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مقدمه
خودکا آمیدی میی شیود ( .)14-11خودکا آمیدی ،یکیی از

امروزه نظیام تعلییم و تربییت هیر جامعیه زیربنیای توسیعه
ود .بر سی عوامل پیشرفت جوامع پیشرفته نشان می دهد کیه

پیشرفت تحصییلی دا د ،اغلی میو د توجیه وانشناسیان قیرا

همه این کشو ها از نظام آموزش عالی توانمند ،موثر و کا آمدی

گرفته است .د حقیقت افزایش خودکا آمدی و شناسایی عوامل

برخو دا هستند ( .)1پیشیرفت تحصییلی یکیی از موضیوعاتی

تأثیر گذا د آن میتواند د پیشرفت تحصیلی فراگیران و ییا ی

اسییت کییه د حییوزه آمییوزش عییالی و سیسییتم دانشییگاهی هییر

ساندن به آنان د دستیابی به اهداف نقیش تعییین کننیده ای

کشو ی اهمییت زییادی دا د ،چهیا چوبی کیه بیرای پیشیرفت

ایفا کند (.)15
خودکا آمییدی قضییاوت افییراد د مییو د تواناییهایشییان بییرای

تحصیلی ترسیم می شود می تواند آینده یک کشو ییا ملیت ا
تحت تاثیر قرا دهد (.)2

سازماندهی و اجرای یک سلسله کا ها برای سییدن بیه انیواع

از طییرف دیگییر ،پیشییرفت تحصیییلی دانشییجویان ،یکییی از

عملکردهای تعیین شیده میی باشید ( .)16افیرادی کیه مییزان

شاخص های مهم د ا زیابی نظام آموزش عیالی اسیت و تمیام

خودکا آمدی آنان پایین است از انجام کا ها اجتناب میکننید،

کوشش ها و کشش های ایین نظیام ،د واقیع بیرای پوشیاندن

اما افرادی که میزان خودکا آمدی آنان باال اسیت بیه خیوبی د

جامه عمل به این امر است .به عبا تی ،جامعه و بیه طیو وییژه

کا ها مشا کت میی کننید و معمیوالٌ تازمانیکیه مسیأله ا حیل

آموزش عالی نسبت به سرنوشت فرد ،شد و تکامیل موفقییت-

نکنند به تالش خود ادامه می دهند (.)17

آمیز وی و جایگیاه او د جامعیه ،عالقیه منید و نگیران اسیت و

د مطالعه ای کیه صیالحی و همکیا ان ( )18تحیت عنیوان

انتظا دا د فیرد د جوانی گونیاگون اعیم از ابعیاد شیناختی و

ابطه مها تهای فراشناختی و پیشرفت تحصییلی دانشیجویان

کس مها ت و توانایی و نیز ابعاد شخصیتی ،عاطفی و فتیا ی،

دانشگاه آزاد اسالمید سیال 1393انجیام دادنید ،بیین مهیا ت

آن چنان کیه بایید ،پیشیرفت و تعیالی یابید .از عوامیل مهیم و

فراشناختی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ابطیهی معنیادا ی

تاثیرگذا بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،باو های فراشناختی

مشاهده شد.
میرزاخانی و همکا ان ( )19نیز د مطالعه ی خود به بر سی

است ( .)3فراشناخت ،هرگونه دانش یا فعالیت شیناختی اسیت
که موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت است (.)4

تییاثیر مهییا ت فراشییناختی د پیشییرفت تحصیییلی دانشییجویان

فالول ( )Falawellبیرای اولیین بیا هشییا ی شیناختی ا

دانشگاه علوم پزشکی مازند ان پرداختند .نتیایج نشیان داد کیه

تحت عنوان مفهوم جدید بیه نیام فراشیناخت بر سیی کیرد تیا

شاخص های مها تهای برنامه یزی ،کنتیرل ،ا زشییابی و نظیم

دانش فرد ا د مو د فرآیندها و تولیدات شیناختی ییا هرچییز

دهی تاثیر مثبت معنی دا ی بر پیشرفت تحصییلی دانشیجویان

مربییو بییه آن توصییی کنیید( .)5د بییا ه فراشییناخت ،تعییا ی

داشییته است.کوئیکسییین ( )20د پژوهشییی نشییان داد کییه

گوناگونی ا ایه شده است؛ آگاهی شخصی نسبت به فرآینیدها و
اهبردهای شناختی ،تفکر د با ه تفکر،دانش و کنترلیی کیه د

اهبردهای شناختی قیوی تیرین تیاثیر بیر نمیرات د س زبیان
انگلیسی دا ند.
افضل اکبری بلو بنگیان ( )21د سیال  1392بیا بر سیی

مو د تفکر و فعالیت های یادگیری اعمال می شود (.)7-6
نتایج پژوهشها د زمینه تأثیر اهبردهای یادگیری شناختی

ابطه ساده و چنیدگانیه خودکا آمیدی بیا پیشیرفت تحصییلی

و فراشناختی به طو خالصه نشان داده اند که این وش باعی

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان نشان دادند کیه خیود

افزایش پیشرفت تحصیلی ( )10-8و افزون برآن باع افزایش

کییا امییدی نقییش مثبتییی د تبیییین پیشییرفت تحصیییلی
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اجتماعی-اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی آن جامعه به شما میی

سازههای مهم وانشناختی اسیت کیه بیه دلییل نقشیی کیه د

 142نقش باورهای فراشناخت و خودکارامدی در پیشرفت ....

دا د.حید ی وهمکا ان ( )22مطالعه ای تحت عنوان نقش خود

کرونباخ کل  0/91گزا ش شده است (.)24
پرسشنامه خودکا آمدی تحصیلی مو گان و جینکیز( Jinks

کییا امییدی ،اهبردهییای شییناختی و فراشییناختی د عملکییرد

نشان داد که خود تنظیمی وخودکا آمدی د تبییین وا ییان

سطوح گزا ش خود به عنوان یک متغیر وابسیته اسیتفاده میی

عملکرد تحصیل سهم داشته اند

کند .این پرسشنامه دا ای  30پرسش و سه خرده مقیاس است:

تحصیییل دانییش امییوزان سییال سییوم شییته علییوم تجربییی د

بییا توجییه بییه نکییات ذکییر شییده ،باو هییای فراشییناختی و

استعداد ( ،)100-1کوشیش ( )20-11و بافیت ( .)30-21ایین

خودکا آمدی بر وی پیشرفت تحصیلی تاثیر مثبتیی دا نیدولی

پرسشنامه بر اساس طی  5تایی لیکیرت طراحیی شیده اسیت

با توجه به این که مطالعات اندکی بر وی تاثیر همزمان این دو

.گویه های این پرسشنامه مشتمل بر استعداد ،بافیت و کوشیش

عامل بر وی پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی انجیام

با استفاده از مقیاس لیکرت به صو ت پاسخهای چها گزینه ای

شده است لذا هدف از انجام این مطالعه بر سی ا تبا باو های

شامل:کامال مخالفم ،تا حدودی مخالفم ،تیا حیدودی میوافقم و

فراشییناخت و خودکا امییدی باپیشییرفت تحصیییلی دانشییجویان

کامال موافقم طراحی شده اند که به ترتی دا ای نمیرات ،2 ،1

دانشکده پیراپزشکی فردوس بود.

 3و  4می باشیند.د اییران د پیژوهش کیریم زاده و محسینی
( )25وایی آن تایید و برای بیهدسیت آو دن پاییایی از ضری
آلفییای کرونبییاخ اسییتفاده شیید کییه ضییرای پایییایی بییرای

روش کار
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی  -تحلیلی است که د آن
کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس (300

خودکا آمدی کلی  0/76و خرده مقیاسهای استعداد،0/66بافیت
 0/60و تالش 0/65بهدست آمد.

نفر)به وش سرشما ی مو د بر سی قرا گرفتنید ..معییا و ود

برای تعیین پیشیرفت تحصییلی دانشیجویان از معیدل کیل

به مطالعه گذ اندن حداقل یک تیرم تحصییلی د زمیان جمیع

دانشجویان به عنوان مولفه پیشرفت تحصیلی اسیتفاده شید .بیا

آو ی داده هییا بییوده اسییت .بییرای جمییع آو ی داده هییا از دو

توجه به معیا و ود وخروج از بین  200پرسشنامه توزیع شیده

پرسشیینامه ی خودکا آمییدی تحصیییلی مو گییان و جینکییز و

د نهاییت  177پرسشیینامه تکمییل و اطالعییات آنهییا وا د نییرم

پرسشنامه ی فراشیناخت ولیز و کیا ت اییت هیاتون ()2004

افزا  Spss18گردید .و برای تجزییه و تحلییل داده هیا از آمیا

استفاده شد ( .)23پرسشنامه اهبردهای یادگیری فراشیناختی

توصیفی(و آما استنباطی شامل (آزمون کیای دو و همبسیتگی

ولییییییز

(

and

welles

Questionnaire

پیرسون) د سطح معنی دا ی  5د صد استفاده شد.

 )certwrightHottonدا ای  30سییوال اسییت کییه باو هییای
فراشناختی ا به شیوه مقیاس چها گزینیه ای لیکیرت (کیامال

یافته ها

موافق نمره  ،4نسیبتا موافیق نمیره  ،3کمیی موافیق نمیره  2و

د این مطالعه بیشتر دانشجویان دختر ( 56/5د صد) و پسر

مخال نمره  )1میسنجد .وایی و پایایی آن مقیاس برای اولین

( 43/5د صد) بودند .از لحاظ سنی 91/5د صد دانشجویان زیر

با د پژوهش شیرین زاده و همکا ان تائید و ضری آلفای

 23سال و  8/5د صد باالی  23سال بودند (جدول .)1
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دبیرستان های شهر کیرد د سیال  1393انجیام دادنید .نتیایج
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جدول  :1توزیع فراوانی متغیرهای دموگرافیک دانشجویان مو د مطالعه
متغیرها

زن

100

56/5

مرد

77

43/5

پرستاری

88

49/7

اتاق عمل

43

24/3

فوریت پزشکی

46

26

زیر  23سال

162

91/5

باالی  23سال

16

8/5

جنس

رشته

سن

برای تعیین وضعیت خودکا آمدی تحصیلی و باو

باالتر از  ) 81و نمره کلی باو فراشناختی دانشجویان به سه

فراشناختی د بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی فردوس،

سطح پائین (نمره زیر  ،)15متوسط (نمره بین  16الی  )30و

نمره خودکا آمدی بدست آمده آنها به سه سطح خودکا امدی

باال (نمره باالتر از  )31تقسیم شد و سپ

برای معنی دا ی از

تحصیلی پائین (نمره زیر  ،)40خودکا امدی تحصیلی متوسط

آزمون کای استفاده شد .نتایج د جدول  2آمده است

(نمره بین  41الی  )80و نمره خودکا امدی تحصیلی باال (نمره
جدول :2وضعیت خودکا امدی تحصیلی و باو فراشناختی د دانشجویان مو د مطالعه
متغیر
خودکارآمدی
تحصیلی

باور فراشناختی

فراوانی

درصد فراوانی

پائین

10

5/6

متوسط

151

85/3

باال

16

9/0

پائین

15

8/5

متوسط

103

58/2

باال

59

33/3

برای تعیین ا تبا

همانطو که مشاهده مییشیود اکثرییت دانشیجویان (85/3

معنی داری
0/0001

0/004

متغیرهای فراشناخت ،خودکا امدی

د صد) از سطح خودکا امدی تحصیلی متوسطی برخو دا نید و

تحصیلی و پیشرفت تحصیلی از آزمون همبستگی پیرسون

همچنین بین سطوح خودکا آمدی تفیاوت معنیی دا ی وجیود

استفاده شد.نتایج نشان داد که بین دو متغیر نقش باو

دا د ( .)p<0/05وضعیت باو فراشناختی نییز د بیین بیشیتر

فراشناختی با خودکا امدی تحصیلی ابطه مثبت معنی دا ی

دانشییجویان ( 58/2د صیید) د سییطح متوسییط و بییین سییطوح

وجود دا د ( .)p<0/05, r=0/163طبق نتایج جدول 3

فراشناخت تفاوت معنی دا ی بدست آمد (.)p<0/05
جدول:3ا تبا فراشناخت و خودکا امدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی

متغیر
ضریب همبستگی

مقدار معنی داری

تعداد

وجود رابطه

نوع رابطه

خود کارامدی تحصیلی

*0/252

0/012

177

دا د

مثبت

باور فراشناختی

*0/212

0/021

177

دا د

مثبت
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فراوانی

درصد
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همانطو کیه مشیاهده مییشیود بیین بیاو و فراشیناختی و
خودکا امدی تحصیلی بیا پیشیرفت تحصییلی دانشیجویان نییز
ابطه مثبت معنیی دا ی وجیود دا د ( .)p<0/05بیه عبیا تی

بیشییتری مطال ی

موفقتر باشند که د نهایت به خودکا امیدی تحصییلی بیاالتری
برسند.
یافته دیگر نشیان داد کیه بیین اهبردهیای فراشیناختی بیا
پیشرفت تحصیلی ابطه مثبت و معنادا داشتند که ایین یافتیه
با یافته پژوهش هیای سییاح برگیردو همکیا ان ( ،)28پروییز و
شریفی ()29همسو بود.

بحث
پیشرفت تحصیلی هموا ه بهعنوان امری حییاتی د تعلییم و

خود نظمدهی فراشناختی معرف طرح یزی ،بازبینی ونظیم

تربیت ،مو د توجه محققان تربیتی بودهاست .بهطو کلی عوامل

دهی است و خودنظم دهی بیان می کنید کیه آییا دانشیجویان

مؤثر بر پیشرفت تحصیلی ا میتوان به دو دستة عوامل بیرونی

ازاینکه چگونه یادگیری خود ا نظم می دهند ،آگاهی دا ند ییا

و عوامل د ونی تقسیم کرد .پژوهش حاضر با تأکیید بیر عوامیل

خیر؟ ( )1د تبیین این یافته باید گفت هر چقد فرد بانگیاهی

د ونی مربو بیه یادگیرنیده ،بیه بر سیی ابطیة خودکا امیدی

انتقادی مطال

ا مطالعه کنید و همیشیه بیه دنبیال شیواهدی

تحصیلی و باو فراشناختی بیا پیشیرفت تحصییلی پیژوهش بیر

برای صحت آنها باشد و یا اینکه توانایی بیشتری د طرح یزی،

وی دانشییجویان دانشییکده پیراپزشییکی و بهداشییت فییردوس

بییازبینی و نظییم دهییی داشییته باشیید ،از اهبردهییای مییؤثرتری
استفاده می کندو د صو ت لیزوم اهبردهیای ییادگیری ،وش

اختصاص یافت.
توانایی بالقوه افراد برای یادگیری متفیاوت اسیت و افیراد د

های مطالعه ،زمان مطالعه و مکان مطالعیه خیود ا تغیییر میی

شرایط یکسان ،متفاوت یاد می گیرند که از مهمترین دالیل آن

دهد و د نتیجه به پیشرفت باالتری می سد .همچنین اهبیرد

میتوان به باو های فراشناختی و خودکا امدی تحصییلی اشیا ه

یادگیری فراشناخت موج برنامه یزی ،نحیوۀ تیالش ،انتخیاب

کییرد .یافتییه هییا د اییین مطالعییه نشییان داد کییه وضییعیت

مح ییط مطالعییه ،نظییا ت ،مییدیریت د تنظ ییم وقییت ،کنتییرل

خودکا امدی تحصیلی  ،بیاو فراشیناختی دانشیجویان د حید

اضطراب  ،برجسیته نمیودن اطالعیات و میرو مجیدد آمیوزش

متوسط است .این یافته با نتیجه محمدی و همکا ان ( )3که به

دادهشده می شود لذا تمرین این عوامل سیب بهبیود عملکیرد

این نتیجه سیدند که میزان اهبردهای ییادگیری فراشیناختی

تحصیلی دانشجویان میشود .اهبردهایمذکو بیانظم دادن بیه

دانشجویان متوسط است همخوانی دا د.

ذهیین و نییوع مطالعییه افییراد ،آنییان ا قییاد مییی سییازد بییر

نتایج یافته دیگر حاکی از ا تبا مثبت باو های فراشیناختی
با خودکا امدی تحصیلی دانشجویان بود که این یافته بیا یافتیه

فرآینییدیادگیری و مطالعییه خییود مسییلط شییوند و بییرای آن
برنامه یزی کنند که به نظر می سد تمرین این مهیا تهیا د

پژوهش های بابایی( )26و ثمری( )27همخوانی دا د .د تبییین

د ازمدت موج

این یافته باید گفت دانشجویانی که از اهبردهیای فراشیناختی

اینکه یادگیرندگانی کیه از نظیر فراشیناختی د سیطح بیاالیی

سطح باال استفاده میکنند ،مطال

ا به طو معنادا ییاد میی-

هستند ،نسیبت بیه آنچیه کیه مییخواننید ،توجیه مییکننید و

گیرند .یعنی این دانشجویان مطال

ا به اطالعات قبلی کیه د

این زمینه دا ند ا تبا می دهند و مطال

ا به صو ت منسجم

افزایش عملکرد تحصیلی شود ( .)3با توجه به

همچنین اطالعیات حاضیر ا بیا اطالعیات قبلیی خیود ا تبیا
میدهند به طو کلی از نحوۀ خوانیدن خیود آگیاهی دا نید؛ د

یاد می گیرند (نه به صو ت مطال پراکنده)که ایین امیر باعی

نتیجه میتوانند اهبردهای مناس بیا متیون میو د مطالعیه ا

می شیود بیه فهیم کیاملتری از اطالعیات برسیند ،بیرای میدت

انتخییاب کننیید .دانشییجویانی کییه از اهبردهییای فراشییناختی
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دانشجویانی که از باو های فراشناختی و خودکا آمدی بیاالتری
برخو دا بوده اند ،پیشرفت تحصیلی بیشتری داشته اند.

ا د ذهیین نگهدا نیید ود آزمییون د س هییا
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اسیتاد ییا هنگیام

با توجه به ا تبا مثبت اهبردهای فراشناختی با پیشیرفت

بیشتری استفاده میکنند ،د هنگیام تید ی

مطالعه سعی میکنند همان زمان بیا معنیادا کیردن اطالعیات

تحصیلی وهمچنین قابل ا تقیا بیودن ایین اهبردهیاالزم اسیت

ا ییاد بگیرنید و عملکیرد

فراگیران د زمینه¬ی مها تهایی از قبیل نظم¬دهیی ،نظیا ت

ایجاد محیطیادگیری مناس  ،مطال
تحصیلی خود ا باال ببرند.

یافته دیگیر نشیان داد کیه بیین خودکا امیدی تحصییلی بیا

اهبردهای شناختی تصمیم یافته مسلط شوند و پایهییادگیری

پیشرفت تحصیلی ابطه مثبت و معنادا داشتندکه این یافته با

های جدید ایجاد شود .اساتید نیز با طراحیی تکیالی مناسی ،

یافتییه پییژوهشهییای فرهییادی و همکییا ان ( ،)31محمییدی و

آموزش اهبردهیای مطالعیه و اسیتفاده از وشهیای آموزشیی

همکییا ان ( )3وسیییاح برگییرد و همکییا ان ( )28همسییو بییود.

جدید ،می تواننید دانشیجویان ا بیه اسیتفاده از جهیت گییری

بنابراین هر چه دانشجویان از خودکا آمیدی تحصییلی بیاالتری

یادگیری ترغی کنند .آنها میتوانند دانشجویان ا به مطالعیة

برخو دا باشند د نهایت پیشرفت تحصیلی آنها بیاالتر خواهید

گروهی ،کمک طلبی ،نظیا ت ،خودا زییابی ،میدیریت تیالش و

فت .عابدینی و همکیا ان د پیژوهش خیود ،خودکا آمیدی ا

غیره تشویق کنند .همچنین ،آنها ا براساس فعالییتهایشیان

مهمترین مولفه پیش بینی کننیده پیشیرفت تحصییلی معرفیی

د طول یک ترم ،با قرا دادنشان د پو ت فولیو،ا زیابی کننید.

کردهاند (.)32طبیق نظیر گیالیون و همکا انشدانشیمموزانی کیه

از طرفی با توجه به تاثیر مثبت خودکا آمدی ،برگیزا ی کیالس

دا ای خودکا آمدی تحصیلی باالتری هستند؛ بیه مها تهایشیان

های آموزشی اهکا های افزایش خودکا آمدی ویژه دانشجویان

اطمینییان بیشییتری دا نیید و بیشییتر د فعالیتهییای تحصیییلی

گامی د جهت ا تقای خودکا آمدی آنهاخواهد بود.پیشنهاد می

مشا کت میکنند(.)33خاند مطالعه خود بییان میکنید دانیش

شود این مطالعه به صو ت یک مطالعیه مداخلیه ای نییز انجیام

آموختگانی که دا ای باو های خودکا آمدی تحصییلی قیویتری

گیرد و هردو وش آموزش داده شود تیا بیه طیو دقییق تیری

هستند ،توانایی بهتری د مدیریت یادگیری خیود دا نید (.)34

بر سی شود کدام وش تاثیر بیشتری دا د.

باال فتن باو خودکا آمدی موج

افیزایش باو هیای انگیزشیی

می شود و انتظا ات پیامدی افراد ا د ابطه با موفقیت تحیت

تشکر و قدردانی

تاثیر قرا میدهند و تعیین کننده میزان تالش و پایدا ی افیراد

این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی مصیوب دانشیگاه علیوم

می باشد( .)31لذا خودکا آمدی موج میشود دانشیجو تیالش

پزشکی بیرجند با کد  4242می باشید .نویسیندگان از تمیامی

خیود داشیته و متقیابال عملکیرد

مسئولین و دانشجویانی که د این مطالعه همکا ی داشته انید،

بیشتری جهت انجام تکیالی

تحصیلی بهتری داشته باشید.از محیدودیتهای مطالعیه حاضیر،

سپاسگزا ی می کنند.

عدم امکان تعمیم نتایج به دانشجویان سایر حوزه ها (غیر علوم
پزشییکی) مییی باشیید .همچنییین شییرایط جسییمی و وحییی
دانشجویان مو د مطالعه د زمیان تکمییل پرسشینامه هیا میی
توانست بر پاسیخگویی آنیان بیه سیؤاالت تأثیرگیذا باشید کیه
کنترل آنها از عهده پژوهشگران خا ج بود.

نتیجه گیری
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Abstract
Introduction: The educational system of each society is concerned as the fundamental of its socioeconomic development. Educational development is one of the important factors in evaluating
educational systems. This study aims to investigate the relationship between metacognitive beliefs
and self-efficiency with the students’ educational achievement of the students of Ferdows Faculty
of Para-Medical Sciences in 2016
Methods:

This is a descriptive study on all the faculty students. To gather data, Morgan’ and

Grinkes Self-Efficiency questionnaire and Pintrich and Degroot‘Meta-Cognition and Learning
Strategy Questionnaire welles and certwright Hotton were used. Data were analyzed by SPSS 18...
Result:

The student’s educational self-efficiency, meta- cognitive beliefs, and educational

achievement were average (85.3%). The findings show that there is a ppositive and meaningful
relationship between meta-cognitive strategies and self-efficiency with educational achievements
(p<0.05). A positive relationship between student’s meta-cognitive beliefs and educational selfefficiency was observed.
Conclusion:

Increasing the students’ self-efficiency and meta-cognitive strategies can enhance their

educational achievement.
Keywords: Meta-Cognition,

Self-Efficiency, Educational achievement.
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