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مدل علی راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) با نقش واسطه گری
امید تحصیلی برای خودکار آمدی تحصیلی در دانشآموزان متوسطه
4

لیدا اسماعیلی ،1دکتر نادره سهرابی ،*2دکترامیرهوشنگ مهریار ،3دکترمحمدخیر
تاریخ دریافت1398/05/08 :

صص247-262 :

تاریخ پذیرش1398/05/23 :

چکیده
این پژوهش باا هادت تییین مادل علی بین یااد یری خودتن یمی و خودکااربمادی باا ن ش
واساه ری امید تحیایلی در دانش بموزان دوره متوساه ان ام شادش روش پژوهش  ،توصایای و از
نوع همیساتیی و ج م نمون شاام  558نار ( 248دختر و 310پسار) از دانش بموزان متوساه دوم
(پای دهم ،یازدهم و دوازدهم) شااهرسااتان شاایراز در سااال  97-98بودند ک ب روش نمون یری
تیااادفی از نوع خوش ا ای چند مرجل ای نمون یری شاادندش ابرار مورد اسااتااده در این پژوهش
شااااما  :م یااب راهیردهاای یااد یری خودتن یمی پینتریگ و دی رو ( ،)1990م یااب امیاد
تحیایلی ساهرابی و ساامانی ( )2011و م یاب خودکاربمدی دانش بموز جینک و مور ان ()1999
بودش برای تحلی داده های جاصا از جم بوری م یاساهای یاد شاده از جامن نمون  ،ع وه بر بمار
توصاایای (میانیین ،انحرات منیار و ماتریس همیسااتیی) ،از بمار اسااتنیاحی(تحلی مساایر) در نرم
افرار  lisrelاساتااده ردیدش نتای جاصا از این پژوهش نناان داد ک  :امید تحیایلی ن ش واساه
ری مننااداری را در رابها بین یااد یری خودتن یمی و خودکااربمادی تحیااایلی ایااا می کنادش
همچنین مدل علی ارای شاده برای یاد یری خودتن یمی و خودکار بمدی تحیایلی با ن ش واساه
ری امیاد تحیااایلی از برازش خوبی برخوردار بودش نتاای جااصااا از این پژوهش می تواناد مورد
استااده منلمان ،مناوران مدارب و رواننناسان تربیتی در جهت افرایش خودکاربمدی دانش بموزان
و عوام موثر بربن ،قرار یردش
واژههای کلیدی :راهیردهای شاناختیو فراشاناخت ،امید تحیایلی ،خودکاربمدی تحیایلی ،دانش
بموز ،دوره متوسه
 1دانشجوی دکترای روانشناسی .گروه روانشناسی ،واحد مرودشت .دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.
2

استادیار گروه روانشناسی ،واحد مرودشت .دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.

3

استاد گروه روانشناسی ،واحد مرودشت .دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.

4

استاد گروه روانشناسی ،واحد مرودشت .دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.

* نویسنده مسئول مقالهsohrabi_sh2006@yahoo.com :
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مقدمه
در سااالهااای اخیاار ن ااش فرایناادهای هناای 1باار شاای یااری موف یاات در تمااام ابناااد
زنااد ی افااراد باایش از پاایش محاارز ردیااده اسااتش امااا اهمیاات ایاان اماار در جیها بمااوزش 2و
میاجث تربیتای بسایار چنام یرتار اساتش دانشبماوزان ییای از روههاای بسایار مهام جامنا
بموزشاای هاار کنااوری ماای باشااند و اهمیاات بررساای متمیرهااایی ک ا باار میااران توانمناادی و
موف یاات بنهااا تاثیر ااذار اسااتد خیوصااا در م هاا دبیرسااتان و بماااد ی جهاات ورود باا
دانناایاه ،باار هاایچیس پوشاایده نیساات ()Yang, Zhao, 2020ش در سااالهای اخیاار ن ااش و
اهمیات باورهاا و تیاورا افاراد از تواناییهاای خاود در شالون مدتلا زناد ی (اعام از تحیای
و شم ) بیش از پیش روشن ردیاده اساتش ایان ن اش و اهمیات باا تاکیاد ن اام هاای بموزشای
باار خااود راهیااردی 3در یاااد یری 4دوچناادان شااده اسااتش تمرکاار باار فرایناادهای شااناختی از
سااویی و باورهااای م یاات دانشبمااوزان از سااویی دییاار و در نتی ا دسااتیابی بنهااا با موف یاات،
راه را بسااوی تح ی ااا سااترده ای ک ا بااا هاادت کن ا عواما دخیا در ارت ااا و یااا بااازداری
دانشبماااوزان صاااور رفتا ا و بررسااای متمیرهاااای انییرشااای و شاااناختی 5مانناااد امیاااد
تحیاایلی ،6اهمااال کاااری ،7انییاارش تحیاایلی ،8فراشااناخت ،9خودکاربماادی تحیاایلی 10وششش
نوده است (.(Lee, 2017
در این میان ییی از متمیرهایی ک ن نای انیارناپذیر در فرایند تحیایلی دانشبموزان داشات و
از بروز افت و کاهش عملیرد تحیاایلی میتواند پینااییری نماید ،خودکاربمدی تحیاایلی اساات
(.Talsma, Schuz, Norris, 2019; Bergey, Parrila, Laroche, Deacon, 2019; (Shen, 2018
خودکاربمدی تحیاایلی بر فرایند یاد یری از جنی هایی چون رینش اهدات ،تیاامیم یری ،میران
ت ش و کوشاش پناتیار و اساتمرار در تیالی ترثیر ذار اسات ()Abimbola, Li, 2018ش ب دنیال نوع
اهدات ،سااهوا انییرش و پیناارفتهای تحیاایلی بر روی ع اید ،شااایسااتیی در یاد یری و نهایتا
دساتیابی ب پینارفتهای تحیایلی بیناتر ترثیر می ذارد ()Mirheydari, 2014ش تح ی ا نناان
1

Mental processes
Education
3
Self-strategic
4
Learning
5
Motivational and cognitive variables
6
Academic hope
7
Procrastination
8
Educational motivation
9
Metacognition
10
Academic self-efficacy
2
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دادهاند ک باورهای خودکاربمدی تحیایلی تاثیر نیرومندی بر انییرش پینارفت ،انتدابها و میران
ت ش و ساه پناتیار افراد و نهایتا بر پینارفت و موف یت بنها دارد ( Yuksel, Okan, Eminoglu,
)AkCa-Koca, 2019ش دانشبموزانی ک باورهای خودکاربمدی تحیایلی با دارند ،تیالی دشاوار را
ب عنوان چالش میبینند ،نسایت ب اهدافناان متنهد باقی میمانند و در صاور شایسات بر ت ش
خود میافرایند و نهایتا پناتیار بنها موجب موف یت میشاود ( ،)Liu, Zeng, Quan, 2017اما برای
دانش بموزان دارای باورهای خودکاربمدی تحیاایلی پایین ،تیالی درساای دشااوار در جیم تهدید
شادیای هساتند و مواج شادن با شایسات ،موجب درماند ی و دسات کنایدن از ت ش و نهایتا اکتاا
ب عدم موف یت میشود
).(Zander, Brouwer, Jansen, Crayen, Hannover, 2018; Jung, Zhou, Lee, 2017

خودکاربمدی ب عنوان یک عام انییرشای ،همواره بسایار مورد تاکید اسات و ب عنوان ییی از
عوام تنیین کننده موف یت و ب خیاو موف یت تحیایلی عوام بسایاری در رابه با بن مهرا
ردیده ک بی شااک متاثر از بنها بوده و یا بر این متمیرها تاثیر ذار بوده اسااتش در این میان ،از بین
متمیرهاایی کا بر خودکااربمادی تحیااایلی تااثیر اذارناد ،میتوان با امیاد تحیااایلی اشااااره
نمود ;(Sohrabi, Shafipoor motlagh, 2014; Ben-Naim, Roth, Laslo, Hadar, Margalit, 2017
)Chen, Huebner, Tian, 2020ش امید تحیاایلی متمیری اساات ک متاساااان کمتر ب بن پرداخت
شااده اساات ( (Atik, Atik, 2017امید فرایندی اساات ک حی بن افراد ابتدا اهدات خود را تنیین
میکنند و ساسس راهیارهایی برای رسایدن ب بن اهدات خلم میکنند و بند از بن انییره زم برای
ب اجرا دربوردن این راهیارها را ای اد کرده و در حول مساایر جام میکنند ( (Snyder, 2005امید
تحیایلی در جیه تیالی درسای ب تواناییهای دانشبموز و موف یت وی در محیط مدرسا اشااره
داردش امید یک هی ان نیسات اما نسایتا یک سایساتم انییرشای-شاناختی پویا اساتش ب عیار دییر از
ن ر اسانایدر موف یت در کارهای چالشانییر ،مدیاوصاا در جیه تحیایلی ا لب نیازمند توانا بودن
برای ای اد چندین ذر اه (مساایر) برای رساایدن ب اهدات اساات Ghadampour, Yoosefvand,
) )Radmehr, 2017دییر متمیر شااناختی ک ن ناای بیبدی در عملیرد تحیاایلی فرا یران دارد،
راهیردهای یاد یری( 1شاااناختی و فراشاااناختی) اسااات ( (Mesrabadi, Gozidari, 2019; Asri,
 Jahani, Razavi, 2019راهیردهای یاد یری مولا های شاناختی یاد یری خودتن یم بوده و با امید
تحیایلی نیر مرتیط اساتش ب اعت اد ( (Papantoniou , etl, 2010میران امید تحیایلی دانشبموزان
تحت تاثیر اسااتااده از راهیردهای یاد یری شااناختی و فراشااناختی اسااتش راهیردهای شااناختی و
فاراشاااناااخاتای تاادابایاری هساااتانااد ک ا ب ا یاااد ایاری و یااادبوری کامااک خاواهانااد کاردش
Learning strategies

1
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) .)Fernandez-Rio, Cecchini, Méndez-Gimenez, Mendez-Alonso, Prieto, 2017این راهیردها
با یااد یرناد اان کماک میکنناد مهاار هاای بکاادمیاک از جملا تن یم اهادات ،انتدااب ،جااییرینی
استراتژیها و کنترل اثربدش را کسب کنند ).)Obergriesser, Stoeger, 2020
) (Cole, Logan, Walker, 2011راهیردهای شااناختی و فراشااناختی را ب صااور ت شهای
روانی در کنترل وضااانیت درونی ،فرایندها و کارکردها ،ب من ور دساااتیابی ب اهدات با تر تنری
میکننادش پژوهشهاای متناددی در زمینا این متمیرهاا ان اام شاااده بننوان م اال نتاای پژوهش
( ،)Salehroodani, 2018نناااان داد کا بین امیاد تحیااایلی و عملیرد تحیااایلی و نیر بین امیاد
تحیایلی و مولا های خودتن یمی شاام راهیردهای یاد یری شاناختی و فراشاناخت ارتیاط وجود
داردش ( (Abimbola , LI, 2018در پژوهش خود ب این نتی دساات یافتند ک با بموزش بیار یری
اساتراتژی شاناختی و فراشاناختی ،خودکاربمدی افرایش می یابدش همچنین نتای پژوهش( Yuksel,
 )etl, 2019جااکی از بن بود کا امیاد و خودکااربمادی رابها م یات و منناادار داشاااتا و ع وه بر این،
ن ش واساه ری امید و خودکاربمدی بر رابه بین ساه توانایی و یاد یری اجسااسای اجتماعی
تایید شدش ) (Aliakbarzade, 2014نیر در مهالن خود با عنوان رابه یاد یری خودتن یمی و جهت
یری هدت با امید تحیایلی در دانشبموزان دختر پای اول دوره متوساه دوم ،ب این نتی دسات
یاافات کا بین راهیردهاای یااد یری خودتن یمی (شااانااخات و فراشااانااخات) و امیاد با تحیااایا
دانشبموزان رابه منناداری وجود داردش همچنین نتای پژوهش ) (Gadampoor, et al, 2017ننان
داد ک بموزش راهیردهای شااناختی و فراشااناختی بر افرایش امید تحیاایلی موثر اسااتش بنچ از
مهالب فوق برمی بید این اسات ک سا متمیر یاد یری خودتن یمی ،خودکاربمدی و امید تحیایلی
هرسااا در فرایناد یااد یری دخیا بوده و تااثیر قاابا توجهی بر روناد تحیااایلی دانشبموزان دارنادش
بناابراین بادیهی اسااات کا بررسااای روابط متمیرهاای یااد شاااده بر هم و نحوه تااثیرپاذیری بنهاا از
ییادییرنیر قاابا توجا بااشااادد دانساااتن این نیتا کا چیونا می توان تااثیر بیاار یری مول ا هاای
یااد یری خودتن یم را بر متمیری ماانناد خودکااربمادی بیش از پیش افرایش دادد این ساااوال را با
هن متیادر می سااازد ک چ عاملی می تواند اتیااال این دومتمیر را بیش از پیش ت ویت کندش در
این میان امید پدیده ای اسات ک مرزهای ان ب جوزه تنلیم و تربیت ساترش یافت و دانشبموزان
را چ در جیه شااناختی و چ در جیه انییرشاای متاثر می سااازدش مهالب یاد شااده جاکی از بن
اساات ک امید از سااویی با مولا های یاد یری خودتن یم و باورهای انییرشاای و از سااویی دییر با
ماهوم خودکاربمدی و مولا بافت متیا اساتش بنابراین با توج ب نیا اشااره شاده و همچنین در
جهت پر کردن شاایات موجود ،این پژوهش در پی پاسااخ ب این سااوال اصاالی اساات ک بیا امید
تحیایلی با توج ب پیوندهای خود با خودتن یمی و خودکاربمدی می تواند جل اتیاال دو متمیر
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یاد یری خودتن یمی و خودکاربمدی تحییلی ایاا کندب (شی )1
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ری منناداری را در رابه بین

شکل  :1مدل مفهومی رابطه راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) با خودکارآمدی
تحصیلی با میانجیگری امید تحصیلی

روش ،جامعه و نمونه آماری پژوهش
حرا پژوهش جاضر ،توصیای از نوع همیستیی بود ک در چارچوب بن ،روابط ماروض میان
متمیرهای مدل پژوهش ،در قالب روش تحلی مسااایر بررسااای شااادش در این پژوهش ،راهیردهای
یاد یری خودتن یمی (راهیردهای شاناختی ،فراشاناختی) ب عنوان متمیر برون زاد ،امید تحیایلی
(عاملیت و مسایر) ب عنوان متمیر واساه و خودکاربمدی تحیایلی (اساتنداد ،بافت و کوشاش) ب
عنوان متمیر درون زاد ایاای ن ش کردندش
جامن بماری این پژوهش شاام تمامی دانشبموزان دوره متوساه دوم شاهر شایراز بود ک در
ساال تحیایلی  97-98منامول ب تحیای بودندش روش نمون یری ،نمون یری خوشا ای مرجل
ای بودش ب این ترتیب ک از (نواجی چهار ان شاهرساتان شایراز) هر ناجی یک دبیرساتان دختران و
یک دبیرساتان پساران و از هر دبیرساتان  1ک ب در هر پای تحیایلی بیاور تیاادفی انتداب
ردیده و کلی دانشبموزان ک ب در تح یم شاارکت داده شاادند ( 248دختر و 310پساار)ش ابرار
استااده شده در پژوهش جاضر بنرا زیر بودند:
الف) مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ) :(Pintrich , De Grout, 1990این
م یاب با  47عیار در دو بدش باورهای انییرشی و راهیردهای یاد یری خودتن یمی (راهیردهای
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شناختی و فراشناختی) تن یم شده استش ک خرده م یاب راهیردهای یاد یری خودتن یمی شام
 22عیار بوده و س وج از خودتن یمی تحییلی یننی راهیردهای شناختی ،راهیردهای فراشناختی
و مدیریت مناب را می سن دش راهیردهای شناختی  13عیار را ب خود اختیا داده استش
) (Pintrich , De Grout, 1990در بررسی روایی این پرسننام بااستااده از روش تحلی برای م یاب
راهیردهای یاد یری خودتن یمی دو عام استااده از راهیردهای شناختی و استااده از راهیردهای
فراشناختی و مدیریت مناب را ب دست بوردندش ضرایب پایایی خرده م یاب های استااده از
راهیردهای شناختی و فراشناختی را با روش بلاای کرونیاخ ب ترتیب  %83و  %74تنیین کردندش در
پژوهش جاضر ضریب بلاای کرونیاخ برای راهیردهای شناختی و فراشناخت ب ترتیب %82و  %79بدست بمدش

ب) مقیاس امید تحصیلی ) :(Sohrabi ,Samani, 2011این م یاب منتم بر  9ماده و دو
بند تایر مسیر و عام است ک بزمودنی براساب یک م یاب  5رین ای از یک "کام مدالام تا
کام مواف م" ب بن پاسخ می ویدششیوه نمره ذاری این م یاب ب این صور می باشد ک سوا
 7،5،1و 9تایر مسیر و سوا  6،4،3،2و  8تایر عام را اندازه می یردش این م یاب می تواند از
 9تا  45تمییر کندش برر ترین امتیاز مننیس کننده مسیرها و فنالیت های برر تر استش اعتیار درونی
عام توسط بلاای کرونیاخ ارزیابی شده استش ضریب بلاای مسیر و نوع فنالیت ب ترتیب  0/73و
 0/75بودش در پژوهش جاضر ضریب بلاای کرونیاخ برای عاملیت و مسیرراه ب ترتیب  %73و  %74بدست بمدش
ج) مقیاس خودکارآمدی دانشآموزان ( :(Jink , Morgan, 1999این م یاب دارای 30
سوال و س زیر م یاب استنداد ،کوشش و بافت استش ماده های این م یاب با حی لییر دارای
پاسخ چهار درج ای (4کام مواف م)(3 ،تا جدودی مواف م)(2 ،تا جدودی مدالام) و (1کام مدالام)
است و سوالهای  20 ،22 ،19 ،16 ،15 ،4،5و  23بیور منیوب نمره ذاری می شودش سازنده
م یاب میران همسانی درونی م یاب را با استااده از روش بلاای کرونیاخ  0/82رارش کرده استش
همچنین ضریب بلاای کرونیاخ س زیر م یاب استنداد و کوشش و بافت ب ترتیب  0/66، 0/78و
 0/7رارش شده استش در پژوهش جاضر ضریب بلاای کرونیاخ برای بافت ،کوشش و استنداد ب ترتیب
 %75 ،%84و  %72بدست بمدش

یافته های پژوهش
در مدل پژوهش جاضر راهیردهای یاد یری (شناختی و فراشناختی) ب عنوان متمیر برون زاد،
امید تحیایلی (عاملیت و مسایر) ب عنوان متمیر واساه و خودکاربمدی تحیایلی (اساتنداد ،بافت و
کوشااش) ب عنوان متمیر درون زاد درن ر رفت شاادش در مرجل اول یافت های توصاایای جاکی از
توزی نرمال داده ها بود (جدول 1و)2ش
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جدول  -1یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

جدول -2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

در مرجل دوم و در بررسی روابط مست یم متمیرها ،ضرایب استاندارد راهیردهای شناختی ب
استنداد (26ش01=0ش ،)P ≥β، 0راهیردهای شناختی ب بافت (20ش01=0ش ،)P ≥β، 0و راهیردهای
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فراشناخت ب استنداد(12ش01 =0ش )P ≥β، 0م یت و مننی دار بودشهمچنین از بین خرده م یاسهای
امید تحییلی و خرده م یاسهای خودکاربمدی،ضرایب استاندارد مسیر ب استنداد(29ش01=0ش≥β، 0
 ،)Pمسیر ب کوشش (14ش01=0ش (P≥β،0عام ب استنداد (12ش01 =0ش ،)P ≥β، 0عام ب بافت
(20ش01=0ش ،)P ≥β، 0عام ب کوشش(24ش01 =0ش ،)P ≥β، 0م یت و مننی دار شدش نتای این جدول
جاکی از این مهلب بود ک ضرایب مسیر استاندارد راهیردهای شناختی ب مسیر (34ش01 =0ش≥β، 0
 ،)Pراهیردهای شناختی ب عام (36ش01 =0ش )P ≥β، 0و راهیردهای فراشناختی ب مسیر (18ش،β =0
01ش )P ≥0و راهیردهای فراشناختی ب عام (19ش01 =0ش )P ≥β، 0م یت ومننادار می باشد (شی
)2ش

شکل :2ضرایب استاندارد مدل روابط بین متغیر راهبردهای یادگیری و استعداد ،بافت و
کوشش با میانجی گری مسیر و عامل در دانشآموزان

در مرجل بند جهت تنیین مننی داری ن ش واساااه ای متمیر امید از تحلی بو اساااترا
استااده ردیدش بزمون میان ییری چند ان روابط یر مست یم جاکی از منناداری روابط یرمست یم
مولا های راهیردهای یاد یری ب مولا های خودکاربمدی تحیایلی در شارایهی ک مولا ای امید
تحیایلی ب رابه اضااف ردیدند ،بودش بر این اسااب با توج ب نتای جاصا از تحلی بو اساترا ،
ن ش واسااه ای متمیرامید تحیاایلی در رابه بین راهیردهای یاد یری با خودکاربمدی تحیاایلی
مننی دار ردید (جدول)3ش
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سااران ام در مرجل بخر ،بررساای شاااخص های برازش مدل جاکی از برازش مدل پژوهش بود
(جدول )4ش
جدول  -3آزمون میانجیگری چندگانه روابط غیرمستقیم راهبردهای شناختی وراهبردهای
فراشناختی به استعداد ،بافت و کوشش با استفاده از روش بوت استراپ
شاخص
مسیر

سو یری

خها

جد
پایین

جد با

راهیرد شناختی ب استنداد از حریم مسیر و عام

111ش0

112ش0

0001ش-0

019ش0

077ش0

153ش0

راهیرد شناختی ب استنداد از حریم مسیر

077ش0

078ش0

0001ش0

016ش0

050ش0

011ش0

راهیرد شناختی ب استنداد از حریم عام

033ش0

033ش0

0002ش0

015ش0

005ش0

067ش0

راهیرد فرا شناختی ب استنداد از حریم مسیر و
عام

061ش0

061ش0

0001ش-0

019ش0

024ش0

ش0010

راهیرد فرا شناختی ب استنداد از حریم مسیر

031ش0

031ش0

000ش0

014ش0

004ش0

061ش0

راهیرد فراشناختی ب استنداد از حریم عام

030ش0

030ش0

0001ش0

010ش0

012ش0

056ش0

راهیرد شناختی ب بافت از حریم مسیر و عام

073ش0

073ش0

0003ش-0

016ش0

045ش0

108ش0

راهیرد شناختی ب بافت از حریم مسیر

019ش0

020ش0

0001ش-0

013ش0

003ش-0

047ش0

راهیرد شناختی ب بافت از حریم عام

053ش0

053ش0

0002ش-0

016ش0

026ش0

088ش0

راهیرد فراشناختی ب بافت از حریم مسیر و عام

048ش0

048ش0

0001ش-0

013ش0

025ش0

076ش0

راهیرد فراشناختی ب بافت از حریم مسیر

009ش0

009ش0

000ش0

006ش0

009ش0

027ش0

راهیرد فراشناختی ب بافت از حریم عام

038ش0

038ش0

0001ش-0

011ش0

019ش0

066ش0

راهیرد شناختی ب کوشش از حریم مسیر و عام

13ش0

134ش0

0001ش0

023ش0

091ش0

183ش0

راهیرد شناختی ب کوشش از حریم مسیر

044ش0

045ش0

0009ش0

018ش0

011ش0

085ش0

راهیرد شناختی ب کوشش از حریم عام

089ش0

088ش0

0008ش0

022ش0

049ش0

138ش0

راهیرد فراشناختی ب کوشش از حریم مسیر و
عام

072ش0

072ش0

0003ش0

019ش0

038ش0

115ش0

راهیرد فراشناختی ب کوشش از حریم مسیر

017ش0

017ش0

0002ش0

010ش0

002ش0

046ش0

راهیرد فراشناختی ب کوشش از حریم عام

055ش0

054ش0

0005ش0

016ش0

028ش0

094ش0

داده

بو
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جدول  :4شاخص های برازش مدل پیشنهادی پژوهش

بحث و نتیجه گیری
پژوهش جاضاار ب من ور بررساای ن ش واسااه ری مولا های امید تحیاایلی در روابط بین
مولا های راهیردهای یاد یری (شاناخت و فراشاناخت) با ابناد خودکاربمدی تحیایلی (اساتنداد،
بافت و کوشاش) در دانشبموزان متوساه با روش تحلی مسایر ان ام رفتش نتای جاصا از بن بود
ک (حیم شای  )2ضارایب اساتاندارد راهیردهای شاناختی ب اساتنداد ،راهیردهای شاناختی ب بافت و
راهیردهای فراشاناخت ب اساتنداد م یت و مننی دار بودش ک این نتی با مهالنا ( (Abimbola ,
 LI, 2018ک در پژوهش خود نناان دادند با بموزش بیار یری اساتراتژی شاناختی و فراشاناختی،
خودکااربمادی افرایش می یااباد همساااو بودش از حرفی یاافتا هاای , Fernandez-Rio, Cecchini,
) )Méndez-Gimenez, Mendez-Alonso, Prieto, 2017نیر ننااااان می دهاد خودکااربمادی و
راهیردهای یاد یری خودتن یمی(شاناخت و فراشاناخت) رابه م یت و مننادار دارندش همچنین این
یافت ها با نتای جاصال از پژوهش های (Akhlaghiyazdi , etl, 2017; Rahimi , Shojaeizade,
) ،2018; Erfani, 2018هم راساتا می باشادش در واق خودکاربمدی ادراش شاده یک فرایند محوری
اسااات کا بر موثر واق شااادن فرد تااثیر مییاذاردش در مرکریات ماهوم تااثیر اذار بودن و عااملیات،
راهیردهاای یااد یری خود تن یمی قرار دارد ،فراینادی کا از حریم بن افراد رفتاارهاا ،شااانااختهاا ،و
عواح خود را بهور من م و ساازمان دهی شاده در جهت دسات یابی ب اهدات فنال نموده و ادام
میادهنادش دانشبموزان باا خود کااربمادی باا او از توانمنادیهاای خود مهملن هساااتناد و باا اعتمااد با
ناس تیالی خود را ان ام می دهند ثانیا با خود تن یمی و کنترل رفتار خود در جهت دساات یابی
ب اهدات یاد یری ام بر میدارندش همچنین با توج ب شااایا ( ،)2از بین خرده م یااساااهاای امیاد
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تحیایلی و خرده م یاساهای خودکاربمدی،ضارایب اساتاندارد مسایر ب اساتنداد ،مسایر ب کوشاش
عام ب اساتنداد ،عام ب بافت ،عام ب کوشاش ،م یت و مننی دار شادش ک این نتی با مهالنا
) )Khodaverdi, 2019ک در پژوهش خود نناااان دادد خودکاربمدی ،اننهات پذیری ،امید و خوش
بینی با ییدییر همیسااتیی م یت و مننادار دارند ،همسااو بودش از حرفی بر حیم یافت های (Ben-
 )Nim , etl, 2017امید تحیایلی و خودکاربمدی تحیایلی رابه م یت و منناداری با ییدییر داشات
با ونا ای کا باا کااهش ساااهوا امیاد ،خودکااربمادی نیر کااهش می یاابادش همچنین این یاافتا هاا باا
نتای جاصال از پژوهش های ) (Atik, Atik, 2017; Liu , etl, 2018هم راساتا بودش متمیرهای امید و
خودکاربمدی با انرژی م یت داشاتن ،اجسااب ماید بودن و برنام ریری داشاتن در زند ی شادیای و
تحیایلی ،نردییی مننایی دارندش امید باعث می شاود دانش بموز اعت اد داشات باشاد ک می تواند بر
نتای چالش های تحیایلی خود کنترل بیناتری داشات باشادش ب عیار دییر دانشبموزانی ک امید
تحیایلی با تری دارندد ب بینده امیدوارتر بوده و برای تح م اهدات خود برنام ریری میکنند ،برای
کناا اسااتندادهای خود ب فنالیت های چالشبرانییر میپردازند و برای دسااتیابی ب اهدات خود
ت ش بیناتری می کنندش از ساویی دییر نیر نتای این جدول جاکی از این مهلب اسات ک ضارایب
مسااایر اساااتاندارد راهیردهای شاااناختی ب مسااایر ،راهیردهای شاااناختی ب عام و راهیردهای
فراشاناختی ب مسایرو راهیردهای فراشاناختی ب عام م یت ومننادار بودشک این نتی از جهاتی با
نتاای پژوهش ( (Winter, 2015کا نناااان داد امیاد و راهیردهاای یااد یری رابها م یات و منناادار
داشت اندد همسو بودش همچنین این یافت ها با نتای جاصل از پژوهش های
(  )BelaSorić, 2012; Salehroodani, 2018; Ferrari, Leglar, Jason, 2012هم راسااتا بودش
امید ب تحیای در محیههای تحیایلی باعث نی ترشادن خرانة فیر-کنش وافرایش دامنة توج
یاد یرنده و افرایش اسااتااده از راهیردهای شااناختی انهیاقی تر و رفتارهای رایناای شااده و در
م موع این عوام باعث ای اد منامولیت و در یری بیناتر در جیه های تحیایلی میناودش ب عیار
دییر ،امید تحیایلی ب کنناهای افراد در تیالی یاد یری شاتاب میدهند و باعث در یری و شاور و
اشاتیاق بیناتر یاد یرنده ب ان ام امور و تیالی درسای ،انرژی و اجسااب تنهد و لذ بردن از برنام
ریری و ن ار بر ان ام بهترتیالی درسی می رددش
همچنین نتای جاصااا از تحلی بو اساااترا (جدول )3در جهت تنیین مننی داری ن ش
واساه ای متمیر امید و یافت های برازش شااخص های برازش مدل (جدول  )4ن ش واساه ری
امید تحیایلی در رابه امید تحیایلی ن ش واساه ری منناداری را در رابه راهیردهای یاد یری
و خودکاربمدی تحیاایلی در دانشبموزان م ه متوسااه تایید ردیدش این یافت از جهاتی با نتای
پژوهش های ( )Yuksel, etl, 2019; Mikaeilimanbae, etl, 2014; Hoseini,2011همسااو بودش در

258

مدل علی راهبردهای یادگیری(شناختی و فراشناختی) با نقش واسطه گری امید تحصیلی…

ج ی ت امید ویژ ی م یتی اسات ک ب وسایل ) (Snyder, 2000منرفی شاده اسات و از مااهیم بسایار
نردیک ب روانناناسای م یت نیر ب شامار میرودش پژوهناهای متندد ب امید ب عنوان یک مؤلا م یت
ک بر پیامدهای شاناختی و عاحای افراد مؤثر اسات ،اشااره کرده اندش ساه با ی امید با بهریساتی
روانناناختی ،کنار بمدن با اساترب ،تن یم پریناانی هی انی ،خودتن یمی ،عر ناس ،شاایساتیی
اجتماعی ،خودکاربمدی و پینارفت تحیایلی همراه اسات ) .)Billy, Snyder, 2007امید یک جالت
انییرشای م یت اسات ک میتنی بر جس پایوری و راهیابی اسات و ناشای از تنام فرد با محیط اساتش
ب سادن دییر ،امید عیار از ظرفیت تیاور توانایی ای اد مسایرهایی ب سامت اهدات مهلوب و تیاور
داشاتن انییره برای جرکت در این مسایرها اساتش اسانایدر منت د اسات ک افراد با امید با نیر ب
اهدات با جا هی انی م یت زند ی بینااتر ترکید میینند و اعت اد دارند ک برای دسااتیابی ب
هدفهای بینده ،قادر ب درب رفتن از موف یت و شایساتهای قیلی هساتند .بیاور اختیااصای تر،
امید تحیاایلی مربوط ب اهدات تحیاایلی اساات ک دانش بموز برای خویش برمی ریند و ب راه و
مساایرهای دسااتیابی ب این اهدات و همچنین عواملی ک باعث مینااوند تا دانشبموزان در این راه
ثابت قدم بماند ،اشاااره دارد .امید تحیاایلی دانشبموزان را با تمرکر بر موف یت ،برای فائم بمدن بر
مناای توانمند می سااازد و امیان موف یت بنها را در اهدات تحیاایلی شااان افرایش می دهد
)(Snyder, Shrey, Cheavens, Pulvers, Adams, Wikhmd, 2002ش این مسارل در دانشبموزان ب
خیاو دانشبموزان دبیرساتانی ک در بساتان ورود ب داننایاه هستند ،اهمیت ویژه ای پیدا مییندش
در واق  ،امید تحیایلی ب عنوان یک هی ان م یت و فنال کننده از حریم ای اد نیرش خوش بینان
نساایت ب رویدادهای بیندهد من ر ب اجساااب خودکاربمدی ،رفتارهای م یت میتنی بر یاد یری و
رایش بینااتر ب فنالیت های بموزشاایاهی می شااودش بنابراین چنین ب ن ر می رسااد ک امید ب
واسااه ارتیاحا دوجانی و نردییی تنیاتنیی ک با خودکاربمدی و از سااویی با باورهای انییرشاای
خودتن یمی داردد در واساااها ری بین خودتن یمی و خودکاربمدی ن ش مننااداری داردش در واق
امیدواری ب عنو ان ام واساه ای برای رسایدن ب خودکاربمدی تحیایلی تل ی می شاودش درخیاو
محادودیات هاای پژوهش جااضااار باایاد با این نیتا اشااااره کرد کا شااارکات کنناد اان این پژوهش
دانشبموزان متوساه دوم شاهرساتان شایراز بوده اندد بنابراین در تنمیم نتای بن ب روه های سانی
و تحیااایلی دییر بایساااتی جانب اجتیاط را رعایت نمودش بر اسااااب نتای این پژوهش ،پینااانهاد
می ردد برنام های مداخل ای ک بر بموزش و ارت ا هی انا تحیایلی م یت متمرکر باشاند ،تدوین
و اجرا ردد تا بدینوسایل بتوان محیط بموزشایاهی هدفمندی را برای دانشبموزان ای اد کرد ک از
بن لاذ برده و باا ع قا منادی با فناالیاتهاای تحیااایلی خود بسردازناد .همچنین بموزش راهیاارهاای
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افرایش امیاد در مادارب و مهاالنا بررسااای اثرا این بموزشهاا بر ساااایر متمیرهاای انییرشااای با
پژوهنیران بتی پیننهاد می رددش
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