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     دهیچک

:  پیشرفت تحصیلی یکی از شاخص های مهم در ارزیابی نظام آموزشی می باشد و تمام کوشش های این نظام هدف و نهیزم 

از طریق مولفه پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیش بینی برای پوشاندن جامعه عمل به این امر است. پژوهش حاضر با هدف 

 انجام شد.باورهای فراشناختی  های 

نفر برای آزمون   200تحلیلی از نوع پیمایشی است..   –: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی روش

انتخاب  گیری ایطبقهتصادفی  فرضیه ها ، از دانشجویان مؤسسه آموزش عالی رحمان رامسر، با استفاده از روش نمونه گیری

استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار  ( 1997)باورهای فراشناختی ولز شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه 

SPSS22   وSmart Plss3  .رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.از آزمون جهت بررسی داده ها نحلیل شد 

درصد تغییرات،  9/11فکر درصد تغییرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان، نیاز به مهار  53: خودآگاهی شناختی، ها افتهی

درصد تغییرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان را   1/1درصد تغییرات و باورهای مثبت درباره نگرانی  6/3مهارپذیری و خطر 

معنادار است. این یافته نشان  001/0مشاهده شده برای متغیرهای پیش بین در سطح احتمال  Fکنند. میزان پیش بینی می

 د.نباشدهد که این متغیرها به صورت معناداری قادر به پیش بینی پیشرفت تحصیلی میمی

دارد. بنابراین  :  بین باورهای فراشناختی و مؤلفه های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه  مثبت و معناداری وجودنتیجه گیری

پیشرفت تحصیلی در  ،هرچقدر خودآگاهی، مهار فکر، مهارپذیری خطر، باورهای مثبت درباره نگرانی در فرد تقویت شود

 دانشجویان نمایان می شود.

 : باورهای فراشناختی، پیش بینی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویانیدیواژگان کل
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 مقدمه

تربیت همیشه به دنبال بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان و دانشآموزان  پژوهشگران و متخصصین حوزه تعلیم و 

طی سه دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار  1مطالعه عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی  میباشند.

ستادان آگاهتر طلب میکند تا گرفته است. حساسیت تعلیم و تربیت از یک سو و پیچیدگی جهان امروز از سوی دیگر مدیران و ا

زمینه رشد جمعی را فراهم آورند. امروزه تمرکز آموزش به جای ارایه برنامه آموزشی یا رفتار کالسی به پرورش دانشجویان با 

( پیشرفت تحصیلی را توانایی 1998و همکاران ) 3(.  اتکینسون 2001، 2انگیزه و راهبردی تغییر کرده است ) پاریس و وینو گراد

موخته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارایه شده یا به عبارت دیگر توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آ

 (.1384گیری میشود  )سیف،آموزشگاهی میدانند که به وسیله آزمونهای استاندارد شده اندازه

؛ به 1979) 5نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی دارد. فراشناخت به معنای تفکر درباره تفکر، اولین بار توسط فالول 4فراشناخت 

(. با معنای آگاهی از شناخت، فرایندهای شناختی و هر آنچه مربوط به آن میشود و به عبارت 2007نقل از استاوریانپولوز، 

از عوامل مهم و  ی و سادهترین شکل آن شناخت درباره شناخت به کار رفت.دیگر، نظارت،  ارزیابی و برنامهریزی در یادگیر

تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان، باورهای فراشناخت است که یکی از ویژگیهای پیشرفت تحصیلی میباشد بدین معنا 

اندازه بیشتر است )مرادی و که هرچه شاگردان از شناخت عمیق تر و دقیق تر برخوردار باشند، پیشرفت ایشان به همان 

(. درباره فراشناخت، تعاریف گوناگونی ارائه شده است؛ آگاهی شخصی نسبت به فرآیندها و راهبردهای 1396همکاران، 

شناختی، دانش و کنترلی که در مورد تفکر و فعالیت های یادگیری اعمال می شود و هر گونه دانش یا فعالیت های شناختی 

و  6یا تنظیم شناخت باشد که به دو بعد دانش فراشناختی و تجربه فراشناختی تقسیم میشود )بنت که موضوع آن شناخت 

 و افکار تفسیر تغییر ، با کنترل، که میکند اشاره روانشناختی فرآیندهای و دانش ساختارها، به (. فراشناخت،2010همکاران،

برگیرنده دانش) باورها(، فرایندها و راهبردهایی است که  وجهی است که در  فراشناخت، مفهومی چند دارد. سروکار شناختها

 شناخت مورد در افراد که است اطالعاتی فراشناختی (. دانش1390شناخت را ارزیابی، نظارت یا کنترل می کند )کیامرثی، 

 اجرایی کارکردهای از ای دامنه به فراشناختی نظارت .گذارد می اثر آنها بر این راهبردها که دارند یادگیری راهبردهای و خود
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 عنوان به (.  همچنین فراشناخت2016، 1دارد )سیگدم اشاره عملکرد در تشخیص خطاها و ریزی برنامه کنترل، توجه، نظیر

 توانایی هدف، به یک رسیدن برای موجود اطالعات از استفاده چگونگی از آگاهی میگیرد، یاد چگونه که فرد این از آگاهی

 استفاده مورد هدفهایی چه  برای  را راهبردهایی چه که از این آگاهی خاص، تکلیف یک در شناختی فرایندهای دربارۀ قضاوت

 (.1395است ) اصولی و همکاران،  شده تعریف عملکرد، اتمام از بعد و عملکرد حین در پیشرفت خود ارزیابی دهد، قرار

معنی اطالع و تسلط بر شناخت، و دانش در سطحی باالتر است. بنابراین فراشناخت ، شناختی است، ورای فراشناخت به 

 شود.شناخت و تفکر عادی، و به آگاهی فرد از شناخت ، یادگیری و نحوه تفکر خود اطالق می

داند باشد)دانش در بارۀ آنچه شخص میتواند فراشناخت به معنی فکرکردن دربارۀ افکار خود است. فکرکردن می    

تواند دربارۀ حالت تواند دربارۀ آنچه شخص درحال انجام دادن آن است باشد )مهارتهای فراشناختی(، یا میفراشناخت(، می

، شناختی و احساس شخصی باشد)تجربه فراشناختی(. برای اینکه بتوانیم بین افکار فراشناختی و افکار دیگر تمایز قایل شویم

گیرد و منبع آن به الزم است که منبع افکار فراشناختی را بررسی کنیم. افکار فراشناختی از واقعیت خارجی نشأت نمی

داند، اینکه چطور کار تواند شامل آنچه باشد که شخص میشود؛ که میهای ذهنی شخص از آن واقعیت مربوط میبازنمایی

لیف دارد. بنابـراین، فـراشناخـت به تفـکر دربـارۀ افـکار، شنـاخت شناخت، یا انجام تک کند، و احساسی که شخص دربارهمی

( نیز فراشناخت را عبارت از نظارت فعال بر شناخت و 1386دانش و شناخت دربارۀ پدیده شناخت توصیف شده است)متحدی،

رایندهای فراشناختی دارای دو جنبه مستقل فآید. هایی دانسته که از طریق آنها از شناخت استفادۀ بهینه به عمل می استراتژی 

 (.1383اما مرتبط با یکدیگرند: یکی دانش فراشناختی و دیگری تجربه فراشناختی )کدیور، 

فراشناخت را فرایندهای کنترل اجرایی از قبیل توجه، مرور و تمرین، سازماندهی و دستکاری اطالعات می داند، 2وولفولک   

است این مفهوم دربرگیرنده دانش و فرایندهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت و یا کنترل  فراناخت یک مفهوم چند وجهی

(. یکی از حوزه هایی که باورهای فراشناختی می تواند در آن کاربرد داشته باشد، حوزه خواندن و 2006، 3می کنند) کابات زین

دن دارای دو عنصر اصلی است: رمزگشایی و درک مطلب. درک مطلب حاصل از آن است صاحب نظران بر این باورند که خوان

، 4درک مطلب ، هدف نهایی آموزش خواندن است، در حالی که رمزگشایی یک جزء ضرورری از خواندن ماهرانه است) کرمیزی

2010). 
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؛ به نقل از 1981 ،1از فراشناخت تعاریف گوناگونی ارائه شده است: آگاهی شخص از فرآیندها و راهبردهای شناختی )مسترز     

(؛ دانش و کنترلی که در مورد تفکر و فعالیت های یادگیری اعمال 1990، 3و برونینگ 2(؛ تفکر دربارۀ تفکر )گالور1985فالول، 

( و دانش فرد دربارۀ چگونگی یادگیری خودش 1388(؛ دانش درباره ی دانستن)عطارخامه، 1988، 5و پاریس 4می شود)کراس

خت کلیدی است برای توانایی شناختی، که به افراد اجازه می دهد تا افکارشان را کنترل و بازسازی کنند (. فراشنا1386)سیف، 

 (.1388؛ به نقل از عطارخامه، 2007، 6و نقش اساسی در یادگیری ایفا می کند)گاس و ویلی

است که شناخت را ارزیابی،  فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است. این مفهوم دربرگیرنده دانش، فرایندها و راهبردهایی

(. همچنین فراشناخت را می توان به معنی آگاهی فرد از 1392؛ ترجمه محمد خانی، 2009، 7نظارت و یا کنترل می کنند) ولز

(. فراشناخت یک مدل شناختی است که در  8،2007فرآیند تفکر خود و توانایی اش برای کنترل این فرآیند دانست)کاکیروگلو

 (. 9،2001تر فعالیت می کند و بر پایه نظارت و کنترل قرار دارد )افکلیدزیک سطح باال

افراد موفق کسانی هستند که خوب برنامه ریزی می کنند، اهداف ویژه را تشخیص می دهند و معرفی می نمایند و 

می سازد تا لحظه به لحظه   راهبردها را طرح ریزی می کنند. مهمترین امتیاز دانش فراشناختی این است که یادگیرنده را قادر

از فعالیت یادگیری خود و چگونگی پیشرفت کارش آگاه باشد و هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف خودش را تشخیص دهد 

 (.1386)سیف، 

فراشناخت با مفهومی که در روان شناسی شناختی جدید مطرح شده است به عنوان یکی از مولفه های مهم شناخت و 

ادگیری و پیشرفت تحصیلی، همواره توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده و به تدریج برخی مفاهیم همچنین رابطه آن با ی

 مرتبط با آن نیز پا به عرصۀ متغیر های پژوهشی در تحقیقات مربوط به آموزش و یادگیری نهاده اند.

 تجربههای و شناخت درباره را باورهای شخص که میگردد اطالق  فراشناخت دانش از بخشی به فراشناخت باورهای 

فراشناخت کلیدی برای شناخت توانایی است که به فرد امکان میدهد افکار خود را   میسازد. مرتبط هیجانی و شناختی

(. اگر مفاهیم 1395بازسازی و کنترل کند و نقش اساسی در یادگیری و موفقیت تحصیلی دارد )فیروزی و یار احمدی، 
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شکوفایی استعداد ها و پیشرفت تحصیلی جوانان  آموزش داده شود پیشرفت چشمگیری در فراشناختی خوب توصیف شود و

(. اثر بخشی باورهای فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی بر اساس پژوهشهای مختلف 1394خواهیم داشت )ضیا بری و همکاران، 

 (.  2018و همکاران،  1مورد تأیید قرار گرفته است ) وتوری

 راشناختی به سه مؤلفه زیر اشاره کرده است:فالول درباره دانش ف

ـ  اطالع فرد از نظام شناختی خود: این مؤلفه به دانش فرد در مورد آنچه باید درباره یادگیری و پردازش اطالعات بداند، اشاره 

لب و فرآیندهای دارد و شامل اطالعاتی مثل تواناییهای حافظه، مراحل حافظه، انواع حافظه و ظرفیت آنها و نحوه بررسی مطا

 کنترل کننده است.

 چه از کجا، و وقت چه بداند اینکه فرد و فراشناختی و شناختی راهبردهای از آگاهی به مؤلفه این راهبردها: از فرد ـ اطالع

 کار به اطالعات بازیابی و نگهداری گوناگون مراحل در که راهبردهایی از دارد. اطالع اشاره کند، استفاده میتواند راهبردی

 .(1395باشد ) بفرویی و همکاران،  مؤثر یادآوری و اکتساب امر در میتواند تمرکز( ذهنی و میرود )سازمـاندهی، مرور

 قرار که است تکلیفی چگونگی و نوع، کیفیت تکلیف، ماهیت دربارۀ دانش شامل تکلیف از فرد ـ اطالع فرد از تکلیف: اطالع

برمیگردد اگر مطالب  کار شروع  در  توجه فقدان  به چیز  هر از بیش حافظه، کارآیی عدم که آنجا از شود. درگیر  آن با فرد است

(. 1997، 2در ابتدای پردازش با دقت انتخاب نشده باشد، یاد آوری آن نیز با اختالل مواجه خواهد شد )کار و جوییس

ه منظور بررسی فعالیت فراشناختی و تعیین مؤلفه های مؤثر فراشناخت نقش اساسی را در یادگیری موفقیت آمیز ایفا میکند. ب

در تفکر حل مسأله از طریق کنترل فراشناختی، مطالعه یادگیری موفقیت آمیز دارای اهمیت است. تفاوت های فردی بین افراد 

مهارت ها و نظایر آنها با هم در بعضی از توانایی ها  بیشتر از توانایی های دیگر است انسان ها از نظر شخصیت، نگرشها، عالئق، 

متفاوت هستند. یکی از تفاوتهای فردی تیپ های مختلف شخصیتی است. شخصیت یک فرد ترکیبی از خصوصیات روان  

 (.1396شناختی )آرام، پرخاشگر، وفادار یا اجتماعی( است )اسماعیل زاده، 

ای فراشناختی است که فرایندهای تفکر فرد را در تجربه فراشناختی یا فرایندهای تنظیم و کنترل، یکی دیگر از فراینده

 موقعیت یادگیری هدایت می کند. کنترل کننده های فراشناخت یا خودتنظیمی عبارتند از:

برنامه ریزی مستلزم تعیین هدف برای مطالعه، انتخاب راهبردهای مناسب و تنظیم منابعی است که بر  ریزی: برنامه -الف

( درباره اهمیت این نوع راهبرد فراشناختی می گوید: 1383، به نقل از سیف،1994عملکرد یادگیرنده تأثیر می گذارد. دمبو )

حاضر می شوند، به درس گوش می دهند، یادداشت برداری  دانش آموزان و دانش جویان موفق آنهایی نیستند که سر کالس
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می کنند و منتظر می شوند تا معلم تاریخ امتحان را اعالم کند. بلکه کسانی هستند که زمان الزم برای انجام تکلیف را پیش 

اری تشکیل می بینی می کنند درباره تحقیقاتی که باید انجام دهند اطالعات کسب می کنند به هنگام ضرورت گروه های ک

 دهند و از سایر رفتارهای خود نظم دهی استفاده می کنند. دانش آموزان و دانش جویان موفق یادگیرندگانی فعالند نه منفعل.

این مؤلفه شامل پیگیری و توجه به هنگام خواندن متن، سؤال کردن از خود دربارۀ موضوعات و نظارت  نظارت: راهبرد -ب

ت که خواندن یک متن نیاز دارد. این راهبرد به یادگیرنده کمک می کند تا هر زمان که به مشکلی کردن بر سرعت و زمانی اس

( می گوید: شما 1383، به نقل از سیف،1994برمی خورد به سرعت آنرا تشخیص دهد و در جهت رفع آن بکوشد. دمبو)

باره این درس سؤال هایی می پرسید و مشغول مطالعه و آماده شدن برای امتحان درس زیست شناسی هستید. از خود در

متوجه می شوید که بعضی قسمت های کتاب را خوب نفهمیده اید، روش خواندن و یادداشت برداری شما برای این قسمت 

 مفید و مؤثرنبوده است. الزم است از راهبرد دیگری استفاده کنید.

ونگی مطالعه خود را اصالح کنند، دوباره مرور کنند و این راهبرد به دانش آموزان کمک می کند تا چگ تنظیم: راهبرد -ج

(. این راهبرد باعث انعطاف پذیری رفتار یادگیرنده می شود و به او 1382نقایص درک و فهم خود را برطرف نمایند )کدیور،

( یکی از 1383، به نقل از سیف،1994کمک می کند هر زمان که الزم باشد روش و سبک یادگیری خود را تغییر دهد. دمبو )

ویژگی های یادگیرندگان موفق را توانایی اصالح کردن راهبرد های شناختی غیر مؤثر خود و تعویض آنها با راهبردهای 

شناختی مؤثر می داند. راهبرد تنظیم یا نظم دهی با راهبرد نظارت یا کنترل بصورت هماهنگ عمل می کند یعنی وقتی که 

توجه می شود که یادگیری موفقیت الزم را به دست نمی آورد و این ناشی از سرعت کم یا یادگیرنده از راه کنترل و نظارت م

 کند. زیاد مطالعه یا راهبرد غیر مؤثر یادگیری است بالفاصله سرعت خود را تعدیل می کند یا راهبرد خود را اصالح یا عوض می

 

 تأثیر فراشناخت بر یادگیری

های سطوح باال و حل مسئله پذیرفته شده است. یادگیرندگان زمانی می توانند امروزه اهمیت فراشناخت برای یادگیری 

حداکثر یادگیری موفقیت آمیز را داشته باشند که درباره توانایی شخصی شان از بینش و آگاهی خوبی برخوردار باشند. محققان 

نها نیز بهبود خواهد یافت. هرقدر یادگیرنده دریافته اند که اگر سطح فراشناخت دانش آموزان بهبود یابد پیامدهای یادگیری آ

در مورد راهبرد های مؤثر یادگیری و محدودیت های توانایی های یادگیری و حافظه خود بیشتر بداند، احتمال افزایش پیشرفت 

 (.1380تحصیلی او بیشتر است )رحمانی،
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میزان دستیابی به استانداردها و اهداف پیشرفت تحصیلی یکی از شاخص های مهم  در ارزشیابی آموزشی است و بیانگر 

آموزشی است. واژه پیشرفت تحصیلی به جلوه ای از جایگاه تحصیلی اشاره دارد، این جلوه ممکن است بیانگر نمره ای برای یک  

 (.1386دوره یا میانگین نمرات در دوره ای مربوط به یک موضوع یا میانگین نمرات دوره های مختلف باشد) رئیس سعدی،

برای پیشرفت تحصیلی مالک های گوناگون را می توان در نظر گرفت که مشهورترین آن میانگین، نمرات کالسی می باشد، 

پیشرفت تحصیلی عبارتست از، آن مقدار از یادگیری که معموالً در آزمون ها و امتحانات  و همچنین در بحث های کالسی و 

ره به افرادی دارند که برای دستیابی به موفقیت انگیزه دارند، تکالیفی که کار گروهی آشکار می شوند، همه این موارد اشا

انتخاب می کنند دارای سطح دشواری متوسط است، دارای اعتماد به نفس هستند، با پشتکار و پیگیر هستند، شکست را نتیجه 

ز آنچه انجام می دهند احساس غرور می فقدان تالش تلقی می کنند، اهداف طوالنی مدت دارند، با اشتیاق و بلند پروازند و ا

(. مسئله موفقیت و عدم موفقیت در امر تحصیل از مهمترین دغدغه های نظام آموزشی 1391کنند )جعفر نژاد و همکاران ، 

است.  امر پیشرفت تحصیلی از مهترین مشکالت کنونی نظام آموزشی است که هرساله ده ها میلیارد ریال از بودجه کشور را 

، 1ی دهد و نیروهای بالقوه و سرمایه های جامعه که همان نیروی انسانی است، بی ثمر می ماند ) کول، لوگان و والکرهدر م

2011.) 

با توجه به آنچه گفته شد این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا مولفه های باورهای فراشناختی پیشرفت 

  د.تحصیلی در دانشجویان را پیش بینی می کن

 :تحقیق    روش

 کاربردی است و از  قاز لحاظ مبنای هدف، تحقی قتحقی نروش تحقیق این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است و ای 

 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطالعات رگرسیون چند متغیره آزمون

کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در سال جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی و 

نفر محاسبه شد که به روش نمونه   200می باشد. با توجه به جامعه آماری تعداد نمونه توسط جدول مورگان  97-98تحصیلی 

 گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.

 ابزار گرد آوری اطالعات

 
1: Cole, Logan & Walker 
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فراشناختی ولز استفاده شد. در ابتدای پرسشنامه سواالت مربوط به ویژگی  باورهایبرای جمع آوری اطالعات از پرسش نامه 

 دانشجو آورده شد.97-98های جمعیت شناختی و همچنین سوال مربوط به میانگین کل تا نیمسال اول سال تحصیلی 

ه و باورهای افراد ساخته شد 1997است که توسط ولز در سال سؤال  30پرسش نامه فراشناخت ولز: این پرسشنامه دارای  -1

: 3: کمی موافقم، 2: مخالفم، 1ها بر اساس مقیاس چهار درجه ای لیکرت ) دهد. پاسخرا درباره تفکرشان مورد سنجش قرار می

 شوند. : کامال موافقم( محاسبه می4نسبتا موافقم، ، 

تعلق  می  4، و کاماًل موافقم نمره  3، نسبتا موافقم  نمره 2، کمی موافقم نمره 1در نمره گذاری پرسشنامه، به مخالفم نمره 

 خرده مقیاس است و سواالت مربوط به هر خرده مقیاس در جدول زیر آمده است. 5پرسشنامه مذکور دارای گیرد. 

 93/0مقیاس دامنه ضریب آلفای کرونباخ را برای مقیاس کل و خرده مقیاس ها از ( برای پایایی این 2004ولز، کاترایت هاتون )

گزارش کرده اند. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس در  59/0تا  87/0و برای خرده مقیاسها  75/0و پایایی  بازآزمایی را  76/0تا 

وقوف شناختی، اطمینان  ،، باورهای مثبتگزارش شده است و برای خرده مقیاسهای کنترل ناپذیری 91/0نمونه ی ایرانی 

 گزارش شده است. 71/0و  80/0، 81/0، 86/0، 87/0شناختی و نیاز به کنترل افکار به ترتیب در نمونه ایرانی 

تا  51/0بستگی پیرسون بین روایی پرسش نامه از طریق همبسته کردن تک تک سؤاالت با نمره کل بررسی شد. ضرایب هم

 معنی دار است 001/0بدست آمده است که در سطح  81/0

 ها  افتهی

 ویژگی جمعیت شناختی دانشجویان. 1جدول 

 سن تأهل جنسیت

 20زیر  متأهل  مجرد زن مرد

 سال

 به باال 51 41-50 31-40 20-30

درصد 

 فراوانی

50/67 31 79 19 50/32 50/59 3 2 2 

 200 جمع کل

 

 19درصد افراد پاسخ دهنده مجرد و  79درصد آنها مرد هستند و  31درصد افراد پاسخ دهنده زن و  50/67، 1طبق جدول 

تا  41درصد( بین  2سال و کمترین آنها) 30تا  20درصد( بین  50/59دهنده) پاسخ درصد آنها متاهل هستند، سن اکثر افراد 

 سال است. 5سال  و باالی  50

http://collegeprozheh.ir/
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 .های باورهای فراشناختی امکان پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان را دارد هایمولفه  فرضیه:

 توصیف کمی متغیرهای پژوهش

 آمار توصیفی متغیرهای پرسشنامه باورهای فراشناختی-2جدول   

 بیشترین کمترین مد میانه انحراف معیار میانگین متغیر

 50/3 1 1 83/1 665/0 84/1 باورهای مثبت درباره نگرانی

 4 1 50/1 83/1 708/0 04/2 مهارپذیری و خطر

 33/3 1 33/1 67/1 578/0 75/1 اطمینان شناختی

 33/3 1 67/1 2 574/0 03/2 نیاز به مهار فکر

 67/3 50/1 83/2 67/2 605/0 69/2 خودآگاهی شناختی

 34/3 20/1 13/2 05/2 469/0 08/2 باورهای فراشناختی

 

 باشد.، تحلیل آمار توصیفی متغیرهای پرسشنامه باورهای فراشناختی به شرح زیر می2 شماره با توجه به جدول

 50/3و بیشترین مقدار  1، کمترین مقدار 665/0، انحراف معیار 84/1متغیر »باورهای مثبت درباره نگرانی« دارای میانگین 

-می 4و بیشترین مقدار  1، کمترین مقدار 708/0انحراف معیار ، 04/2میباشد. متغیر »مهار پذیری و خطر« دارای میانگین 

-می 33/3و بیشترین مقدار  1، کمترین مقدار 578/0، انحراف معیار 75/1باشد. متغیر »اطمینان شناختی« دارای میانگین 

باشد. می 33/3رین مقدار و بیشت  1، کمترین مقدار 574/0، انحراف معیار 03/2باشد. متغیر »نیاز به مهار فکر« دارای میانگین 

باشد. می 67/3و بیشترین مقدار  50/1، کمترین مقدار 605/0، انحراف معیار 69/2متغیر »خودآگاهی شناختی« دارای میانگین 

-می 34/3و بیشترین مقدار  20/1کمترین مقدار  469/0، انحراف معیار 08/2شاخص »باورهای فراشناختی« دارای میانگین 

 .باشد

 (=200n)پیشرفت تحصیلیقادیر توصیفی در خصوص متغیر م-3جدول 

 بیشینه کمینه کشیدگی چولگی مد میانه انحراف معیار میانگین

57/17 395/1 83/17 18 788/0- 215/0 50/13 90/19 

 

و  50/13، کمترین مقدار  395/1با انحراف معیار  57/17، میانگین پیشرفت تحصیلی برابر با 3شماره با توجه به جدول 

 باشد.می 90/19بیشترین مقدار 

برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان)متغیر وابسته( توسط مقیاس های فراشناخت)متغیرهای مستقل( از رگرسیون  

 داده شده است.4چند متغیره استفاده شده است. نتایج مربوط به این آزمون در جدول 

 
 س و مشخصههای آماری رگرسیون پیشرفت تحصیلی بر متغیرهای پیش بینخالصه مدل رگرسیون، تحلیل واریان -4جدول 

مجموع  مدل گام

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
سطح  Fآماره 

 معناداری

R 
2R 

2R 

 530/0 530/0 728/0 001/0 651/421 858/171299 1 858/171299 رگرسیون 1

      260/406 374 224/151941 باقیمانده

 119/0 649/0 805/0 001/0 301/344 212/104834 2 425/209668 رگرسیون 2

      484/304 373 658/113572 باقیمانده
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 036/0 685/0 827/0 001/0 290/269 587/73775 3 733/221326 رگرسیون 3

      963/273 372 349/101914 باقیمانده

 011/0 696/0 834/0 001/0 079/212 217/56222 4 867/224888 ونیرگرس 4

      100/265 371 216/98352 ماندهیباق

 یشناخت یخودآگاه: نیب  شیپ ری: متغ1گام 

 فکر مهار به ازی: ن 2گام 

 خطر و یری: مهارپذ3گام 

 یمثبت درباره نگران  ی: باورها4گام 

 

درصد تغییرات پیشرفت تحصیلی  53توان نتیجه گرفت که خودآگاهی شناختی، می 4شماره بر اساس نتایج مندرج در 

 1/1درصد تغییرات و باورهای مثبت درباره نگرانی  6/3درصد تغییرات، مهارپذیری و خطر  9/11دانشجویان، نیاز به مهار فکر 

مشاهده شده برای متغیرهای پیش بین در سطح  Fکنند. میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیش بینی میدرصد تغییرات 

دهد که این متغیرها به صورت معناداری قادر به پیش بینی پیشرفت تحصیلی معنادار است. این یافته نشان می 001/0احتمال 

نشده و استاندارد شده و بررسی معنی داری این ضرایب گزارش   نیز ضرایب رگرسیون استاندارد 5شماره باشد. در جدول می

 اند. شده

 . ضرایب رگرسیون گام به گام پیشرفت تحصیلی روی متغیرهای پیش بین5جدول 

 شاخصها     

 متغیر  

B  خطای استانداردb 
 

آماره 

t 

 سطح معناداری

 097/2 818/0 --- 658/2 008/0 (aعدد ثابت)

 001/0 094/5 230/0 281/0 429/1 خودآگاهی شناختی

 001/0 332/5 233/0 273/0 453/1 نیاز به مهار فکر

 002/0 069/3 152/0 435/0 336/1 مهارپذیری و خطر

 039/0 068/2 091/0 145/0 300/0 درباره نگرانیباورهای مثبت 

 
باشد ( می5/ 094این اثر ) tباشد. آماره ( می230/0، رابطه خودآگاهی شناختی با پیشرفت تحصیلی)5شماره با توجه به جدول 

( و باورهای 152/0) (، مهارپذیری و خطر233/0) مثبت و معنادار است. رابطه نیاز به مهار فکر 05/0که در سطح احتمال 

 ( با پیشرفت تحصیلی مثبت و معنادار است.091/0) مثبت درباره نگرانی

 بحث و نتیجه گیری

نتایج نشان می دهد که مؤلفه های باورهای فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری دارند و 

این یافته با نتایج برخی  ه پیش بینی پیشرفت تحصیلی میباشدمتغیرهای باورهای فراشناختی  به صورت معناداری قادر ب

(، وتوری 2018(، دانیل و دیوید ) 1386(، محمد امینی ) 1387(، خرازی و همکاران ) 1389مطالعات، عابدینی و باقریان )

 (، همسو می باشد. 2017(، تری و همکاران )2018)
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د این است که فراشناخت یکی از متغیر های مرتبط با پیشرفت تحصیلی می تبیینی که در مورد  این یافته می توان به کار بر

(. همواره تفکر و بازبینی در 2،2007(، که منجر به افزایش اعتماد به نفس دانشجویان می شود )سمار1،2008باشد ) کوتینهو 

دار به واکنش و تغییر شرایط می کند که مورد نحوۀ مطالعه کردن، شرایط مطالعه و سایر اطالعات وابسته به آن، یادگیرنده را وا

افراد با فراشناخت باال از آنجایی که در مورد نحوۀ یادگیری خود مطلع هستند، به این امر آگاهی دارند و اگر در هر شرایطی که 

و از آنچه که  به نتایج مطلوب و موفقیت تحصیل دست نیابند، در پی تغییر خود، موقعیت و سایر موارد مرتبط با آن بر می آیند

(، نتیجه گرفتند که فرایندهای 2010)  3شود، استقبال می کنند. بیو و اریک منجر به بهبود و پیشرفت تحصیلی آنان می

 فراشناخت الزمه موفقیت بوده و افراد دارای باورهای فراشناختی موفق تر از سایرین هستند.

 فرآیند های و راهبرد ها کاربرد موقعیت و اهمیت به آن طی که است آموزش به فعاالنه رویکرد فراشناختی، آموزش

هدف اساسی آموزش فراشناختی، خودکنترلی و خودآموزی است تا فراگیران یادگیرندگان مستقلی  می شود. پرداخته  شناختی

 فراگیر  کنند. شوند که بتوانند فرآیندهای شناختی یادگیری شان را در جهت اهداف تعیین شده خود، هدایت، نظارت و اصالح

 فزایشا او یادگیری بازده کار این با و داشت خواهد نفعی چه  او برای کار این و بکشد خط را مهم نکات زیر باید که می داند

 حال هر می شود.در داده آموزش  شناختی فرآیند های و فعالیت ها بر نظارت و هدایت آموزش  نوع این در یافت. خواهد

 و  دانش به فراگیران مجهزکردن برای فرصتی به عنوان باید بلکه شود، تلقی آموزش نهایی هدف عنوانبه  نباید فراشناخت

 بار کنجکاو و ماهر آینده تکالیف  در را آنها طوری که به گرفته شود، نظر در آنها خود یادگیری ادارۀ به منظور الزم مهارت های

شناختی، نیاز به مهار فکر، مهارپذیری و خطر، باور های مثبت درباره نگرانی هر کدام بنابراین می توان گفت خود آگاهی . آورد

 مؤلفه هایی هستند که می توانند پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار دهند.

خواهد هنگامی که اهداف به طور واقعی انتخاب شوند و یادگیرنده از نحوه یادگیری خود آگاه باشند پیامد مطلوب آن ظاهر 

شد. یادگیرندگانی که فراشناخت قوی دارند، به برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی خود می پردازد. همچنین آنان از میزان اطالعات 

قبلی و درک خود نسبت به تکالیف یادگیری  و اینکه چه مهارت و دانشی برای آن نیاز است، اطالع دارند. و در صورت عدم 

یر می دهند. برای رسیدن به معنب و مفهوم آنچه که مطالعه می کنند تالش می کنند و پیوسته در  پیشرفت، برنامه خود را تغی

 حال کسب دانش هستند.

 محدودیت ها

 
1: Coutinho 

2: Semmar 

1: Beau and Eric 
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این مطالعه نیز مانند سایر پژوهش های حوزه علوم رفتاری و روان شناسی دارای برخی محدودیت ها بوده که در مجموع تعمیم 

 عایت جوانب احتیاط ملزم می کند. برخی از این محدودیت ها عبارتند از:یافته های این پژوهش را با ر

با توجه به اینکه تحقیق حاضر بر دانشجویان مؤسسه آموزش عالی رحمان رامسر اجرا گردیده است، نتایج به دست آمده برای 

جلب اعتماد و  صورت پذیرد. همین جامعه کاربرد دارد و تعمیم دهی آن به جوامع دیگر مشکل بوده و بایستی با احتیاط

یکی دیگر  محدودیت استفاده از ابزار که تنها پرسش نامه بوده استو برخورد محافظه کارانه پاسخگویان هنگام مراجعه به آنان 

 از محدودیت های تحقیق می باشد.
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