و فهم اطالعات و یادگیری معنادار را فراهم مینماید (اسچلیفر.)1003 ،2
راهبردهای شناختی از طریق مرتبط کردن اطالعات جدید با اطالعات قبالً آموختهشده یادگیری
معنادار را تحقق میبخشند که به یادگیری و یادآوری کمک میکنند (سیف.)2932،
بر اساس نظریهی پردازش اطالعات راهبردهای شناختی به سه دسته ،تکرار و مرور ذهنی ،بسط
و سازماندهی طبقهبندی میشود که مبنای نظری پژوهش حاضر را شکل میدهند که در ادامه به
توضیح آنها میپردازیم.
 -2راهبرد تکرار (مرور ذهنی) :مرحلهی رمزگردانی اطالعات به شکل معنایی در حافظه کوتاهمدت و
انتقال آن به حافظه بلندمدت در اثر تکرار مطالب مانند تکرار ساده اسامی ،تکرار یک متن درسی،
حفظ طوطیوار و تمرین پراکنده میباشد.
 -1راهبرد بسطدهی :یادگیرنده به کمک راهبرد بسط و گسترش ،بین آنچه از قبل میدانسته و
آنچه قصد یادگیری آن را دارد پل ارتباطی ایجاد میکند .این کار از طریق افزودن جزئیات بیشتر
به مطلب تازه ،خلق مثالها یا مواردی برای ایجاد تداعی ،عبارتسازی ،خالصه کردن و … انجام
میشود.
 -9راهبرد سازماندهی :یادگیرنده به کمک راهبرد سازماندهی برای ایجاد بسط معنایی نوعی
چارچوب سازمانی را به مطالب آموختنی تحمیل میکند .این راهبرد شامل گروهبندی و نظم دهی
مطالب ،ایجاد سلسلهمراتب و طرح نقشه مفهومی است (کجباف.)2921،
پژوهشهایی در ارتباط با اثربخشی راهبردهای یادگیری بر ابعادی از عملکرد تحصیلی
انجامگرفته است که به برخی از آنها می پردازیم .بوفارد و بوچارد در پژوهشی نشان دادند که
دانش آموزان تیزهوش از راهبردهای یادگیری برای حل تکلیف بیشتر استفاده میکردند ،در بیشتر
موارد تکلیف را بهعنوان یک چالش در نظر میگرفتند و از آن بهعنوان فرصتی برای یادگیری
استفاده میکردند (بوچارد و بوفارد .)1001،1راهبردهای یادگیری در دانشآموزانی که ترک تحصیل
کردند با دانشآموزانی که دوره تحصیلی را به پایان رساندند بهطور معناداری متفاوت است
دانشآموزانی که ترک تحصیل کردهاند از راهبردهای شناختی کمتر استفاده میکردند
(بمبونتی .)1020،پرویز و شریفی ( )2932و دالور ،هاشمی و قدیری ( )2932نشان دادند استفاده از
راهبردهای شناختی به پیشرفت تحصیلی منجر میگردد .هر قدر دامنه استفاده از این راهبردها
وسیعتر باشد ،موفقیت بیشتر خواهد بود (فرخی )2923 ،زیرا که فرآیندهای ذخیره ،بازیابی و
استفاده از دانش را تسهیل مینمایند (برمینگهام و همکاران 1029،و شارلوت و گرهارد.)1002 ،9
دیوید استرانگ ) 1026( 6در پژوهشی نشان داد کاربرد راهبردهای شناختی بر نمرات افراد در
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آزمونهای استاندارد تأثیر میگذارد .دانشآموزان مسلطتر از انواع راهبردهای شناختی استفاده
میکنند و در این زمینه پشتکار بیشتری از خود نشان میدهند و معموالً از پیشرفت بیشتری نسبت
به سایرین برخوردارند (جرالد ،1002 ،به نقل از پرویزی .)2921 ،وای )1026( 2معتقد است که
میزان موفقیت افراد در آزمونهای زبان به نوع راهبردهای یادگیری مورد استفاده آنها وابسته است.
لی ( )1021در پژوهشی ب ه این نتیجه دست یافت که کاربرد راهبردهای بسط و حفظ کردن به یک
اندازه در عملکرد موفقیتآمیز خواندن مؤثر میباشد و تفاوت های جنسیتی نیز در کاربرد نوع
راهبردها مشهود است بهطوری که دختران بیشتر از حفظ کردن و پسران از بسط استفاده میکنند.
راهبردهای شناختی با یادگیری رابطهی مثبت دارد و دانشآموزان کارآمدتر از راهبردهای یادگیری
(شناختی و فراشناختی) بیشتری برخوردارند و در حل مسأله موفقترند (هافمن.)1002 ،1
راهبردهای به کار گرفتهشده به وسیلهی فراگیران موفق ،شباهتهای زیادی به یکدیگر دارند.
مهارتهای مورداستفاده فراگیران ناموفق در مطالعه و یادگیری نسبتاً محدود هستند و بهگونهای که
در فرهنگهای گوناگون ،شباهت زیادی به یکدیگر دارند راهبردهای شناختی به کار گرفتهشده به
وسیلهی دانشآموزان ژاپنی ،استرالیایی و آمریکایی شباهت زیادی به یکدیگر دارند (به نقل از
پارسون )1004 ،9و نوع راهبردهای شناختی مورد استفاده و پیشرفت در ریاضیات وابسته به فرهنگ
میباشد بهطوریکه در کشور کره بین استراتژی بسط و پیشرفت در ریاضیات همبستگی وجود ندارد
ولی در چین همبستگی منفی دارد آرپتامینال و کالوئن ( .)1029همچنین پیشرفت خواندن و حل
مسائل با کاربرد وسیع راهبردهای شناختی و فرا شناختی مانند :سازماندهی و انتقال اطالعات،
برنامه ریزی ،تقویت ذهنی و خودارزیابی با کمک دیگران و سازماندهی محیط مطالعه بوده است
(وانگ .)2331 ،6دانش آموزانی که از راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) استفاده میکنند
به پیشرفت در مهارت های جدید و دستیابی به احساس مهارت با معیارهای خودشان اهمیت
میدهند و در یادگیری کالسی بیشتر از راهبردهای شناختی استفاده میکنند (سی او.)1002 ،1
پژوهشهایی نیز وجود دارند که نشان دادهاند که راهبردهای شناختی را از راه آموزش قابل
یادگیری و ارتقاء میباشند و اگر به فراگیران ،این راهبردها آموزش داده شود ،آنها عملکرد تحصیلی
بهتری نسبت به دیگران خواهند داشت .وینستاین و هیوم ( )2332به این نتیجه دست یافتند که
معلمان میتوانند از راه آموزش مهارتهای شناختی ،فراشناختی و مطالعه به دانشآموزان کمک
کنند تا یادگیرندگان موفقتری باشند و در سرنوشت تحصیلی خود نقش فعالتری ایفا کنند (به نقل
از سیف .)2932،در پژوهشی به گروهی از دانشآموزان ،مهارتهای شناختی آموزش داده شد ،نتایج
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این پژوهش نشان داد که این دانشآموزان در توانایی خواندن و فهمیدن جلوتر از سایرین بودند
(پاریس .)100١ ،2بین میانگین نمرات گروههای آزمایشی با میانگین گروه کنترل تفاوت معناداری
وجود دارد و میانگین نمرات گروه آزمایشی تحت آموزش راهبردهای شناختی بیشتر از گروه کنترل
بوده است (فرخی .)2923 ،آموزش راهبردهای شناختی با کاهش اضطراب امتحان ،بهبود عملکرد
تحصیلی و ایجاد نگرش مثبت به یادگیری (به پژوه ،بشارت ،غباری و فوالدی2922 ،؛ نیازی ،کدیور
و یاریاری )292١ ،و افزایش میزان یادگیری و یادداری در درسها همراه میباشد (ملکی.)2926 ،
پژوهشها نشان میدهند که موفقیت دانشآموزانی که از راهبردهای شناختی استفاده میکنند را
میتوان پیشبینی کرد .در نتایج همین پژوهشها نشان داده شد که راهبردهای مطالعه و یادگیری،
یادگیری را تسهیل میکند و عملکرد تحصیلی دانشآموزان را بهبود میبخشند .همچنین در نقاط
مختلف جهان مؤثر بودن بهکارگیری روشها و مهارتهای مطالعه در یادگیری بهتر فراگیران مورد
تأیید قرارگرفته است (اسکاویند و فولس.)1002،1
عالوه بر توجه به راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) توجه به فرسودگی تحصیلی
دانشآموزان نیز دارای اهمیت زیادی میباشد .فرسودگی 9حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی است
که حاصل سندرم استرس مزمن مانند پیچیدگی نقش ،فشار و محدودیت زمانی و فقدان منابع الزم
برای انجام دادن وظایف و تکالیف محوله است .فرسودگی یک سندرم سهبعدی خستگی هیجانی،
زوال شخصیت و تمامیت فردی کاهشیافته است .خستگی هیجانی اشاره به احساس خالیشدن و
تهیشدن از منابع هیجانی فرد دا رد و به عنوان مؤلفه استرس فردی مورد توجه قرار میگیرد .زوال
شخصیت اشاره به پاسخهای منفی بدبینانه یا بیش از حد با بیرغبتی به سایر افراد در محل کار دارد
که مؤلفه بین فردی فرسودگی را نشان میدهد و سرانجام تمامیت فردی کاهشیافته اشاره به
احساس کاستی در شایستگی و میزان باروری و حس کارایی پایین فرد دارد که مؤلفه خودارزیابی
فرسودگی را شامل میشود (اسچفلی1001 ،؛ به نقل از عظیمی ،پیری و زوار .)2931 ،اکثر
تحقیقات انجامشده دربارهی فرسودگی ،در موقعیتهای مانند فروشندگان ،معلمان ،پرستاران،
مشاوران ،روانشناسان و کارک نان خدماتی بهداشتی بود که با عنوان فرسودگی شغلی 6معروف است
(به نقل از نعامی)2922 ،؛ اما مفهوم فرسودگی به مکانهای آموزشی تعمیمیافته و فرسودگی
تحصیلی نام گرفت .میتوان گفت که آموزشگاهها بهعنوان محل فعالیت یادگیرندگان در نظر گرفته
میشود ،اگرچه یادگیرندگان در این مکانهای آموزشی ،بهعنوان کارمند ،فعالیت ندارند یا شغل
معینی ندارند ،اما از دیدگاه روانشناختی ،فعالیتهای آموزشی و درسی آنها را میتوان به عنوان یک

1. Paris
2. Schwind & Folse
3. Burnout
4. Job burnout
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کار در نظر گرفت )سالمال -آرو .)1002 ،2هر چند مطالب زیادی در رابطه با فرسودگی در سازمانهای
کاری وجود دارد ،اما بررسی این پدیده در میان دانشآموزان و دانشجویان شایان توجه است.
فرسودگی تحصیلی در میان یادگیرندگان ،احساس خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیل
)خستگی( ،داشتن یک حس بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی )بیعالقگی( و احساس عدم
شایستگی به عنوان یک یادگیرنده )با کارآمدی پایین( اشاره دارد )شائوفلی و همکاران به نقل از
حیاتی ،عگبهی ،حسینی و عزیزی .)2932 ،بر این اساس میتوان گفت که فرسودگی تحصیلی در
موقعیتهای آموزشی با ویژگیهایی مانند خستگی ناشی از الزامات مربوط به مطالعه ،رشد حس و
نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب درسی و نیز احساس پیشرفت شخصی ضعیف در
افرادی که فرسودگی ،امور درسی و تحصیلی مشخص میشود (سالمال-آرور.)1002 ،
افرادیکه فرسودگی تحصیلی دارند معموالً عالئمی مانند بیاشتیاقی نسبت به مطالب درسی ،ناتوانایی
در ادامه حضور مستمر در کالسهای درس ،مشارکت نکردن در فعالیتهای کالسی ،احساس بی
معنایی در فعالیتهای درسی و احساس ناتوانی در فراگیری مطالب درسی و در نهایت افت تحصیلی را
تجربه میکنند .فرسودگی تحصیلی شامل سه حیطه :خستگی تحصیلی ،1بیعالقگی تحصیلی،9
ناکارآمدی تحصیلی 6میباشد (میکایلی ،افروز و قلیزاده.)2932 ،
پژوهشهایی در ارتباط با اثربخشی راهبردهای یادگیری بر ابعادی از فرسودگی تحصیلی
انجامگرفته است که به برخی از آنها میپردازیم .دیره و بنی جمال ( )2922نشان دادند که توسعه
راهبردهای شناختی و فراشناختی الزمه ادراک خودکارآمدی است .همچنین اثربخشی راهبردهای
یادگیری بر کاهش اضطراب امتحان (کارشکی2930 ،؛ خاکسار292١ ،؛ ابوالقاسمی ،گلپور ،نریمانی
و قمری ،) 2922 ،افزایش عالقه و اعتماد به نفس (زارعی و همکاران1022 ،؛ کرمی و امیر تیموری،
2931؛ کار و جساب ،) 2334 ،انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی (کرمی ،کرمی و
هاشمی )2932،تأیید شد .همچنین بیرامی و عبدی ( )2922مهارتهای مطالعه را تعدیلکننده
اضطراب امتحان میداند .بهادر مطلق و همکاران ( )2932در پژوهشی نشان دادند که آموزش
راهبردهای شناختی باعث ایجاد تغییر در ابعاد ادراک شایستگی شناختی دانشآموزان میشود که تا
مدتها پایدار میماند .یانگ ( ) 1001در پژوهشی راهبردهای شناختی و فراشناختی را عامل مؤثر
در خودآموزی و ارتقای استقالل دانشآموزان میداند .عابدینی ،باقریان و کدخدایی ( )2923در
پژوهشی نشان دادند که بین راهبردهای یادگیری با متغیرهای انگیزشی (اضطراب امتحان ،باورهای
کنترل یادگیری و خودکارآمدی) رابطه علی وجود دارد .عظیمی و همکاران ( )2931در پژوهشی
نشان دادند که بین راهبردهای خودتنظیمی و فرسودگی تحصیلی رابطه منفی وجود دارد .ملکیان،
1. Salmela - Aro
2. Academic Exhaustion
3. Academic Cynicism
4. Academic Inefficacy
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نریمانی و صاحب جمعی ( )2923در پژوهشی نشان دادند که از بین راهبردهای شناختی (راهبرد
تکرار و مرور و بسط و گسترش معنایی) بسط و گسترش معنایی بیشترین نقش را در نگرش به
یادگیری فراگیران دارد .یادگیرندگان با نگرش مثبت و انگیزهی درونی از راهبردهای یادگیری بیشتر
از یادگیرندگان با نگرش منفی و انگیزه بیرونی استفاده میکردند (صدیقی و زرافشان.)2921 ،
آموزش راهبردهای شناختی و مطالعه ،عالوهبر درک مطلب ،سرعت یادگیری ،خودپنداره تحصیلی،
نگرش مثبت به یادگیری دانشآموزان را افزایش میدهد (ابراهیمی قوامآبادی .)29١١ ،دانشآموزانی
که از راهبردهای حفظ کردن ،شرح و بسط دادن و سازماندهی مطالب درسی و آموزشی استفاده
میکنند نگرش مطلوبی نسبت به فعالیتهای آموزشی کسب مینمایند (پازیفرو.)1002 ،2
با توجه به پیشینه پژوهشی فرسودگی تحصیلی به دالیلی می تواند از موضوعات مهم پژوهشی
قرار گیرد ،دلیل اول فرسودگی تحصیلی میتواند برای درک پیشرفت تحصیلی مهم است .دوم
اینکه فرسودگی تحصیلی بر سبک ارتباط دانشآموز با مدرسه تأثیر میگذارد و سوم فرسودگی
تحصیلی بر انگیزش و عالقه دانشآموزان تأثیر میگذارد .با توجه به اینکه یادگیری دانشآموزان
بهوسیله آزمونهای پیشرفت تحصیلی ارزیابی میشود بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر فرسودگی
تحص یلی و پیشرفت تحصیلی یکی از وظایف روانشناسان تربیتی و پژوهشگران عرصه تعلیم و تربیت
میباشد (بروور و تامیک .)1020 ،بر این اساس هدف پژوهش حاضر این است تا تأثیر آموزش
راهبردهای شناختی را بر فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی مورد مطالعه قرار دهد .با توجه به
هدف و پیشینه پژوهش فرضیههای زیر مطرح شدهاند:
 -2آموزش راهبردهای شناختی بر پیشرفت تحصیلی تأثیر میگذارد.
 -1آموزش راهبردهای شناختی بر فرسودگی تحصیلی تأثیر میگذارد.
روش پژوهش
الف .طرح پژوهش

در این مطالعه با توجه به ماهیت موضوع و فرضیههای پژوهش از روش آزمایشی با طرح پیشآزمون
و پس آزمون با گروه کنترل استفاده گردیده است .در این طرح شرکتکنندگان به روش تصادفی در
دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند .سپس قبل از اجرای متغیر مستقل هر دو گروه با استفاده از
پیشآزمون مورداندازهگیری قرار گرفتند .بعد از اتمام جلسات آموزشی و در اواخر نیمسال دوم
شرکتکنندگان بهوسیله پسآزمون مورد آزمون قرار گرفتند.
ب .جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشآموزان پسر پایه سوم متوسطه مرحله اول شهرستان
لردگان در سال تحصیلی  2931 - 39بود). (N= 1894
1. Puzzifero

12

اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر فرسودگی...

ج .نمونه آماری

شرکتکنندگان در پژوهش حاضر  46نفر از دانشآموزان پسر پایه سوم متوسطه مرحله اول
شهرستان لردگان بودند که به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .ابتدا از بین مدارس 6
مدرسه بهطور تصادفی انتخاب شدند ،سپس از بین آنها  6کالس بهطور تصادفی انتخاب گردید ،از
دانشآموزان این کالسهای نیمی بهطور تصادفی در گروه آزمایش و نیمی دیگر در گروه کنترل
جایگزین شدند ،در مجموع  91نفر بهعنوان گروه آزمایش و  91نفر بهعنوان گروه کنترل انتخاب
شدند.
د .ابزارهای پژوهش

 -1مالک سنجش پیشرفت تحصیلی :در پژوهش حاضر بهمنظور تعیین پیشرفت تحصیلی از معدل
دانشآموزان به عنوان مالک عملکرد تحصیلی استفاده شد .معدل دانشآموزان در پایان نیمسال اول
و دوم تحصیلی از طریق کارنامه موجود در رایانه مدارس احصاء گردید .معدل نیمسال اول بهعنوان
نمره پیشآزمون پیشرفت تحصیلی و معدل نیمسال دوم بهعنوان نمره پسآزمون پیشرفت تحصیلی
در نظر گرفته شد.
 -2پرسشنامه فرسودگی تحصیلی :این پرسشنامه را برسو و ساالنووا و اسچفلی ( )233١ساختهاند.
این پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی ،بیعالقگی تحصیلی و
ناکارآمدی تحصیلی را میسنجد .پرسشنامه مذکور پانزده ماده دارد؛ که با روش  1درجهای لیکرت
کامالً مخالف تا کامالً موافق توسط آزمودنیها درجهبندی شده است .خستگی تحصیلی  1ماده ،بی
عالقگی تحصیلی  6ماده و ناکارآمدی تحصیلی  4ماده دارند .پایایی پرسشنامه را سازندگان آن به
ترتیب  0/0،21/١0و  0/١1برای سه حیطه فرسودگی تحصیلی محاسبه کردهاند .در پژوهش حاضر
پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرانباخ  0932و از طریق دو نیمه کردن  0921بهدست آمد.
روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت .کفایت نمونهبرداری با آزمون
 KMOبررسی شد ( ) 09١22و برای بررسی امکان کاربرد تحلیل عاملی از آزمون کرویت بارتلت
استفاده شد که میزان آن  1329662در سطح معناداری  09002بهدست آمد در نهایت دامنه بار
عاملی سؤاالت پرسشنامه از  0963تا  0921بهدست آمد و سه عامل خستگی تحصیلی ،بیعالقگی
تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی مطرح شده در پرسشنامه استخراج گردید.
ذ .روش اجرای پژوهش

پس از انتخاب گروههای آزمایش و کنترل و کسب رضایت از والدین دانشآموزان و مدیریت مدارس
جمع آوری اطالعات در مورد معدل نوبت اول و اجرای پرسشنامه فرسودگی تحصیلی آغاز گردید و
سپس راهبردهای شناختی به گروه آزمایش در طی هشت جلسه هر هفته دو جلسه یکساعته در
مدارس بهصورت گروهی به دانشآموزان آموزش داده میشد .این جلسات آموزشی برای گروه
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آزمایش در ساعت خالی برنامه کالسی در روزهای یکشنبه و چهارشنبه انجام گرفت .برای آموزش
عالوه بر پژوهشگر مسئول از یک نفر کارشناسارشد روانشناسی تربیتی کمک گرفته شد که در طی
هشت جلسه گروه آزمایش بهطور کامل آموزشهای الزم را دریافت نمودند درحالیکه گروه کنترل
هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند زیرا یا در خارج از مدرسه بودند و یا فعالیتهای معمول
دانشآموزی را انجام میدادند.
خالصه جلسات آموزش راهبردهای شناختی به شرح ذیل بود:
جلسه اول :معرفی روش کار و وظایف دانشآموزان و توضیح درباره راهبردهای شناختی
جلسه دوم :آموزش راهبردهای تکرار و مرور ویژه تکالیف ساده
جلسه سوم :آموزش راهبردهای تکرار و مرور پیچیده
جلسه چهارم :تمرین راهبردهای تکرار و مرور با دانشآموزان
جلسه پنجم :آموزش راهبردهای بسط و گسترش معنایی
جلسه ششم :تمرین راهبردهای بسط و گسترش معنایی
جلسه هفتم :آموزش راهبردهای سازماندهی
جلسه هشتم :تمرین راهبردهای سازماندهی با دانشآموزان
برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از بسته نرمافزاری  SPSSویرایش  23در دو سطح آمار
توصیفی و استنباطی استفاده شد .در سطح توصیفی میانگین و انحراف معیار نمرات بررسی گردید و
در سطح استنباطی با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیری ( )MANCOVAفرضیههای
پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند استفادهشده است .ضمناً پیشفرضهای الزم برای تحلیل کواریانس
چندمتغیری رعایت گردید .بهطوریکه نتایج آزمون لوین بیانگر عدمتفاوت معنادار در واریانس
گروههای پژوهش بود و آزمون باکس نیز معنادار نبود.
یافتهها
چنانچه پیشتر عنوان گردید در پژوهش حاضر دو گروه مورد بررسی قرار گرفت این دو گروه یک
گروه آزمایش و دیگری گروه کنترل بودند .عملکرد هر یک از دو گروه در متغیرها در دو نوبت
(پیشآزمون ،پس آزمون) بر اساس معدل مربوط به پیشرفت تحصیلی و پرسشنامه فرسودگی
تحصیلی اندازهگیری شدند تا بر اساس دادههای بهدستآمده بتوان نسبت به اثربخشی آموزش
راهبردهای شناختی بر پیشرفت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در طی گذشت زمان قضاوت کرد .بر
این اساس برای عینیت بخشی به وضعیت هر یک از گروهها در پیشآزمون و پس آزمون به
شاخصهای پراکندگی اشاره خواهیم کرد.

90

اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر فرسودگی...

جدول  :1میانگین و انحراف معیار پیشرفت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دو گروه آزمایش و کنترل در
پیشآزمون و پسآزمون
پیشآزمون
متغیرها

گروه

میانگین

پسآزمون
انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

آزمایش

26/12

1/90

24/44

2/16

تحصیلی

کنترل

26/١2

1/14

26/11

1/32

فرسودگی

آزمایش

63/03

29/34

91/22

20/04

تحصیلی

کنترل

6١/26

26/١1

63/30

26/42

پیشرفت

همانطوریکه نتایج جدول شماره  2نشان میدهد میانگین گروه آزمایش و کنترل در
پیشآزمون پیشرفت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی تفاوت چندانی ندارد ( 26912در مقابل 269١2
و  63903در مقابل  )6١926و درحالی که نمرات دو گروه در پس آزمون تفاوت بارزی با همدیگر
دارند ( 24944در مقابل  26911و  91922در مقابل  .)63930این نتایج نشاندهنده افزایش میانگین
نمرات پیشرفت تحصیلی و کاهش فرسودگی تحصیلی در پسآزمون میباشد.
قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای رعایت فرضهای آن ،از
آزمونهای باکس و لوین استفاده شد .آزمون باکس برای هیچیک از متغیرها معنادار نبوده است ،شرط
همگنی ماتریسهای واریانس /کواریانس بهدرستی رعایت شده است .بر اساس آزمون لون و عدم
معناداری آن برای متغیرهای وابسته ) )BOX=14.74, F =3/45, P=0/16شرط برابری واریانسهای
بین گروهی رعایت شده است.
براساس نتایج جدول  1آزمون المبدای ویلکز نشان داد که اثر آموزش راهبردهای شناختی بر
پیشرفت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی معنادار است ( .)Wilks,F=202/540, P=0/001هرچه قدر
مقدار المبدای ویلکز کوچکتر باشد ،نشاندهندهی این است که بین دو گروه تفاوت معناداری وجود
دارد؛ بنابراین آزمون فوق قابلیت استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکووا) را مجاز
میشمارد.
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جدول  :2اطالعات مربوط به شاخصهای اعتباری آزمون کوواریانس چند متغیری ()MANCOVA
اثر

ارزش

F

سطح

درجه آزادی

اتا

معناداری

گروه
اثر پیالیی

09243

1019160

1

09002

09141

المبدای ویلکز

09292

1019160

1

09002

09141

اثر هتلینگ

49462

1019160

1

09002

09141

ریشه روی

49462

1019160

1

09002

09141

با توجه به رعایت پیشفرض های مورد نیاز ،جهت بررسی تأثیرات آموزش راهبردهای شناختی
بر پیشرفت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی از تحلیل کواریانس چندمتغیری استفادهشده است .در
تحلیل کواریانس چند متغیری تأثیر نمرات پیشآزمون از نمرات متغیر وابسته تعدیل میگردید و هر
دو گروه بر اساس نمرات باقیمانده مقایسه میشوند که نتایج آن در جدول شماره  9آمده است.
جدول  :3نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری مربوط به مقایسه میانگین
نمرات پسآزمون پیشرفت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی پس از تعدیل نمرات پیشآزمون
اثرات

ss

df

Ms

F

sig

پیشرفت تحصیلی

131922

9

3299١

9١6991

0/002

فرسودگی تحصیلی

1١11941

9

230١916

202922

0/002

پیشرفت تحصیلی

206923

2

206923

933929

0/002

فرسودگی تحصیلی

1291942

2

1291942

210931

0/002

پیشرفت تحصیلی

24913

41

.14

فرسودگی تحصیلی

2039921

41

2١949

پیشرفت تحصیلی

21309941

44

فرسودگی تحصیلی

20269١900

44

متغیرها
مدل

گروه

خطا

کل
کل

پیشرفت تحصیلی

922960

41

تصحیحشده

فرسودگی تحصیلی

42219١١

41

نتایج جدول  9حاکی از این است که تفاوت بین گروهها در پسآزمون پیشرفت تحصیلی
( )p<0/001, F=399.13و فرسودگی تحصیلی ( )p<0/001, F=120.95بعد از تعدیل تفاوتهای اولیه
بین گروهها معنادار است .معنی این یافته این است که آموزش راهبردهای شناختی بر بهبود عملکرد
تحصیلی و کاهش فرسودگی تحصیلی مؤثر بوده است.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر پیشرفت تحصیلی و
فرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول بود .نتایج پژوهش در جهت بررسی فرضیه اول
نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی بر ارتقاء پیشرفت تحصیلی مؤثر است بدین معنی که گروه
آزمایش که تحت آموزش راهبردهای شناختی قرارگرفته بودند افزایش معناداری در پیشرفت
تحصیلی در مرحله پسآزمون نشان دادند ،درحالیکه در گروه گواه که هیچ مداخلهای بر آنان
اجرانشده بود تغییری مشاهده نشد؛ بنابراین فرضیه اول مبتنی بر تأثیرگذاری آموزش راهبردهای
شناختی بر پیشرفت تحصیلی تأیید میگردد .این یافته با نتایج پژوهش های دیوید استرانگ
()1026؛ وای ()1026؛ لی ()1021؛ آرپتامینال و کالوئن ()1029؛ شارلوت و همکاران ()1002؛
نیکوس و همکاران ()1001؛ زیمرمن و همکاران ()1006؛ پینتریچ ()1006؛ پرویزی ()2921؛
فرخی ()2923؛ ملکی ( )2926و نیازی و همکاران ()292١؛ پرویز و شریفی ()2932؛ دالور و
همکاران ( )2932همخوانی دارد.
دانش آموزان گروه آزمایش که تحت آموزش راهبردهای شناختی قرار گرفتند ،در هنگام آموزش
و مطالعه با به کارگیری این راهبردهای شناختی مانند تمرین و تکرار مطالب با صدای بلند و یا
آهسته و ارتباط دادن اطالعات تازه یاد گرفتهشده با اطالعاتی که قبالً در حافظه بلندمدت خود
داشته است به معنادار کردن مطالب جدید پرداخته که این خود باعث یادگیری و یادآوری بهتر
مطالب میگردد ،بهعبارت دیگر دانشآموزان گروهی که تحت مداخله آزمایشی قرار گرفته است با
کاربرد راهبردهای شناختی ،پردازش فعال ذهنی را برای آموختن اطالعات جدید و ذخیرهسازی این
اطالعات در حافظه بلندمدت انجام میدهند .همچنین این گروه از دانشآموزان در بیشتر موارد
تکلیف را بهعنوان یک تکلیف چالشبرانگیز و جالب در نظر میگیرند و از آن بهعنوان فرصتی برای
کاربرد راهبردهای شناختی استفاده میکنند .دانشآموزان تحت آموزش راهبردهای شناختی ضمن
استفاده مناسب از راهبردهای شناختی موجبات ارتقاء یادگیری خود را فراهم مینماید .با توجه به
اینکه پیشرفت تحصیلی در حقیقت اندازهگیری میزان یادگیری آموزشگاهی میباشد فلذا با ارتقاء
یادگیری دانشآموزان پیشرفت قابلمالحظهای نشان داده میشود؛ درحالیکه دانشآموزانی گروه
کنترل که از این راهبردهای شناختی بهطور عمدی و هدفمند استفاده نمیکنند؛ مطالب آموزشی را
بهطور سطحی و طوطیوار یاد میگیرند که به فراموشی زودهنگام این مطالب منجر میگردد.
بهدلیل یادگیری سطحی و فراموشی در بررسی میزان یادگیری آموزشگاهی آنها ،در درازمدت اثرات
چشمگیری مشاهده نمیشود و این خود مانعی در را ارتقاء پیشرفت تحصیلی خواهد بود.
در تأیید فرضیه دوم نتایج پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی بر کاهش فرسودگی
تحصیلی مؤثر است بدین معنی که گروه آزمایش که تحت آموزش راهبردهای شناختی قرار گرفته

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال سوم ،شماره چهارم ،بهار و تابستان 4931

99

بودند کاهش معناداری را در میانگین فرسودگی تحصیلی در مرحله پسآزمون نشان دادند،
درحالیکه گروه کنترل که هیچ مداخله ای بر آنان اجرا نشده بود تغییری مشاهده نشد؛ بنابراین
اختالف میانگین دو گروه در پسآزمون فرسودگی تحصیلی بیانکننده تأثیر مثبت آموزش
راهبردهای شناختی بر کاهش فرسودگی تحصیلی است در نتیجه فرضیه دوم تأیید میگردد .این
یافته با نتایج پژوهشهای دیره و بنیجمال ()2922؛ کارشکی ()2930؛ خاکسار ()292١؛
ابوالقاسمی و همکاران ()2922؛ کرمی و امیرتیموری ()2931؛ کرمی و همکاران ()2931؛ بیرامی و
عبدی ()2922؛ بهادر مطلق و همکاران ()2932؛ عابدینی و همکاران ()2923؛ عظیمی و همکاران
()2931؛ ملکیان و همکاران ( )2923و پازیفرو ( )1002که به برخی از ابعاد فرسودگی تحصیلی
پرداختهاند ،همسویی دارد.
در تبیین یافته باال میتوان گفت که دانشآموزان با کاربرد راهبردهای شناختی بهدلیل تسهیل
تجربههای موفقیتآمیز و ایجاد فرصت الزم برای تمرین باعث رشد عملکرد تحصیلی و کسب تجربه
یادگیری موفقیتآمیز می شود که این امر به نوبه خود در رشد باورهای فرد نسبت به تواناییهای
خود در رابطه با یادگیری آموزشگاهی تأثیر مثبتی میگذارد .شکلگیری این تصورات مثبت در
دانشآموزان گروه آزمایش نه تنها در تحصیل آنها تأثیر میگذارد بلکه عاملی مثبت برای رسیدن
به کمال مطلوب در فرآیندهای یادگیری و پیامدهای آن میباشد در نتیجه با شکلگیری باورهای
مثبت ،اشتیاق و عالقه آنها نسبت به مطالب درسی افزایش پیدا میکند که مشارکت آنها در
فعالیتهای آموزشی و کسب تجارب یادگیری معنادار را سبب میشود که این امر موفقیت آنها را
در یادگیری آموزشگاهی بهدنبال دارد که خود باعث شکلگیری احساس توانمندی در فعالیتهای
یادگیری و افزایش انگیزش درونی میگردد که نتایج تمامی این پیامدهای ،کاهش فرسودگی
تحصیلی را تحقق میبخشد؛ بنابراین آموزش راهبردهای شناختی و استفاده از آنها توسط
دانشآموزان از طریق افزایش میزان عملکرد تحصیلی آنها ،ناکارآمدی ،بیعالقگی و خستگی
هیجانی آنها را کاهش میدهد که این خود باعث میشود تا دانشآموزان کمتر به فرسودگی
تحصیلی دچار گردند.
در مجموع اگر آموزش و پرورش بخواهد دانشآموزانی را تربیت نماید که از عهده حل مسائل
مختلف جامعه متحول فردا برآیند و خود مسئولیت یادگیری خود را بر عهده گیرند ،باید آموزش
راهبردهای شناختی و فراشناختی در برنامههای خود وارد کند (فوالد چنگ)2922،؛ بنابراین بر
اساس نتایج این پژوهش و قابلیت آموزش و یادگیری این راهبردها ،ضرورت آموزش راهبردهای
شناختی بهطور خاص احساس میشود تا دانشآموزان هر چه بیشتر نسبت به آنچه برای یادگیری
نیاز دارند آگاهی یابند و در عمل بتوانند در فرآیند یادگیری بهکار گیرند و با موفقیت در یادگیری
محتوای آموزشی تقویت درونی دریافت نماید و نگرش مثبتتری و عالقه بیشتری نسبت به
یادگیری خود کسب نماید؛ بنابراین معلمان و مربیان تعلیم و تربیت میتوانند با فراهم آوردن شرایط
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مناسب برای کاهش فرسودگی تحصیلی نسبت به درس و مدرسه و آموزش راهبردهای شناختی،
فرصت بیشتری برای یادگیری به دانشآموزان بدهند و محیط جذابتر و مناسبتری برای تعلیم و
تربیت فراهم کنند.
براساس این نتایج شایسته است معلمان عالوهبر آموزش آنچه باید یاد گرفته شود؛ چگونه
یادگرفتن را نیز به دانش آموزان یاد دهند ،زیرا آموزش راهبردهای شناختی بازتابی از اهداف
بلندمدت زندگی تحصیلی دانشآموزان به شمار میرود (پیتریچ .)1006 ،آموزش این راهبردها قبل
از شروع فرآیند آموزشی میتوانند نقش تأثیرگذاری بر بهبود پیشرفت تحصیلی و کاهش فرسودگی
تحصیلی دانشآموزان داشته باشد .بر این اساس پیشنهاد میشود که مسئولین آموزش نیروی
انسانی آموزش و پرورش در دورههای ضمن خدمت این راهبردها را به دبیران آموزش دهند تا
دبیران عالوه بر آموزش این راهبردها به دانشآموزان ،در خالل تدریس و آموزش خود از آنها
استفاده کنند .همچنین تدوین کتابهایی در ارتباط با راهبردهای یادگیری از جمله راهبردهای
شناختی ،میتواند کمک مؤثری به آموزش این راهبردها به دانشآموزان باشد.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به این موضوع اشاره کرد که شرکتکنندگان در پژوهش
فقط از دانشآموزان پسر پایه سوم متوسطه مرحله اول بودهاند ،بنابراین در تعمیم نتایج به
دانش آموزان دختر و سایر مقاطع تحصیلی جانب احتیاط رعایت گردد .همچنین این پژوهش فقط بر
روی دانشآموزان مقطع متوسطه اول انجام گرفت و بر روی سایر دانشآموزان در سایر مقاطع
تحصیلی انجام نشد تا امکان مقایسه نتایج در گروههای سنی مختلف وجود داشته باشد .در این
پژوهش فقط اثربخشی یکی از راهبردهای یادگیری یعنی راهبرد شناختی بر پیشرفت تحصیلی و
فرسودگی تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت لذا امکان مقایسه بین راهبردهای یادگیری وجود ندارد.
بنابراین پیشنهاد میشود که عالوه بر شرکتکنندگان پسر ،این پژوهش بر روی دانشآموزان
دختر نیز اجرا گردد تا امکان مقایسه بین دو جنس فراهم شود ،همچنین پیشنهاد میگردد این
پژوهش بر روی دانش آموزان سایر مقاطع تحصیلی و حتی دانشگاهی انجام گیرد تا بتوان مقایسه
بین گروههای سنی مختلف را انجام داد و اثربخشی آن را طی فرایند رشدی بررسی کرد .همچنین
آموزش راهبردهای یادگیری مختلف بهمنظور مقایسه اثربخشترین راهبرد یادگیری در گروههای
مختلف سنی در فرهنگهای مختلف پیشنهاد میگردد.
در پایان محققان بر خود الزم میدانند که از زحمات و همکاری بیدریغ مدیریت محترم آموزش
و پرورش شهرستان لردگان و مسئولین محترم مدارسی که در اجرای این پژوهش نقش داشتند
کمال تقدیر و تشکر را داشته باشند.
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شناختی -رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان دختر دبیرستانی .فصلنامه روانشناسی و علوم
تربیتی .بهار .12-9 ،93 ،2922
بهادرمطلق ،اسالم؛ عطاری ،یوسفعلی و بهادر مطلق ،غالم ()2932؛ اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر
ابعاد ادراک شایستگی .فصلنامه روانشناسی تحولی .سال  ،3شماره .6
بیرامی ،منصور و عبدی ،رضا ()2922؛ تأثیر آموزش فنون مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب،
فصلنامه علوم تربیتی.16-91 ،)4(1.
پرویزی ،کریم ()2921؛ بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی
دانشآموزان شهری و روستایی مقطع متوسطه .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی.
پرویز ،کورش و شریفی ،مسعود ( ،)2930رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی
دانش آموزان شهری و روستایی مقطع متوسطه .فصلنامه راهبردهای آموزش.4-2 ،)2(6 .
حیاتی ،داود؛ عگبهی ،عبدالحسین؛ حسینی ،سیدعابدین و عزیزی ،محسن ()2932؛ بررسی رابطهی ابعاد
کیفیت تجارب یادگیری و احساس خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه عالمه
طباطبایی تهران .دو فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی سال سوم ،تابستان و پاییز
.13-22 ،6 ،32
خاکسار ،مریم ()292١؛ بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش اضطراب
امتحان دانشآموزان دختر رشته تجربی پیشدانشگاهی ناحیه یک آموزش و پرورش شهر همدان .پایان-
نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.
دالور ،علی؛ هاشمی ،نظام و قدیری ،ایرج ()2932؛ رابطه میزان استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی
با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسیارشد دانشگاه علوم انتظامی .فصلنامه توسعه.92-١ ،11 ،
دیره ،عزت و بنیجمالی ،شکوهالسادات ()2922؛ بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از راهبردهای
شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری ،فصلنامه مطالعات روان شناختی .پاییز .41-6١ ،1 ،2922
سیف ،علیاکبر ()2930؛ مقدمهای بر نظریههای یادگیری .تهران :انتشارات دوران.103 ،
سیف ،علی اکبر ()2932؛ روانشناسیپرورشی نوین .تهران :نشر دوران .ص .2١2
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صدیقیفیروز و زرافشان ،مهرداد ()2921؛ تاثیرات نوع نگرش و انگیزه بر استفاده از راهبردهای یادگیری
زبان توسط دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی بهعنوان زبان خارجی .فصلنامه علوم اجتماعی و انسانی
دانشگاه شیراز .بهار .20-١2 ،19 ،2921
صمدی ،معصومه ()2939؛ پیشبینی پیشرفت تحصیلی توسط ادراک دانشآموزان از سبکهای ارتباطی
معلم ،فصلنامه پژوهش در برنامهریزی درسی .شماره .١9-12 ،24
عابدینی ،یاسمین؛ باقریان ،رضا و کدخدایی ،محبوبهالسادات ()2923؛ بررسی رابطه باورهای انگیزشی و
راهبردهای شناختی -فراشناختی با پیشرفت تحصیلی .تازههای علوم شناختی.62-96 ،9 .
عظیمی ،محمد؛ پیری ،موسی و زوار ،تقی ()2931؛ رابطه فرسودگی تحصیلی و یادگیری خود تنظیمی با
عملکرد تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه .پژوهش در برنامهریزی درسی .سال دهم-224 ،)22(1 ،
.212
فرخی ،نورعلی ()2923؛ اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانشآموزان
پسر دوم راهنمایی منطقه  22آموزش و پرورش شهر تهران .فصلنامه روانشناسی تربیتی (روانشناسی و
علوم تربیتی) پاییز .211-213 ،4 .2923
فوالد چنگ ،محبوبه ()2922؛ فراشناخت و کاربرد آن در مشاوره تحصیلی .فصلنامه پیام مشاوره.22-12 ،١ .
کارشکی ،حسین؛ امینیزدی ،سیدامیر و اختراعی ،غالمحیدر ()2930؛ مقایسه اثربخشی آموزش هوش
هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان .پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت-201 ،)1(2 .
.222
کجباف ،محمدباقر؛ مولوی ،حسین و شیرازی ،علیرضا ()2921؛ بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی و با عملکرد تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه .فصلنامه تازههای علوم شناختی.
سال پنجم ،شماره .99-291١
کرمی ،بختیار؛ کرمی ،آزاداهلل و هاشمی ،نظام ()2931؛ اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی
بر خالقیت ،انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی ،ابتکار و خالقیت در علوم انسانی.292-211 ،)6(1 .
کرمی ،آزاداهلل و امیرتیموری ،محمدحسن ()2931؛ اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر
اضطراب امتحان و عزت نفس .اندیشههای نوین تربیتی.201-21 ،)1( 3 .
میکایلی ،نیلوفر؛ افروز ،غالمعلی و قلیزاده ،لیال ()2932؛ ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد
تحصیلی دانشآموزان دختر .مجله روانشناسی مدرسه.209-30،)6( 2 .
ملکی ،بهرام ()2926؛ تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری متون
درسی مختلف .فصلنامه تازههای علوم شناختی.10-61 ،١ .
ملکیان ،فرزاد؛ نریمانی ،مریم و صاحبجمعی ،ساغر ()2923؛ نقش راهبردهای شناختی و فراشناختی در
انگیـ زه پیشرفت فراگیران نظام آموزشی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات ،فصلنامه پژوهش در
برنامهریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامهریزی درسی) ،بهار .92-١:12 .2923
نعامی ،عبدالعزیز ()2922؛ رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی-
ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز ،مطالعات روانشناختی.296-22١ :)9(1 .
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