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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ساختاری خودکارآمدی تحصیلی و باورهای معرفتشناختی با عملکرد
تحصیلی دانشآموزان با نقش میانجی مهارتهای مطالعه انجام گرفت.
روش :روش اجرای این پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهش ،همبستگی و از نوع معادالت ساختاری بود.
کلیه دانشآموزان دوره متوسطه اول شهر ارومیه در سال تحصیلی  59-59جامعه آماری این پژوهش را تشکیل
میدادند .روش نمونهگیری ،تصادفی خوشهای چندمرحلهای بود و برای تعیین حجم نمونه ،برای هر زیرمتغیر  02نمونه
در نظر گرفته شد و در کل  092نفر بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از مقیاس
خودکارآمدی تحصیلی پاتریک ،هیکس و رایان ( ،)7551مقیاس باورهای معرفتشناختی شومر ( ،)7557مقیاس
مهارتهای مطالعه کانگاس ( )0225و برای سنجش عملکرد تحصیلی دانشآموزان از میانگین نمرات دانشآموزان در
نیمسال اول سال تحصیلی  59-59استفاده شد .در مطالعه حاضر ،بهمنظور آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی
تحصیلی ،باورهای معرفتشناختی ،مهارتهای مطالعه و عملکرد تحصیلی از روش آماری مدلیابی معادالت ساختاری
استفاده شد.
یافتهها :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی ،باورهای معرفتشناختی و مهارتهای مطالعه تأثیر
مستقیم بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان میگذارند و خودکارآمدی تحصیلی با واسطه مهارتهای مطالعه ،تأثیر
غیرمستقیم بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان میگذارند .همچنین در این پژوهش تأثیر غیرمستقیم باورهای
معرفتشناختی بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان تآیید نشد.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر از نقش میانجی مهارتهای مطالعه در رابطه ساختاری خودکارآمدی تحصیلی و
باورهای معرفتشناختی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان حمایت میکند.
کلیدواژهها :خودکارآمدی تحصیلی ،باورهای معرفتشناختی ،مهارتهای مطالعه ،عملکرد تحصیلی.
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 .1مقدمه
تعلیم و تربیت یکی از عوامل مهم در پیشبینی موفقیت شغلی و اجتماعی هر فرد در طول زندگی
است (یانسو و بویونگمو )027۲ ،7و بهعنوان ی ک ابزار ضروری برای رسیدن به آینده بهتر در نظر
گرفته میشود (باتن ،داچی و استرویون .)0270 ،0تعلیم و تربیت بخش مهمی از زندگی هر فرد را
تشکیل می دهد و کمیت و کیفیت این تعلیم و تربیت نقش مهمی را در آینده فرد ایفا میکند
(کدیور ،تنها و فرزاد .)7057 ،برای ارزیابی میزان اثربخشی هر برنامهای محصول نهایی آن را بررسی
میکنند که در نظام تعلیم و تربیت ،این امر از طریق بررسی عملکرد تحصیلی 0دانشآموزان انجام
میشود (احمدی .)7059 ،عملکرد تحصیلی برای دانشآموزان دارای اهمیت زیادی میباشد و
هرکس در فرآیند آموزش دوست دارد که از عملکرد بهتری برخوردار باشد که این خود نیاز به این
دارد که عواملی که در بهبود یا ضعف در عملکرد نقش دارند شناخته و مدیریت شوند (نظری شاکر،
فتح تبار فیروزجایی و کرامتی .)7052 ،عملکرد تحصیلی دانشآموزان تحت تأثیر عوامل متعددی
است که ازجمله این عوامل میتوان به مهارتهای مطالعه ،9خودکارآمدی تحصیلی 9و باورهای
معرفتشناختی ۲اشاره کرد (کاراکیس0270 ،1؛ میرا و داستین0270 ،8؛ ارگون و کاراز.)0270 ،5
یکی از عوامل مؤثر بر روی عملکرد تحصیلی دانشآموزان ،مهارتهای مطالعه است (آکوینو،72
0277؛ یو .)0277 ،77مهارتهای مطالعه استفاده مؤثر از روشهای خاص برای رسیدن به هدفهای
یادگیری میباشد (کوغالن و سویفت .)0277 ،70مهارتهای مطالعه ساختاری است که شامل:
آمادهسازی محیط مطالعه ،یادداشتبرداری ،حضور فعال در کالس ،تمرکز حواس ،مدیریت زمان و
آمادگی برای امتحان میباشد (نری0221 ،70؛ واگنر ،شوبر و اسپیل0228 ،79؛ کوغالن و سویفت،
0277؛ کاراکیس .)0270 ،نتایج پژوهشهای صورت گرفته در مورد مهارتهای مطالعه نشان
میدهد که استفاده از مهارتهای مطالعه ،یادگیری و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را بهبود
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بخشیده است (نانیس و هادسون .)0272 ،7نتایج مطالعه حسنبیگی ،عسگری ،نخجوانی ،شیرخدا و
برزگر )0277( 0نشان داد که دانشجویان با معدل باال ،مهارتهای مطالعه بهتری را نسبت به
دانشجویان با معدل پایین دارند و از عملکرد تحصیلی بهتری برخوردار هستند .براساس نتایج
پژوهش کاراکیس ( )0270دانشآموزانی که در مطالعه خود از مهارتها و تکنیکهای مطالعه مؤثر
استفاده نمیکنند ،نمیتوانند برای مطالعه خود برنامهریزی کنند ،قادر به سازگار کردن خود با سطح
کالس نیستند ،دارای انگیزه کافی برای یادگیری و مطالعه نیستند و در نهایت با شکست تحصیلی
روبهرو میشوند.
مهارتهای مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشآموزان تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد که یکی
از این عوامل مؤثر خودکارآمدی تحصیلی میباشد (اسکات ،دیرینگ ،رینولدز ،لیندسای و بایرد،0
0228؛ علیبخشی و زارع .)7085 ،طی دو دهه اخیر ،متخصصان تعلیم و تربیت به مفهوم
خودکارآمدی بیش از پیش توجه کردهاند (عیسیزادگان ،دستوری و عبدلی سلطاناحمدی.)7057 ،
خودکارآمدی از نظریه شناختی  -اجتماعی بندورا 9گرفته شده است که به باور فرد در مورد
تواناییهای خود برای انجام موفقیتآمیز تکلیف یا کار گفته میشود (بندورا 7551 ،به نقل از
نصیریان ،آذر ،نوروزی و دالوند .)0277 ،9یکی از حوزههای خودکارآمدی که رابطه آن با عملکرد
تحصیلی مورد پژوهش قرار گرفته است ،خودکارآمدی تحصیلی میباشد (آبشا .)0270 ،۲شانک1
( )0220یکی از فعالترین پژوهشگرانی است که خودکارآمدی را بهعنوان یک سازه تحصیلی بهکار
گرفته است و از نظر وی خودکارآمدی تحصیلی عبارت است از :باور فرد به تواناییهایش برای انجام
موفقیتآمیز تکالیف تحصیلی .خودکارآمدی تحصیلی از مفاهیم مرتبط با خودکارآمدی میباشد که
به باور دانش آموز در مورد توانایی رسیدن به سطح معینی از تکلیف اشاره میکند (گاالگر.)0270 ،8
خودکارآمدی تحصیلی به طور خاص به اطمینان در انجام تکالیف تحصیلی از قبیل خواندن متن
کتاب ،پرسیدن سؤ ال در کالس و آمادگی برای امتحانات اشاره دارد (غالمعلی لواسانی ،خضری آذر،
امانی و مال احمدی .)7085 ،خودکارآمدی بهعنوان متغیر پیشبینیکننده مؤثر در پیشرفت
تحصیلی تلقی میشود (فرال ،والکه و کای .)0225 ،5نتایج پژوهش مورگان و جینک7555( 72؛ نقل
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از پارکر ،مارش ،کیاروچی ،مارشال و عبدالجبار )0279 ،7نشان داد که افزایش خودکارآمدی با
هدفگزینی بهتر ،تالش بیشتر ،استفاده از مهارتهای مطالعه مناسبتر و عملکرد تحصیلی بهتر
ارتباط دارد .چن و یوشر )0270( 0در پژوهشی نشان دادند که خودکارآمدی بر روی توانایی
یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر مثبت میگذارد .همچنین نتایج پژوهش پیترسون-
گرازیوس ،بریر و نیکوالیدو )0270( 0نشان داده است که اشخاص با خودکارآمدی باال تمایل زیادی
به برنامهریزی مؤثر ،ارائه عملکرد خوب ،پذیرش ایدههای جدید ،استفاده از مهارتهای مطالعه
مناسب و رفع نیازهای دیگران دارند و از عملکرد تحصیلی باالتری برخوردار هستند .عالوه بر این،
نتایج یافتههای دیکسون و چن)0277( ،9؛ میرا و داستین)0270( ،9؛ جمالی ،نوروزی و طهماسبی،۲
( )0270و براین ،گاال ،وود ،کیمهار و چیو دیوید )0279( 1نشان داده است که خودکارآمدی
تحصیلی بهعنوان یک عامل انگیزشی ،منجر به افزایش عملکرد تحصیلی دانشآموزان میشود و بین
خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
از سوی دیگر نتایج تحقیقات آموزشی نشان میدهند که باورهای معرفتشناختی نیز بر
مهارتهای مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر میگذارند (کیزیلگونس ،تکایا و سونقار،8
 .)0225نتایج پژوهش رضایی ( )7088نشان داد که باورهای معرفتشناختی میتواند بر استفاده از
مهارتهای مطالعه و راهبردهای یادگیری دانشجویان تأثیر داشته باشد و دانشجویانی که دیدگاه
پیچیدهتری نسبت به دانش انتخاب میکنند ،بهاحتمال بیشتر مطالب یادگیری را بهطور عمیقتری
پردازش خواهند کرد .باورهای دانشآموزان در مورد دانش و دانستن ،به خاطر نقش مؤثر آن در
یادگیری ،در طول دو دهه گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرده است (پاکدامن ساوجی ،نیوشا
و بوریری .)0270 ،5باورهای معرفتشناختی عقاید شخصی در مورد دانش و نحوه کسب دانش
هستند (سوتکوا دیمو ،آتاناسوسکا ،ایلیو ،تراجکوسکا و کوزمانویسکا )0279 ،72و نقش
تعیینکنندهای را در پردازش و تفسیر اطالعات ،درک و فهم معلومات ،روشهای یادگیری ،سطح
تفکر و مهارتهای حل مشکل ایفا میکنند (ارگون و کاراز .)0270 ،باورهای معرفتشناختی ماهیتی
فرهنگی و اجتماعی دارند (بوهل و الکساندر )022۲ ،77و از دیدگاههای آموزشی و روانشناختی
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نشأت میگیرند که با چگونگی شکل دادن تصورات افراد از دانش و دانستن و اینکه چگونه مردم از
تصورات خویش برای فهم دنیای اطراف استفاده میکنند ،مرتبط هستند (چن و پاجارس.)0272،7
پژوهش در مورد باورهای معرفتشناختی بهدلیل ارتباط این باورها با شناخت و فراشناخت ،در طول
دهه گذشته افزایش یافته است (کام ،سولون ،توپکو و گوون .)0279 ،0براساس پژوهشهای صورت
گرفته باورهای معرفتشناختی نقش مهمی در جهتدهی و کنترل اعمال دانشآموزان دارند (براتن،
استرومسو و بریت0277 ،0؛ پاجر ،ربمن ،شلومر ،موکوینسکی و هانکامپ .)0270 ،9نتایج پژوهش
شومر ،کروز و رودز7550( 9؛ نقل از هاکان و مونیر )0277 ،۲نشان داد که باورهای معرفتشناختی
دانشآموزان بر مهارتهای مطالعه آنان تأثیر میگذارند .برامی ،پایچل و اشتال )0225( 1در
پژوهشی نشان دادند که باورهای معرفتشناختی نقش مهمی در یادگیری ،مهارتهای مطالعه،
تفسیر اطالعات و عملکرد تحصیلی دانشآموزان ایفا میکنند .یلماز-توزون و توپکو )0272( 8در
مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که فراشناخت و باورهای معرفتشناختی ،بر عملکرد تحصیلی
دانشآموزان تأثیر مثبت میگذارند .نتایج پژوهش السینار ،آکار ،دمیر و دمیرهان )0270( 5نشان داد
که باورهای معرفتشناختی با مهارتهای حل مسأله ،تفکر و یادگیری ،حضور فعال در کالس و
نگرش نسبت به مدرسه ارتباط دارد و بر روی عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر مثبت میگذارد.
همچنین در پژوهشهای مختلف (ریکو ،پیرس و مدینیال0272 ،72؛ پاکدامن ساوجی و همکاران،
0270؛ ارگون و کاراز0270 ،؛ دی-جانس ،ناوارو و ازکوئرا )0279 ،77رابطه مثبت و معنادار باورهای
معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی مورد تأیید قرار گرفته است.
در مجموع با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی
دانشآموزان ،پژوهش و تحقیق علمی بر روی متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی ،باورهای
معرفتشناختی و مهارتهای مطالعه و تبیین رابطه و تأثیر آنها بر یکدیگر ،ضمن اینکه موجب
گسترش دیدگاههای نظری و تئوریکی در حوزه روانشناسی تربیتی شده ،در عین حال میتواند
بهمثابه چراغ راهنما فرا روی خانوادهها ،جامعه ،مدیران مدارس و نظام آموزشی و تحصیلی کشور
قرار گیرد .در نتیجه با توجه به ارتباط خودکارآمدی تحصیلی و باورهای معرفتشناختی با
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10. Ricco, Pierce & Medinilla
11. De - Juanas, Navarro & Ezquerra
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مهارتهای مطالعه از یکسو و رابطه مهارتهای مطالعه با عملکرد تحصیلی از سوی دیگر ،هدف
اصلی این پژوهش بررسی نقش واسطهای مهارتهای مطالعه در میان خودکارآمدی تحصیلی،
باورهای معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی می باشد .لذا بر اساس پیشینه نظری و تجربی موجود در
مورد روابط متغیرها ،مدلی را بهعنوان مدل مفهومی (شکل  )7انتخاب و با استفاده از روش مدل
تحلیل مسیر در میان دانشآموزان دوره متوسطه اول شهر ارومیه مورد آزمون قرار گرفته است.

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

 .2روش پژوهش
الف) طرح پژوهش

با توجه به ماهیت موضوع و هدف پژوهش ،روش اجرای این پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح
پژوهش ،همبستگی و از نوع معادالت ساختاری است .هدف این روش بهدست دادن برآوردهای کمی
روابط علّی ،بین مجموعهای از متغیرهاست.
ب) جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری پژوهش شامل دانشآموزان دوره متوسطه اول شهر ارومیه ( 01887نفر) بود که در
سالتحصیلی  59-59مشغول به تحصیل بودند .در این پژوهش ،جهت آزمایش الگوی پیشنهادی ،از
روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .به این صورت که ابتدا از بین 70۲
مدرسه دوره متوسطه اول نواحی  7و  0شهر ارومیه 9 ،مدرسه ( 0مدرسه پسرانه و  0مدرسه
دخترانه) بهطور تصادفی از هر ناحیه انتخاب شد .سپس از هر مدرسه 0 ،کالس بهصورت تصادفی و
از هر کالس  07دانشآموز به شکل تصادفی و بر اساس حروف الفبا برای پژوهش و پاسخگویی به
سؤاالت انتخاب شدند .در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه ،برای هر زیرمتغیر  02نمونه در نظر
گرفته شد و در نهایت با توجه به ریزش احتمالی مشارکتکنندگان 092 ،دانشآموز برای شرکت در
پژوهش انتخاب شدند.
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ج) ابزارهای پژوهش

پرسشنامه مهارتهای مطالعه :در پژوهش حاضر بهمنظور سنجش مهارتهای مطالعه دانشآموزان،
از مقیاس مهارتهای مطالعه کانگاس )0225( 7استفاده شد .این پرسشنامه شامل  92سؤال است
که شش متغیر :توانایی خواندن متون درسی( 0سؤاالت  7تا  ،)8یادداشتبرداری( 0سؤاالت  5تا ،)70
تقویت حافظه( 9سؤاالت  79تا  ،)00آمادگی برای امتحان( 9سؤاالت  00تا  ،)09افزایش تمرکز۲
(سؤاالت  09تا  )99و مدیریت زمان( 1سؤاالت  99تا  )92را شامل میشود .پرسشها با مقیاس
چهاردرجهای (همیشه ،اغلب اوقات ،گاهی اوقات ،بهندرت) و بهترتیب با نمرات  7تا  9نمرهگذاری
شده است .خورشید ،تانور و قسمی )0270( 8ضرایب پایایی زیرمقیاسهای پرسشنامه مهارتهای
مطالعه را بین  2/09تا  2/95و ضریب پایایی کل پرسشنامه را  2/8۲گزارش کردهاند .همچنین در
پژوهشی کانمانی ،چیترا ،ماریموتو و ماالتی )027۲( 5ضرایب پایایی زیرمقیاسهای پرسشنامه
مهارتهای مطالعه را بین  2/09تا  2/91بهدست آوردهاند .بادله ،حسینی ،چرکزی ،جعفری و بخشا
( )7050نیز پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  2/80گزارش کردهاند.
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی :در پژوهش حاضر بهمنظور سنجش خودکارآمدی تحصیلی
دانشآموزان ،از مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک ،هیکس و رایان )7551( 72استفاده شد .این
مقیاس دارای پنج ماده میباشد که منعکس کننده ادراک دانشآموزان از شایستگیشان در انجام
تکالیف کالس میباشد .این مقیاس یک ابزار خود گزارشی است که مادههای آن از نوع لیکرت
پنجدرجهای ( =7کامالً موافقم =0 ،موافقم =0 ،نظری ندارم =9 ،مخالفم =9 ،کامالً مخالفم) بر مبنای
ابزارهای مختلف موجود ساخته شده است .پایایی این مقیاس توسط میگلی ،ماهر ،هرودا ،آندرمن و
فریمن )0222( 77با روش آلفای کرونباخ  2/18گزارش شده است .هاشمی شیخ شبانی ()7082
پایایی این مقیاس را با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون بهترتیب  2/۲9و 2/95
گزارش کرده است .همچنین حاجی یخچالی ،مروتی و فتحی ( )7050در پژوهشی بهمنظور بررسی
پایایی خودکارآمدی تحصیلی از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند که در این پژوهش ضریب آلفای
کرونباخ برای مقیاس خودکارآمدی تحصیلی  2/80بهدست آمد.
1. Congos
2. the ability to read textbooks
3. taking notes
4. memory improvement
5. exam preparation
6. increased focus
7. time management
8. Khurshid, Tanveer & Qasmi
9. Kanmani, Chitra, Marimuthu & Malathi
10. Patrick, Hicks & Ryan
11. Midgley, Maehr, Hruda, Anderman & Freeman
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پرسشنامه باورهای معرفتشناختی :در پژوهش حاضر بهمنظور سنجش باورهای معرفتشناختی
دانشآموزان ،از مقیاس باورهای معرفتشناختی شومر )7552( 7استفاده شد .شومر این پرسشنامه
را برای سنجش پنج بعد معرفتشناختی پیشنهادیاش ساخت .از این پنج بعد معرفتشناختی ،سه
بعد به خود دانش (ساختار ،قطعیت و منبع) و دو بعد دیگر (کنترل و سرعت) به اکتساب دانش
مربوط میشد .در پژوهش حاضر از فرم کوتاه شده این پرسشنامه که شامل  02سؤال میباشد
استفاده شد .این فرم ،پنج بعد معرفتشناسی توانایی ذاتی (( 0)IAسؤاالت  ،)79،72،5،8،1،۲ساده
بودن دانش (( 0)SKسؤاالت  ،)02،05،08،01،09،00،00،07،77یادگیری سریع (( 9)QLسؤاالت
 ،)78،71،7۲ ،09،02،75ثبات دانش (( 9)CKسؤاالت  )0۲،79،70،70و توانایی وقوف بر همهچیز یا
همهدانی (( ۲)OAسؤاالت  )9،9،0،0،7را اندازهگیری مینماید .سؤالها در طیف لیکرت
هفتدرجهای از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم قرار دارند که نمرهگذاری برخی از سؤالها از  1تا  7و
برخی دیگر از  7تا  1است .پنگ و فیتزجرالد )022۲( 1گزارش کردهاند که روایی محتوایی 8مقیاس
باورهای معرفتشناختی را صاحبنظران حوزه روانشناسی تربیتی و روایی پیشبین 5آن را نیز
بافتهای متعدد یادگیری تأیید کردهاند .شومر ( )7550ضریب پایایی پرسشنامه را  2/19و پایایی
هر یک از عوامل را بین  2/۲0تا  2/89گزارش کرده است .دوئل و شومر-آیکینز )0227( 72ضریب
پایایی را با استفاده از روش بازآزمایی  2/19گزارش کردهاند .سیف ،رضویه و لطیفیان ()708۲
ضرایب پایایی زیرمقیاسهای پرسشنامه باورهای معرفتشناختی را بین  2/۲7تا  2/19و
شعبانیورکی )0220( 77ضریب پایایی کل پرسشنامه را  2/15گزارش کردهاند .معنویپور ()7057
نیز در پژوهشی ضرایب پایایی زیرمقیاسهای پرسشنامه باورهای معرفتشناختی را بین  2/0تا
 2/91و ضریب پایایی کل پرسشنامه را  2/18بهدست آورده است.
عملکرد تحصیلی :در پژوهش حاضر بهمنظور سنجش عملکرد تحصیلی دانشآموزان ،از میانگین
نمرات دانشآموزان در نیمسال اول سال تحصیلی  59-59استفاده شد.

1. Schommer
)2. Innate ability (IA
)3. simple knowledge (SK
)4. quick learning (QL
)5. certain knowledge (CK
)6. omniscient authority (OA
7. Peng & Fitzgerald
8. content validity
9. predictive validity
10. Duell & Schommer - Aikins
11. Shabani Varaaki

سال ششم ،شمارة یازدهم ،پاییز و زمستان 05 7931

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

د) روش اجرای پژوهش

به منظور اجرای پژوهش ،نخست اقدام به اخذ مجوز الزم برای انجام پژوهش و توزیع پرسشنامهها
در مدارس دوره متوسطه اول نواحی  7و  0شهر ارومیه شد .در مرحله بعد ضمن هماهنگیهای الزم
از طریق اداره کل آموزشوپرورش استان آذربایجانغربی با ادارات آموزشوپرورش نواحی  7و 0
ارومیه ،در بازه زمانی یکماهه ،با مراجعه به مدارس و مطلع کردن مدیران و مسئوالن از اهداف
پژوهش ،پرسشنامهها در بین دانشآموزان توزیع گردید .میانگین زمان پاسخگویی به سؤاالت
پرسشنامهها 99 ،دقیقه بود.
 .3یافتههای پژوهش
برای تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش ،از روشهای آمار توصیفی و روشهای آمار استنباطی استفاده
شد .در سطح توصیفی از شاخصهای پراکندگی مثل واریانس و انحراف معیار و هم از شاخصهای
مرکزی نظیر میانگین استفاده شد .ابتدا یافتههای توصیفی با نرمافزار  SPSS-22مورد آزمون قرار
گرفتند ،سپس فرضیه های پژوهش با آزمون تحلیل مسیر و آزمون نیکویی برازش ،با استفاده از
نرمافزار  AMOSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
جدول  :1مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف

متغیرها

خرده مقیاسها

میانگین

باورهای
معرفتشناختی

نمره کلی
تواناییهای ذاتی
ساده بودن دانش
یادگیری سریع
ثبات دانش
توانایی وقوف بر همهچیز

708/۲9
08/09
9۲/89
75/2۲
02/7۲
09/08

خودکارآمدی
تحصیلی

نمره کلی

07/05

0/50

نمره کلی

790/7۲

00/05

توانایی خواندن متون
درسی
یادداشتبرداری
تقویت حافظه

00/72

9/75

70/80
01/00

0/99
9/97

آمادگی برای امتحان

01/27

9/۲5

افزایش تمرکز

02/58

9/08

مدیریت زمان

7۲/21

9/29

نمره کلی

78/25

7/11

مهارتهای
مطالعه

عملکرد
تحصیلی

استاندارد
79/17
9/20
۲/57
0/90
0/51
1/28

چولگی

کشیدگی

2/010

-2/009

-2/5۲1

7/978

-2/908

-7/2۲8

-2/020

2/890
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جدول  7مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .متغیر باورهای معرفتشناختی
میانگین آن  ،708/۲9انحراف استاندارد آن  ،79/17چولگی آن  2/010و کشیدگی آن -2/009
بهدست آمد .در متغیر خودکارآمدی تحصیلی میانگین آن  ،07/05انحراف استاندارد آن ،0/50
چولگی آن  -2/5۲1و کشیدگی آن  7/978بهدست آمد .در متغیر مهارتهای مطالعه میانگین آن
 ،790/7۲انحراف استاندارد آن  ،00/05چولگی آن  -2/908و کشیدگی آن  -2/020بهدست آمد .در
متغیر عملکرد تحصیلی میانگین آن  ،78/25انحراف استاندارد آن  ،7/11چولگی آن  -7/2۲8و
کشیدگی آن  2/890بهدست آمد.
جدول  :2اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش
متغیر مالک
مهارتهای مطالعه
عملکرد تحصیلی
عملکرد تحصیلی

متغیرهای پیشبین
باورهای معرفتشناختی
خودکارآمدی تحصیلی
باورهای معرفتشناختی
خودکارآمدی تحصیلی
مهارتهای مطالعه

اثرات

اثرات

مستقیم

غیرمستقیم

** 2/09
** 2/00
**-2/00
** 2/00
* 2/70

2/290
**2/00

اثرات کل
** 2/09
** 2/00
**-2/08
** 2/۲9
* 2/70

 **P<0.01و *P<0.05

جدول  0مقادیر ضرایب مستقیم و غیرمستقیم را به سمت متغیرهای مالک نشان میدهد .اثر
مستقیم باورهای معرفتشناختی و خودکارآمدی تحصیلی بهترتیب با مقادیر  2/09و  2/00بر روی
مهارتهای مطالعه در سطح  2/27معنادار میباشد .همچنین اثر مستقیم باورهای معرفتشناختی با
ضریب  -2/00بر روی عملکرد تحصیلی منفی و در سطح  2/27معنادار میباشد .از سوی دیگر اثر
مستقیم خودکارآمدی تحصیلی با ضریب  2/00بر روی عملکرد تحصیلی مثبت و در سطح 2/27
معنادار میباشد .اثر مستقیم مهارتهای مطالعه به سمت عملکرد تحصیلی نیز با ضریب  2/70مثبت
و در سطح  2/29معنادار است .همچنین ضریب غیرمستقیم باورهای معرفتشناختی بهسمت
عملکرد تحصیلی نیز  2/290بهدست آمد که معنادار نیست ،ولی ضریب غیرمستقیم خودکارآمدی
تحصیلی بهسمت عملکرد تحصیلی  2/00بهدست آمد که این ضریب در سطح آلفای  2/27معنادار
میباشد.
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جدول  :3مشخصههای نکویی برازندگی مدل پیشبینی عملکرد تحصیلی
شاخصهای برازندگی
آزمون مجذور کای ()χ0
سطح معنیداری
درجه آزادی ()df
نسبت مجذور کای به درجه آزادی ()χ0/df
شاخص نیکویی برازش (7)GFI
شاخص نیکویی برازش تعدیلیافته (0)AGFI
شاخص برازندگی هنجار شده (0)NFI
شاخص برازندگی تطبیقی (9)CFI
شاخص برازندگی افزایشی (9)IFI
شاخص توکر -لویس (۲)TLI
ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب (1)RMSEA

مقدار
2/89
P≥2/29
7
2/89
2/55
2/58
2/55
7
7
7
2/0۲

جدول  0مشخصههای نکویی برازندگی مدل مفهومی پژوهش حاضر را نشان میدهد .شاخص
کای اسکوایر 8یک شاخص برازندگی مطلق بهحساب میآید و هر چه از صفر بزرگتر باشد ،برازندگی
مدل کمتر است؛ اما برای مدلهای با حجم نمونه بزرگ ،مجذور کای اسکوایر تقریباً همیشه از نظر
آماری معنادار است ،لذا شاخص دقیقی به نظر نمیآید (قاسمی .)7050 ،با توجه به این موضوع
مقدار کای اسکوایر در مدل حاضر  2/89بهدست آمد و نسبت کای اسکوایر بر درجه آزادی 2/89
بهدست آمد .یکی از شاخصهای موردنظر ،شاخص نیکویی برازش ( )GFIاست .مقدار این شاخص
بین صفر و یک متغیر است و هرچه به یک نزدیکتر باشد ،برازش بیشتری دارد .در مدل پژوهش
حاضر این شاخص  2/55بهدست آمد .شاخص نیکویی برازش تعدیل شده ( )AGFIنیز یکی از
شاخصهای مهم برازش است که مقدار آن اگر از  2/89بیشتر باشد برازش الگو قابلقبول است.
شاخص نیکویی برازش تعدیل شده در پژوهش حاضر  2/58بهدست آمد .شاخص برازندگی هنجار
شده ( )NFIیک شاخص برازندگی افزایشی هنجار شده است و در تعیین برازش الگو به کار میرود.
مقدار این شاخص باید باالی  2/52باشد (قاسمی .)7050 ،در پژوهش حاضر مقدار شاخص برازندگی
هنجار شده  2/55بهدست آمد .شاخصهای برازندگی تطبیقی ( )CFIو برازندگی افزایشی ()IFI
شاخصهایی هستند که هر چه به  7نزدیکتر باشند ،برازش مدل بهتر است .در پژوهش حاضر مقدار
1. goodness of fit index
2. adjusted goodness of fit index
3. normal of fit index
4. comparative of fit index
5. incremental of fit index
6. tucker - lewis index
7. root mean square error of approximation
8. chi - square
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شاخص برازندگی تطبیقی  7و مقدار شاخص برازندگی افزایشی  7بهدست آمد .شاخص دیگری که
مدنظر است شاخص برازندگی هنجار نشده توکر – لویس ( )TLIاست .مقدار مطلوب این شاخص
 2/52در نظر گرفته میشود .مقدار شاخص توکر – لویس در پژوهش حاضر  7بهدست آمد.
همچنین شاخص ریشه تقریب میانگین مجذورات ( )RAMSEAیکی از شاخصهای برازندگی است
که ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده است و بهعنوان تابعی از کواریانس تفسیر میشود .مقدار
این شاخص هرچه به صفر نزدیکتر باشد ،مدل برازش مناسبتری دارد که در پژوهش حاضر این
مقدار برابر  2/0۲بهدست آمد .در مجموع مقادیر شاخصهای برازندگی نشان داد که ،مدل استفاده
شده در این پژوهش ،مدلی روا میباشد ،از برازش نسبتاْ خوبی برخوردار است و چهارچوب مناسبی
را جهت بررسی عملکرد تحصیلی ارائه میدهد.

شکل  :2مدل تحلیل مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر شناسایی روابط خودکارآمدی تحصیلی و باورهای معرفتشناختی با عملکرد
تحصیلی با توجه به نقش واسطهای مهارتهای مطالعه در بین دانشآموزان دوره متوسطه اول شهر
ارومیه در چهارچوب یک مدل علی به روش تحلیل مسیر بود .بهطورکلی مقادیر شاخصهای
برازندگی نشان دادند که مدل پیشنهادی در این پژوهش ،مدلی روا میباشد و از برازش نسبتاً خوبی
برخوردار است.
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی اثر مستقیم بر عملکرد تحصیلی
دانشآموزان میگذارد .نتیجه بهدستآمده با پژوهشهای جمالی و همکاران ()0270؛ چن و یوشر
( )0270و براین و همکاران ( )0279همسو است .پورقاز ،محمدی و دوستی ( )7050در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که دانشآموزان با خودکارآمدی باال نسبت به دانشآموزان با
خودکارآمدی پایین از عملکرد تحصیلی بهتری برخوردار هستند و دیرتر تسلیم موانع و مشکالت
میشوند .نتایج پژوهش چن و یوشر ( )0270نشان داد که خودکارآمدی بر روی توانایی یادگیری و
عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر مثبت میگذارد .همچنین جمالی و همکاران ( )0270در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی تحصیلی بهعنوان یک عامل انگیزشی ،منجر به
افزایش عملکرد تحصیلی دانشآموزان میشود .در تبیین این یافته میتوان گفت که خودکارآمدی
تحصیلی الگوهای فکری ،رفتاری و هیجانی دانشآموزان را تحت تأثیر قرار میدهد ،روی میزان
استقامت ،تعهد و تالش دانشآموزان برای رسیدن به اهداف تأثیر میگذارد و موجب افزایش عملکرد
تحصیلی دانشآموزان میشود (بندورا .)022۲ ،دانشآموزان دارای خودکارآمدی باال در مقایسه با
دانشآموزان دارای خودکارآمدی کم ،از نقاط قوت و ضعف خود مطلع هستند ،اهداف واقعبینانه
انتخاب میکنند ،عزتنفس باالیی دارند و نیز کنترل بیشتری بر زندگی خودشان دارند (کریمزاده و
محسنی .)7089 ،بر این اساس میتوان چنین نتیجهگیری کرد که باورهای مثبت دانشآموزان
درباره توانایی های خود ،بر میزان خودکارآمدی آنان در عملکرد تحصیلی میافزاید و در نهایت سبب
بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان میشود؛ زیرا افزایش خودکارآمدی با هدفگزینی بهتر ،تالش
بیشتر ،استفاده از راهکارهای مناسبتر و عملکرد تحصیلی بهتر ارتباط دارد.
همچنین با توجه به یافتههای پژوهش ،اثر غیرمستقیم خودکارآمدی تحصیلی بر عملکرد
تحصیلی دانشآموزان معنادار است .این یافته با نتایج تحقیقات النگ ،مونوی ،خوبالچ ،هارپر و
مارفی)0221( 7؛ پیترسون و همکاران ( )0270و بنیاسدی و پورشافعی ( )7057همسو است .بلیک
و لری )022۲( 0در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که دانشآموزان با خودکارآمدی باال ،نمرات
باالیی را در آزمون ریاضی کسب میکنند ،از مهارتهای مطالعه مناسبتری استفاده میکنند،
عملکرد تحصیلی بهتری دارند و در مقایسه با سایر دانشآموزان از پیشرفت تحصیلی باالتری
برخوردار هستند .نتایج پژوهش النگ و همکاران ( )0221نشان داد که خودکارآمدی و اهداف
یادگیری به عالقهمندی دانشآموزان نسبت به درس کمک میکنند ،آنها را به استفاده از
مهارتهای مطالعه مناسب ترغیب میکنند و باعث پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میشوند.
همچنین پیترسون و همکاران ( )0270در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که اشخاص با
1. Long, Monoi, Khoblauch, Harper & Murphy
2. Blake & Larry
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خودکارآمدی باال تمایل زیادی به برنامهریزی مؤثر ،ارائه عملکرد خوب ،پذیرش ایدههای جدید،
استفاده از مهارت های مطالعه مناسب و رفع نیازهای دیگران دارند و از عملکرد تحصیلی باالتری
برخوردار هستند .در تبیین این یافته میتوان گفت که خودکارآمدی همچون توانایی ذهنی عمومی،
تأثیراتی مستقیم و نیرومند بر روی مهارتهای مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارد و
دانش آموزان دارای خودکارآمدی باال از احساس شایستگی ،انگیزش درونی ،قدرت انتخاب ،تعهد به
اهداف و مهارتهای مطالعه مناسب برخوردار هستند و در مقایسه با سایر دانشآموزان عملکرد
تحصیلی باالیی دارند (کمالیزارچ ،کدیور ،قاضیطباطبایی و کیامنش .)7089 ،بر این اساس میتوان
چنین نتیجه گیری کرد که باور داشتن به توانایی و شایستگی خود و برخوردار بودن از حس
خودکارآمدی میتواند بر مهارتهای مطالعه ،عملکرد تحصیلی ،انجام دادن تکالیف ،میزان تالش و
نوع راهبردهای شناختی مورد استفاده در دانشآموزان تأثیر بگذارد و باعث پیشرفت تحصیلی آنان
شود.
عالوه بر این ،تأثیر مستقیم باورهای معرفتشناختی بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان در این
پژوهش تأیید شد .این یافته با نتایج پژوهشهای یلماز  -توزون و توپکو ()0272؛ السینار و همکاران
( )0270و دی -جانس و همکاران ( )0279همسو است .یلماز-توزون و توپکو ( )0272در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که فراشناخت و باورهای معرفتشناختی ،بر عملکرد تحصیلی
دانشآموزان تأثیر مثبت میگذارند .نتایج پژوهش شومر )7550( 7نشان داد که باورهای
معرفتشناختی دانشآموزان بر روی رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر
میگذارد .همچنین السینار و همکاران ( ) 0270در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که باورهای
معرفتشناختی با مهارتهای حل مسأ له ،تفکر و یادگیری ،حضور فعال در کالس و نگرش نسبت به
مدرسه ارتباط دارد و بر روی عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر مثبت میگذارد .در تبیین این
یافته میتوان گفت که باورهای معرفتشناختی نقش تعیینکنندهای را در پردازش و تفسیر
اطالعات ،درک و فهم معلومات ،روشهای یادگیری ،سطح تفکر و مهارتهای حل مشکل
دانشآموزان ایفا میکنند و بهعنوان یک شاخص قوی برای معلمان در جهت فهم رفتار و افکار
دانشآموزان مورد استفاده قرار میگیرند (ارگون و کاراز .)0270 ،بر این اساس میتوان چنین
نتیجهگیری کرد که باورهای معرفتشناختی بر حضور فعال در یادگیری ،مقاومت و پشتکار در
مواجه با تکالیف دشوار ،درک مطلب ،رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر
میگذارد و در نهایت سبب پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میشود.
همچنین تأثیر غیرمستقیم باورهای معرفتشناختی بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان در این
پژوهش تأیید نشد .نتیجه بهدستآمده با پژوهشهای کیزیلگونس و همکاران ()0225؛ برامی و
1. Schommer
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همکاران ( )0225و رضایی ( )7088ناهمسو است .دلیل ناهمسو بودن میتواند بهعلت استفاده از
ابزارهای گوناگون ،گروههای متفاوت سنی و فرهنگهای متفاوت شرکتکنندگان در پژوهش باشد.
کیزیلگونس و همکاران ( )0225در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که باورهای معرفتشناختی
بر مهارتهای مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر میگذارند .نتایج پژوهش رضایی
( )7088نشان داد که باورهای معرفتشناختی میتواند بر استفاده از مهارتهای مطالعه و
راهبردهای یادگیری دانشجویان تأثیر داشته باشد .نتایج پژوهش شومر و همکاران (7550؛ نقل از
هاکان و مونیر )0277 ،7نشان داد که باورهای معرفتشناختی دانشآموزان بر مهارتهای مطالعه
آنان تأثیر میگذارند .نتایج پژوهش هوفر )0229( 0نشان داد که باورهای معرفتشناختی میتواند
بهصورت غیرمستقیم بر روی عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر بگذارد .همچنین برامی و همکاران
( )0225در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که باورهای معرفتشناختی نقش مهمی در چگونگی
یادگیری دانشآموزان ،استفاده از مهارتهای مطالعه مناسب ،تبیین و تفسیر اطالعات ،کنترل
فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان ایفا میکنند .در تبیین این یافته میتوان گفت که
توسعه باورهای معرفت شناختی ،نقش مهمی در تسهیل تغییرهای مفهومی ،سازماندهی دانش علمی
در ساختارهای شناختی و فرصتهای یادگیری دانشآموزان ایفا میکند و فهم ارتباط باورهای
دانش آموزان با عوامل تأثیرگذار در محیط یادگیری به تبیین موفقیتها و مشکالت دانشآموزان در
کالس درس کمک میکند و برای بهبود آموزش مؤثر است (بوهل .)0228 ،0بر این اساس میتوان
چنین نتیجهگیری کرد که باورهای معرفتشناختی نقش مهمی در چگونگی یادگیری ،آموزش،
انتخاب راهبردهای شناختی و فراشناختی ،تبیین و تفسیر اطالعات ،پشتکار و مهارتهای مطالعه
دانشآموزان ایفا میکنند و بر روی پیشرفت تحصیلی آنان تأثیر میگذارند.
بهعالوه ،یافته دیگر پژوهش حاضر نشان داد که مهارتهای مطالعه اثر مستقیم بر عملکرد
تحصیلی دانشآموزان میگذارند .این یافته با نتایج پژوهشهای حسنبیگی و همکاران (،)0277
کاراکیس ( )0270و رضایی ( )7088همسو است .حسن بیگی و همکاران ( )0277در پژوهش خود
به این نتیجه رسیدند که دانشجویان با معدل باال در مقایسه با دانشجویان با معدل پایین،
مهارت های مطالعه بهتری را دارند و از عملکرد تحصیلی باالتری برخوردار هستند .نتایج پژوهش
رضایی ( )7088نشان داد که آموزش مهارتهای مطالعه ،باعث افزایش پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان میشود و عملکرد تحصیلی آنها را بهبود میبخشد .بوهلر ،شویند و فولس )0221( 9در
پژوهش خود دریافتند که راهبردهای یادگیری و مطالعه ،یادگیری را بهبود میبخشد و عملکرد
1. Hakan & Munire
2. Hofer
3. Buehl
4. Boehler, Schwind & Folse
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تحصیلی دانشجویان را باال میبرد .همچنین کاراکیس ( )0270در پژوهش خود به این نتیجه رسید
که دانشآموزانی که در مطالعه خود از مهارتها و تکنیکهای مطالعه مؤثر استفاده نمیکنند،
نمیتوانند برای مطالعه خود برنامه ریزی کنند ،قادر به سازگار کردن خود با سطح کالس نیستند،
دارای انگیزه کافی برای یادگیری و مطالعه نیستند و در نهایت با شکست تحصیلی روبهرو میشوند،
در مقابل دانشآموزانی که از مهارتهای مطالعه مؤثر استفاده میکنند ،به سطوح باالی موفقیت
میرسند و نگرش مثبتی نسبت به درس و تحصیل دارند .در تبیین این یافته میتوان گفت که عالوه
بر هوش ،انگیزه ،ویژگیهای عاطفی و کیفیت آموزش ،مهارتهای مطالعه در موفقیت تحصیلی
دانشآموزان نقش بسزایی ایفا میکند و یکی از دالیل شکست تحصیلی دانشآموزان به ضعف
مهارتهای مطالعه آنان مربوط میشود (حقانی و خدیوزاده .)0225 ،7نارسایی مهارتهای مطالعه
میتواند تمام مزایای یک محیط آموزشی مطلوب و حتی قابلیتهای هوشی ،شخصی و سالمت
جسمی  -روانی دانشآموزان را بهطور منفی تحت الشعاع خود قرار دهد و از طرفی در صورت
کارآمدی میتواند بسیاری از نارساییهای احتمالی در محیطهای آموزشی و یا حتی کاستی در
انگیزش تحصیلی و سالمت جسمی  -روانی را که میتواند تأثیر نامطلوبی در عملکرد تحصیلی را
داشته باشد ،را تعدیل یا جبران کند (کوشان و حیدری .)7089 ،بر این اساس میتوان چنین
نتیجهگیری کرد که مهارتهای مطالعه دانشآموزان ،درک مطلب ،سرعت یادگیری ،خودپنداره،
برنامهریزی ،تنظیم وقت و قدرت حل مسأله آنان را افزایش میدهد و موجب افزایش انگیزش
تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان میشود.
بهعالوه ازجمله یافتههای مهم این پژوهش آن بود که متغیر مهارتهای مطالعه در روابط بین
متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی ،باورهای معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان نقش
میانجی دارد .نتایج برخی از مطالعات (کیزیلگونس و همکاران0225 ،؛ السینار و همکاران0270 ،؛
پیترسون و همکاران0270 ،؛ چن و یوشر )0270 ،وجود رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی ،باورهای
معرفتشناختی و مهارتهای مطالعه را از یکسو و وجود رابطه بین مهارتهای مطالعه و عملکرد
تحصیلی (حسنبیگی و همکاران0277 ،؛ کاراکیس )0270 ،را از سوی دیگر مورد تأیید قرار دادند؛
بنابراین فرض نقش میانجی مهارتهای مطالعه در میان خودکارآمدی تحصیلی ،باورهای
معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی در میان دانشآموزان که مهمترین یافته پژوهش حاضر است،
بهنوعی با سوابق تحقیق حاضر مطابقت دارد.
یافتههای این پژوهش با چندین محدودیت مواجه است :اول اینکه جمعآوری اطالعات این
پژوهش از دانشآموزان و به کمک پرسشنامه بوده است و احتمال سوگیری وجود دارد .دوم ،روش
معادالت ساختاری علیت را ثابت نمیکند ،بنابراین در استفاده از علت و معلول در این پژوهش ،باید
1. Haghani & Khadivzade
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جوانب احتیاط رعایت شود .سوم اینکه نمرات نیمسال اول نمیتواند بهترین شاخص برای سنجش
عملکرد تحصیلی دانشآموزان باشد ،به نظر میرسد در صورت وجود آزمونهای معیار شده برای
عملکرد تحصیلی ،یافتهها از اطمینان بیشتری برخوردار خواهند بود .چهارم ،پژوهش حاضر روی
دانشآموزان دوره متوسطه اول انجام شد ،بنابراین برای تعمیم به سایر گروهها باید احتیاط کرد.
پیشنهاد میشود پژوهشگران بعدی نقش میانجی سایر متغیرهای شناختی را مورد بررسی قرار
دهند ،در مورد متغیرهای دخیل دیگر در عملکرد تحصیلی نظیر عوامل خارجی (مانند معلمان) و
عوامل داخلی مانند (سطح انتظارات و ارزش تحصیل و درس برای افراد) به انجام پژوهش بپردازند و
برای آزمون الگوهای مشابه و تعمیمیافتهها از نمونههای دیگری با سنین و مقاطع تحصیلی متفاوت
استفاده کنند .همچنین با توجه به تأثیر مستقیم مهارتهای مطالعه بر عملکرد تحصیلی
دانشآموزان پیشنهاد میشود جزوات آموزشی در زمینه مهارتهای مطالعه صحیح به دانشآموزان
در بدو ورود به مدرسه ارائه شود و کارگاههای آموزشی مهارتهای صحیح مطالعه در طول سال
تحصیلی برگزار شود .از سوی دیگر با توجه به اینکه خودکارآمدی تحصیلی و باورهای
معرفتشناختی از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان میباشند ،پیشنهاد
میشود که نظام آموزشی برنامه هایی را برای رشد و ارتقاء سطح خودکارآمدی تحصیلی و باورهای
معرفتشناختی دانشآموزان در نظر بگیرد.
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