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چکیده
هدف :هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای فراشناختی بر مهارتهای مطالعه و هیجانات
تحصیلی دانشآموزان پسر پایه دهم مدارس شهرستان اردبیل بود.
روش :روش پژوهش نیمهآزمایشی (نیمهتجربی) و با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری
تحقیق کلیه دانشآموزان پسر پایه دهم مدارس شهرستان اردبیل در سال تحصیلی  6971-79بودند که از بین آنها 42
نفر برای گروه آزمایش و  42نفر هم برای گروه کنترل به روش نمونهگیری چندمرحلهای انتخاب شد .از پرسشنامههای
مهارت مطالعه ( )SSIدنیس کنگاس و هیجانات تحصیلی پكران و همكاران برای گردآوری اطالعات استفاده شد .گروه
آزمایش طی  8جلسه تحت آموزش مهارتهای فراشناختی قرار گرفتند و در این مدت گروه کنترل هیچ آموزشی
دریافت نكردند .دادهها از طریق آزمونهای تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانكوا) تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد آموزش مهارتهای فراشناختی بهطور معناداری موجب افزایش مهارتهای مطالعه و مؤلفههای
آن به جزء تقویت حافظه و افزایش هیجانات مثبت تحصیلی و کاهش هیجانات منفی تحصیلی در بین آزمودنیها در
مرحله پسآزمون شده است (.)P>1/16
نتیجهگیری :به طور کلی ،نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از اهمیت باالی آموزش مهارتهای فراشناختی
(برنامهریزی ،نظارت ،نظم دهی) در بهبود مهارتهای مطالعه و افزایش هیجانات مثبت تحصیلی و کاهش هیجانات
منفی تحصیلی دانشآموزان است.
کلید واژهها :مهارتهای فراشناختی ،مهارتهای مطالعه ،هیجانات تحصیلی.
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 .1مقدمه
ازجمله مهمترین نگرانیهای معلمان ،مسئوالن آموزش و خانوادهها ،پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از
افت تحصیلی دانشآموزان است .براساس مطالعات متعدد ،افت تحصیلی تأثیر بسزایی در سرنوشت
فرد داشته و همچنین هزینه گزافی به خانواده و جامعه تحمیل میکند (دادفر ،بازدار ،نصرالهی،
عبدالحسینی و احمدی .)6979 ،در ایران ،این امر از مهمترین مشكالت کنونی نظام آموزشی است
که هرساله دهها میلیارد ریال از بودجه کشور را هدر میدهد و نیروهای بالقوه و سرمایههای جامعه
که همان نیروی انسانی است ،بیثمر میماند (گلشن فومنی .)6971 ،در سالهای اخیر ،متخصصان
تعلیموتربیت و روانشناسانتربیتی پژوهشهای قابلتوجهی را در زمینه عملكرد تحصیلی و
متغیرهای مرتبط با آنها انجام دادهاند .یادگیری فراگیران معموالً بهوسیله عملكرد تحصیلی آنها
موردسنجش قرار میگیرد .عوامل متعددی عملكرد تحصیلی دانشآموزان را تحت تأثیر قرار
میدهند .برخی از این عوامل موجب بهبود عملكرد تحصیلی و برخی دیگر باعث تضعیف عملكرد
فراگیران میشوند (سیف .)6971 ،از سوی دیگر ،دانشآموزان در محیطهای آموزشی در دستیابی به
اهداف آموزشی خود با چالشهای متعددی مواجه میشوند .وقتی چنین چالشهایی منفی در نظر
گرفته شود ،اثر زیانباری بر روی انگیزش ،عملكرد تحصیلی و بهزیستی روانشناختی فراگیران خواهد
داشت .بهعبارتیدیگر ،درحالیکه حضور در مدرسه برای بسیاری از دانشآموزان تجربههای
خوشایندی به همراه دارد ،برای برخی دیگر از دانش آموزان ،مطالب تحصیلی مانند آزمونها ،تكالیف،
ارائه مطالب و غیره منجر به فرسودگی تحصیلی دانشآموزان خواهد شد (براون ،تراماین ،هوکسا،
تالندر ،فان و لنت .)4161 ،6لذا آنچه در فرآیند یادگیری از اهمیت اساسی برخوردار است فراهم
آوردن شرایط یادگیری و موقعیت یادگیری بهگونهای است که بهترین دستاوردها حاصل آید
(سلكوک ،کالیسكان و ارول.)4119 ،4
یكی از چالشهای طول دوران تحصیلی که دانشآموزان با آن مواجه میشوند فقدان یا ضعف در
مهارتهای مطالعه 9است .مهارتهای مطالعه از موضوعاتی است که از سالهای  6791به بعد در
پژوهشهای آموزشی موردتوجه قرار گرفت و منظور این بود که افراد با بهرهگیری از چه شیوههایی
به فراگیری مطالب میپردازند (هان .)4161 ،2مهارت مطالعه روشی برای کدگذاری ،ذخیرهسازی،
نگهداری و بازگویی و استفاده از اطالعات به روش منطقی ،مؤثر و کافی است (چن4117 ،5؛ چیو 1و
همكاران .)4119 ،مطالعه یک فعالیت یگانه نیست ،بلكه میتواند اشكال مختلفی به خود بگیرد و
خوانندگان ماهر از استراتژیهای مختلف مطالعه آگاهی داشته و در موقعیتهای مختلف برای
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اهداف گوناگون از آنها استفاده میکنند (اباذری و ریگی .)6976 ،شیوه مطالعه را باید از طریق
انتخاب و ترکیب فنون و روشهای مختلف خواندن برگزید (سیف .)6975 ،کاربرد فنون بهتر،
مطالعه را آسانتر ،سریعتر و لذتبخشتر میسازد .در نتیجه خواننده نسبت به مطالب عالقه بیشتری
پیدا میکند و سبب میشود تا او به مطالعه بیشتر بپردازد و از خواندن مطالبی که باید بخواند دوری
نكند (سیف .)6975 ،مطالعات انجام شده در حیطه روانشناختی نیز نشان داده است که راهبردهای
مطالعه و یادگیری ،با تسهیل یادگیری ،عملكرد تحصیلی دانشجویان را بهبود میبخشد (اولیجنیک و
نیست6778 ،6؛ به نقل از روحانی و همكاران .)6987 ،شناخت این راهبردهای مطالعه گامی اساسی
برای مداخالت آموزشی مناسب است (پروس )6777 ،4و موفقیت دانشجویان را از طریق تعیین نقاط
قوت و ضعف مطالعه و تأمین مداخالت مناسب ارتقا میبخشد (روحانی و همكاران .)6987 ،شاید
همه این موارد را بتوان در بررسی انگیزههای آنان از مطالعه درک کرد .این عامل که نقش
تحریککننده دارد ،در کسب مهارتهای مطالعه اهمیت زیادی دارد؛ تا آنجا که به نظر «الین برگر»
یكی از مراحل تغییر در عادت ،انگیزه است (استیكر ،ترجمه ستوده.)6999 ،
یكی دیگر از مشكالت دوران تحصیلی ،هیجانات تحصیلی 9است که در طی دو دهه گذشته تالش
و توجهات تجربی و نظری فراوانی را به خود جلب کرده است و در طول سالهای گذشته ،مطالعات
نظری و تجربی نسبت به تجربههای هیجانی دانشآموزان در فرایندهای آموزشی ،به علت نفوذ
گسترده تجربیات هیجانی در فرایندهای یادگیری و عملكرد دانشآموزان گسترش یافته است
(پكران و پری .)4161 ،2عالقه و توجه تا حدی میتواند به دلیل نقشی باشد که هیجان و تنظیم
هیجانی در رفتارهای بیرونی (فردی) ایفا مینماید .نظریهپردازان و دانشمندان مختلف تعاریف
متعددی از هیجان ارائه دادهاند .پكران ،گاتز و پری )4115( 5در راستای مدلهای فرایند /مؤلفه از
هیجان ،هیجانها را بهعنوان مجموعهای از فرایندهای روانی به هم مرتبط میدانند که شامل
مؤلفههای عاطفی ،شناختی ،فیزیولوژیكی و انگیزشی است .این تعریف داللت بر این دارد که
هیجانهای وابسته به فعالیتهای مرتبط با تحصیل نیز هیجانهای تحصیلی تلقی میشوند .از دیدگاه
این نظریهپردازان هیجانهای تحصیلی هیجانهایی هستند که بهطور مستقیم به فعالیتهای
تحصیلی یا نتایج تحصیلی ،گرهخوردهاند (پكرون و همكاران .)4115 ،مدل شناختی انگیزشی پكرون
( )6774به این نتیجه دست یافت که هیجانات تحصیلی بر پیشرفت و عملكرد تحصیلی دانشآموزان
دختر و پسر اثر میگذارد که این اثر با مكانیسم انگیزشی شناختی فرد مرتبط است.
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همچنین اوریول-گرانادو 6و همكاران ( )4169در پژوهش خود تأثیر مثبت هیجانات مثبت 4را بر
عملكرد تحصیلی دانشآموزان گزارش کردهاند .این توجه روزافزون به بحث هیجانات بهطورکلی و
توجه به ارتباط بین شناخت و هیجان بهصورت خاص ،اندکاندک نگاه تیزبینانه روانشنآسانتربیتی را
نیز به خود جلب نموده است .پكران ( ،6774به نقل از ساکیز )4119 ،9از هیجانهای ویژهای که
توسط دانشآموزان در موقعیتهای یادگیری تجربه میشود و مستقیماً با یادگیری تحصیلی و
موفقیت آموزشی مربوط هستند ،با عنوان هیجانهای پیشرفت یاد میکند .هیجانهای مثبت2
(غرور ،5امیدواری 1و لذت )9و هیجانهای منفی( 8خشم ،7اضطراب ،61ناامیدی ،66شرم 64و
خستگی )69است .الزاروس ،6776( 62به نقل از حسنزاده )6981 ،بین هیجانهای ناهمخوان با
هدف 65که جلوی دستیابی به اهداف شخصی را میگیرند و هیجانهای همخوان با هدف 61که
دستیابی به اهداف شخصی را تسهیل میکنند ،تمایز قائل شده است .با توجه به نقش هیجانات در
تحصیل ،ارائه مداخالت روانشناختی در این زمینه نیز ضروری به نظر میرسد.
در طول سالیان متمادی روشهای متنوعی برای مواجهه با چالشهای تحصیلی ،رفتاری و
شناختی دانشآموزان بهکار گرفته شده است .در این زمینه یكی از پرکاربردترین روشها ،آموزش
«مهارتهای فراشناختی »69است (سعید و مهرابی .)6974 ،فراشناخت به معنای تفكر درباره تفكر،
اولین بار توسط فالول ) 6797( 68با معنای آگاهی از شناخت ،فرایندهای شناختی و هر آنچه مربوط
به آن میشود و بهعبارتدیگر ،نظارت ،ارزیابی و برنامهریزی در یادگیری و سادهترین شكل آن،
شناخت درباره شناخت بهکار رفت .فراشناخت یک مفهوم چندوجهی است .فالول (6797؛ به نقل از
جاگر ،جانسون و ریزیگت )4115 ،67فراشناخت را شامل دو عنصر اساسی میداند :دانش 41و
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مهارتها .6دانش عبارت است از مجموعه آگاهیها و باورهایی که بهمرور از طریق تجربه در حافظه
بلندمدت اندوخته میشود .منظور از مهارتهای فراشناختی ،مجموعهساز و کارهایی است که فرد،
قبل ،حین و پس از جریان یادگیری یا حل مسئله ،بهطور فعال ،به کار میگیرد تا عملكرد شناختی
خود را تنظیم و هدایت کند (جاگر و همكاران .)4115 ،این مفهوم دربرگیرنده دانش ،فرایندها و
راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی ،بر آن نظارت و یا آن را کنترل میکند (ولز.)4117 ،4
راهبردهای فراشناختی به مجموعه راهبردهای برنامهریزی ،کنترل و نظارت و نظم دهی گفته
میشود .نهتنها مهارتهای فراشناختی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی بسیار مؤثر است ،بلكه این
مهارتها از سوی معلمان و دانشآموزان قابلآموزش و یادگیریاند (سیف .)6971 ،بنابر نظر
پالینسكای و براون6789( 9؛ به نقل از سراج خرمی و صفاریان )6975 ،بسیاری از مشكالت یادگیری
و انگیزشی ناشی از فقدان مهارت و راهبردهای فراشناختی است؛ بنابراین ،این مهارتها باید
بهروشنی در طی آموزش تدریس شود (کاتاالنو .)4169 ،2آموزش فراشناختی بنابر نظریه گیج
(6769؛ ترجمه مهرمحمدی )6982 ،بهمنظور کمک به شاگردان برای سازماندهی الگوهای فكری،
رفتاری ،اجتماعی ،خودسنجی ،تمرین شفاهی ،خودآموزی ،خودرهبری ،خودآگاهی و تقویت خویش
انجام میشود .مطالعات پیشین اهمیت فراشناخت در عملكرد یادگیری را گزارش کردهاند (ژنگ5،
لی ،ژانگ و سون .)4167 ،یانگ )4169( 1در پژوهش خود بیان کرده است استراتژیهای
فراشناختی ابزاری قدرتمند برای آشكار کردن چگونگی توسعه فرایند یادگیری بهشمار میآیند و این
راهبردها باعث افزایش مهارت خودآموزی ،ارتقاء استقالل یادگیرنده و تسهیل تواناییهای یادگیری
میشود .پژوهشهای دیگری نشان میدهند دانشآموزانی که از راهبردهای فراشناختی استفاده
میکنند عملكرد تحصیلی باالتری دارند (لیم ،9الئو و نای4117 ،؛ آلسیل و یوکسل4164 ،8؛ بوریک
و سوریک4162 ،7؛ پنگ4162 ،61؛ اشنایدر4165 ،66؛ اوز4161 ،64؛ عاشوری6974 ،؛ سپهوندی،
سبزیان ،گرواند ،بیرانوند و پیرجاوید6975 ،؛ نوری ،ثناگو ،ادیب و جویباری .)6975 ،نتایج پژوهش
کریمی جوزستانی ،فرامرزی و یارمحمدیان ( )4161نشان میدهد که مهارتهای فراشناختی بر
افزایش انگیزش پیشرفت ،خودکارآمدی ،رضایت از مدرسه و تابآوری تحصیلی دانشآموزان تأثیر
1. Skills
2. Wells
3. Polinsky & Brown
4. Catalano
5. Zheng, Li, Zhang & Sun
6. Yang
7.Liem, Lau & Nie
8. Alci & Yuksel
9. Buric & Soric
10. Peng
11. Schneider
12. Öz
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دارد و از آن میتوان در مشاوره تحصیلی کودکان و نوجوانان بهره برد .راجینی سینگ )4167( 6هم
جدیداً تأثیر آگاهیهای فراشناختی را در عملكرد تحصیلی دانشجویان هندی و در به اشتراک
گذاشتن اطالعات جدید توسط آنان گزارش کردهاند .به همین دلیل ضرورت بررسیهای بیشتر در
این زمینه احساس میشود .مطالعات نشان داده است که آگاهیهای فراشناختی با آموزش ،افزایش
مییابند (نوری و همكاران)6975 ،؛ اما به نظر میرسد بسیاری از فراگیران ،فاقد مهارتهای
فراشناختی در حد کفایت هستند (بالکی و اسپنس4164 ،4؛ کوپر .)4164 ،9هرچند این راهبردها
قابل یادگیری هستند ولی بعضی از یادگیرندگان از عهده یادگیری آن برنمیآیند و الزم است در این
زمینه آموزش ببینند (سیف.)6971 ،
با وجود پیشرفتهای چشمگیر در زمینه مطالعات فراشناختی ،هنوز پرسشهای متعددی در
زمینه نحوه اثربخشی آن بر ابعاد تحصیلی دانشآموزان وجود دارد .در جستجوهای بهعملآمده هم
بهرغم اهمیت موضوع ،پژوهشهای کمی در ایران و خارج از کشور در این زمینه و با ابعادی که در
این طرح مطرح شده ،صورت گرفته است؛ بنابراین نتایج این پژوهش میتواند از نوآوری و بداعت
خاصی برخوردار باشد و نهتنها زمینه پژوهشهای آتی را فراهم آورد ،بلكه به سیاستگذاریها و
برنامهریزیهای کاربردی برای بهبود عملكرد و شاخصهای تحصیلی از طریق توسعه مهارتهای
فراشناختی منتهی شود که بر اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش بیشازپیش صحه میگذارد .بر
این اساس مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای فراشناختی بر
مهارتهای مطالعه و هیجانات تحصیلی دانشآموزان پسر پایه دهم است و درصدد پاسخگویی به این
سؤال است که آیا آموزش مهارتهای فراشناختی بر مهارتهای مطالعه و هیجانات تحصیلی
دانشآموزان پسر پایه دهم اثربخشی دارد؟
 .2روش پژوهش
این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی (نیمه تجربی) و با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل
است .در این پژوهش آموزش مهارتهای فراشناختی و عدم آموزش بهعنوان متغیرهای مستقل و
مهارتهای مطالعه و هیجانات تحصیلی بهعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدند .همچنین
وضعیت تحصیلی در این پژوهش کنترل شد.
جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشآموزان پسر پایه دهم مدارس شهرستان اردبیل در سال
تحصیلی  6971-79تشكیل میدهند .از بین مدارس موجود در این شهرستان  9مدرسه به شیوه
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب گردید .بهطورکلی ،از برخی مطالعات و بررسیها چنین
برمیآید که حجم نمونه تحقیقات از نوع بررسی روابط علت -معلولی و تجربی وجود حداقل  65نفر
1. Rajni Singh
2. Blakey & Spence
3. Cooper
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در هر گروه برای مقایسه را کافی میداند (نادری و سیف نراقی)6981 ،؛ اما در پژوهش حاضر ،به
جهت افزایش اعتبار بیرونی و نیز به جهت وجود سه رشته تحصیلی در مدارس 42 ،نفر از بین
دانشآموزان یكی از مدارس ( 8( )n=42نفر از رشته انسانی 8 ،نفر از رشته علوم تجربی و  8نفر هم
از رشته ریاضی فیزیک) بهعنوان گروه آزمایش برای آموزش مهارتهای فراشناختی انتخاب شد و از
بین دانشآموزان یكی دیگر از مدارس  42نفر ( 8( )n=42نفر از رشته انسانی 8 ،نفر از رشته علوم
تجربی و  8نفر هم از رشته ریاضی فیزیک) بهعنوان گروه کنترل انتخاب گردید .روش نمونهگیری در
پژوهش حاضر برای انتخاب مدارس بهصورت نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و برای انتخاب
دانشآموزان بهصورت نمونهگیری در دسترس بود .در ضمن مالک انتخاب نمونه آماری از هر مدرسه
براساس یک انحراف معیار پایینتر از معدل کل کالس انتخاب شد .برای گردآوری اطالعات از
ابزارهای اندازهگیری ذیل استفاده گردید:
6
مقیاس مهارت مطالعه :از پرسشنامه مهارت مطالعه ( )SSIدنیس کنگاس ( )4118استفاده شد .این
پرسشنامه شامل  51سؤال چهارگزینهای و شش خرده مقیاس است .6 :توانایی خواندن متون درسی
( 8سؤال) .4 ،یادداشتبرداری ( 5سؤال) .9 ،تقویت حافظه ( 7سؤال) .2 ،آمادگی برای امتحان (64
سؤال) .5 ،افزایش تمرکز ( 61سؤال) .1 ،مدیریت زمان ( 1سؤال) .پرسشها با مقیاس چهاردرجهای
(همیشه =اغلب اوقات= گاهی اوقات و بهندرت) و بهترتیب با نمرات  2تا  6نمرهگذاری میشوند؛ و در
مجموع نمره مهارت مطالعه از  411به فرد تعلق میگیرد .کسب نمره  11درصد و کمتر بهعنوان
مهارت مطالعه ضعیف ،نمره  11تا  81درصد بهعنوان مهارت مطالعه متوسط و نمره باالتر از 81
درصد بهعنوان مهارت مطالعه خوب در نظر گرفته میشود .کنگاس ( )4118ضریب پایایی کل
پرسشنامه و مؤلفههای آن را بین  1/91تا  1/86گزارش کرده است .در ایران این پرسشنامه توسط
شیرازیان و همكاران ( )6972در دانشگاه علوم پزشكی تهران به کار گرفته شده و پایایی کل
پرسشنامه و زیرمقیاس های آن را بین  1/94تا  1/85گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر جهت
برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برای کل پرسشنامه
 1/82و برای زیرمقیاس های توانایی خواندن متون درسی ،یادداشتبرداری ،تقویت حافظه ،آمادگی
برای امتحان ،افزایش تمرکز و مدیریت زمان به ترتیب 1/99 ،1/97 ،1/85 ،1/92 ،1/86 ،و  1/94به
دست آمد.
4
مقیاس هیجانات تحصیلی  :بهمنظور اندازهگیری هیجانات تحصیلی دانشآموزان از پرسشنامه
هیجانات مثبت و منفی تحصیلی (پیشرفت) پكران ،گوئتز و فرنزل ( )4115استفاده شد .این
پرسشنامه شامل  9بخش هیجانهای کالسی ،یادگیری و امتحان است .دو بعد هیجانهای مثبت
(دارای سه خردهمقیاس لذت ،امیدواری و غرور) و هیجانهای منفی (دارای پنج خردهمقیاس خشم،
1. Congos Study Skills Inventory
2. Academic Emotion Scale
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اضطراب ،شرم ،ناامیدی و خستگی) دارای  95ماده است .پاسخدهندگان به این پرسشنامه پاسخهای
خود را بر روی یک مقیاس لیكرت  5درجهای از  6برای کامالً مخالفم تا  5برای کامالً موافقم
درجهبندی میکنند .مادههای  6تا  44متعلق به هیجانهای مثبت (برای مثال ،از کسب دانش
جدید لذت میبرم) و مادههای  49تا  95متعلق به هیجانهای منفی (برای مثال ،مطالعه مرا
خشمگین میکند) است .حداقل و حداکثر نمره برای هیجانهای مثبت ،از  44تا  661و برای
هیجانهای منفی ،از  59تا  415است .آلفای کرونباخ خردهمقیاسهای پرسشنامه  1/95تا 1/75
بهدستآمده که بیانگر پایایی قابلقبول این ابزار است (پكران و همكاران .)4115 ،کدیور و همكاران
( )6988این پرسشنامه را برای جامعهی دانشآموزان ایرانی هنجاریابی کردند و از طریق بهکارگیری
روش تحلیل عامل تأییدی نشان دادند که ساختار پرسشنامه برازش قابلقبولی با دادهها دارد .کدیور
و همكاران ( ،)6988همسو با نتایج پژوهش پكران و همكاران ( ،)4114نشان دادند که پرسشنامهی
هیجانهای تحصیلی از همسانی درونی قابلقبولی برخوردار است و ضرایب آلفای کرونباخ را برای
خرده مقیاسهای آن بین  1/92تا  1/81محاسبه کردند .قناد ( )6974در پژوهش خود روایی این
پرسشنامه را با استفاده از روش تحلیل عاملی تأیید کرده است و همچنین در مورد پایایی
پ رسشنامه ،ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف برای هیجانهای مثبت ،بهترتیب  1/72و  1/87و برای
هیجانهای منفی ،بهترتیب  1/79و  1/76محاسبه شدند .همچنین در پژوهش هاشمیان (،)6974
ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف برای پرسشنامه هیجانهای منفی تحصیلی بهترتیب  1/75و 1/89
به دست آمد و در پژوهش سپهریان آذر و اقبالی ( )6972ضرایب آلفای بین  1/96تا 1/89
بهدستآمده است که حاکی از پایایی قابلقبول این پرسشنامه است .در پژوهش حاضر جهت برآورد
پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برای هیجانات مثبت تحصیلی
 1/81و برای هیجانات منفی تحصیلی  1/92بهدست آمد.
 .1-2روش مداخله :آموزش مهارتهای فراشناختی
این برنامه آموزشی از اثر علمی سیف ( )6971تهیه شده است .این بسته آموزشی پس از تائید روایی
محتوایی براساس ضریب توافق بین استادان روانشناسی طی هشت جلسه (هر جلسه یک ساعت) به
گروه آزمایش آموزش داده شد و گروه کنترل آموزشی دریافت نكرد .براساس این بسته ،مهارتهای
فراشناختی در سه مؤلفه شامل مهارتهای برنامهریزی ،کنترل و نظارت و نظم دهی و به شرح جدول
( )6آموزش داده شد.
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جدول  :1بسته آموزشی مهارتهای فراشناختی (سیف )1331 ،و شرح جلسات آموزش

جلسه

شرح جلسه

جلسه اول

ضرورت آموزش مهارتهای فراشناختی و اجرای پیشآزمون
آموزش مهارتهای برنامهریزی :تعیین هدف مطالعه ،پیشبینی زمان الزم برای مطالعه
و یادگیری ،تعیین سرعت مطالعه ،تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری ،انتخاب
راهبردهای یادگیری
آموزش مهارتهای کنترل و نظارت :ارزشیابی پیشرفت ،نظارت بر توجه خود  ،طرح
سؤال در ضمن مطالعه و یادگیری ،کنترل زمان و سرعت مطالعه ،پیشبینی سؤالهای
امتحانی
آموزش مهارتهای نظم دهی :تعدیل سرعت مطالعه و یادگیری ،اصالح یا تغییر راهبرد
شناختی
جمعبندی و اجرای پسآزمون

جلسه دوم و
سوم
جلسه چهارم
و پنجم
جلسه ششم و
هفتم
جلسه هشتم

روش جمعآوری اطالعات در این پژوهش به این صورت بود که بعد از اخذ مجوز از دانشگاه به
سازمان آموزشوپرورش شهر اردبیل و مراجعه به مدارس و انتخاب نمونهها و ارائه راهنماییهای الزم
در محیطی مناسب پیشآزمون مهارتهای مطالعه و هیجانات تحصیلی برای آزمودنیهای هر دو
گروه اجرا شد و نمرات ثبت گردید سپس متغیر آزمایش (آموزش مهارتهای فراشناختی) فقط برای
گروه آزمایشی بهمدت  8جلسه یکساعته که جلسه اول اجرای پیشآزمون ،آموزش هر یک از
مهارتها در طی دو جلسه و در جلسه آخر از هر دو گروه آزمایش و گروه کنترل اجرای پسآزمون
مهارتهای مطالعه و هیجانات تحصیلی به عمل آمد .اطالعات گردآوریشده از طریق آزمونهای
تحلیل کواریانس چندمتغیره مانكوا ( )MANCOVAو آزمون تعقیبی بونفرونی ( )Bonferroniدر
نرمافزار  SPSSتحلیل شد.
 .3یافتههای پژوهش
جدول ( )4میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را در بین گروه کنترل و آزمایش در مرحله
پیشآزمون و پسآزمون نشان میدهد:
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جدول  :2میانگین و انحراف معیار مهارتهای مطالعه و هیجانات تحصیلی در بین گروه کنترل و آزمایش در
مرحله پیشآزمون و پسآزمون
گروه کنترل

گروه آزمایش

متغیر

مرحله

مهارتهای مطالعه
(نمره کل)

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

M
642/14
648/1
46/12
41/64
64/12
64/89
44/18
44/97
48/5
48/9
48/18

SD
45/28
61/29
2/82
9/59
4/79
4/94
5/42
9/45
1/86
2/54
1/42

M
645
629/1
46/11
49/95
64/99
65/58
49/18
42/89
48/45
91/47
45/89

SD
65/96
61/14
9/41
9/19
4/51
6/79
2/54
4/1
2/87
5/98
5/62

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

41/89
64/89
69/11
92/9
99/25
656/25
698/9

9/92
9/19
9/97
61/4
61/76
92/74
48/17

48/52
61
68/95
94/26
89/5
695/8
612/4

9/96
4/82
4/54
66/5
7/16
42/1
41/99

توانایی خواندن
متون درسی
یادداشتبرداری
تقویت حافظه
آمادگی برای امتحان
افزایش تمرکز
مدیریت زمان
هیجانات مثبت
هیجانات منفی

قبل از استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری بهصورت جداگانه جهت بررسی اثربخشی
آموزش مهارتهای فراشناختی بر مهارتهای مطالعه و هیجانات تحصیلی ،جهت رعایت
پیشفرضهای آن ،از آمارههای به شرح ذیل استفاده شد:
توزیع نرمال دادهها :بهمنظور بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف – اسمیرونوف
استفاده گردید .ازآنجاییکه سطح معناداری در همه متغیرهای پژوهش بیش از مقدار مالک  1/15به
دست آمد ( ،)P<1/15در نتیجه میتوان گفت که متغیرهای موردبررسی در نمونه آماری داری
توزیع نرمال است.
1
همگنی واریانسها  :برای بررسی همگنی واریانس دو گروه در مرحله پسآزمون ،از آزمون  Fهمگونی
واریانسهای لوین 4استفاده شد .نتایج نشان داد که سطح آماره ( )Fبرای متغیرهای موردمطالعه
معنیدار نیست ( )P>1/15و این نشاندهنده آن است که واریانس خطای این متغیرها در بین
آزمودنیها (گروه مهارتهای فراشناختی و گروه کنترل) متفاوت نیست و واریانسها با هم برابرند.

1. Homogeneity of variance
2. Levene's Test for Equality of Variances
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همگنی ماتریس واریانس – کواریانس :یكی از مفروضهها ،بررسی همسانی ماتریسهای واریانس-
کوواریانس است .روش استاندارد برای ارزیابی برابری ماتریسهای کواریانس آزمونت  Mباکس 6است
که در آن معناداری آماری شاخص ناهمگنی یا نابرابری محسوب میشود .نتایج بهدستآمده برای
مهارتهای مطالعه ( M =24/428باکس F=6/416 ،و  )P=1/614و هیجانات تحصیلی (M=9/117
باکس F=1/795 ،و  )P=1/219نشان داد که مقدار باکس معنیدار نیست در نتیجه ماتریس
واریانس-کوواریانسها در هر آزمون همگن هستند.
جدول  :3نتایج شاخصهای اعتباری معناداری تحلیل کواریانس چندمتغیری بر روی مهارتهای مطالعه
نام آزمون

مقدار

F

 dfفرضیه

df
خطا

P

Eta

آزمون اثر پالیی
آزمون المبدای ویلكز
آزمون اثر هتلینگ
آزمون بزرگترین
ریشه روی

1/599
1/249
6/924

1/569
1/569
1/569

9
9
9

92
92
92

1/111
1/111
1/111

1/599
1/599
1/599

6/924

1/569

9

92

1/111

1/599

مطابق با اطالعات جدول ( )9با کنترل پیشآزمون سطوح معنیداری ( ،)P >1/16بیانگر آن
هستند که بین گروه کنترل و آزمایش حداقل از لحاظ یكی از متغیرهای وابسته (مهارتهای مطالعه)
تفاوت معنیداری وجود دارد ،برای پی بردن به تفاوت (ناشی از تأثیر رفتار آموزش مهارتهای
فراشناختی) ،نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چند راهه در متن مانكوا ،در جدول ( )2ارائه شده است.
چنانچه در جدول فوق مشاهده میشود بین میانگین نمرات پسآزمون نمره کل مهارتهای
مطالعه ( F=46/474و  ،)P>1/16توانایی خواندن متون درسی ( F= 2/746و ،)P>1/15
یادداشتبرداری ( F=68/178و  ،)P>1/16آمادگی برای امتحان ( F=99/951و  ،)P>1/16افزایش
تمرکز ( F=2/279و  )P>1/15و مدیریت زمان ( F=8/896و  )P>1/15بعد از حذف اثر پیشآزمون
تفاوت معنادار وجود دارد؛ اما بین میانگین نمرات پسآزمون تقویت حافظه بعد از حذف اثر
پیشآزمون تفاوت معنادار وجود ندارد ( F=6/552و  .)P<1/15مجذور اتا هم نشان میدهد 92/9
درصد تغییرات مربوط به واریانس مهارتهای مطالعه 66 ،درصد تغییرات مربوط به واریانس توانایی
خواندن متون درسی 96/4 ،درصد تغییرات مربوط به واریانس یادداشتبرداری 25/8 ،درصد
تغییرات مربوط به واریانس آمادگی برای امتحان 61/6 ،درصد تغییرات مربوط به واریانس افزایش
تمرکز و  68/4درصد تغییرات مربوط به واریانس مدیریت زمان در مرحله پسآزمون توسط آموزش
مهارتهای فراشناختی تبیین میشود.
با در نظر گرفتن نتایج آزمون بین گروهی و در ادامه تحلیل آماری ،آزمون تعقیبی بونفرونی نیز
محاسبه گردید .این آزمون برای مشخص کردن اینکه تفاوت ایجاد شده در کدام گروههای
1. Box's Test of Equality of Covariance Matrices
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موردبررسی (آزمایش و کنترل) بیشتر است صورت گرفت که نتایج آن در جدول زیر گزارش شده
است.
نتایج جدول ( )5نشان میدهد که در مقایسه دوبهدوی گروهها ،اختالف میانگین گروه آزمایش و
کنترل از نظر نمره کل مهارتهای مطالعه  ،65/4از نظر توانایی خواندن متون درسی  ،6/768از نظر
یادداشتبرداری  ،4/948از نظر آمادگی برای امتحان  ،6/994از نظر افزایش تمرکز  4/877و از نظر
مدیریت زمان  4/678بهدستآمده است که این مقادیر از نظر آماری نیز تأیید شده است (.)P>1/16
این مسئله بدین معنی است که نمرات مهارتهای مطالعه ،توانایی خواندن متون درسی،
یادداشت برداری ،آمادگی برای امتحان ،افزایش تمرکز و مدیریت زمان گروه آزمایش بهطور معناداری
بیشتر از گروه کنترل است .ازآنجاییکه گروه آزمایش تحت آموزش مهارتهای فراشناختی
قرارگرفتهاند ،بنابراین میتوان گفت آموزش مهارتهای فراشناختی بهطور معناداری موجب افزایش
مهارتهای مطالعه ،توانایی خواندن متون درسی ،یادداشتبرداری ،آمادگی برای امتحان ،افزایش
تمرکز و مدیریت زمان در مرحله پسآزمون گروه آزمایش شده است.
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جدول  :4نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره ( )MONCOVAبر روی مهارتهای مطالعه در گروههای آزمایش و کنترل
منبع
تغییرات

گروه

متغیر

SS

df

MS

F

P

Eta

مهارتهای مطالعه
(نمره کل)

6795/489

6

6795/489

46/474

1/111

1/929

توانایی خواندن متون
درسی

99/222

6

99/222

2/746

1/194

1/66

یادداشتبرداری

95/911

6

95/911

68/178

1/111

1/964

تقویت حافظه

62/971

6

62/971

6/281

1/496

1/191

آمادگی برای امتحان

121/791

6

121/791

99/951

1/111

1/258

افزایش تمرکز

85/552

6

85/552

2/279

1/12

1/616

مدیریت زمان

27/692

6

27/692

8/896

1/115

1/684
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جدول  :5نتایج آزمون بونفرونی جهت مقایسه نمرات گروه آزمایش و کنترل در مهارتهای مطالعه در مرحله پسآزمون
متغیر

گروه 1

گروه 2

اختالف میانگین

خطای استاندارد

سطح معناداری

مهارتهای مطالعه
(نمره کل)

آزمایش

کنترل

*65/4

4/81

1/111

کنترل
آزمایش

آزمایش
کنترل

*-65/4
*6/768

4/81
1/812

1/111
1/194

کنترل

آزمایش

*-6/768

1/812

1/194

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش

*4/948
*-4/948
6/687
-6/687
*9/794
*-9/794
*4/877
*-4/877
*4/678
*-4/678

1/126
1/126
1/799
1/799
6/994
6/994
6/918
6/918
1/998
1/998

1/111
1/111
1/496
1/496
1/111
1/111
1/111
1/111
1/115
1/115

توانایی خواندن متون درسی
یادداشتبرداری
تقویت حافظه
آمادگی برای امتحان
افزایش تمرکز
مدیریت زمان

* تفاوت میانگین در سطح  1/15معنادار است.
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جدول  :1نتایج شاخصهای اعتباری معناداری تحلیل کواریانس چندمتغیری بر روی هیجانات تحصیلی
نام آزمون

مقدار

F

df
فرضیه

df
خطا

P

Eta

آزمون اثر پالیی
آزمون المبدای ویلكز
آزمون اثر هتلینگ
آزمون بزرگترین ریشه
روی

1/599
1/219
6/611

42/799
42/799
42/799

4
4
4

29
29
29

1/111
1/111
1/111

1/599
1/599
1/599

6/611

42/799

4

29

1/111

1/599

مطابق با اطالعات جدول ( )1با کنترل پیشآزمون سطوح معنیداری ( ،)P >1/16بیانگر آن
هستند که بین گروه کنترل و آزمایش حداقل از لحاظ یكی از متغیرهای وابسته (هیجانات تحصیلی
مثبت و منفی) تفاوت معنیداری وجود دارد ،برای پی بردن به تفاوت (ناشی از تأثیر رفتار آموزش
مهارتهای فراشناختی) ،نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چند راهه در متن مانكوا ،در جدول ()9
ارائه شده است.
جدول  :7نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره ( )MONCOVAبر روی هیجانات تحصیلی
در گروههای آزمایش و کنترل
منبع
تغییرات

گروه

متغیر
هیجانات
مثبت
هیجانات
منفی

SS

df

MS

F

P

Eta

6697/911

6

6697/911

42/572

1/111

1/957

9742/414

6

9742/414

99/481

1/111

1/296

چنانچه در جدول فوق مشاهده میشود بین میانگین نمرات پسآزمون هیجانات مثبت
( F=42/572و  )P>1/16و هیجانات منفی ( F=99/481و  )P>1/16بعد از حذف اثر پیشآزمون
تفاوت معنادار وجود دارد .مجذور اتا برای هیجانات مثبت تحصیلی  1/957و برای هیجانات منفی
تحصیلی  1/296بهدستآمده است که این بدین معنی است  95/7درصد تغییرات مربوط به واریانس
هیجانات مثبت و  29/6درصد تغییرات مربوط به واریانس هیجانات منفی تحصیلی در مرحله
پسآزمون توسط آموزش مهارتهای فراشناختی تبیین میشود.
با در نظر گرفتن نتایج آزمون بین گروهی و در ادامه تحلیل آماری ،آزمون تعقیبی بونفرونی نیز
محاسبه گردید که نتایج آن در جداول زیر گزارش شده است.
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جدول  :8نتایج آزمون بونفرونی جهت مقایسه نمرات گروه آزمایش و کنترل در هیجانات تحصیلی
در مرحله پسآزمون
متغیر
هیجانات مثبت
هیجانات منفی

گروه 1

گروه 2

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش

اختالف

خطای

سطح

میانگین

استاندارد

معناداری

*7/194
*-7/194
*-49/671
*49/671

4/668
4/668
2/94
2/94

1/111
1/111
1/111
1/111

* تفاوت میانگین در سطح  1/15معنادار است.

نتایج جدول ( )5نشان میدهد که اختالف میانگین گروه آزمایش و کنترل از نظر هیجانات مثبت
تحصیلی  7/194و از نظر هیجانات منفی تحصیلی  -49/671بهدستآمده است که این مقادیر از نظر
آماری نیز تأیید شده است ( .)P>1/16این مسئله بدین معنی است که نمرات هیجانات مثبت
تحصیلی گروه آزمایش بهطور معناداری بیشتر از گروه کنترل و نمرات هیجانات منفی تحصیلی گروه
آزمایش بهطور معناداری کمتر از گروه کنترل است؛ بنابراین میتوان گفت آموزش مهارتهای
فراشناختی بهطور معناداری موجب افزایش هیجانات مثبت تحصیلی در مرحله پسآزمون و موجب
کاهش هیجانات منفی تحصیلی در بین آزمودنیهای گروه آزمایش شده است.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینكه ،هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای فراشناختی بر مهارتهای
مطالعه و هیجانات تحصیلی دانشآموزان بود؛ بنابراین شناسایی این تأثیر بر اساس اینكه این دو
متغیر از شاخصهای مهم عملكرد تحصیلی است حائز اهمیت بوده است .نتایج این پژوهش نشان
داد که آموزش مهارتهای فراشناختی بر مهارتهای مطالعه و هیجانات مثبت تحصیلی تأثیر مثبت
و بر هیجانات منفی تحصیلی تأثیر منفی دارد و این بدین معنی است که دانشآموزانی که
مهارتهای فراشناختی به آنان آموزش داده شد (گروه آزمایش) در مقایسه با دانشآموزانی که از
آموزش این مهارتها بیبهره ماندند (گروه کنترل) ،مهارتهای مطالعه و هیجانات مثبت تحصیلی
آنان افزایـش و هیجانات منفی تحصیلی آنان کـاهش پیدا کرده است؛ بــنابراین عضویت در گـروه
آزمایش و دریافت آموزش مهـارتهای فراشـناختی توانستـه مهـارتهای مطـالعه و هیجانات
مثـبت تحصـیلی را به شكل قـابلمالحظـهای نسبت به گروه کنترل افزایش و هیجـانات منفی
تحصیـلی را کـاهش دهد .به نظر اکتـورک و شاهین )4166( 6ریشـهی مطالعات امـروزی فراشناخت
مبـتنی بر روانشـناسی شـناختی (هــارت6715 ،4؛ پـترز ،)4119 ،9روانشـناسی تحـولی شناخـتی
1. Akturk & Shahin
2. Hart
3. Peters
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(پـیـاژه6751 ،6؛ استینبچ )4118 ،4و روانشناسی تحولی اجتماعی (تسای4116 ،9؛ ویگوتسكی،2
 )6714است و طبق اظهارات هاسكین )4118( 5نقش راهبردهای فراشناختی یادگیری از جانب سه
نظریه یادگیری حمایت میشود (به نقل از کریمی عموقین و همكاران.)6979 ،
مطابق با نتایج این پژوهش ،آموزش مهارتهای فراشناختی بر مهارتهای مطالعه دانشآموزان
پسر پایه دهم تأثیر مثبت دارد .هر چند در این زمینه شواهد یافت نشد اما این یافته گویای آن است
که دانشآموزان در طی آموزش مهارت برنامهریزی یاد میگیرند که اهداف ،زمان و سرعت مطالعه
خود را انتخاب کنند؛ در طی آموزش مهارت کنترل و نظارت یاد میگیرند که ضمن مطالعه ،طرح
سؤال کرده و پیشرفت خود را ارزشیابی و بر سرعت و زمان خودکنترل داشته باشند و در طی
آموزش مهارت نظم دهی یاد میگیرند سرعت مطالعه خود را تعدیل و در راهبردها و مهارتهای
شناختی خود اصالح یا تغییر ایجاد نمایند؛ بنابراین یادگیرنده بهرهمند از چنین مهارتهایی حاضر
نمیشود به روشهای ناموفق یادگیری و مطالعه ادامه بدهد و همواره از راه نظارت بر کار خود،
نواقص روشها و راهبردهای مطالعه و یادگیریاش را شناسایی و به اصالح و یا تعویض آنها اقدام
مینماید (سیف)6971 ،؛ بنابراین دانشآموزان گروه آزمایش در این پژوهش توانستهاند پس از
دریافت آموزش مهارتهای فراشناختی (برنامهریزی ،کنترل و نظارت و نظم دهی) ضمن اصالح
شیوههای نادرست خود در مطالعه ،نمرات مهارتهای مطالعه را در پسآزمون بهبود بخشند؛ بنابراین
تقویت راهبردهای فراشناختی فراگیران ،پیشبینی کننده مهارتهای مطالعه آنان است و
یادگیرندگان برای دستیابی به موفقیت تحصیلی باید یاد بگیرند که چگونه هدفهای خود رادر مطالعه
بشناسند ،تنظیم و پیگیری کنند و عملكرد و کارایی تحصیلی خود را بهرغم دشوار بودن تكالیف
درسی حفظ کنند .در این راستا ،بسیاری از پژوهشگران دریافتهاند که دانشآموزان دارای پیشرفت
باال ،اغلب یادگیرندگان خودتنظیم هستند و در مقایسه با دانشآموزان دارای پیشرفت پایین ،هدف
یادگیریشان را بهطور اختصاصیتر تنظیم میکنند ،از راهبردهای بیشتری برای یادگیری استفاده
میکنند و بهصورت منظمتری پیشرفتشان را به سمت هدف ارزیابی میکنند (بیابانگرد.)6982 ،
یانگ ( ) 4115هم در تحقیق خود این چنین بیان کرده است :راهبردهای فراشناختی ابزاری
قدرتمند برای آشكار کردن چگونگی توسعه فرآیند یادگیری و مطالعه به شمار میآیند و این
راهبردها باعث افزایش مهارت خودآموزی ،ارتقای استقالل یادگیرنده و تسهیل تواناییهای یادگیری
دانشآموزان میشود .بالیقچی اوغلو و افه ( )4161هم نشان دادند استراتژیهای فراشناختی

1. Piaget
2. Steinbach
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4. Vygotsky
5. Hoskin
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بیشترین تأثیر را به کارایی درسهای خواندن و مطالعه دارد .شواهد مذکور از نتایج پژوهش حاضر
حمایت میکنند.
همچنین آموزش مهارتهای فراشناختی بر مهارت توانایی خواندن متون درسی ،یادداشتبرداری،
آمادگی برای امتحان ،افزایش تمرکز و مدیریت زمان بهعنوان مؤلفههای مهارتهای مطالعه تأثیر
مثبت و بر تقویت حافظه ،تأثیری ندارد .نقش مهم مؤلفهها و مهارتهای فراشناختی در یادگیری
مؤثر در مطالعات متعدد بهصراحت نشان داده شده است (هارتمن4116 ،6؛ هادسون4119 ،4؛ ژنگ
و همكاران .)4167 ،برای نمونه جانسون 9و همكاران ( )4161و اسكیدمور 2و همكاران ()4166
نشان دادند که برخورداری از مهارتهای فراشناخت و خود نظمبخشی و استفاده کارآمد از راهبردهای
آن ،از مهمترین عوامل موفقیت تحصیلی به شمار آمده است ،زیرا این مهارتها باعث تسهیل در
یادگیری شده و عملكرد تحصیلی فراگیران را بهبود میبخشد .همچنین بابو 5و همكاران ( )4164نیز
اعتقاد دارد که شناخت شخص درباره تواناییهایش و آگاهی از راهبردهای شناختی و فراشناختی،
باعث بهبود یادگیری و افزایش عملكرد تحصیلی میگردد .راجینی سینگ ( )4167هم تأثیر
آگاهیهای فراشناختی را در عملكرد تحصیلی گزارش کرده است .بهطورکلی ،دانشآموزانی که تحت
آموزش مهارتهای فراشناختی قرار گرفتند ،طی آموزش یادگرفتند که برای یادگیری و مطالعه خود
هدف تعیین کنند ،زمان الزم برای مطالعه و سرعت مناسب آن را پیشبینی کنند و چگونگی
برخورد با موضوع مطالعه را تحلیل کنند (مهارت برنامهریزی)؛ همچنین یادگرفتند که بر توجه خود
در هنگام خواندن یک متن نظارت داشته باشند ،هنگام مطالعه از خود سؤال کنند و زمان و سرعت
مطالعه خود را کنترل نمایند (مهارت کنترل و نظارت) و در نهایت یادگرفتند که هر موقع ضرورت
داشته باشد روش و سبک مطالعه و یادگیری خود را تغییر دهند (مهارت نظم دهی) .همه این
مهارتها ،پیامدهای مثبتی همچون توانایی خواندن متون درسی ،یادداشتبرداری ،آمادگی برای
امتحان ،افزایش تمرکز و مدیریت زمان را به دنبال دارد؛ زیرا یكی از مزایای دانش فراشناختی این
است که فراگیر قادر است از لحظهبهلحظه فعالیت یادگیری خود و چگونگی پیشرفت کارش آگاه
باشد و نقاط قوت و ضعف خودش را شناسایی کند (جانسون و همكاران4161 ،؛ اسكیدمور و
همكاران4166 ،؛ بابو و سورش.)4164 ،
نتایج دیگر پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای فراشناختی بر هیجانات مثبت تحصیلی
تأثیر مثبت و بر هیجانات منفی تحصیلی تأثیر منفی دارد و این بدین معنی است که عضویت در
گروه آزمایش و دریافت آموزش مهارتهای فراشناختی توانسته است هیجانات مثبت تحصیلی را به
1. Hartman
2. Hudson
3. Johnson
4. Skidmore
5. Babu
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شكل قابلمالحظهای نسبت به گروه کنترل افزایش و هیجانات منفی تحصیلی را کاهش دهد .در
این راستا ،آرتینو و جونز )4164( 6نشان دادند که هیجانات بهطور تنگاتنگ با مؤلفههای ضروری
یادگیری خودتنطیم دانشآموزان درهمتنیده شده است و پژوهش نیكولسكو و همكاران ()4165
نشان داد که سطح باالتر کنترل منجر به تجربه هیجانهای مثبت مثل لذت بردن از یادگیری
میشود که همسو با نتایج پژوهش حاضر است .بااینحال ،فقدان تحقیقات تجربی در حیطه تجارب
هیجانی دانشآموزان بهطور کامل مشهود است (گوتز4112 ،؛ گوتز و همكاران .)4111 ،با این وجود
در ده سال اخیر ،تحقیقات بر ارتباط بین هیجانها و پیشرفت ،انگیزش و شناخت و یادگیری
متمرکز شده است (فرنزل ،پكران و گوتز4119 ،؛ گوتز و همكاران4118 ،؛ پكران و گوتز ،دانیلز،
استاپنایسكی و پری4161 ،؛ پكران و همكاران4166 ،؛ لیچنفیلد و همكاران .)4164 ،از دیدگاه
واینستاین و هیوم (6778؛ به نقل از سیف )6971 ،مهمترین ویژگی یادگیرندگان راهبردی (شناخت
و فراشناخت) این است که مطالعه کردن و یادگرفتن در این فرآیند نظامدار است و به میزان زیاد
زیر کنترل یادگیرندگان است؛ بنابراین کنترل بر یادگیری منبع اصلی ایجاد لذت و رضایت از
یادگیری است .بر همین اساس نتایج بهدستآمده در این پژوهش از ترکیب ویژگی کنترل یادگیری
ازیکطرف و نظریه شناختی-اجتماعی کنترل/ارزش پكران ( )4111از طرف دیگر قابل تبیین است.
نظریه کنترل -ارزش هیجانات پیشرفت پكران ( )4111بیان میدارد دو گروه گواه از پیشایندها بر
هیجانهای تحصیلی تأثیر میگذارند؛ پیشایندهای فردی عمدتاً شامل ارزیابیهای کنترل و ارزش
هستند .ارزیابی ارزش به ارزش درک شده از یک فعالیت یا نتیجه آن اشاره دارد .ارزیابی کنترل
شامل باور قابلیت و توانایی پیشرفت ،انتشارات و اسنادهاست .در نظریه هیجانهای پیشرفت پكران
( )4111فرض میشود که ارزیابی کنترل (باورها درباره اینكه چگونه خود میتواند در ایجاد نتایج
دلخواه و ممانعت از نتایج ناخواسته مؤثر باشد) جزء پیشایندهای اولیه هیجانهای پیشرفت است.
ازآنجاییکه لذت بردن از هیجانهای تحصیلی مربوط به فرآیند یادگیری است ،هنگامیکه
دانشآموزان احساس میکنند بر اعمال و نتایج فعالیتهای تحصیلی خودکنترل دارند ،مشارکت و
تعامل آنها در کالس افزایش یافته و عملكرد بهتری خواهند داشت و احساس بهتری از این
مشارکت ادراک میکنند .براساس مدل پكران ( )4111باور ارزش واسطه ارتباط بین ویژگیهای
محیط یادگیری و تجربه هیجانی است .در راستای این مدل ،باورهای انگیزشی دانش آموزان،
ادراکاتشان از محیط یادگیری ،کیفیت شناختی و دیگر عوامل محیطی ،ارزیابی ارزش دانشآموزان از
موقعیتهای تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهد و بهنوبه خود هیجانهای دانشآموزان را پیشبینی
میکند  .نتیجه پژوهش حاضر براساس مدل پكران بیانگر آن است که محیط یادگیری مبتنی بر
فراشناخت تأثیر زیادی (چه مثبت و چه منفی) بر ارزیابی ارزش دانشآموزان داشته باشد .براساس
یافتههای حاصل از پژوهش حاضر و نیز شواهد و مدارک موجود در زمینه تعیینکنندههای اجتماعی
1. Artino & Jones

658

اثربخشی آموزش مهارتهای فراشناختی بر مهارتهای ...

نخستین گلدوست و همکاران

هیجانات دانشآموزان و دانشجویان گزارههای نظریه کنترل ارزش (بهعنوان نمونه پكران)4111 ،
میتوان نتیجه گرفت که عوامل محیطی نقش مهمی در شكلگیری هیجانات دانشآموزان ایفا
میکنند .بهطور خالصه میتوان از نظریه کنترل /ارزش هیجانات پیشرفت پكران ( )4111در تبیین
نتایج بهدستآمده در این پژوهش چنین استفاده کرد که دانشآموزان گروه آزمایش پس از دریافت
آموزش مهارتهای فراشناختی با فعالیتها و تكالیف درسی با اعتمادبهنفس باال و احساس اطمینان
از اینكه از عهده آن تكالیف بر خواهند آمد روبرو میشوند و احساس میکنند که مطالعه و یادگیری
را تحت کنترل خود دارند ،این مسئله مطابق با نظریه پكران باعث تولید لذت ،امیدواری و افتخار
تحصیلی (هیجانات مثبت تحصیلی) و کاهش ناامیدی ،ترس ،خشم و اضطراب (هیجانات منفی
تحصیلی) در دانشآموزان میشود .نهایتاً اینكه هیجانات مثبت دانشآموزان بهطور معنیداری با
یادگیری و پیشرفت آنها مرتبط است.
در مجموع نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از اهمیت و نقش آموزش مهارتهای فراشناختی
(برنامهریزی ،نظارت ،نظم دهی) در بهبود مهارتهای مطالعه و افزایش هیجانـات مثبـت تحصـیلی و
کاهش هیجانات منفی تحصیلی دانشآموزان است؛ بنابراین پیشنهاد میشود نظام آموزشوپـرورش و
در رأس آن مربیان ،مشاوران و سایر متخصصان حوزهی تعلیموتربیت با آگاهی از نتایج پژوهش سعی
در بهبود مهارتهای مطالعه و افزایش هیجانات مثبت تحصیلی و کاهش هیجانـات منفـی از طریـق
آموزش مهارتهای فراشناختی داشته باشند .در امور پژوهشی معموالً محدودیتهایی وجود دارد که
چنانچه محقق بتواند بر آنها فائق آید ،نتایج پژوهش با دقت بیشتری حاصل خواهـد شـد .پـژوهش
حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیسـت؛ بـرای نمونـه در ایـن پـژوهش بـرای جمـعآوری دادههـا از
پرسشنامه خودگزارشی استفاده شده است و ممكن است در پاسخها سوگیری وجـود داشـته باشـد و
همچنین کنترل دقیق بعضی از متغیرها مانند وضـعیت اقتصـادی  -اجتمـاعی خـانوادههـا ،امكانـات
آموزشی و تربیتی ،عدم سنجش وضعیت عاطفی و روانی آزمودنیها به هنگام پاسخگویی بـه سـؤاالت
میسر نبوده است که میتوانست در نتـایج تحقیـق مـؤثر باشـد و جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق فقـط
دانشآموزان پسر پایه دهم شهر اردبیل را در برگرفته است که بـه شـیوه نمونـهگیـری در دسـترس
انتخاب شدند و از جامعیت پایینی برخوردار بوده است و باید تعمیم نتایج آن با احتیاط صورت گیرد
در این رابطه استفاده از مصاحبه کیفی بهجای پرسشنامه ،کنترل برخی متغیرهای جمعیت شناختی
و خانوادگی و انجام پژوهش در سایر سطوح تحصیلی جهت باال بـردن قـدرت تعمـیمپـذیری نتـایج
میتواند مفید و مؤثر واقع گردد.
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