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 چکیده

 بررسی اثربخشی ،هدف از اجراي این پژوهش
 خودکارآمدي بر فراشناختی هاي تکنیک آموزش
اصفهان بود.  شهر هاي دبیرستان دختر آموزان دانش

پژوهش حاضر به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح 
و پیگیري با گروه کنترل اجرا  آزمون پس - آزمون یشپ
آموزان  دانش ، تمامی آماري این پژوهش جامعۀ. شد

 1391- 1392دختر مقطع متوسطه در سال تحصیلی 
نفر به  40در شهر اصفهان بود که از میان آنان تعداد 

انتخاب شدند. ابزار  يا شهخوروش تصادفی 
برگه اطالعات جمعیت  ،در این پژوهش یريگ اندازه

) بود. 1996( شرر خودکارآمدي نامه پرسش شناختی و
ماه آزمون  4و بعد از  آزمون پسپس از اعمال مداخله 

-  20 افزار نرمبا استفاده از  ها یافتهپیگیري اجرا شد. 

SPSS  یه تجزد مور کوواریانسو آزمون آماري تحلیل
 تحلیل از حاصل قرار گرفت. نتایج و تحلیل 

مبنی بر آموزش  مداخله ارائه که داد نشان کوواریانس
% 2/71 افزایش فراشناختی باعث هاي تکنیک

% این 6/70و  آزمون پس مرحله در خودکارآمدي
 اساس بر ).>05/0P(ویژگی در مرحله پیگیري شد 

 ارائه تگرف نتیجه توان می پژوهش این يها یافته
 در فراشناختی هاي تکنیکآموزش  بر مبنی مداخله
بنابراین است؛  بوده مؤثر خودکارآمديمیزان  افزایش

فراشناختی را به  هاي تکنیکاین پژوهش استفاده از 
 آموزان دانش خودکارآمديمنظور افزایش میزان 
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  مقدمه
 ۀحیطدر  مهم شناختی روانهاي   از جمله سازه

 از است. خودکارآمدي خودکارآمديباورها، مفهوم 
 بندورا اجتماعی شناختی ۀنظری در کلیدي متغیرهاي
 و ها رشته در کارآمدي خود نظري مبانی است
 هایی پشتوانهاز  و شده آزمایش گوناگونی هاي محیط
 ،1مادوکس( است برخوردار تجربی ي ونظر فزاینده
 از فرد قضاوت از عبارت است خودکارآمدي ).2010
است  ویژه عمل یک انجام توانایی در مورد خود،

؛ پندر، مورداگ و 1992، 2(هایچی و همکاران
 احساس به ). خودکارآمدي وابسته2006، 3پارسونز
 همچنین .است رفتارش و محیط روي فرد کنترل
اثر  آرزوها و اهداف بر خودکارآمدي با مرتبط عقاید
دارند  انسان رفتار پیامدهاي نقش مهمی در و گذارد می

 به کارآمدي خود ).2005، 4(اسچوارزر، لوسزینکس
 و کفایت احساس خود، ارزش و نفس عزت احساس
 ،5(بندورا شود می اطالق زندگی با برخورد در کارایی
2004.(  

گوناگون  هاي جنبهدر  خودکارآمديباورهاي 
بسیاري دارند. در محیط تحصیلی،  تأثیرزندگی 

آموزان دربارة  باورهاي دانش دهندة نشان خودکارآمدي
، 6توانایی انجام تکالیف درسی محوله است (بنگ

که  کند می) بیان 2003( 7). همچنین شانک2001
چون  هایی جنبهبر فرآیند یادگیري از  خودکارآمدي

 یزان تالش، کوشش،، مگیري تصمیمگزینش اهداف 
است. به دنبال  تأثیرگذارپشتکار و استمرار در تکالیف 

 هاي پیشرفتانواع اهداف، سطوح انگیزش و  ،آن
تحصیلی بر روي عقاید شایستگی در یادگیري و نهایتاً 

                                                             
1. Maddux 
2. Hickey 
3. Pender, Murdaugh & Parsons 
4. Schwarzer & Luszczynsk 
5 .Bandoura 
6. Bong 
7. Schunk 

 گذارد می تأثیرتحصیلی بیشتر  هاي پیشرفتدستیابی به 
 ).2011، 8(یازیچی، سیس و آلتون

 از فرد ارزیابی را به عنوان خودکارآمدي بندورا
 اي مجموعه آمیز موفقیت انجام به منظور هایش توانایی
، 9لینچ و (زاجاکوا است الزم دانسته اقدامات از

 از شخص ادراکات بر خودکارآمدي ). باورهاي2005
و  دویار (کرت، است مبتنی اش فردي عملکرد
  ).2011، 10کالیک

 این .است چندوجهی مفهوم یک فراشناخت
 که است فرآیندهایی و دانش دربرگیرندة مفهوم
 کابات( کنند می کنترل یا و نظارت ارزیابی، را شناخت
 دانش فراشناخت شامل،) 2000( 12ولز ).2005، 11زین

 ارزیابی، که شود می و راهبردهایی پردازش ،)باور(
 بیان فالول. دارند بر عهده را شناخت کنترل یا نظارت
 الزم دانش از: عبارتند یشناخت هايدراهبر کند می
 رسیدن جهت را فرد که است هایی فعالیت انجام براي
 هايدراهبر و کند می کمک شناختی هدفی به

 انتخاب، براي الزم دانش و توانایی فراشناختی شامل،
. است شناختی راهبردهاي بر نظارت و ارزشیابی اجرا،
 را اي اندیشه فراشناختی، تفکر که گفت توان می پس
 انتخاب و معنی استنباط مسئله، حل براي فرد که

؛ کند می کنترل و هدایت ،دهد می انجام مناسب راهبرد
 ،شناختی روان ساختارهاي شامل فراشناخت همچنین
 کنترل، در که است فرآیندهایی و وقایع و ها دانش
 - کارترایت و ولز( دارند دخالت تفکر تفسیر و اصالح
  ).2004 ،13هاتن

 این بر جکوبسن جمله از نظران صاحب از بسیاري
 نظام تربیتی در اصالح هرگونه که هستند عقیده
 هاي پژوهش هاي یافته گرفتن نظر در مستلزم

                                                             
8.Yazici, Seyis & Altun 
9. Zajacova & Lynch 
10. Kurt, Duyar & Calik, 
11. Kabat - Zinn 
12. Wells 
13. Wells & Certwright - Hatton 
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 آموزشی ریزي برنامه در آنها از استفاده و فراشناختی
 هاي فعالیت انواع در فراشناختی هاي مهارت. است

 صورت به کردن اطالعات بدل و رد جمله از شناختی،
 مطالب، مفهوم و درك کالمی، ترغیب می،کال

 حافظه، ادراك، نوشتن، توجه، خواندن، ضرورت
 اشکال و اجتماعی شناخت ،مسئله حل زبان، فراگیري

 ایفا مهمی نقش خود، کنترل و مختلف خودآموزشی
 و برالینر گیج ۀنظری بر بنا فراشناختی آموزش. کند می

 به ککم منظور به )1384 محمدي، مهر از نقل به(
 رفتاري الگوهاي فکري، دهی سازمان براي شاگردان
 خودآموزي، شفاهی، تمرین ،خودسنجی اجتماعی،
 صورت خویش و تقویت خودآگاهی خودرهبري،

 مختلف هاي شیوه به آموزش هاي نظام .گیرد می
 افزایش را آموزان دانش خودکارآمدي میزان ندتوان می
 پرورش هاي شیوه ترین مهم از یکی. دهند

 به ورزي اندیشه هاي شیوه به تمسک خودکارآمدي،
 آموزش کلی، طور است. به آموزي اندیشه جاي

 منبع علمی، درگیري زمینۀ فراشناختی، راهبردهاي
 پیشرفت انگیزش مثبت، اسنادهاي درونی، کنترل
 را پذیري ولیتمسئ خود سازندگی و و خالقیت بیشتر،
 امور در نفس اعتمادبه حس و کرده فراهم افراد در

 که سازد می قادر را دفر و کند میتقویت  را زندگی
 در را خود هاي فعالیت نماید، شناسایی را مشکالت

 عمل مستقل و آزاد ،دهد قرار بررسی و آزمایش ۀبوت
 ارائه دهد مختلف امور در را ها حل راه بهترین و کند

 ).1385 محبوبی، (مصطفایی و

 بررسی« عنوان تحت در پژوهشی) 2006( 1شراو
 نشان» علوم آموزش بر فراشناختی هاي مهارت تأثیر
 آموزش به وابسته ،موفق آموزش اجراي که داد

است. پاریس، اسکات و  فراشناختی هاي مهارت
 تأثیر«عنوان  تحت پژوهشی در) 2001( 2همکاران

                                                             
1. Sharaw  
2. Paris, Scott & etal 

 خواندن توانایی بر فراشناختی هاي مهارتآموزش 
 آموزش از که آموزانی دانش داد نشان »آموزان دانش

 فهمیدن و خواندن توانایی ،بودند برخوردار فراشناختی
) 1390است. مقتدري و خانجانی ( بوده بیشتر آنان

 راهبرد آموزش اثربخشیپژوهشی تحت عنوان 
 حل توانایی و کارآمديخود بر فراشناختی / شناختی
ریاضی  اختالل داراي آموزان دانش در ریاضی مسئله

 آموزش کهنشان داد  آنهاپژوهش انجام دادند نتایج 
 باعث معناداري طور به فراشناختی/  شناختی راهبرد
 همچنین سطح گردد می ریاضی مسئله حل بهبود

 را معناداري افزایش مداخله، تحت گروه خودکارآمدي
 اثربخشی ) بررسی1388مصطفایی، مهاجر ( .داد نشان
 مدل بر خودگردان مبتنی یادگیري هاي مؤلفه آموزش

خودکارآمدي انجام دادند، نتایج پژوهش  بر ینتریچ،پ
 یادگیري راهبردهاي هاي مؤلفه آموزش کهنشان داد 
 افزایش را آن و بوده مؤثر خودکارآمدي بر خودگردان

)، 1391زاده، یعقوبی و رشیدي ( یوسف .است داده
 هاي مهارت آموزش پژوهشی تحت عنوان تأثیر

 ةدوردختر  زانآمو دانش خودکارآمدي بر فراشناختی
 کهنشان داد  آنهانتایج پژوهش  ؛متوسطه انجام دادند

انگیزش  هدف، بر تعمق هدف، بر تمرکز میزان
 خود و مسئله حل مهارت ،خودکارآمديدرونی، 
 هاي مهارت تحت آموزش که آموزانی دانش ارزشیابی
این  فاقد که آموزانی دانش از داشتند قرار فراشناختی
زهراکار، رضازاده و است.  شتربی بودند، ها آموزش
بررسی  تحقیقی تحت عنوان ) در1389احقر (

بر خودکارآمدي  مسئلهحل اثربخشی آموزش 
نشان دادند که  رشت هاي دبیرستاندختر  آموزان دانش

که مهارت حل  آموزانی دانشخودکارآمدي میزان 
 دریافت کردند بیشتر از میزان خودکارآمدي مسئله
را  مسئلهه آموزش مهارت حل است ک آموزانی دانش

 تحت تحقیقی در) 1387( خرازي .اند نکردهدریافت 
و  خودکارآمدي پیشرفت، اهداف ۀرابط عنوان بررسی
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 راهبردهاي که دادند فراشناختی نشان راهبردهاي
  مؤثر است. شخص خودکارآمدي در فراشناختی
 خودکارآمدي که دهد می نشان ها پژوهش بررسی

است؛ افراد را  رفتار تنظیم واملع ترین مهم از یکی
و  کند میدشوار آماده  هاي موقعیتبراي رویارویی با 

. عوامل دهد میافراد را افزایش  نفس اعتمادبهمیزان 
این عوامل رابطه دارند یکی از  کارآمديخودزیادي با 

 هاي مهارتآموزش  فراشناخت است. به وسیلۀ
افزایش داده،  افراد را نفس اعتمادبه توان میفراشناختی 

را تقویت کرده و به بهبود عملکرد  آنهاروحیه 
کمک کرد؛ لذا هدف از پژوهش  آموزان دانشتحصیلی 

 هاي تکنیک آموزش حاضر بررسی اثربخشی
 دختر آموزان دانش خودکارآمدي بر فراشناختی
  اصفهان بود. شهر هاي دبیرستان
  اجرا روش

 لکنتر گروه با تجربی نیمه نوع از این پژوهش
و  آزمون پس ،آزمون پیش صورت به ارزیابی با همراه

 تحقیق، این در آماري جامعۀ .بود چهارماههپیگیري 
 دوره(سال  14- 18 سنین در دختر آموزان دانش

 سال در اصفهان شهر) دانشگاهی پیش و دبیرستان
 به تحقیق این گیري نمونه .بود 1391-1392 تحصیلی
علت استفاده از بود؛  اي چندمرحله اي خوشه صورت
 در کهدر این پژوهش این بود  اي خوشه گیري نمونه

 گروهی بلکه نبود، فرد گیري اندازه این پژوهش واحد
 اي خوشه گیري نمونههمچنین روش  .بود افراد از
 در جامعه افراد کامل فهرست که رود می کار به وقتی
 هایی دسته در را افراد منظور این به. نباشد دسترس
 گیري نمونه ها خوشه میان از سپس کنند می ديبن خوشه
 انتخاب که رود می کار به زمانی و آورند می عمل به

افراد  انتخاب از تر آسان و پذیر امکان افراد از گروهی
بنابراین به دالیل  ؛باشد شده  تعریف جامعه یک در

 گیري نمونهبهترین روش  رسد میبه نظر  ذکر شده
 این باشد. به اي خوشه ريگی نمونهبراي این پژوهش 

 پرورش و آموزش گانه شش مناطق میان از که نحو
 بین از و انتخاب تصادف ) بهسه(منطقه  مناطق از یکی

تعداد دو مدرسه به صورت تصادفی  سهمدارس ناحیه 
این مدارس تعداد  هاي کالسانتخاب شدند و از بین 

کالس به صورت تصادفی انتخاب شدند و از  چهار
نفر از  40 کالس تعداد چهاراین  وزانآم دانش
 تري پایین خودکارآمديکه نسبت به بقیه  آموزانی دانش

 داشتند به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و براي
 نظر در کنترل و آزمایش گروه در تصادفی گمارش
 هشتبدین صورت که گروه آزمایش . شدند گرفته

فراشناختی قرار  هاي تکنیکجلسه تحت آموزش 
رفتند اما گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت گ

نکردند و در لیست انتظار قرار گرفتند و در نهایت 
پس از برگزاري آخرین جلسه، از گروه آزمایش و 

 آنهاآمد و یک ماه بعد نیز از  به عمل آزمون پسکنترل 
  آمد. به عملپیگیري 
 مشخص آماري توان اساس بر نمونه حجم کفایت

 میزان یا آلفا سطح به بستگی نمونه حجم. شد
 میزان ،)اتا مجذور( رابطه یا تفاوت میزان ،يمعنادار
دارد  آماري توان و گیري نمونه استاندارد خطاي

  ).1386مولوي، (
 1اس پی اس اس افزار نرم از استفاده با ها داده کلیه

 کوواریانستحلیل  آماري روش از استفاده با و 20 - 
ستفاده از تحلیل علت اشد.  تحلیل و تجزیه

این گونه بیان کرد که  توان میرا  کوواریانس
 به خاطر هایی طرحتحلیل براي چنین  ترین مناسب

است که در  کوواریانس، تحلیل آزمون پیشکنترل اثر 
به عنوان متغیر تصادفی کمکی  آزمون پیشآن از 
  .شود میاستفاده 

شیوه  در این پژوهش منظور از فراشناخت درمانی،
جو  بر سیستم مدل کنش اجرایی خودنظمنی مبتنی درما

)S-REEF آموزش توجه هاي تکنیک) است که شامل 
                                                             
1. SPSS  
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)ATT،( ،توجه انتخابی و شش کاله تفکر  سایلنت
یند درمانی در مدت هشت جلسه و به آاین فر .است

بر روي  تهدر هف ساعته  نیم و کیصورت یک جلسه 
 جلسات مداخله درمان انجام شد. شیگروه آزما

  :استفراشناختی به شرح زیر 
 ۀرابط يبرقرار، درمان طیشرا جادیا - 1اول:  جلسه
و بازخورد به درمان به  یو دلگرم دیام جادیای، درمان

مثبت  هاي جنبهبر  تأکیدو  یستیبهز طیعنوان شرا
(در قالب ی درمان قرارداد، نوع درمان یمعرف - 2درمان 

 شناختی انروو  يرفتار یابیارز - 3 )مسئولیتتعهد و 
 - 4 مشکالت گیري شکل ةدر خصوص و نحو

تکلیف  - 5 مشکل هیاول بندي صورتو  سازي مفهوم
  خانگی مطالب آموزش داده شده.

مروري بر جلسه قبل و بازخورد  - 1 :جلسه دوم
 ییشناسا - 2هاي گفته شده  مطالب و تمرین

، کنندگان هاي کنترل افکار در مراجع مقابله راهبردهاي
 کنندگان مراجعه يو نشخوار فکر ها انینگر ییشناسا

راهبرد  یمعرف - 3ی در مورد موضوعات مختلف زندگ
 - 4 فراشناخت باو ارتباط آن  گانه شش هاي کاله

 ۀو مطالع یدر بررس دیآموزش استفاده از کاله سف
 کیآموزش تکن -5ی سخت زندگ تیافکار و موقع

 دیبا استفاده از کاله سف یفاصله گرفتن از ذهن آگاه
  تکلیف خانگی مطالب آموزش داده شده. - 6

مروري بر جلسه قبل و بازخورد  - 1جلسه سوم: 
با  يآشناساز - 2هاي گفته شده  مطالب و تمرین

آموزش  -3 با عالئم با استفاده از مثال ریدرگ يامدهایپ
 ریدرگ يبرا دیاستفاده از کاله سف یلیتکم نیو تمر

موزش استفاده از آ - 4ی افتیدر هاي پیام اینشدن افراد 
تکلیف خانگی مطالب آموزش  - 5 لنتیسا کیتکن

  داده شده.
مروري بر جلسه قبل و بازخورد  - 1جلسه چهارم: 
در روند  ینیبازب - 2هاي گفته شده  مطالب و تمرین

فاصله گرفتن از ذهن  کیاستفاده از تکن شرفتیپ

 - 3ی انداختن نگران قیبه تعو کیو تکن یآگاه
دو  نیا يریود در به کار گموانع موج ییشناسا
نشدن  ریآموزش درگ - 4 آنهاو رفع  یابی علت ک،یتکن

 ای ها پیام افتیاز در یناش جاناتیبا احساسات و ه
(تالش در  فیارائه تکل - 5 استفاده از کاله قرمز

تکلیف  - 6 )ناکارآمد ياستفاده نکردن از راهبردها
  خانگی مطالب آموزش داده شده.

ي بر جلسه قبل و بازخورد مرور -1جلسه پنجم: 
با  يآشنا ساز -2هاي گفته شده  مطالب و تمرین
م مشکالت اودر تد یشناخت - ی سندرم توجه

توجه در  يریگبا سو يآشناساز -3 شناختی روان
 هاي احساس(عالئم و  دیتهد یتمرکز بر منابع درون

آموزش  - 4 ).طیمح ی(بررسی رونی) و منابع بیبدن
کنار گذاشتن نظارت بر  وهیتوجه و ش رییتغ کیتکن
عواقب مثبت و  یابیو ارز یآموزش بررس -5 دیتهد
 - 6 و زرد اهیس هاي کالهمسائل با استفاده از  یمنف

و  یجانیه ،یشناخت هاي مقابله جیبا نتا يآشناساز
 - 7 و زرد اهیس هاي کالهبا استفاده از  یتیاجتناب موقع

  تکلیف خانگی مطالب آموزش داده شده.
مروري بر جلسه قبل و بازخورد  - 1م: جلسه شش
 ینیگزیآموزش جا - 2 هاي گفته شده مطالب و تمرین

با  زا آسیب هاي موقعیتمقابله با  يبرا دیجد حل راه
ه از کاله سبز با هدف فاصله گرفتن از ب استفاده
 یبه عنوان راه ماریافراد ب یمعمول ةویش يریکارگ
 کنندگان هعمراج شرفتیروند پ یبررس - 3 مقابله يبرا

آموزش  - 4 دهیآموزش د هاي تکنیکدر استفاده از 
 يریجلوگ يبرا ییتمرکز مجدد بر توجه و راهکارها

تکلیف خانگی مطالب  -5 مشکل دوبارة بازگشتاز 
  آموزش داده شده.
مروري بر جلسه قبل و بازخورد  - 1جلسه هفتم: 
و مرور مجدد  نیتمر - 2هاي گفته  مطالب و تمرین

 هاي موقعیتمقابله با  يبرا دیجد حل هرا ینیگزیجا
افکار و  تیریآموزش کنترل و مد -3 یدشوار زندگ
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 ندآیو نمودار فر یبا استفاده از کاله آب جاناتیه
تکلیف  -4 مختلف هاي موقعیتدر  ها کالهاستفاده از 

  خانگی مطالب آموزش داده شده.
مروري بر جلسه قبل و بازخورد  -1جلسه هشتم: 
مجدد  یابیو ارز نیتمر - 2هاي گفته  ینمطالب و تمر
با استفاده از کاله  جاناتیافکار و ه تیریکنترل و مد

 هاي موقعیتدر  ها کالهاستفاده از  ندیو نمودار فرا یآب
 شرفتیروند پ یبررس - 3ی مختلف زندگ

آموزش  هاي تکنیکدر استفاده از  کنندگان همراجع
 ییهاآموزش تمرکز مجدد بر توجه و راهکار ده،ید
تکلیف  - 4 از شروع مجدد مشکالت يریجلوگ يبرا

  خانگی مطالب آموزش داده شده.
  پژوهش ابزار

 اطالعات: شناختی جمعیت الف: برگه اطالعات
 سن،: جمله از پژوهش این نیاز مورد شناختی جمعیت

  .است جنس و وضعیت اقتصادي
 این: عمومی خودکارآمديۀ نام ب: پرسش

 ) ساخته1982( همکاران و شرر به وسیلۀ نامه پرسش
 براي اش توانایی به مربوط فرد عقاید و است شده
 کند می گیري اندازهرا  مختلف هاي موقعیت بر غلبه

 17 داراي نامه پرسش این). 1387 ابرقویی، عزیزي(
 لیکرت مقیاس بر اساس پاسخگو که است سؤال
 پاسخ) موافق کامالً تا مخالف کامالً از( اي درجه پنج
چپ به  از 15، 13، 9، 8، 3، 1 سؤاالت .دده می

به  ها سؤالو بقیه  یابد راست امتیازشان افزایش می
زشان صورت معکوس یعنی از راست به چپ امتیا

 احساس ةدهندباال نشان  نمرات د.یاب افزایش می
 نقل به ؛1376براتی، . (است فرد در باال خودکارآمدي

 آزمون این ةساز روایی) 1383آراي،  شهر و کرامتی از
که در  اند کردهگزارش  61/0 نفره 100 گروه یک در را

 با آزمون پایایی ضریب. است بوده معنادار 05/0سطح 
و با طول  76/0 برابر طول با براون اسپیرمن روش

 با برابر گاتمن کردن نیمه دو روش و با 76/0نابرابر 
 و کرامتی. است بخش رضایت که آمده دست به 76/0

 آلفاي روش با را آن ضریب پایایی) 1383( شهرآراي
 کرامتی همچنین،. اند کرده گزارش 85/0کرونباخ 

 ایرانی هاي نمونه در را آن کرونباخ آلفاي) 1380(
  به دست آورد. 86/0

  ها یافته
 معیار، انحراف و میانگین هاي جدول از استفاده با
 تحلیل و تجزیه براي و شد انجام توصیفی تحلیل
الزم . شد استفاده کوواریانستحلیل  روش زا استنباطی

با صرفاً  ها یآزمودنبه ذکر است متغیرهاي جنسیت 
فراشناختی بر روي  هاي تکنیکاجراي آموزش 

دختر؛ سن با انجام مداخله بر روي  آموزان دانش

هم سن و وضعیت اقتصادي با اجراي  آموزان دانش
داراي وضعیت اقتصادي  آموزان دانشپژوهش بر روي 

 نمرات معیار انحراف و متوسط کنترل شدند. میانگین
و  آزمون پسو  آزمون پیش مراحل در کنندگان شرکت

  .است شده آورده 1 جدول پیگیري در
 میانگین نمرة شود میچنانچه مشاهده 

آزمایش در مرحله  گروه هاي آزمودنی خودکارآمدي
بوده است  53/23کنترل  در گروهو  26/25 آزمون پیش

میانگین نمرات گروه آزمایش  آزمون پسو در مرحله 
بوده و همچنین در  40/23ترل و گروه کن 80/31به 

پیگیري میانگین این نمرات براي گروه آزمایش  مرحلۀ

 بر حسب مرحله و عضویت گروهی خودکارآمدينمرات  توصیفی يها شاخص .1 جدول

  
عضویت 
 گروهی

  
داد متغیر وابسته

تع
 

 پیگیري  آزمون پس  آزمون پیش

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
 انحراف
 استاندارد

 انحراف  میانگین
  استاندارد

  35/5  33/31  79/5  80/31  58/5  26/25  20  خودکارآمدي گروه آزمایش
  32/6  33/23  36/6  40/23  43/6  53/23  20  خودکارآمدي گروه کنترل
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  بود. 33/23و در گروه کنترل  33/31
 هاي تکنیکآموزش  تأثیر سکوواریاننتایج تحلیل 
در  آزمون پسدر مرحله  خودکارآمدي فراشناختی بر

  ارائه شده است. 2 و 3جدول 

 نشان 2 جدول در مندرج کوواریانس تحلیل نتایج
 آزمون پیش نمرات معنادار هاي رابطه کنترل باکه  داد
 تفاوت ،)>01/0P( خودکارآمدي آزمون پسنمرات  با

 که – خودکارآمديویژگی  شده تعدیل هاي میانگین
 آزمون پیش نمرات اثر کسر از شده تعدیل میانگین این
 دو - آید می دست به وابسته متغیر نمرات روي از

 معنادار آزمون پس مراحل در کنترل و آزمایش گروه
 تعدیل هاي میانگین به توجه با و ؛)>01/0P(است 
 مشاهده اثر اندازة همچنین و) 3 جدول( گروه دو شده
مبنی بر  مداخله ارائۀ که گرفت نتیجه توان می شده،

% 2/71 افزایش باعث فراشناختی هاي تکنیکآموزش 

 عبارت به ؛است شده آزمون پس مرحلۀ ویژگی در این
 متغیردرصد از تغییرات  2/71گفت که  وانت می دیگر 

مربوط به اثربخشی  آزمون پسدر مرحله  وابسته
 مشاهده شده آماري توان .استفراشناختی  هاي تکنیک
 حجم کفایت و باال بسیار آماري دقت از حاکی هم
 .است نمونه

با  شود می) مشاهده 3که در جدول ( همان طور
ن تعدیل شده میانگی شده کنترلحذف اثر متغیرهاي 

گروه آزمایش در  هاي آزمودنی خودکارآمدينمرات 
  .استنسبت به گروه کنترل بیشتر  آزمون پسمرحله 

 هاي تکنیکآموزش  ریتأث کوواریانسنتایج تحلیل 
در مرحله پیگیري در  خودکارآمدي اختی برفراشن

  ارائه شده است. 4و  5جدول 
 نشان 4 جدول در مندرج کوواریانس تحلیل نتایج
 با آزمون پیش نمرات معنادار هاي رابطه کنترل با داد

 تفاوت ،)>01/0P( خودکارآمدي نمرات پیگیري

 آزمون پسدر  ها آزمودنی خودکارآمدي بر فراشناختی هاي تکنیک بررسی اثربخشی آموزش کوواریانسنتایج تحلیل  .2جدول 
 بر حسب عضویت گروهی و مرحله ارزیابی

 متغیر  منبع تغییرات
  وابسته

مرحله 
  ارزیابی

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

  میانگین
اندازه   يمعنادار  F  مجذورات

  اثر(%)
توان 
  آماري

 آزمون پیش
خودکارآم
  دي

/02  96/901  1  96/901  آزمون پس
179  001/0  9/76 000/1  

عضویت 
  گروهی

خودکارآم
  دي

/69  03/336 1  03/336  آزمون پس
66  001/0  2/71 000/1  

 خودکارآمدي تعدیل شدة هاي گینمیان .3جدول 
 آزمون پسبر حسب عضویت گروهی در  ها آزمودنی

عضویت 
  متغیر وابسته  گروهی

  آزمون پس

 میانگین
 انحراف
 استاندارد

  583/0  98/30  خودکارآمدي گروه آزمایش
  697/0  21/24  خودکارآمدي گروه کنترل

در پیگیري بر  ها آزمودنی خودکارآمدي بر فراشناختی هاي تکنیک نتایج تحلیل کوواریانس بررسی اثربخشی آموزش .4جدول 
  حسب عضویت گروهی و مرحله ارزیابی

منبع 
مرحله   تغیر وابستهم  تغییرات

  ارزیابی
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

  میانگین
  F  مجذورات

معنادار
  ي

اندازه 
  اثر

توان 
  آماري

  000/1  0/87  001/0  42/180  70/821 1  70/821  پیگیري  خودکارآمدي  آزمون پیش
عضویت 
  000/1 6/70  001/0  85/66  46/304  1  46/304  پیگیري  خودکارآمدي  گروهی

 خودکارآمديتعدیل شده  هاي میانگین .5جدول 
  بر حسب عضویت گروهی در مرحله پیگیري ها آزمودنی

عضویت 
  متغیر وابسته  گروهی

  پیگیري

 انحراف  میانگین
  استاندارد

  554/0   55/30  خودکارآمدي گروه آزمایش
  554/0   11/24  خودکارآمدي گروه کنترل
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 که – خودکارآمديویژگی  شده تعدیل هاي میانگین
 آزمون پیش نمرات اثر کسر از شده یلتعد میانگین این
 دو - آید می دست به وابسته متغیر نمرات روي از

است  معنادار پیگیري مراحل در کنترل و آزمایش گروه
)01/0P<(دو شده تعدیل هاي میانگین به توجه با و ؛ 

 شده، مشاهده اثر اندازة همچنین و) 4 جدول( گروه
بنی بر آموزش م مداخلۀ ارائۀ که گرفت نتیجه توان می

 این% 6/70 افزایش باعث فراشناختی هاي تکنیک
 دیگر عبارت به ؛است شده پیگیري مرحلۀ ویژگی در

 وابسته متغیردرصد از تغییرات  6/70 گفت که توان می
 هاي تکنیکپیگیري مربوط به اثربخشی  در مرحلۀ

 حاکی هم مشاهده شده آماري توان .استفراشناختی 
  .است نمونه حجم کفایت و باال بسیار آماري دقت از

با  شود می) مشاهده 5که در جدول ( همان طور
 گین تعدیل شده،میان شده کنترلحذف اثر متغیرهاي 

گروه آزمایش در  هاي آزمودنی خودکارآمدينمرات 
  .استمرحله پیگیري نسبت به گروه کنترل بیشتر 

  و بحثگیري  نتیجه
 آموزش هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی

 آموزان دانش خودکارآمدي بر فراشناختی هاي تکنیک
اصفهان بود. نتایج این  شهر هاي دبیرستان دختر

فراشناختی  هاي تکنیکآموزش  که پژوهش نشان داد
باعث افزایش معنادار میزان  ،به گروه آزمایش
 خودکارآمديشد اما در میزان  آنهادر  خودکارآمدي
دریافت  اي لهگروه کنترل که هیچ مداخ هاي آزمودنی

  هیچ تغییري مشاهده نشد. ،نکرده بودند
 يها پژوهشي این پژوهش با نتایج ها یافته
 )، مبنی بر تأثیر1391زاده، یعقوبی و رشیدي ( یوسف
 خودکارآمدي بر فراشناختی هاي مهارت آموزش
) مبنی بر 1390، مقتدري و خانجانی (آموزان دانش

 بر ختیفراشنا /شناختی راهبرد آموزش اثربخشی
و  زهراکارریاضی،  مسئله حل توانایی و خودکارآمدي
مبنی بر بررسی اثربخشی آموزش  )1389( همکاران

دختر  آموزان دانشبر خودکارآمدي  مسئلهحل 
) مبنی 1388، مصطفایی، مهاجر (رشت هاي دبیرستان
 یادگیري هاي مؤلفه آموزش اثربخشی بر بررسی

خودکارآمدي و  بر پینتریچ، مدل بر خودگردان مبتنی
 پیشرفت، اهداف رابط مبنی بر بررسی )1387( خرازي

فراشناختی، همخوانی  و راهبردهاي خودکارآمدي
گفت  توان میدارد. در تبیین نتیجه به دست آمده 

 ،شناختی روان ساختارهاي شامل فراشناخت ازآنجاکه
 کنترل، در که است فرآیندهایی و وقایع و ها دانش
 - کارترایت و ولز( دارند دخالت رتفک تفسیر و اصالح
 خودکارآمديهمچنین این مسئله که  و ؛)2004 ،1هاتن

توانایی انجام دادن کارها است  ةشامل باور فرد دربار
با  خودکارآمدينتیجه گرفت که چون  توان میبنابراین 
 هاي تکنیکتفکر فرد رابطه دارد و آموزش  شیوة

ر، بازآرایی و تفک ةفراشناختی نیز بر این مسائل (شیو
فراشناختی  هاي تکنیکدارد؛ آموزش این  تأکیدتغییر) 
پایین در باال  خودکارآمديد به افراد داراي توان می

  کمک کند. خودکارآمديبردن 
 از آنجا که آموزش کهگفت  توان میکلی  طور به

 منبع علمی، زمینه درگیري فراشناختی، راهبردهاي
 پیشرفت یزشانگ مثبت، اسنادهاي درونی، کنترل
 را پذیري خودمسؤولیت سازندگی و و خالقیت بیشتر،
 امور در نفس اعتمادبه حس و کرده فراهم افراد در

 که سازد می قادر را دفر و تقویت کرده را زندگی
 در را خود هاي فعالیت نماید، شناسایی را مشکالت
 عمل مستقل و آزاد ،دهد قرار بررسی و آزمایش بوته
 ارائه دهد مختلف امور در را ها حل هرا بهترین و کند

 ).1385 محبوبی، (مصطفایی و

چنین  توان میي به دست آمده، ها یافتهدر تبیین 
 اساس بر و شده مطرح موارد به توجه گفت که با

 تعلیم و نظام شود می پیشنهاد ،پژوهش يها یافته
 نهادینه و وار طوطی یادگیري از گریز براي تربیت

                                                             
1. Wells & Certwright - Hatton 
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 پرورش و معنادار یادگیري-  دهییاد فرآیند ساختن
 و گر خودانعکاس و فکور ،ورز اندیشه فراگیرانی
 از که بیندیشد کارهایی و به ساز باید یابارزخود
 از تا بیاموزد فراگیران به را گرفتن یاد چگونه آن طریق
 تمرکز، تعمق، یعنی خودکارآمديمیزان  طریق این

، مسئله حل و خلق توان خودآغازي، ،پذیري مسئولیت
 بدون .بخشد بهبود را آنان خودارزشیابی و خودکاوي
 به تمسک ،کارهاساز و  این ترین مهم از یکی شک

است. با  فراشناخت آموزش هاي مهارت و راهبردها
به افزایش این  توان میفراشناختی  هاي مهارتآموزش 
  کمک کرد. آموزان دانشدر  ها مهارت

براي مثال  ؛بود هایی محدودیتاین پژوهش داراي 
دختر انجام شد  آموزان دانشاین پژوهش فقط بر روي 

آموزان پسر پژوهشی صورت نگرفت؛  و بر روي دانش

 ،لذا امکان مقایسه نتایج در دو جنس وجود نداشت
 آموزان دانشهمچنین این پژوهش فقط بر روي 

دبیرستانی انجام شد و در سایر مقاطع تحصیلی انجام 
عمیم نتایج این پژوهش به نشده است؛ لذا امکان ت

در  شود میسایر سنین وجود ندارد؛ لذا پیشنهاد 
 هاي پژوهشینتایج،  تعمیم منظوربه  ي آیندهها پژوهش

سایر مقاطع تحصیلی و  آموزان دانشمشابه بر روي 
  حتی دانشجویان صورت گیرد.

 زحمات از دانند می الزم خود بر محققان پایان در
 انجام در که مدارسی ترممح مسئولین هاي همکاري و
 و آموزش کل اداره همچنین و داشتند نقش مطالعه این

 کمال اصفهان شهر سه ناحیه و اصفهان استان پرورش
  .باشند داشته را قدردانی و تشکر
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