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مدل علی راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) با نقش واسطه
گری امید تحصیلی برای خودکار آمدی تحصیلی در دانش آموزان
متوسطه
لیدا اسماعیلی ،7دکتر نادره سهرابی ،*2دکتر امیر هوشنگ مهریار ،9دکتر محمد
تاریخ دریافت7911/1/71 :

صص71-91 :

خیر1

تاریخ پذیرش7911/1/71 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل علی بین راهبردهای شناختی  ،فراشناخت و خودکارآمدی
با نقش واسطه گری امید تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه انجام شد .روش پژوهش توصیفی
و از نوع همبستگی و حجم نمونه شامل  111نفر ( 211دختر و 973پسر) از دانش آموزان متوسطه
دوم (پایه دهم ،یازدهم و دوازدهم) شهرستان شیراز در سال  11-11که به روش خوشه ای چند
مرحله ای نمونه گیری شدند ،بوده است .ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی  ،مقیاس امید تحصیلی ومقیاس خودکارآمدی دانش آموزان بود .تجزیه و
تحلیل داده با استفاده از آزمون تحلیل مسیرنشان داد امید تحصیلی نقش واسطه گری معناداری را
در رابطه بین راهبردهای یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی ایفا می کند .همچنین مدل علی ارایه
شده از برازش خوبی برخوردار است.
واژههای کلیدی :راهبردهای شناختی ،فراشناخت ،امید تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی.

 1دانشجوی دکترای روانشناسی .گروه روانشناسی ،واحد مرودشت .دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.
2استادیار گروه روانشناسی ،واحد مرودشت .دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.
3استاد گروه روانشناسی ،واحد مرودشت .دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.
4استاد گروه روانشناسی ،واحد مرودشت .دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.
* نویسنده مسول مقالهsohrabi_sh2006@yahoo.com :
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مقدمه
در سالهای اخیر نقش فرایندهای ذهنی بر شکل گیری موفقیت در تمام ابعاد زندگی افراد بیش
از پیش محرز گردیده است .اما اهمیت این امر در حیطه آموزش و مباحث تربیتی بسیار چشم گیرتر
است .دانش آموزان یکی از گروههای بسیار مهم جامعه آموزشی هر کشوری می باشند و اهمیت
بررسی متغیرهایی که بر میزان توانمندی و موفقیت آنها تاثیرگذار است؛ خصوصا در مقطع دبیرستان
و آمادگی جهت ورود به دانشگاه ،بر هیچکس پوشیده نیست .در سالهای اخیر نقش و اهمیت باورها
و تصورات افراد از تواناییهای خود در شئون مختلف زندگی (اعم از تحصیل و شغل) بیش از پیش
روشن گردیده است .این نقش و اهمیت با تاکید نظام های آموزشی بر خود راهبردی در یادگیری
دوچندان شده است .تمرکز بر فرایندهای شناختی از سویی و باورهای مثبت دانش آموزان از سویی
دیگر و در نتیجه دستیابی آنها به موفقیت ،راه را بسوی تحقیقات گسترده ای که با هدف کشف عوامل
دخیل در ارتقا و یا بازداری دانش آموزان صورت گرفته ،و بررسی متغیرهای انگیزشی و شناختی
مانند امید تحصیلی ،اهمال کاری ،انگیزش تحصیلی ،فراشناخت ،راهبرد پردازش عمیق ،خودکارآمدی
تحصیلی و ...گشوده است .در این میان؛ خودکارآمدی یکی از موضوعات مهم در حوزه روانشناسی
است ،که بحثهای زیادی را برانگیخته است .داوری انسان درباره خود یکی از نکات مهم درتمام ابعاد
زندگی من جمله در حیطه تحصیلی است .با توجه به این که یادگیری در محیط تحصیلی ،یکی از
مراحل مهم در زندگی همه افراد محسوب میشود ،در صورتی که افراد بتوانند از تمامی توانمندیهای
خود در این دوره استفاده کنند ،احتمال موفقیت آنان افزایش خواهد یافت .ارزشیابی هر فرد از خود،
یکی از عوامل مهم در موفقیت اوست .قضاوتهای فرد در مورد خویش در همه واکنشهای ارزشی او
نمود پیدا میکند ،این ارزشیابی از خویشتن ،اثرات مهمی در جریانات فکری و احساسات ،تمایالت،
ارزشها و اهداف او دارد و کلید فهم رفتار است .نظریه پردازان دیدگاه شناختی -اجتماعی ،در میان
سازوکارهای تأثیرگذار بر رفتار اجتماعی و عملکرد انسان ،هیچ یک را پرنفوذتر از خودکارآمدی و
باورهای افراد از تواناییهای خود ،نمی داند (  .) Pajersa, 1997 & Pintrich, 1994بندورا خودکارآمدی
را باور فرد به توانایی انجام عملکردهای مورد نظر ،تعریف نموده است ( .)Bandura, 1986به عبارت
دیگر خودکارآمدی ،به درك فرد از توانایی انجام مؤثر و شایسته وظیفه یا وظایف خاص اشاره دارد
( .)Bandura, 1995از سوی دیگر ،این سازه ،به عنوان عاملی شناختی -انگیزشی ،دارای نقشی برجسته
در پدیدآوری تفاوتهای فردی و جنسیتی در گستره کارکرد تحصیلی است (.)Bandura, 2001در
حقیقت خودکار آمدی تحصیلی باور دانش آموزان درباره توانایی های خود برای فهمیدن یا انجام
دادن تکالیف درسی و رسیدن به اهداف در یک زمینه تحصیلی مشخص است (Altunsoy,
) .(Festco & McClure, 2005( Cimen,Ekici, Atic & Cokmen, 2010خودکارآمدی به عنوان یک
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عامل انگیزشی ،همواره بسیار مورد تاکید است و به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده موفقیت و به
خصوص موفقیت تحصیلی عوامل بسیاری در رابطه با آن مطرح گردیده که بی شک متاثر از آنها بوده
و یا بر این متغیرها تاثیر گذار بوده است .در این میان ،از بین متغیرهایی که بر خودکارآمدی تحصیلی
تاثیر گذارند ،می توان به راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) و امید تحصیلی اشاره نمود.
امید تحصیلی متغیری است که متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده است .امید فرایندی است که طی
آن افراد ابتدا اهداف خود را تعیین می کنند و سپس راهکارهایی برای رسیدن به آن اهداف خلق می
کنند و بعد از آن انگیزه الزم برای به اجرا درآوردن این راهکارها را ایجاد کرده و در طول مسیر حفظ
می کنند ( .(Snyder, 2005امید تحصیلی در حیطه تکالیف درسی به توانایی های دانش آموز و
موفقیت وی در محیط مدرسه اشاره دارد .امید یک هیجان نیست اما نسبتا یک سیستم انگیزشی-
شناختی پویا است ( .(Snyder, 1994به عبارت دیگر از نظر اسنایدر موفقیت در کارهای چالش انگیز،
مخصوصا در حیطه تحصیلی اغلب نیازمند توانا بودن برای ایجاد چندین گذرگاه(مسیر) برای رسیدن
به اهداف است ( (Snyder, 1995( .)Snyder & etl, 2002( )Feldman & Snyder. 2005خودش
پیشنهاد میکند که خودکارآمدی مشابه مؤلفۀ عامل در نظریۀ امید است ،در حالی که مؤلفۀ گذرگاه
بیشتر مشابه انتظارات پیامد است .بعدها ( (Snyder, 2002پیشنهاد کرد که افکار خودکارآمدی
( (Bandura,1977قبل از عمل ایجاد میشود و او تفکر عامل و تفکر گذرگاه در نظریۀ خود را بهعنوان
عواملی که هم قبل و هم در طول عمل وجود دارند ،در نظر گرفت .به همین جهت ،امید را می توان
به عنوان یک مفهوم کلی تعریف کرد که براساس خودکارآمدی شکل گرفته و باوری است که غلبه
بر موانع موجود در رسیدن به هدف را شامل می شود ( .(Snyder, 2002بنابراین بررسی امید تحصیلی
در رابطه با خودکار آمدی می تواند میزان تاثیر پذیری خودکار آمدی را از این متغیر بیش از پیش
آشکار سازد .از جهتی دیگر ،متغیر شناختی که در رابطه با خودکار آمدی مطرح است ،راهبردهای
یادگیری (شناخت و فراشناخت) است.
راهبردهای یادگیری مولفه های شناختی یادگیری خودتنظیم بوده و با امید تحصیلی نیز
مرتبط است .به اعتقاد ) Papantoniou (2010میزان امید تحصیلی دانش آموزان تحت تاثیر استفاده
از راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی است.راهبردهای شناختی و فراشناختی تدابیری هستند
که به یادگیری و یادآوری کمک خواهند کرد .این راهبردها به یادگیرندگان کمک می کنند مهارت
های آکادمیک از جمله تنظیم اهداف ،انتخاب ،جایگزینی استراتژی ها و کنترل اثربخش را کسب
کنند (.)Phan, 2010
) Cole, Logan& Walker (2011راهبردهای شناختی و فراشناختی را به صورت تالش های
روانی در کنترل وضعیت درونی ،فرایندها و کارکردها ،به منظور دستیابی به اهداف باالتر تعریف می
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کنند .لذا یادگیرندگانی که از این راهبردها استفاده می کنند بوسیله ویژگیهایی از قبیل ابتکار
شخصی ،تسلط بر یادگیری هدف و امیدواری؛ از سایرین متمایز می شوند ( Zimmerman,
.)2015راهبردهای شناختی برای تسهیل یادگیری و تکمیل تکلیف استفاده می شوند و به دانش
آموزان کمک می کنند تا اطالعات جدید را برای ترکیب با اطالعات قبلی فراهم کنند و آنها را در
حافظه بلند مدت ذخیره سازی کنند ،این راهبردها عبارتند از :راهبردهای تکرار و مرور ،بسط یا
گسترش معنایی و سازمان دهی ( .)Seif, 2015راهبردهای فراشناختی شامل مهارتهایی است که
یادگیرندگان را قادر می سازد تا فرایندهای شناختی را کنترل کنند وآنها را بفهمند ()Arji, 2006
(.) Schraw & Brooks, 2001راهبردهای فراشناختی شامل برنامه ریزی ،تنظیم و نظارت است که
خودنظارتی نقش موثری ایفا می کند ( .)Schmitz & Wiese, 2006به اعتقاد (،)Aksan, 2009
مداخالت شناختی و فراشناختی در دانش آموزان با کنترل شرایط؛ یادگیری را افزایش ،غیرفعال بودن
در یادگیری را کاهش و به طور کلی موجب درگیری با تکالیف می شود.
آنچه از مطالب فوق برمی آید این است که متغیر های یاد شده در فرایند یادگیری دخیل بوده
و تاثیر قابل توجهی بر روند تحصیلی دانش آموزان دارند .بنابراین بدیهی است که بررسی روابط آنها
نیز قابل توجه باشد .همچنین بنا بر آنچه گفته شد ،خودکار آمدی مفهمومی است که با توجه به
مولفه های آن(ت الش ،بافت و استعداد) تاثیر انکار ناپذیری در موفقیت فردی و خصوصا موفقیت
تحصیلی ایفا می کند بنابراین لزوم بررسی تاثیر سایر متغیرهایی که می توانند بر کاهش یا افزایش
خودکارآمدی موثر واقع شوند ،امری بدیهی است .در این میان چنین به نظر می رسد که خودکارآمدی
از طریق استفاده از راهبردهای یادگیری شامل مهارتهای شناختی و فراشناختی با خودتنظیمی وابسته
است .راهبردهای شناختی و فراشناختی یک پایه نظری برای بررسی تالش های دانش آموزان در
زمینه موفقیت در محیط های یادگیری فراهم می آورد ( )Bianca, 2013و حمایت از فرایندهای
شناختی و فراشناختی پیش بینی کننده خوبی برای موفقیت دانش آموزان در مدرسه است
( .)Zimmerman, 2015راهبردهای یادگیری خصوصا در مقطع دبیرستان که همزمان با تغییرات
روانشناختی بلوغ و شرکت درگزینش دانشگاه می باشد اهمیت بسزایی دارد.از سویی دیگر امید
تحصیلی نیز متغیر انگیزشی دیگری است که کمتر به آن پرداخته شده و چنین به نظر می رسد که
با مولفه های عاملیت و مسیر راه قادر به تاثیر گذاری بر خودکار آمدی است .در حقیقت امید به
تحقق اهداف در مسیر دستیابی به هدف مورد نظر نقش نیرو محرکه قدرتمندی را ایفا می کند و
خود نیز تاثیر پذیرفته از مولفه های خود تنظیمی فرد است .پژوهشهای متعددی در زمینه این
متغیرها انجام شده از جمله آن مس توان به موارد زیر اشاره نمود :نتایج پژوهش )Saleh )2018
 ،roodaniکه جامعه آماری آن شامل 933نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بندرعباس در سال
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تحصیلی  1۹-11و نمونه آماری به حجم  7۹1نفر بود ،نشان داد که بین امید تحصیلی و عملکرد
تحصیلی و نیز بین امید تحصیلی و مولفه های خودتنظیمی شامل راهبردهای یادگیری شناختی و
فراشناخت ارتباط وجود دارد Abimbola & LI )2018( .در پژوهش خود بر روی  21دانشجوی رشته
کامپیوتر به این نتیجه دست یافتند که با آموزش بکارگیری استراتژی شناختی و فراشناختی،
خودکارآمدی افزایش می یابد .همچنین نتایج پژوهش ( Yüksel & etl )2019با حجم نمونه 217
نفری از دانشجویان سال چهارم ( 7۹3زن و  727مرد) نشان داد که امید و خودکارآمدی رابطه مثبت
و معنادار داشته و عالوه بر این ،نقش واسطه گری امید و خودکارآمدی بر رابطه بین سطح توانایی و
یادگیری احساسی اجتماعی تایید شد Aliakbarzade (2014) .نیز در مطالعه خود با عنوان رابطه
یادگیری خودتنظیمی و جهت گیری هدف با امید تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه اول دوره
متوسطه دوم ،به این نتیجه دست یافت که بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (شناخت و
فراشناخت) و امید به تحصیل دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش
) Gadampoor et al .)2017نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش امید
تحصیلی موثر است.
کوتاه سخن اینکه با توجه به مطالب یاد شده و با درك اهمیت خودکارآمدی در تمام ابعاد
زندگی ،شناسایی عوامل موثر بر آن و پی بردن به عناصر افزایش دهنده آن و با توجه به اهمیت دو
متغیر راهبردهای یادگیری و امید تحصیلی؛ بررسی نحوه تاثیر پذیری خودکارآمدی از این دو متغیر
ضروری به نظر می رسد .براین اساس ،از آنجا که هدف سیستم های آموزشی پرورش یادگیرندگانی
خودکارآمد است ،هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیر پذیری خودکارآمدی از راهبردهای
یادگیری در شرایطی که امید به عنوان متغیر واسطه به معادله اضافه می گردد ،بوده و میزان اهمیت
توجه به متغیری مانند امید در شرایط تحصیلی و در راستای افزایش اثربخشی راهبردهای یادگیری
بر خودکارآمدی دانش آموزان را خاطر نشان سازد .بنابراین فرضیه پژوهش حاضر در قالب زیر بیان
گردیده و بررسی خواهد شد :امید تحصیلی نقش واسطه گری معناداری را در رابطه راهبردهای
یادگیری شناختی و فراشناختی و خودکار آمدی تحصیلی دردانش آموزان مقطع متوسطه ایفا می
کند.
روش ،جامعه و نمونهی آماری پژوهش
طرح پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی است که در چارچوب آن ،روابط مفروض میان
متغیرهای مدل پژوهش ،در قالب روش تحلیل مسیر بررسی شده است .در این پژوهش ،راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی(راهبردهای شناختی ،فراشناختی) به عنوان متغیر برون زاد ،امید تحصیلی

22

مدل علی راهبردهای یادگیری(شناختی و فراشناختی) با نقش واسطه...

(عاملیت و مسیر) به عنوان متغیر واسطه و خودکارآمدی تحصیلی(استعداد ،بافت و کوشش) به عنوان
متغیر درون زاد ایفای نقش می کنند.
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر شیراز است که
در سال تحصیلی  11-11مشغول به تحصیل بودند .روش نمونه گیری ،نمونه گیری خوشه ای مرحله
ای است .به این ترتیب که از (نواحی چهارگانه شهرستان شیراز)هر ناحیه یک دبیرستان دخترانه و
یک دبیرستان پسرانه و از هر دبیرستان  7کالس در هر پایه تحصیلی بصورت تصادفی انتخاب گردیده
و کلیه دانش آموزان کالس در تحقیق شرکت داده شدند ( 211دختر و 973پسر) .ابزار استفاده شده
در پژوهش حاضر بشرح زیر بودند:
Pintrich and De Grout’s Self-Regulation Learning Strategies (1990):

مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی توسط پینتریچ و در گروت ساخته شده است .این
پرسشنامه با  11عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
(راهبردهای شناختی و فراشناختی) تنظیم شده است .که خرده مقیاس راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی شامل  22عبارت بوده و سه وجه از خودتنظیمی تحصیلی یعنی راهبردهای شناختی،
راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را می سنجد .راهبردهای شناختی  79عبارت را به خود
اختصاص داده است Pintrich and De Grout (1990) .در بررسی روایی این پرسشنامه بااستفاده از
روش تحلیل برای مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دو عامل استفاده از راهبردهای شناختی
و استفاده از راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را به دست آوردند .ضرایب پایایی خرده مقیاس
های استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را با روش آلفای کرونباخ به ترتیب  %19و %11
تعیین کردند Moosavi nezhad (1997) .برای بررسی روایی این پرسشنامه از روش روایی محتوایی
و تحلیل عاملی استفاده کرد .برای تعیین پایایی راهبردهای شناختی سطح پایین ،سطح باال و خودنظم
دهی فراشناختی ضرایب آلفای %11و  %11و  %11را استخراج کرد.
Sohrabi and Samani’s Academic Hope Scale (2011):

مقیاس امید تحصیلی سهرابی و سامانی مشتمل بر  1ماده و دو بعد تفکر مسیر و عامل است
که آزمودنی براساس یک مقیاس  1گزینه ای از یک "کامال مخالفم تا کامال موافقم" به آن پاسخ می
گوید.شیوه نمره گذاری این مقیاس به این صورت می باشد که سواالت  1،1،7و 1تفکر مسیر و
سواالت  ۹،1،9،2و  1تفکر عامل را اندازه می گیرد .این مقیاس می تواند از  1تا  11تغییر کند.
بزرگترین امتیاز منعکس کننده مسیرها و فعالیت های بزرگتر است .اعتبار درونی عامل توسط آلفای
کرونباخ ارزیابی شده است .ضریب آلفای مسیر و نوع فعالیت به ترتیب  3/19و  3/11بود .در تحقیق
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ابراهیم قیری ،آلفای کرونباخ کل مقیاس برابر  %12و برای خرده مقیاس تفکر مسیر راه و عامل به
ترتیب  %13و  %12بدست آمد که ضریب مناسبی است.
Jink and Morgan’s Student Self -Efficacy Scale (1999):

این مقیاس دارای  93سوال و سه زیر مقیاس استعداد ،کوشش و بافت است .ماده های این
مقیاس با طیف لیکرت دارای پاسخ چهار درجه ای ( 1کامال موافقم) ( 9تا حدودی موافقم)( 2 ،تا
حدودی مخالفم) و ( 7کامال مخالفم) است و سوالهای  23 ،22 ،71 ،7۹ ،71 ،1،1و  29بصورت
معکوس نمره گذاری می شود .سازنده مقیاس میزان همسانی درونی مقیاس را با استفاده از روش
آلفای کرونباخ  3/12گزارش کرده است .همچنین ضریب آلفای کرونباخ سه زیر مقیاس استعداد و
کوشش و بافت به ترتیب  3/۹۹، 3/11و  3/1گزارش شده است.
در ایران در پژوهش ) Jamali et al. (2013نیز به منظور بدست آوردن پایایی از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده ش د که ضرایب پایایی برای خودکار آمدی کلی  3/1۹خرده مقیاس های استعداد
 ،3/11بافت 3/۹2و تالش 3/11بدست آوردند.
یافته های پژوهش
در مدل پژوهش حاضر راهبردهای یادگیری(شناختی و فراشناختی) به عنوان متغیر برون زاد،
امید تحصیلی(عاملیت و مسیر) به عنوان متغیر واسطه و خودکارآمدی تحصیلی(استعداد ،بافت و
کوشش) به عنوان متغیر درون زاد درنظر گرفته شده اند .جدول  7میانگین و انحراف معیار متغیرهای
پژوهش را نشان می دهد.
جدول  -1یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
واریانس

کمینه

بیشینه

متغیر

تعداد

میانگین

راهبرد شناختی

191

9.1

انحراف
معیار
3.919

2.12

1.11

3.711

2.1۹

1.77

راهبردفراشناختی

191

9.92

3.911

3.72۹

امید تحصیلی

191

1.39

3.3112

3.71۹

9

1

مسیر

191

9.19

3.191

3.217

2.11

1

عامل
خودکارآمدی

191
191

1.79
9.3۹

3.111
3.212

3.211
3.3۹1

9
2.97

1
9.۹۹

استعداد
بافت

191
191

9.3۹
9.31

3.971
3.219

3.737
3.31۹

7.12
2.91

9.12
9.۹1

کوشش

191

9.31

3.917

3.719

2.21

9.11
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جدول  2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش در کل دانش آموزان،را نشان می دهد.
جدول -2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

2

9

متغیر

7

راهبردشناختی

7

راهبرد

**3.191

1

فراشناختی
امید تحصیلی

**3.131

**3.2۹9

1

مسیر

**3.971

**3.271

**0.864

عامل

**3.919

1

1

۹

1

1

**3.299

**0.839

**0.452

1

خودکارآمدی

**3.911

**0.184

**0.483

**0.403

**0.422

1

استعداد

**3.991

**0.228

**0.435

**0.416

**0.322

**0.761

1

بافت

**3.211

**0.151

**0.299

**0.221

**0.290

**0.676

**0.316

کوشش

**3.221

*0.103

**0.360

1

1

**0.278

**0.338

**0.813

**0.427

1
**0.305

1

ج هت بررسی داده های پرت تک متغیری از طریق محاسبه نمره های استاندارد  Zصورت
پذیرفت و نتایج نشان داد که نمره های هیچ متغیری 2 ،انحراف معیار باال یا پایین میانگین نبودند.
همچنین ،جهت بررسی داده هایِ پرت چند متغیری ،فاصله ی ماهاالنوبیس به همراه سطح معناداری
برای متغیرهای مشاهده شده محاسبه شد.نتایج نشان داد سطح معناداری هیچ مقداری کمتر از سطح
 3.37نبود .بنابراین وجود داده های پرت تک متغیری و چند متغیری برای متغیرهای پژوهش منتفی
بود .همچنین یکی از پیشفرض های روش های آماری ،نرمال بودن داده ها هست که برای بررسی
این پیش فرض از آزمون  Jarc Braو  Dagostino'sاستفاده شد .با توجه به اینکه مقادیر سطح
معناداری در تمام متغیرها باالتر از  3.31بود ،بنابراین بیانگر بهنجار بودن متغیرهای پژوهش است.
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شکل :1ضرایب استاندارد مدل روابط بین متغیر راهبردهای یادگیری و استعداد ،بافت و کوشش با
میانجی گری مسیر و عامل در دانش اموزان

روابط مستقیم متغیرها در شکل 7ارائه شده است که نشان میدهد ضرایب استاندارد راهبردهای
شناختی به استعداد ( ،)P ≥3.37 ،β=3.2۹راهبردهای شناختی به بافت ( ،)P ≥3.37 ،β=3.23و
راهبردهای فراشناخت به استعداد ( )P ≥3.37 ،β =3.72مثبت و معنی دار می باشد .که این نتیجه
با مطالعات ( Amibola&Li )2018که در پژوهش خود نشان دادند که با آموزش بکارگیری استراتژی
شناختی و فراشناختی  ،خودکارآمدی افزایش می یابد همسو است .از طرفی بر طبق یافته های
),Fernandez-Rio, Cecchini, Gimenez, Alonso, Prieto(2017نیز نشان می دهد خودکارآمدی و
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (شناخت و فراشناخت) رابطه مثبت و معنادار دارند .همچنین این
یافته ها با نتایج حاصله از پژوهش های )،Saeidzadeh et al (2018) ،Akhlaghiyazdi et al (2017
) Erfani (2018) ،Yusefvand &Alavi (2018و
) Rahimi & Shojaeizade (2018هم راستا می باشد .خودکارآمدی ادراك شده یک فرایند
محوری است که بر موثر واقع شدن فرد تاثیر میگذارد .در مرکزیت مفهوم تاثیر گذار بودن و عاملیت،
راهبردهای یادگیری خود تنظیمی قرار دارد ،فرایندی که از طریق آن افراد رفتارها ،شناختها ،و
عواطف خود را بطور منظم و سازمان دهی شده در جهت دست یابی به اهداف فعال نموده و ادامه
میدهند .دانش آموزان با خود کارآمدی باال اوال از توانمندیهای خود مطمئن هستند و با اعتماد به
نفس تکالیف خود را انجام می دهند ثانیا با خود تنظیمی و کنترل رفتار خود در جهت دست یابی به
اهداف یادگیری گام بر میدارند .همچنین با توجه به جدول یاد شده ،از بین خرده مقیاسهای امید
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تحصیلی و خرده مقیاسهای خودکارآمدی،ضرایب استاندارد مسیر به استعداد(،)P ≥3.37 ،β=3.21
مسیر به کوشش( (P≥3.37،β=3.71عامل به استعداد ( ،)P ≥3.37 ،β =3.72عامل به بافت
( ،)P ≥3.37 ،β=3.23عامل به کوشش( ،)P ≥3.37 ،β =3.21مثبت و معنی دار می باشد .که این
نتیجه با مطالعات ) Khodaverdi (2019که در پژوهش خود نشان داد؛ خودکارآمدی ،انعطاف پذیری،
امید و خوش بینی با یکدیگر همبستگی مثبت و معنادار دارند ،همسو است.از طرفی بر طبق یافته
های ) Ben-Nim&etl (2017امید تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری با
یکدیگر داشته به گونه ای که با کاهش سطوح امید ،خودکارآمدی نیز کاهش می یابد .همچنین این
یافته ها با نتایج حاصله از پژوهش های ) Liu&etl (2018) ،Mikaeilimanbae et al (2016و
) Atik&Erkan Atik (2017هم راستا می باشد .متغیرهای امید و خودکارآمدی با انرژی مثبت داشتن،
احساس مفید بودن و برنامه ریزی داشتن در زندگی شخصی و تحصیلی ،نزدیکی معنایی دارند .امید
باعث می شود دانش آموز اعتقاد داشته باشد که می تواند بر نتایج چالش های تحصیلی خود کنترل
بیشت ری داشته باشد .به عبارت دیگر دانش آموزانی که امید تحصیلی باالتری دارند؛ به آینده امیدوارتر
بوده و برای تحقق اهداف خود برنامه ریزی می کنند ،برای کشف استعدادهای خود به فعالیت های
چالش برانگیز می پردازند می پردازند و برای دستیابی به اهداف خود تالش بیشتری می کنند .از
سویی دیگر نیز نتایج این جدول حاکی از این مطلب است که ضرایب مسیر استاندارد راهبردهای
شناختی به مسیر( ،)P ≥3.37 ،β =3.91راهبردهای شناختی به عامل( )P ≥3.37 ،β =3.9۹و
راهبردهای فراشناختی به مسیر( )P ≥3.37 ،β =3.71و راهبردهای فراشناختی به عامل(،β =3.71
 )P ≥3.37مثبت ومعنادار می باشد.که این نتیجه از جهاتی با نتایج پژوهش وینتر( )2371که نشان
داد امید و راهبردهای یادگیری رابطه مثبت و معنادار داشته اند؛ همسو است .همچنین این یافته ها
با نتایج حاصله از پژوهش های )BelaSorić ،Ghodoosinezhad etal (2016) ،Saleh roodani )2018
) (2012و ) Ferrari Stevens, Legler & Jason (2012وهم راستا می باشد .امید به تحصیل در
محیطهای تحصیلی باعث غنی ترشدن خزانۀ فکر-کنش وافزایش دامنۀ توجه یادگیرنده و افزایش
استفاده از راهبردهای شناختی انطباقی تر و رفتارهای گرایشی شده و در مجموع این عوامل باعث
ایجاد مشغولیت و درگیری بیشتر در حیطه های تحصیلی میشود .به عبارت دیگر ،امید تحصیلی به
کنشهای افراد در تکالیف یادگیری شتاب میدهند و باعث درگیری و شور و اشتیاق بیشتر یادگیرنده
به انجام امور و تکالیف درسی ،انرژی و احساس تعهد و لذت بردن از برنامه ریزی و نظارت بر انجام
بهترتکالیف درسی می گردد.
در مرحله بعد جهت تعیین معنی داری نقش واسطه ای متغیر امید از تحلیل بوت استراپ
استفاده گردید.
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جدول  -3آزمون میانجیگری چندگانه روابط غیرمستقیم راهبردهای شناختی وراهبردهای
فراشناختی به استعداد ،بافت و کوشش با استفاده از روش بوت استراپ
مسیر

شاخص
داده

بوت

سوگیری

خطا

حد پایین

حد باال

راهبرد شناختی به استعداد از طریق مسیر و
عامل

3.777

3.772

-3.3337

3.371

3.311

3.719

راهبرد شناختی به استعداد از طریق مسیر

3.311

3.311

3.3337

3.37۹

3.313

3.377

راهبرد شناختی به استعداد از طریق عامل

3.399

3.399

3.3332

3.371

3.331

3.3۹1

راهبرد فرا شناختی به استعداد از طریق مسیر و
عامل

3.3۹7

3.3۹7

-3.3337

3.371

3.321

3373.

راهبرد فرا شناختی به استعداد از طریق مسیر

3.397

3.397

3.333

3.371

3.331

3.3۹7

راهبرد فراشناختی به استعداد از طریق عامل

3.393

3.393

3.3337

3.373

3.372

3.31۹

راهبرد شناختی به بافت از طریق مسیر و عامل

3.319

3.319

-3.3339

3.37۹

3.311

3.731

راهبرد شناختی به بافت از طریق مسیر

3.371

3.323

-3.3337

3.379

-3.339

3.311

راهبرد شناختی به بافت از طریق عامل

3.319

3.319

-3.3332

3.37۹

3.32۹

3.311

راهبرد فراشناختی به بافت از طریق مسیر و
عامل

3.311

3.311

-3.3337

3.379

3.321

3.31۹

راهبرد فراشناختی به بافت از طریق مسیر

3.331

3.331

3.333

3.33۹

3.331

3.321

راهبرد فراشناختی به بافت از طریق عامل

3.391

3.391

-3.3337

3.377

3.371

3.3۹۹

راهبرد شناختی به کوشش از طریق مسیر و
عامل

3.79

3.791

3.3337

3.329

3.317

3.719

راهبرد شناختی به کوشش از طریق مسیر

3.311

3.311

3.3331

3.371

3.377

3.311

راهبرد شناختی به کوشش از طریق عامل

3.311

3.311

3.3331

3.322

3.311

3.791

راهبرد فراشناختی به کوشش از طریق مسیر و
عامل

3.312

3.312

3.3339

3.371

3.391

3.771

راهبرد فراشناختی به کوشش از طریق مسیر

3.371

3.371

3.3332

3.373

3.332

3.31۹

راهبرد فراشناختی به کوشش از طریق عامل

3.311

3.311

3.3331

3.37۹

3.321

3.311
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همانگونه که در جدول فوق مالحظه می شود ،نقش واسطه ای متغیرامید تحصیلی در رابطه
بین راهبردهای یادگیری با خودکارآمدی تحصیلی معنی دار است .سرانجام بررسی شاخص های
برازش مدل مطابق با جدول  1حاکی از برازش مدل پژوهش بود.
جدول  :4شاخص های برازش مدل پیشنهادی پژوهش
شاخص
های
برازندگی

مقدار

آزمون
مجذور
کای
()2X
7.29

نسبت
سطح
معنی
داری

درجه
آزادی

مجذور
کای به

()GFI

()AGFI

()NFI

()CFI

()IFI

()RMSEA

درجه
آزادی

3.712

7

7.29

7

3.11

7

7

7

3.32

با توجه به یافته های مندرج در جدول  9و با توجه به مدل نهایی ارائه شده می توان در مجموع
نتیجه گرفت که امید تحصیلی نقش واسطه گری معناداری را در رابطه راهبردهای یادگیری و
خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه ایفا می کند .این یافته از جهاتی با نتایج
پژوهش ( ،Mikaeilimanbae et al (2014) ، Yüksel )2019و ) Hoseini (2011همسو است .امید
ویژگی مثبتی است که به وسیله ) Snyder (2000معرفی شده است و از مفاهیم بسیار نزدیک به
روانشناسی مثبت نگر به شمار میرود .پژوهشهای متعدد به امید به عنوان یک مؤلفه مثبت که بر
پیامدهای شناختی و عاطفی افراد مؤثر است ،اشاره کرده اند .سطح باالی امید با بهزیستی روانشناختی،
کنار آمدن با استرس ،تنظیم پریشانی هیجانی ،خودتنظیمی ،عزت نفس ،شایستگی اجتماعی،
خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی همراه است ) )Billy & Snyder. 2007امید یک حالت انگیزشی
مثبت است که مبتنی بر حس پایوری و راهیابی است و ناشی از تعامل فرد با محیط است .به سخن
دیگر ،امید عبارت از ظرفیت تصور توانایی ایجاد مسیرهایی به سمت اهداف مطلوب و تصور داشتن
انگیزه برای حرکت در این مسیرها است .اسنایدر معتقد است که افراد با امید باال نیز به اهداف با
حاالت هیجانی مثبت زندگی بیشتر تأکید میکنند و اعتقاد دارند که برای دستیابی به هدفهای آینده،
قادر به درس گرفتن از موفقیت و شکستهای قبلی هستند .بصورت اختصاصی تر ،امید تحصیلی مربوط
به اهداف تحصیلی است که دانش آموز برای خویش برمی گزیند و به راه و مسیرهای دستیابی به
این اهداف و همچنین عواملی که باعث میشوند تا دانش آموزان در این راه ثابت قدم بماند ،اشاره
دارد .امید تحصیلی دانش آموزان را با تمرکز بر موفقیت ،برای فائق آمدن بر مشکالت توانمند می
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سازد و امکان موفقیت آنها را در اهداف تحصیلی شان افزایش می دهد (Snyder, Shrey, Cheavens,

).Pulvers, Adams & Wikhmd. 2002
این مسأله در دانش آموزان به خصوص دانش آموزان دبیرستانی که در آستانه ورود به دانشگاه
هستند ،اهمیت ویژه ای پیدا میکند .در واقع ،امید تحصیلی به عنوان یک هیجان مثبت و فعال کننده
از طریق ایجاد نگرش خوش بینانه نسبت به رویدادهای آینده؛ منجر به احساس خودکارآمدی،
رفتارهای مثبت مبتنی بر یادگیری و گرایش بیشتر به فعالیت های آموزشگاهی می شود .بنابراین
چنین به نظر می رسد که امید به واسطه ارتباطات دوجانبه و نزدیکی تنگاتنگی که با خودکارآمدی
و از سویی با باورهای انگیزشی خودتنظیمی دارد؛ در واسطه گری بین خودتنظیمی و خودکارآمدی
نقش معناداری دارد .در واقع امیدواری به عنوان گام واسطه ای برای رسیدن به خودکارآمدی تحصیلی
تلقی می شود .درخصوص محدودیت های پژوهش حاضر باید به این نکته اشاره کرد که شرکت
کنندگان این پژوهش دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان شیراز بوده اند؛ بنابراین در تعمیم نتایج
آن به گروه های سنی و تحصیلی دیگر بایستی جانب احتیاط را رعایت نمود .بر اساس نتایج این
پژوهش ،پیشنهاد می گردد برنامه های مداخله ای که بر آموزش و ارتقا هیجانات تحصیلی مثبت
متمرکز باشند ،تدوین و اجرا گردد تا بدینوسیله بتوان محیط آموزشگاهی هدفمندی را برای دانش
آموزان ایجاد کرد که از آن لذت برده و با عالقه مندی به فعالیتهای تحصیلی خود بپردازند .همچنین
آموزش راه کارهای افزایش امید در مدارس و مطالعه بررسی اثرات این آموزش ها بر سایر متغیرهای
انگیزشی به پژوهشگران آتی پیشنهاد می گردد.
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