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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش واسطهای خودکارآمدی عمومي در رابطهی بین فراشناخت و خودناتوانسازی
دانشجويان انجام پذيرفت.
روش :شرکتکنندگان پژوهش شامل  333نفر ( 981زن و  941مرد) از دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه شیراز
بودند که براساس روش نمونهگیری تصادفي خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .بهمنظور بررسي متغیرهای پژوهش
هر يک از شرکتکنندگان مقیاس خودکارآمدی عمومي (شوآرزر و جروسلم ،)9111 ،مقیاس آگاهي فراشناختي (شراو و
دنیسون )9114 ،و مقیاس خودناتوانسازی (جونز و رادوالت )9181 ،را تکمیل نمودند .پايايي ابزارهای پژوهش بهوسیله
ضريب آلفای کرونباخ و روايي آن ها به کمک روش همساني دروني و تحلیل گويه تعیین شد.
یافتهها :نتايج حاکي از روايي و پايايي رضايتبخش پرسشنامهها بود .نتايج تحلیل مسیر از نوع مدليابي معادالت
ساختاری نشان دادند که مدل پیشنهادی با دادههای اين پژوهش برازش مناسبي دارد .فراشناخت به نحو مستقیم
توانست خودناتوانسازی را پیشبیني کند .يافتهها نشان دادند که فراشناخت از طريق واسطهگری خودکارآمدی عمومي،
به نحو غیرمستقیم نیز خودناتوانسازی را پیشبیني ميکند .نقش واسطهای خودکارآمدی عمومي با استفاده از آزمون
بوتاستراپ معنادار بود.
نتیجهگیري :بهطور کلي ميتوان نتیجه گرفت که فراشناخت از طريق افزايش خودکارآمدی عمومي دانشجويان ميتواند
بر خودناتوانسازی آنها اثر منفي بگذارد.
کلیدواژهها :خودکارآمدی عمومي ،خودناتوانسازی ،فراشناخت.
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 .1مقدمه
واژهی خودناتوانسازی 9از سال  9134در متون روانشناسي مورد توجه قرار گرفته است .برگالس و
جونز )9118( 1از پیشگامان اين حوزه ،خودناتوانسازی را بهصورت هر نوع عمل يا زمینهی عملي
تعريف کردهاند که به فرد امکان ميدهد تا شکست را به عوامل بیروني ،بهعنوان بهانه و موفقیت را
به عوامل دروني ،بهمنظور کسب افتخار نسبت دهد .در واقع فرد خودناتوانساز از مسؤول جلوه دادن
خود در قبال ناکاميها امتناع کرده و خود را قرباني شرايط ،و نه قرباني ناتوانياش ،معرفي مينمايد
(کولدتیز و آرکین.)9181 ،3
انگیزهای که در پس خودناتوانسازی نهفته است ،يعني تمايل به ارائهی خودانگارهی مثبت،
عملکرد فرد را تضعیف مينمايد .درست آن زماني که فرد ترديدهايي را پیرامون قابلیتهايش برای
کسب موفقیت احساس ميکند ،اين راهبرد دفاعي با خلق موانعي بر سر راه عملکرد شخص ،سعي
در حفظ حرمت نفس وی دارد (رادوالت و واس .)1442 ،4به باور يوسال و ني)1491( 2
خودناتوانسازی در کوتاهمدت حرمت نفس را افزايش ميدهد ،لکن هزينهی زياد و طوالني مدتي را
برای افراد خود ناتوانساز در پي دارد.
ذکر آسیبهايي که خودناتوانسازی بر عملکرد افراد ،ازجمله دانشآموزان دارد ،ضرورت مطالعهی
اين سازه را نمايان ميسازد .اوردان و میگلي )1449( 3نشان دادند که دانشآموزان خودناتوانساز
عملکرد تحصیلي ضعیفتری در مقايسه با هم رديفان عادی خود دارند و از آنجايي که موفقیت
تحصیلي ،شاخص پايا و معتبر وضعیت شغلي و اقتصادی است (دوپری شیلدز ،)1441 ،1ميتوان
پیش بیني کرد که اين افراد در دوران بعد از تحصیل هم از جايگاه حرفهای و معیشتي پايینتری
برخوردار شوند .عالوهبر اين ،زاکرمن و تسای )1442( 8نشان دادند که راهبردهای خودناتوانسازی
منجر به کاهش بهزيستي رواني ،احساس کفايت کمتر ،انگیزش ذهني پايینتر ،افزايش نشانگان
خلق منفي و استفاده بیشتر از مواد مخدر ميشود.
از آنجا که يکي از اهداف عمدهی نظامهای تعلیم و تربیت ،پرورش يادگیرندگاني با انگیزه،
هدفمند ،پیشرفتگرا و کارآمد است ،بررسي عوامل پیشبینيکنندهی خودناتوانسازی ،بهمنظور
پیشگیری از عواقب آن ضرورت مييابد و زماني که صحبت از خودناتوانسازی در محیط آموزشگاهي
____________________________
1. self.handicapping
2. Berglas & Jones
3.Koldtiz & Arkin
4. Rhodewalt & Vohs
5. Uysal & Knee
6. Midgley & Urdan
7. Dupree Shilelds
8. Zukerman & Tsai
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به میان ميآيد ،بررسي پیشايندهای شناختي در رأس قرار ميگیرند ،متغیرهايي همچون
فراشناخت 9که از حیث تأثیری که بر فرايند يادگیری و آموزش دارد بسیار مورد توجه پژوهشگران
است.
منظور از فراشناخت ،آگاهي شخص از فرايندهای شناختي خود و همینطور کنترل و تنظیم
شناخت است (فالول .)9182 ،1براون 9118( 3به نقل از شراو و دنیسون 9114 ،4مدلي را در ارتباط
با فراشناخت طراحي نمود که دارای دو بُعد دانش فراشناختي و تنظیم فراشناختي است .به عقیده
براون ،بُعد دانش فراشناختي دارای سه سطح دانش بیاني( 2دانش شخص دربارهی خود و راهبردها)،
دانش روندی( 3دانش دربارهی چگونگي استفاده از راهبردها) و دانش شرطي( 1دانش دربارهی
چگونگي و چرايي استفاده از راهبردها) است (شراو و دنیسون.)9114 ،8
بُعد دوم يعني تنظیم شناخت ،به آن دسته از فعالیتهای فراشناختي اشاره دارد که به تفکر و
يادگیری شخص کمک ميکند .تنظیم فراشناختي از طريق مهارتهايي صورت ميگیرد که مقیاسي
برای نیل به يادگیری خود-تنظیم است (شراو و ماشمن9112 ،1؛ الینورا .)1443 ،94براون با به
کاربردن اصطالح فرايندهای کنترل اجرايي ،99تنظیم فراشناختي را شامل برنامهريزی( 91برنامهريزی
برای استفاده از راهبردها و سازماندهي مواد يادگیری مورد استفاده) ،نظارت( 93وارسي مداوم
استفاده از راهبردها) و ارزيابي(94تحلیل عملکرد و اثربخشي راهبردها) ميداند.
شراو و دنیسون ( ،)9114با نظر به مدل براون ،دو مهارت فراشناختي ديگر را شامل سازماندهي
و مديريت اطالعات( 92اجرای راهبردها و ابتکاراتي که منجر به اثربخشتر شدن پردازش اطالعات،
ميشود) و اشکالزدايي( 93به کاربردن راهبردها در اصالح اشتباهها و فرضیهپردازی دربارهی تکلیف
و يا کاربرد راهبردها) را به حوزهی تنظیم فراشناختي وارد نمودند.
____________________________
1. metacognition
2. Flavell
3. Brown
4. Schraw & Dennison
5. declarative knowledge
6. procedural knowledge
7. conditional knowledge
8. Schraw & Dennison
9. Moshman
10. Eleonora
11. executive control processes
12. planning
13. monitoring
14. evaluation
15. organizing and information management
16. debugging
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آموزش راهبردهای فراشناختي ،زمینهی درگیری علمي ،منبع کنترل دروني ،اسنادهای مثبت،
انگیزش پیشرفت و خودمسؤولیتپذيری را در افراد فراهم کرده و حس اعتماد به نفس در امور
زندگي را تقويت مينمايد و افراد را قادر ميسازد مشکالت را شناسايي کرده ،آزاد و مستقل عمل
کنند و بهترين راهحلها را در امور مختلف ارائه دهند (مصطفايي و محبوبي .)9382 ،بنابراين انتظار
ميرود افزايش آگاهيهای فراشناختي ،با کاهش بهکارگیری راهبردهای خودناتوانساز همراه باشد.
در واقع ،زماني که فرد راهبردهای مناسب جهت دستیابي به هدف را ميشناسد و با تکیه بر
مهارتهای فراشناختي به استقبال تکالیف چالشانگیز ميرود ،راهبردهای خودناتوانسازی را در
حاشیه قرار داده و نیازی به حفظ حرمت نفس خود از طريق راهبردهای خودمحافظتي 9ندارد
(مککری.)1448 ،1
از سوی ديگر ،مطابق با يافتههای کاباتزين ،)1442( 3فرد با پرورش راهبردهای فراشناختي،
سیستم جايگزيني خود را گسترش ميدهد ،بنابراين ميتواند تجارب را از طريق جديدی ارزيابي و
پردازش نمايد .به عنوان مثال يک موقعیت پرمخاطره را به جای تهديد بهعنوان يک فرصت در نظر
گرفته و در دشواری به جای اضطراب ،موفقیت را تجربه ميکند .بر اساس اين يافته ،فرد با
بهرهگیری از راهبردهای فراشناختي به جای فرار از يک تهديد و پنهان شدن پشت نقاب شرايط
(خودناتوانسازی) ،با چالشها رو در رو شده و از حرمت نفس خود با کسب نتیجه مطلوب صیانت
ميکند.
اما در اين میان انتظار ميرود که فراشناخت نه تنها به طور مستقیم ،بلکه بهواسطه عوامل
انگیزشي همچون خودکارآمدی ،4نیز قادر به پیشبیني خودناتوانسازی باشد .بندورا)9111( 2
خودکارآمدی را ادراک و داوری فرد درباره مهارتها و توانمندیهای خويش تعريف نمود و اين
متغیر را يک میانجي قوی در انواع رفتار پیشرفت ،به شمار آورد .اين سازه به احساس ارزشمندی،
کفايت ،و کارآيي فرد در رويارويي با زندگي و مشکالت آن نیز اطالق ميشود (بندورا.)1444 ،
فراشناخت با خودکارآمدی رابطهای تنگاتنگ دارد و پژوهشهای پیشین تأثیر آگاهي فراشناختي را
بر باورهای خودکارآمدی تأيید نمودهاند (پینتريچ و ديگروت9114 ، 3؛ روبرتس.)1499 ، 1
دانشآموزان با قضاوتهای فراشناختي ،برآوردی از مقتضیات فرايند يادگیری بهدست ميآورند،
____________________________
1. ego.protective
2. McCreea
3. Kabat.Zinn
4. self.efficacy
5. Bandura
6. Pintrich & De Groot
7. Roberts
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مانند برآورد میزان تالش يا صرف وقت در انجام تکلیف يا انتخاب راهبرد مناسب يادگیری (افلیدز،9
 .)1443فقدان دانش در ارتباط با راهبردهای يادگیری فرد را در پیگیری هدف دچار شک و ترديد
کرده و احساس شايستگي و کارآمدی وی را کاهش ميدهد و اين امر احتمال انتخاب راهبردهای
خودناتوانساز و فرار از موقعیت را از سوی فرد افزايش ميدهد .از اينرو به نظر ميرسد
خودکارآمدی بهعنوان سازهای انگیزشي ،نقش واسطهای در رابطهی میان فراشناخت و
خودناتوانسازی ايفا مينمايد.
پژوهشهای انجام شده در خصوص موضوع پژوهش را ميتوان در سه گروه تقسیم نمود :گروه
اول ،در برگیرنده پژوهشهايي است که به بررسي پیشايندهای شناختي مؤثر بر خودکارآمدی
تحصیلي پرداختهاند (صیف9312 ،؛ غالمعلي لواساني ،راستگو ،آذرنییاد و احمدی .)9313 ،در اين
راستا ،يوسفزاده ،يعقوبي و رشیدی ( )9314به بررسي تأثیر آموزش مهارتهای فراشناختي بر
خودکارآمدی دانشآموزان دختر پرداختند و دريافتند که میزان تمرکز بر هدف ،انگیزش دروني،
مهارت حل مسأله و خودارزشیابي دانشآموزاني که تحت آموزش مهارتهای فراشناختي قرار
داشتند از دانشآموزاني که فاقد اين آموزشها بودند ،بیشتر است .خرازی ( )9381در تحقیق خود
با عنوان «بررسي رابطه اهداف پیشرفت ،خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختي» نشان دادند که
راهبردهای فراشناختي بر خودکارآمدی فرد مؤثر است .ملکزاده ( )9318با بررسي اثر آموزش
راهبردهای خودنظمبخشي بر راهبردهای يادگیری و خودکارآمدی دانشآموزان دختر نشان داد که
نمرات خودکارآمدی گروه آزمايشي به نحو معناداری از گروه کنترل باالتر است .همچنین زهراکار،
رضازاده و احقر ( )9381با آموزش مهارت حل مسأله ،اثربخشي اين مهارت را بر میزان خودکارآمدی
دانشآموزان نشان دادند .پژوهش نخبهروستا و قاضيمیرسعید ( )1491نیز حاکي از تأثیر آموزش
راهبردهای فراشناختي خواندن بر خودکارآمدی خواندن بود .در پژوهشي هم که توسط رامداس و
زيمرم ن )1448( 1در مورد اثربخشي آموزشهای راهبردهای خودتنظیمي برخودکارآمدی و
خودارزيابي دانشآموزان صورت گرفته ،نتايج نشان داد دانشآموزاني که از راهبردهای خودتنظیمي
استفاده ميکنند ،خودکارآمدی باالتری دارند و خود را به شکل مثبتتری ارزيابي ميکنند و در نتیجه
از انگیزهی باالتری برای يادگیری برخوردارند.
گروه دوم ،شامل پژوهشهايي است که پیامدهای خودکارآمدی را بر خودناتوانسازی بررسي
کردهاند .در اين میان پژوهشها نشان دادهاند که خودکارآمدی پايین ،بهکارگیری بیشتر راهبردهای
خودناتوانساز را در پي دارد (کـودوايل ،جرنیجان و مارتـینجینیس1499 ،3؛ کـودوايل ،مـارتین-
____________________________
1. Efklides
2. Ramdas & Zimmerman
3. Coudevylle, Gernigon, and MartinGinis
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جینیس و فاموس1448 ،9؛ کوزکا و تريشر1442 ،1؛ مارتین و براولي1441 ،3؛ برزگر و خضری،4
 .)1491گادبويس و استورجن )1499( 2در پژوهشي رابطهی خودکارآمدی و خودناتوانسازی را در
بافت تحصیلي مطالعه کردند و دريافتند که افزايش خودکارآمدی تحصیلي دانشجويان کانادايي با
کاهش خودناتوانسازی تحصیلي آنان همراه است و بالعکس .ذبیحالهي ،يزدانيورزنه ،و
غالمعليلواساني ( )9319نشان دادند که خودکارآمدی تحصیلي با خودناتوانسازی تحصیلي رابطه
منفي و معنادار دارد .نتايج اين پژوهش نشان داد که میزان خودکارآمدی تحصیلي دختران بهطور
معناداری باالتر از پسران و میزان خودناتوانسازی تحصیلي پسران به طرز معناداری بیشتر از
دختران است .پولفورد ،جانسون ،و اوايدا )1442( 3در پژوهش بین فرهنگي خود دريافتند که دانش-
آموزان انگلیسي با خودکارآمدی پايین ،خودناتوانسازی بیشتری را گزارش ميکنند و دانشآموزان
دختر لبناني نیز نسبت به همتايان پسر خود از خودناتوانسازی بیشتری برخوردارند.
گروه سوم شامل پژوهشهايي است که اثر واسطهگری خودکارآمدی را بررسي کردهاند (حجـازی
و نقش9381 ،؛ دهقانيزاده و حسینچاری9319 ،؛ هاياکي 1و همکاران 1499 ،و لنـت .)1444 ،8در
مدل فوالدوند ،فرزاد و شهرآرای ( )9381اثرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم متغیرهـای بیـانگر حمايـت
اجتماعي بر سالمت روان با واسطه گری استرس تحصیلي و خودکارآمدی تحصیلي نشـان داده شـده
است .شمس و تابعبردبار ( )9314با بررسي نقش واسطهای خودکارآمدی تحصیلي در رابطـهی بـین
جهتگیری هدف و عملکرد رياضي ،دريافتند کـه خودکارآمـدی تحصـیلي از طريـق هـدف تسـلط-
گرايشي نقش واسطهای میان جهتگیری هدف و عملکرد رياضي دارد .پژوهشي با عنوان «سـازگاری
تحصیلي براساس مهارتهـای ارتبـاطي بـا واسـطهگـری باورهـای خودکارآمـدی» توسـط اردالن و
حسینچاری ( ،)9314نشان داد که مهارتهای ارتباطي به واسطه خودکارآمـدی پـیشبینـيکننـده
مثبت و معنادار سازگاری تحصیلي است .عالوه بر آن روتلیسبرگر )1441( 1نیز بیان کرد که يکـي از
منابع رشد خودکارآمدی ،ارتباطات اجتماعي و مذهبي اسـت ،از ايـنرو بـه بررسـي رابطـه باورهـای
مذهبي و شادکامي بهواسطه خودکارآمدی پرداخت .يافتههای وی نشان داد که خودکارآمـدی نقـش
واسطهای در رابطهی بین متغیرهای مذکور ايفا ميکند.
____________________________
1 . Famos
2. Kuczka & Treasure
3. Martin & Brawley
4. Barzegar & Khezri
5. Gadbois & Sturgeon
6. Pulford, Johnson & Awaida
7. Hayaki
8. Lent
9. Rothlisberger
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در اين میان نکتهی حائز توجه ،غفلت محققـان از بررسـي نقـش واسـطهگـری خودکارآمـدی در
رابطه بین عوامل شناختي و خودناتوانسازی است .اگرچه نقش واسطهگری خودکارآمدی بـه عنـوان
يک متغیر انگیزشي و فرايندی در ارتباط با عوامل شناختي مورد توجه محققان پیشین بـوده اسـت،
اما خودناتوانسازی بهعنوان متغیر مالک در ارتباط با دو سازه ياد شده موضوع بحث محققـان واقـع
نشده است .بر اين اساس ،هدف پژوهش حاضر پر کردن چنین شکافي است و تحقیق پیشرو در پي
بررسي نقش واسطهگری خودکارآمدی عمومي در رابطهی بین ابعاد فراشـناخت و خودنـاتوانسـازی
است .بر پايهی ديدگاه برگالس و جونز ( ،)9118رويکرد شناختي اجتمـاعي (بنـدورا ،)9111 ،مـدل
فراشناختي شراو و دنیسون ( )9114و نیز يافته های پیشـین ،پـژوهش حاضـر در قالـب يـک مـدل
فرضي در پي پاسخگويي به اين سؤال است که آيا خودکارآمدی عمومي نقـش واسـطهای در رابطـه
بین ابعاد فراشناخت و خودناتوانسازی ايفا ميکند؟ مدل مفهومي از روابط بین متغیرهـای پـژوهش
حاضر در نمودار  9آورده شده است.

نمودار  :1مدل مفهومی از روابط بین متغیرهاي پژوهش

 .2روش پژوهش
 .1-2طرح پژوهش

اين پژوهش از نوع همبستگي است که در آن روابط بین متغیر پیشبین مکنون (فراشناخت) ،متغیر
واسطهای مشاهدهپذير (خودکارآمدی عمومي) و متغیر مالک مشاهدهپذير (خودناتوانسازی) در
قالب الگوی معادالت ساختاری مورد بررسي قرار گرفته است.
 .2-2جامعه ،نمونه و روش نمونهگیري
جامعهی آماری اين پژوهش ،دانشجويان دوره کارشناسي رشتههای مختلف دانشگاه شیراز هستند.
شرکتکنندگان در پژوهش شامل  333دانشجوی دوره کارشناسي ( 981زن و  941مرد) از
دانشکدههای مختلف دانشگاه شیراز بودند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفي خوشهای
چندمرحلهای انتخاب شدند؛ بدين ترتیب که ابتدا از بین دانشکدههای دانشگاه شیراز 2 ،دانشکده
بهطور تصادفي انتخاب شده و سپس از هر دانشکده  4بخش و در هر بخش  9کالس بهصورت
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تصادفي انتخاب گرديد و کلیهی دانشجويان حاضر در آن کالسها به تکمیل ابزارهای پژوهش
پرداختند.
 .3-2ابزارهاي اندازهگیري
در پژوهش حاضر برای اندازهگیری متغیرهای موردنظر از مقیاسهايي به اين شرح استفاده گرديد:
 .1-3-2مقیاس خودناتوانسازي :مقیاس اصلي خودناتوانسازی بهوسیلهی ادوارد ای .جونز در سال
 9111طراحي شد؛ اما جونز و رادوالت در سال  9181يک فرم  12گويهای از اين مقیاس را تهیه
کردند که اين فرم برای دادههای جمعآوری شده از نمونههای مختلف ،دارای روايي مطلوبي است
(رادوالت .)9114 ،نمرهگذاری گويههای اين مقیاس از نوع لیکرت و با استفاده از يک طیف مدرج
پنج نقطهای از کامالً مخالفم (نمره  )9تا کامالً موافقم (نمره  )2صورت ميگیرد .برخي از گويهها
بهطور معکوس نمرهگذاری ميشوند .نمرهی کل مقیاس ،نشاندهندهی سطح خودناتوانسازی است
بدينصورت که نمرات باال نشانگر میزان باالی خودناتوانسازی و نمرات پايین نمايانگر میزان پايیني
از خودناتوانسازی است .حداکثر نمرهی آزمودني در اين مقیاس  912و حداقل نمره  12است .اين
مقیاس گويههايي از قبیل «وقتي کاری را اشتباه انجام ميدهم اولین کاری که ميکنم تقصیر را به
گردن شرايط مياندازم» را مورد سنجش قرار ميدهد .رادوالت ( )9114برای پايايي اين مقیاس
ضريب آلفای کرونباخ  4/18و ضريب بازآزمايي را به فاصلهی يکماه برابر با  4/14بهدست آورد (به
نقل از رادوالت و همکاران .)9119 ،همچنین با افزايش حجم نمونه نیز ،ضريب آلفای کرونباخ 4/11
و ضريب بازآزمايي به فاصلهی يکماه برابر با  4/14حاصل شد که نمايانگر پايايي و روايي مناسب
اين مقیاس است (رادوالت .)9114 ،پايايي اين مقیاس در پژوهش حسینیان و نیکنام ( )9381در
سطح قابل قبولي گزارش شده است و پايداری مقیاس با بازآزمايي طي يک ماه برقرار بوده است.
همچنین اين دو پژوهشگر ،روايي مقیاس را به روش همساني دروني محاسبه کرده و برای کل
آزمون ضريب  4/14را محاسبه نمودند .ضمناً دادههای جمعآوری شده در نمونههای مختلف
نشاندهندهی روايي همگرا و واگراست (اصغرنژاد.)9381 ،
در پژوهش حاضر بهمنظور تعیین روايي از روش تحلیل گويه استفاده شد و گويههای ،99 ،94
 11 ،91 ،93 ،94 ،93و  18بهعلت ضريب همبستگي پايین با نمره کل حذف گرديدند .ضرائب
همبستگي گويههای باقیمانده با نمره کل در دامنهای از  4/33تا  4/38قرار داشت .برای محاسبهی
پايايي نیز از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار  4/81بدست آمد.
 .2-3-2مقیاس خودکارآمدي عمومی :اين مقیاس توسط شوآرزر و جروسلم )9112( 9ساخته شده
و دارای  94گويه است و در مجموع سازگاری موفقیتآمیز فرد با يک موقعیت مشکلزا را نشان
____________________________
1. Schwarzer & Jerusalem
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ميدهد .در اين مقیاس نمرهگذاری هر گويه بر اساس طیف لیکرت در دامنه ای از ( 9کامالً مخالفم)
تا ( 2کامالً موافقم) قرار دارد .بنابراين ،کمترين نمره اين پرسشنامه برای هر فرد  94و بیشترين آن
 24است (فوالدچنگ .)9384 ،فوالدچنگ ( )9384با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضريب پايايي
اين پرسشنامه را برابر  4/83و همبستگي اين ابزار را با مقیاس خودکارآمدی تحصیلي بهعنوان
شاخصي از روايي استفاده کرده و میزان همبستگي برابر  4/23بهدست آورده است .اصغرنژاد
( ) 9381برای بررسي پايايي مقیاس خودکارآمدی از روش دو نیمه کردن استفاده کرد و ضريب
 4/84را بهدست آورد .در پژوهش حاضر به منظور تعیین روايي از روش تحلیل گويه استفاده شد و
ضريب همبستگي هر گويه با نمره کل بین  4/38تا  4/13بود که نشان از روايي مطلوب ابزار است.
برای تعیین پايايي مقیاس مذکور ،از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار  4/14بهدست آمد.
 .3-3-2مقیاس آگاهی فراشناختی :1مقیاس آگاهي فراشناختي در سال  9114توسط شراو و
دنیسون به منظور بررسي فراشناخت يادگیرندگان نوجوان و بزرگسال ابداع گرديد .اين مقیاس بر
اساس رويکرد نظری براون از فراشناخت ساخته شده است (اسپرلینگ ،هوارد ،استالي و دوبويس،1
 )1444و حاوی  21گويه است که عوامل متمايزی را که شامل دو بعد کلي آگاهي فراشناختي
(دانش شناخت و تنظیم شناخت) و  8فرايند فرعي آنها است ،ميسنجد .در بعد دانش شناخت 3
مقیاس فرعي دانش بیاني ( 8گويه ،برای نمونه :ميدانم که چه نوع مطالبي برای يادگیری خیلي
مهم است) ،دانش روشي ( 4گويه ،برای نمونه؛ از راهبردهايي که هنگام مطالعه بهکار ميبرم ،آگاه
هستم) و دانش موقعیتي ( 2گويه ،برای نمونه :من با توجه به شرايط از شیوههای يادگیری متنوعي
استفاده ميکنم) قرار ميگیرد و بعد تنظیم شناخت نیز  2راهبرد را در بر ميگیرد که عبارتند از:
بازبیني ( 1گويه ،برای نمونه؛ قبل از اينکه به يک مسأله پاسخ دهم ،چندين راهحل را در نظر مي-
گیرم) ،برنامهريزی ( 1گويه ،برای نمونه؛ برای اينکه بهتر بتوانم به اهدافم برسم ،وقتم را تنظیم مي-
کنم) ،مديريت اطالعات ( 94گويه ،برای نمونه؛ آگاهانه توجهام را بر اطالعات مهم متمرکز ميکنم)،
عیبزدائي ( 2گويه ،برای نمونه؛ وقتي مطلبي را نميفهمم از ديگران کمک ميگیرم) و ارزيابي (3
گويه ،برای نمونه؛ بعد از امتحان ،ميدانم که در چه حدی هستم) .در اين مقیاس پاسخ به هر گويه
براساس طیف  2درجهای لیکرت ( =9هرگز =1 ،به ندرت =3 ،گاهي اوقات =4 ،اغلب =2 ،همیشه)
محاسبه ميشود و نمره پاسخدهنده به آن در دامنهای از  21تا  134قرار ميگیرد.
شراو و دنیسون ( )9114در پژوهشي به بررسي روايي و پايايي اين مقیاس پرداختند .نتايج
تحلیل عاملي به روش اکتشافي مؤيد وجود دو عامل (دانش شناخت و تنظیم شناخت) در پرسشنامه
____________________________
)1. Metacognitive Awareness Inventory (MAI
2. Sperling, Howard, Staley, & DuBois
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مذکور بود .همچنین ،اين پژوهشگران ،ضرائب همساني دروني مقیاس آگاهي فراشناختي را بین
 4/88تا  4/13گزارش کردند که نشانگر روايي قابل قبول آن است .شواهد مربوط به پايايي به روش
آلفای کرونباخ نیز رضايتبخش ذکر شده است .اسپرلینگ و همکاران ( )1444در پژوهش خود،
روايي و پايايي اين مقیاس را مطلوب گزارش کردند .مقدار ضريب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس
برابر با  4/13و برای هر يک از ابعاد دانش شناخت و تنظیم شناخت برابر با  4/88گزارش شد.
طیموریفرد و فوالدچنگ ( )9319از ضرايب آلفای کرونباخ و بازآزمايي برای محاسبه پايايي
استفاده نمودند و کلیه ی ضرايب نشان از پايايي باالی ابزار داشت .اين پژوهشگران همچنین روايي
مقیاس را به روش تحلیل عامل تايید نمودند .در پژوهش حاضر برای تعیین روايي از روش همساني
دروني استفاده شد که همبستگي هر يک از عوامل فرعي با يکديگر از حداقل  4/31تا حداکثر 4/81
و همبستگي هر يک از عوامل فرعي با نمرهی کل پرسشنامهی فراشناخت از  4/89تا  4/19بدست
آمد .اين مقايسه نشان ميدهد که هر يک از خرده مقیاسهای اين پرسشنامه همبستگي باالتری با
نمرهی کل (نسبت به همبستگي با ساير خرده مقیاسها) دارد و اين امر گويای باال بودن همساني
دروني اين پرسشنامه بهعنوان شاخص روايي است .در پژوهش حاضر ،به منظور تعیین پايايي ابعاد
فراشناخت از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضرائب رضايتبخشي به دست آمد .جدول  9مقدار
اين ضرائب را به تفکیک ابعاد اصلي و فرعي پرسشنامهی فراشناخت نشان ميدهد.
جدول  :1ضرایب پایایی پرسشنامه فراشناخت
ابعاد اصلی
دانش شناخت

تنظیم شناخت

تعداد گویهها

آلفاي کرونباخ

ابعاد فرعی
دانش بیاني

8

4/84

دانش روندی

4

4/23

دانش موقعیتي

2

4/38

برنامهريزی

1

4/18

راهبردهای مديريت اطالعات

94

4/89

وارسي ادراک

1

4/13

راهبردهای عیبزدايي

2

4/33

ارزيابي فرايند يادگیری

3

4/38

 .3یافتهها
اطالعات توصیفي شامل میانگین ،انحراف استاندار و نیز ضرايب همبستگي پیرسون (مرتبه صفر)
بین متغیرهای پژوهش در جدول  1آمده است.
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جدول  :2ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش
متغیرها

1

2

 -9دانش بیاني
 -1دانش روندی
-3دانش موقعیتي
 -4برنامهريزی
-2راهبردهای
مديريت
 -3وارسي ادراک
 -1راهبردهای
عیبزدايي
 -8ارزيابي فرايند
يادگیری
 -1خودکارآمدی
عمومي
 -94خودناتوان-
سازی

9
4/11
4/13
4/11

9
4/12
4/33

9
4/19

9

4/18

4/14

4/14

4/13

9

4/18

4/33

4/14

4/81

4/11

9

4/31

4/34

4/38

4/33

4/13

4/11

9

4/32

4/28

4/31

4/12

4/19

4/14

4/34

9

4/39

4/33

4/39

4/32

4/39

4/23

4/21

-4/39

-4/41

-4/21

-4/23

-4/24

-4/21

-4/29

-4/43

18/84
2/91

94/93
1/21

91/38
3/11

14/91
4/31

34/11
3/92

13/11
4/11

91/81
3/13

91/14
3/14

4/14

میانگین
انحراف استاندارد

3

4

6

5

7

8

11

9

9
-4/34

9

33/13
1/18

42/49
94/41

همهی ضرايب همبستگي در سطح  p>4/49معنادار هستند.

برای بررسي رابطه فراشناخت با خودناتوانسازی از طريق خودکارآمدی عمومي ،از آزمون
معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار ايموس (نسخه  )19استفاده شد .نتايج اين آزمون نشان داد
که مدل پیشنهادی پژوهش حاضر از برازش مطلوبي برخوردار است و با استفاده از شاخصهای
نیکويي برازش که در جدول  3قابل مشاهده است ،مدل تأيید شد.
جدول  :3شاخصهاي برازش الگوي هفت عاملی پرسشنامه رفتار غیرمولد تحصیلی
شاخص

χ2

df

χ2/df

NFI

CFI

IFI

GFI

RMSEA

مقادير

18/43

18

1/18

4/11

4/18

4/18

4/13

4/41

مدلهای معادالت ساختاری به طور معمول ترکیبي از مدلهای اندازهگیری و مدلهای ساختاریاند
(قاسمي .)9381 ،مدل ساختاری آزمون و مدلهای اندازهگیری پژوهش در نمودار  1آمده است.
ضرايب مسیر در اين شکل ،حاکي از معنادار بودن مسیرهای مستقیم مربوط به مدلهای اندازهگیری
است که نشانه معرف بودن همه زير مقیاسها برای متغیر مربوطه است.
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نمودار  :2مدل نهایی پژوهش

الزم به ذکر است که مقدار واريانس تبیینشده برای متغیر خودکارآمدی عمومي و
خودناتوانسازی بهترتیب برابر  23درصد و  44درصد است .در جدول  4ضرايب مسیر مدل اندازه-
گیری به همراه مقدار  tآمده است.
جدول :4ضرایب رگرسیون مدل اندازهگیري
متغیرهاي مشاهده شده

رفتار غیرمولد تحصیلی

دانش روندی
دانش بیاني
دانش موقعیتي
برنامهريزی
راهبردهای مديريت
وارسي ادراک
راهبردهای عیبزدايي
ارزيابي فرايند يادگیری

(4/81 )s
(4/19 )93/13
(4/83 )91/21
(4/84 )98/32
(4/83 )91/32
(4/82 )91/11
(4/18 )93/13
(4/13 )92/39

اعداد داخل پرانتز مقادير آزمون  tاست ،s .مقیاس است که در آن ،آزمون  tمحاسبه نشده است.
معموالً در الگوی معادالت ساختاری يکي از نشانگرها بهعنوان مقیاس انتخاب ميشود .روابط
ساختاری متغیرهای موجود در مدل که شامل اثرات مستقیم متغیرهاست در جدول  2آمده است.
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جدول  :5اثرات مستقیم متغیرهاي موجود در مدل
روابط متغیرها در مدل
فراشناخت بر خودکارآمدی عمومي
فراشناخت بر خودناتوانسازی
خودکارآمدی عمومي بر خودناتوانسازی

مقدار

مقدار
برآورد
4/44
-4/99
4/92

خطاي

استاندارد

استاندارد

شده

4/91
4/31
4/48

4/14
-4/43
-4/18

مقدار t
92/18
3/32
4/31

سطح
معناداري
4/4449
4/4449
4/4449

با توجه به اطالعات مندرج در مدل آزمون شده و جدول  ،2فرضیههای پژوهش تأيید گرديد .برای
برآورد و تعیین معناداری مسیر غیرمستقیم از روش بوتاستراپ 9در نرمافزار ايموس استفاده گرديد
و نتايج اين تحلیل در جدول  3گزارش شده است.
جدول  :6برآورد مسیر غیرمستقیم مدل با استفاده از بوت استراپ
مسیر غیرمستقیم

مقدار

فراشناخت به خودناتوانسازی با
واسطه خودکارآمدی عمومي

-4/19

حد پایین
-4/18

حد باال
-4/93

معناداري
4/441

همانگونه که در جدول  3گزارش شده است مسیر غیرمستقیم مدل معنادار است و اين امر
نشاندهندهی معنيداری نقش واسطهای خودکارآمدی عمومي در رابطهی بین فراشناخت و
خودناتوانسازی است.
 .4بحث و نتیجهگیري
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش واسطهای خودکارآمدی عمومي در رابطهی بین فراشناخت و
خودناتوانسازی انجام شد .يافتهها نشان دادند که متغیر مکنون فراشناخت پیشبینيکنندهی منفي
و معنادار خودناتوانسازی است .ابافت ( )9388همسو با يافته فوق نشان داد که راهبردهای
فراشناختي پیشبینيکنندهی منفي و معنادار خودناتوانسازی هستند .فردی که به محتوای
راهبردهای فراشناختي آگاه است و موقعیت متناسب با هر يک از راهبردها را تشخیص ميدهد ،خود
را قادر به حل و فصل چالش شناختي پیشرو دانسته و لزومي به بهکارگیری فرايند خودناتوانسازی
برای گريز از موقعیت نميبیند .از سوی ديگر مهارت برنامهريزی و تنظیم فراشناختي به
هدفگذاری ،انتخاب راهبرد مناسب و تخصیص منابع اشاره دارد (شراو و دنیسون .)9114 ،از اينرو
برنامهريزی و طرحريزی صحیح فرايند يادگیری ،چیرگي بر موقعیت شناختي را تسهیل نموده و راه
را بر خودناتوانسازی ميبندد .به ديگر سخن ،زماني که شخص ضرورتهای مسأله را تشخیص داده
____________________________
9. Bootstrapping
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و با ابزارهای مقابلهای آن آشناست ،با مديريت منابع خود ،به استقبال موقعیت چالشبرانگیز رفته و
دلیلي نمييابد که با پنهان شدن پشت نقاب شرايط ،از نفس خود حفاظت کند .به عبارتي نقش
اجرايي و رهبريت فراشناختي در ذهن شخص اين فرصت را به او ميدهد که بیناتر باشد (زوست،9
.)1494
يافتههای ديگر اين پژوهش نشان داد که فراشناخت پیشبینيکننده مثبت و معنادار
خودکارآمدی عمومي است .اين يافته همسو با يافتهی پژوهشهايي است که تأثیر آموزش
فراشناختي را بر خودکارآمدی عمومي تأيید کردهاند (يوسفزاده و همکاران9314،؛ خرازی9381 ،؛
ملکزاده 9318؛ زهراکار و همکاران9381 ،؛ نخبهروستا و قاضيمیرسعید 1491 ،و رامداس و
زيمرمن .)1448 ،انتظار ميرود زمانيکه آگاهي شخص نسبت به محتوای راهبردهای يادگیری باال
باشد و موقعیت مناسب برای بهکارگیری آن را به سهولت تشخیص دهد ،متعاقباً ادراک وی از
شايستگيها و اطمینانش از حل و فصل صحیح چالشها باال رود .در همین راستا کرتي ،بورال،
زاواگنین ،و بني )1499( 1دريافتند که دانش فراشناختي بر خودکارآمدی سالمندان در انجام تمرين
حافظه مؤثر است ،چرا که سالمندان توانمندیهای ذهني خود را کمتر از میزان واقعي برآورد
ميکنند و اين امر از بازده شناختي آنها ميکاهد (الچمن ،ویور ،بندورا ،الیوت ،و لیوکوويکز،3
 .)9112همچنین راهبرد مديريت اطالعات شامل اجرای راهبردها و ابتکاراتي است که منجر به
اثربخش تر شدن پردازش اطالعات ميگردد (شراو و دنیسون .)9114 ،کالسن ،)1494( 4بر رابطه
میان خودمديريتي 2و خودکارآمدی تأکید کرده و بر اين باور است که انجام مداخله با هدف تقويت
فرايندهای خودمديريتي ،منجر به تقويت اطمینان شخص در تنظیم اين فرايندها نیز ميشود .به
واقع توانايي اجرا و مديريت راهبردهای اثربخش ،ادراک فرد را از شايستگيها و قابلیتهايش ارتقا
بخشیده و او را به اين سطح از آگاهي ميرساند که ميتواند با تکیه بر اين توانمندیهای ذهني،
موانع شناختي را از میان بردارد .لسلي )1444( 3در پژوهشي آزمايشي تأثیر خودارزياب ي1
دانشآموزان بهعنوان راهبردی فراشناختي بر خودکارآمدی رياضي آنها را بررسي کرد .نتايج نشان
داد که خودارزيابي تأثیر معناداری بر خودکارآمدی دانشآموزان داشته است .خندقي ،سپندار ،سیفي
و جوادیکورانترکیه ( ،)9311نیز در پژوهشي آزمايشي دريافتند که آموزش خودارزيابي به
دانشآموزان بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلي آنها مؤثر است .در توجیه اين يافته بايد تأکید
____________________________
1. Zust
2. Carretti, Borella, Zavagnin, & Beni
3. Lachman, Weaver, Bandura, Elliott, & Lewkowicz
4. Klassen
5. self.management
6. Leslie
7. self.assessment
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کرد که ارزيابي فراشناختي ،به درگیری يادگیرندگان در تشخیص استانداردها و ضوابطي اشاره دارد
که ميتوانند در داوری امور توسط خودشان مؤثر باشند (مکدونالد و بود )1443 ،9زماني که فرد
معیارهايي برای سنجش عملکرد خود در نظر دارد و دائماً میزان پیشرفت خود را در مقايسه با اين
مالکها محک ميزند ،اطمینان بیشتری به قابلیتهای خود خواهد داشت ،چرا که از سطح عملکرد
خود ،آگاهي واقعبینانهای دارد .در اين راستا ،بروخارت ،اندولینا ،زوزا ،و فورمن )1444( 1اظهار
ميدارند که طبق نظريههای انگیزشي ،خودارزيابي در ايجاد احساس کنترل بر يادگیری
يادگیرندگان توسط خودشان ،مؤثر است.
نتايج ديگر اين پژوهش نشان داد که خودکارآمدی عمومي ،نقش واسطهای میان فراشناخت و
خودناتوانسازی دارد .اين يافته همسو با يافتههای حاصل از پژوهش روتلیسبرگر ( ،)1441فوالدوند
و همکاران ( )9381و شمس و تابعبردبار ( )9314است و از ديدگاه شناختي  -اجتماعي توجیهپذير
است .رويکردی که در آن ،انسانها تنها از محیط متأثر نميشوند بلکه براساس فرايندهای شناختي
خود نیز ميتوانند بر محیط تأثیر بگذارند .بنابراين ،خود انسانها دارای عاملیت 3هستند .به نظر
بندورا ( )9183مهمترين سازوکار عاملیت شخصي 4افراد ،باورهای خودکارآمدی است .بندورا
( )9111بر اين باور است که ادراک دانشآموزان از مهارتهای خود بر نوع فعالیتهايي که
برميگزينند ،میزاني که خود را در آن فعالیتها به چالش ميکشند و سرسختي و سماجتي که
نشان ميدهند ،تأثیر ميگذارد .در اين میان اگر حرمت نفس و به تبع آن ،خودکارآمدی در يک
حوزه در معرض تهديد قرار گیرد ،ممکن است افراد بهمنظور مديريت اين تهديد راهبردهايي را مورد
استفاده قرار دهند تا از حرمت خود دفاع کنند و از مهمترين اين راهبردها ،خودناتوانسازی است
(آکین ،ابسي 2و آکین1499 ،؛ اوردان و میگلي.)1449 ،
از سوی ديگر اساسيترين منبع خودکارآمدی ،عملکرد واقعي 3است .تجربیات موفق پیشین
نشانههايي مستقیم برای سطح تسلط و شايستگي شخص فراهم ميآورند .موفقیتهای قبلي،
نشاندهندهی قابلیتهای فرد بوده و احساس کارايي شخصي وی را تقويت خواهند نمود (بندورا،
 .)9111دانش فراشناختي چنین زمینهای را در اختیار فرد قرار ميدهد ،به بیان ديگر زماني که
يادگیرنده به محتوای راهبردها اشراف دارد و موقعیت بهکارگیری متناسب با هر راهبرد را تشخیص
ميدهد ،به احتمال باال امکاناتي در جهت خلق موفقیت و غلبه بر چالشها فراهم مينمايد و اين
____________________________
1. McDonald & Boud
2. Brookhart, Andolina, Zuza, & Furman
3. agency
4. personal agency
5. Akin, & Abaci
6. actual performance
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همان چیزی است که خودکارآمدی فرد را تقويت نموده و احتمال خودناتوانسازی را کاهش
ميدهد .کوتاه سخن اينکه ،خودکارآمدی بهعنوان مهمترين باور خودمرجع 9بین دانش و رفتار
واسطه ميشود و زمینهساز عاملیت انساني و بروز رفتارها ميگردد.
يافتههای اين پژوهش ميتواند تلويحات سودمندی برای آموزگاران ،دانشآموزان و به طور کلي
امر آموزش و پرورش داشته باشد .ضروری است تمهیداتي جهت آموزش راهبردهای فراشناختي
فراهم شود تا با تقويت دانش فراشناختي در دانشآموزان ،خودباوریهای مثبت آنان ،زمینهای برای
کاهش بهکارگیری راهبردهای خودناتوانساز در دانشآموزان گردد.
در پژوهش حاضر خودکارآمدی عمومي نقش واسطهای میان فراشناخت و خودناتوانسازی ايفا
نمود .اين يافته نیز دارای مفاهیم ضمني مفیدی برای دستاندرکاران حوزهی آموزش و پرورش
است .خودباوری مثبت در شرايطي به وقوع ميپیوندد که فرد رابطهای آشکار میان سطح تالش خود
و نتیجهی عمل مييابد ،از اين منظر آموزگاران موظفند تا چنین موقعیتي را خلق کنند و موجب
ايجاد تصور مثبت در دانشآموزان شوند .شرايط آموزشي ميبايست بهگونهای تنظیم گردد که
محصالن به اين سطح از اطمینان برسند که حتي کوششهای اندک آنها بيپاسخ نميماند.
بنابراين پیشنهاد نميشود که تقويت در دورههای تحصیلي تنها به نتايج و نمرات دانشآموز محدود
شود ،بلکه اين سطح تالش دانشآموز است که بايد ارج نهاده شود.
در راستای پژوهش حاضر ،پیشنهادات زير ارائه ميگردد.
 -9پیشنهاد ميگردد پژوهش در ساير گروههای سني نظیر دانشآموزان دورههای اول و دوم
دبیرستان تکرار شود تا زمینه مقايسه نتايج پژوهش حاضر با ساير گروههای سني فراهم شود.
 -1پیشنهاد ميشود با توجه به اهمیت ،کاربرد و نقش تأثیرگذار فراشناخت و خودکارآمدی در آينده
تحصیلي دانشآموزان ،دورههای ضمن خدمت و کارگاههای آموزشي برای دستاندرکاران تعلیم و
تربیت برگزار شود.
ازجمله محدوديتهای پژوهش حاضر ميتوان به گروه نمونهی مورد مطالعه اشاره کرد ،از آنجا
که شرکتکنندگان در پژوهش شامل دانشجويان دوره کارشناسي بودند ،لذا تعمیم نتايج به
گروههای غیر دانشجويي بايستي با احتیاط صورت گیرد و از اينرو پیشنهاد ميشود تا پژوهش
حاضر در گروههای نمونهی ديگر از جمله دانشآموزان نیز تکرار گردد.

____________________________
1. self.reference
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