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 چکیده

ح رفتارهای بر تغییر سط فراشناختی -شناختی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی آموزش راهبردهای  ازهدف 
ژوهش آباد بود. این پآموزان دوره متوسطه دوم شهر خرمخودشکن آموزشی و تفکر خودارزیابانه منفی دانش

ـد. اسـتفاده ش گواهآزمـون بـا گـروه پـس -آزمـون تجربـی بـود کـه در آن از طـرح پـیشصورت شـبهبه
آباد انتخـاب و آمـوزان دختـر دبیرسـتانی شـهر خرمان دانـشآزمـودنی بـود کـه از میـ 00نمونـه پـژوهش 

( و گواه گمارده فراشناختی -شناختی هـای آزمـایش )آموزش راهبردهای صورت تصـادفی در گـروهبه
 -شناختی ساعته تحت آموزش راهبردهای  2جلسه  8شـدند. در مرحله مداخله گروه آزمایش به مدت 

آوری ای دریافت نکرد. برای جمعدر طی این مدت گروه گواه هیچ نوع مداخلهقرار گرفتند.  فراشناختی
( و رفتارهای خودشکن آموزشی 1381نامه تفکر خودارزیابانه منفی رضایی و جوادی )ها از پرسشداده

های آزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه استفاده شد. دادهآزمون و پسدر مراحل پیش (2002کانینگهام )
افزار ها به کمک نرموتحلیل شدند. تحلیل دادهروش تحلیل کوواریانس تجزیهاستفاده از ژوهش با پ
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(SPSS.21) ها حاکی تحلیل کوواریانس تفاوت معناداری بین دو گروه نشان داد. یافته انجام گرفت. نتایج
زان ابانه منفی و میکاهش سطح تفکر خودارزیدر  فراشناختی -شناختی از آن بود که آموزش راهبردهای 
 .اثربخش است آموزان،رفتارهای خودشکن آموزشی دانش

فراشناختی، تفکر خودارزیابانه منفی، رفتارهای  –آموزش راهبردهای شناختی  :یکلیدگان واژ
 .خودشکن آموزشی

 مقدمه
ای از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی اتفاق دوران تحصیل، دوره

از . (1318وند و همکاران، نقل از یوسف ؛2013، 1سافلوسکی و پرینس، امبوری) افتدمی
علیم گران تهای تحصیلی موردتوجه پژوهشها و چالشرو انطباق و سازگاری با فرصتاین

زی آموهای زندگی مربوط به دوره دانشتوجهی از چالشو تربیت بوده است. بخش قابل
)نمرات ضعیف، سطوح استرس باال، رفتارهای خودشکن  2های تحصیلیاست که چالش

ت. ( از این موارد اسو غیره آموزشی، تفکر خودارزیابانه منفی، عدم تمایل به درس و مدرسه
های دوران تحصیل که در مطالعه حاضر نیز بر آن تأکید شده و ترین چالشیکی از مهم

ی موردبررسی قرار گرفته است، چالش مربوط به رفتارهای  است. 3خودشکن آموزش
صیل آموزان در زمینه تحترین موضوعاتی است که دانشیکی از اساسی رفتارهای خودشکن

 (. 1110 ،0ریچاردسون) خود با آن درگیر هستند
صورت فرآیند داشتن استرس ( رفتارهای خودشکن آموزشی را به1110ریچاردسون )

هایی که به گیری از مهارتمدرسه و عدم بهره رو درهای پیشزیاد در مقابله با و چالش
رفتار خودشکن به  است. کنند، تعریف کردهآموز برای غلبه بر این شرایط کمک میدانش

گذارد. افراد دارای رفتارهای عمدتا بر میزان سالمت روان یادگیرنده اثرات مخربی می
(. 1118، 5بامیستر و شیر) خودشکن معموال نتایج منفی را از عملکرد خود کسب خواهند کرد

سرعت به یابند اما بهای برای مقابله، تظاهر میعنوان وسیلهرفتارهای خودشکن در ابتدا به
ای هستند که مزایایی های مقابلهشوند. رفتارهای خودشکن مکانیسمعادت تبدیل می
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(. 2001بامیستر، و 1تیس، براتسالوسکیمانند احیای شادی یا حرمت خود دارند ) ،مدتکوتاه
از جمله رفتارهای خودشکن آموزشی هستند که سازی، و خودناتوان ورزی تحصیلیتعلل

(. 1112)بامیستر،  کندها برای رفع مسئولیت استفاده مییادگیرنده هنگام شکست از آن
گیری ورزی و به تعویق انداختن انجام یک تکلیف یا تصمیمصورت تعللکاری بهاهمال

 (.2002، 2شارو، وادکینس و اوالفسوناست ) تعریف شده
آموزان ای شایع است. در میان دانشآموزان، پدیدهدر بین دانش 3کاری تحصیلیاهمال

شود. یک نوع آن تأخیر هدفمند، دو نوع تأخیر در انجام تکالیف تحصیلی مشاهده می
زاست یبخودشکنانه و آسنوع دیگر آن تأخیر غیرمنطقی، ؛ شده و متفکرانه استریزیبرنامه

 شده است )گرانکل، پاترزک وکاری تحصیلی شناختهعنوان اهمالکه این نوع تأخیر به
العه مط صورت تأخیر عمدی در انجام امور مرتبط باکاری تحصیلی به(. اهمال2013، 0فریس

ان، رشود )گرانکل و همکانظیر خواندن، نوشتن مقاالت و مطالعه برای امتحانات آشکار می
2013.) 

سازی نوع دوم از رفتارهای خودشکن آموزشی، خودناتوان ،طور که گفته شدهمان
شود که ها گفته میای از عملکردها و فعالیتبه مجموعه 5سازیتحصیلی است. خودناتوان

گیرد تا بهانه و عذری را برای شکست خود فراهم کرده و موفقیت را کار میها را بهفرد آن
ای از سازی مجموعهدیگر خودناتوانعبارتی؛ به(1118، 6)تایسبه عوامل درونی نسبت دهد 

شکست را به عوامل بیرونی و موفقیت را به عوامل  ،دهدرفتارهاست که به فرد امکان می
سازی را متشکل از (. مطالعات اولیه، خودناتوان2006، 2سدرونی نسبت دهد )آلتر و فورگ
(. مواردی مانند تغییر دادن میزان یا کیفیت 1112، 8اند )فراریدو بُعد رفتاری و هیجانی دانسته

گویی (، ایجاد مشکالت جسمی یا گزافه1185، 1سالتزمن و وایت مر تمرین )رودوالت،
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، ردموند-ناریوهای واقعی یا خیالی )یا تمرکز بر عیب( و 1،1183ها )شیرر و پرکینزدرباره آن
 (، 2013، 2 نوئل و فرم،

آموزان شدان سازی تحصیلیدهنده خودناتوانهای رفتاری هستند که نشانبرخی ویژگی
کالسی  هایهستند. احساس ترس از شکست، ناامیدی، دلهره و اضطراب قبل از انجام فعالیت

سازی تحصیلی خودناتوان دهندهبدبینانه، همگی نشانهای و یا بر زبان آوردن حرف
-خود»با طرح نظریه ( 1112) 3(. کاوینگتون1112آموز از بُعد هیجانی هستند )فراری، دانش

سازی ارائه و آن را به حیطه نظام آموزشی و تحصیلی تبیین دیگری از خودناتوان 0«ارزشی
صورت رفتارهایی که سازی تحصیلی را به( خودناتوان1112وارد کرد. کاوینگتون )

کرده  گیرند، تعریفکار میهای تحصیلی در مدرسه بهآموزان برای اجتناب از شکستدانش
ان برای آموزعنوان راهبردی که دانشسازی تحصیلی بهاست. در تعریفی دیگر خودناتوان

کار نظررسیدن به هنگام عملکرد ضعیف( بهنفس خود )با اجتناب از احمق بهحفظ عزت
 (.3200،  5الیوت و چارچشود )نظر گرفته می گیرند، درمی

د توانسازی میکاری و خودناتوانهایی همانند اهمالاند که رفتاریها نشان دادهپژوهش
(، ترس از شکست 1112بینی )شوونبورگ، های منفی همانند خودکمنتیجه افکار و شناخت

و  8فراداس( باشد. 2000، 2بالنت و پیچیل( و خودارزیابی منفی )2000، 6فی و تانجنی)
( در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بین رفتارهای خودشکن آموزشی 2016) همکاران

سازی تحصیلی( و تفکرات خودارزیابانه منفی و بدبینانه، رابطه مثبت و معنادار )خودناتوان
دربرگیرنده دانش )باورها(  باور خودارزیابانه منفی، یک مفهوم چندوجهی ووجود دارد. 

ند کصورت منفی ارزیابی، نظارت یا کنترل می است که شناخت را به فرایندها و راهبردهایی
 هایاسترس باورهای خودارزیابانه منفی، فرد را در برابر (.2002، 1گاملی و همکاران)

سازی تحصیلی را افزایش و عملکرد حافظه را کاهش کند، خودناتوانتحصیلی ناتوان می
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اند افراد دارای باورهای خودارزیابانه (. مطالعات نشان داده0620، 1وانت و کلیتمندهند )می
ارند ناپذیری و خطر افکار، نیاز به کنترل افکار( اضطراب عمیق دمنفی )تضاد شناختی، کنترل

( 2006، 2گو کین ها برای داشتن عملکرد مناسب کافی نیست )ولزو معتقدند که توانایی آن
(. 2016 ،و همکاران 3شود )میلیها میسازی در آناتوانساز ایجاد خودنکه این عامل زمینه

ها به بررسی رابطه بین باورهای خودارزیابانه منفی با رفتارهای خودشکن برخی پژوهش
اورهای اند که بها نشان دادهاند. پژوهشسازی تحصیلی پرداختهتحصیلی از جمله خودناتوان

ه تحصیلی غالباً احساس شکست کند، شوند فرد در زمینخودارزیابانه منفی باعث می
 (.2008، 0که حتی از عهده تکالیف نسبتاً ساده نیز برنیاید )وینمنطوریبه

است که مفاهیم مورد بحث )رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر  واضحکامالً 
آموزان وجود دارند که برای روی دانشهای مهمی پیشعنوان چالشخودارزیابانه منفی( به

آموزان باید از راهبردهای علمی و منطقی استفاده ها در دانشکاهش و یا از بین بردن آن
ن بل استنباط است که در مفاهیم رفتارهای خودشککرد. از بیان مطالب فوق این نکته مهم قا

خالت دنام شناخت هآموزان یک فاکتور مهم بآموزشی و تفکر خودارزیابانه منفی دانش
؛ لذا برای کاهش میزان رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر خودارزیابانه منفی دارد

ر تأکید ، ذهنیت و تفکباید از روش آموزشی استفاده کرد که بر تغییر شناخت ،آموزاندانش
آنچه که در یادگیری مهم است این است که یک یادگیرنده به چگونگی ای داشته باشد. ویژه

یادگیری را ی هامؤثرترین روش ورسیدن به موفقیت تحصیلی کامالً آگاه باشد 
 2فراشناختی -راهبردهای شناختی همان   6(. راهبردهای یادگیری2015، 5بدانند)کارسیل

ن کنندمیکه به پیشرفت یادگیرندگان کمک هستند  د (.2000، 8)زیمزم  1آکسفور
شده توسط یادگیرنده جهت های خاص انجامراهبردهای یادگیری را مجموعه فعالیت

های جدید تعریف تر به موقعیتانتقالتر، مؤثرتر و قابلبخشتر، لذتتر، سریعیادگیری آسان
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قابلیت یادگیرنده برای استفاده بهینه و مطلوب از به (. فراشناخت 2005، 1کند )یانگمی
 .(2003 ،2راهبردهای یادگیری در جهت رسیدن به پیشرفت تحصیلی اشاره دارد)لیوینگستون

راشناخت به آگاهی فرد از فرایندهای تفکر و نیز توانایی اداره نمودن فرایندهای شناختی ف
و راهبردهای است که شناخت  هاندهیفرااشاره دارد و همچنین این مفهوم دربرگیرنده دانش، 

یر و مؤثر فراگ و دارای ابعاد بسیار گسترده و کندیرا ارزیابی، بر آن نظارت و یا کنترل م
 (.1312فر، ؛ به نقل از مجیدیان2015، 5؛ گاریسون2016، 0؛ نیکلسون2008، 3است )فیشر

نامند که یادگیری می( راهبردهای شناختی را ابزارهای 1382همچنین خاکسار و سیف )
کنند تا اطالعات تازه را برای ترکیب با اطالعات قبالً آموخته شده و به ما کمک می

سازی آنها در حافظه درازمدت آماده کنیم و شامل فرایندهای تکرار یا مرور، بسط یا ذخیره
ز ا شود و در واقع راهبردهای یادگیری و یادآوری هستند.گسترش معنایی سازماندهی می

ده ها و راهبردهای شناختی  تعریف شفراشناخت آگاهی شخص نسبت به فرایندهسوی دیگر 
 (.1311، به نقل از دائمی، 2002، 6است )مختاری و ریچارد

کاربرد استفاده دقیق و درست از راهبردهای شناختی و فراشناختی در کاهش فرایند 
سیار اهمیت دارد )میدانی و رفتارهای خودشکن آموزشی تفکرات خودارزیابانه منفی ب

استفاده دقیق و درست از راهبردهای شناختی و فراشناختی نیرومندترین اثر  (.2015شریفی، 
را در میزان رفتارهای خودشکن آموزشی یادگیرندگان دارند و رابطه منفی و معناداری بین 

، و همکاران 2نایرشیوه یادگیری و رفتارهای خودشکن آموزشی در مدرسه وجود دارد )
2010 .) 

 عات تازه را برای پیوندالها اطهایی هستند که ما به کمک آنراهبردهای شناختی اقدام
 ها در حافظه بلندمدتسازی آنقبالً آموخته شده و ذخیره اطالعاتدادن و ترکیب کردن با 

هی. اندکنیم. این راهبردها عبارتند از: تکرار یا مرور، بسط یا گسترش و سازمآماده می

                                                           
1. Yang 

2. Livingston 

3. Fisher 

4. Niklsoun 

5. Garisoon 

6. Mokhtari & Reichard 

7. Nair 
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ها، راهبردهای فراشناختی های یادگیری هستند. در قیاس با آنراهبردهای شناختی راه
 (.1316ی، )فرخ هاتدبیرهایی هستند برای نظارت بر راهبردهای شناختی، کنترل و هدایت آن

معتقد است که راهبردهای یادگیری سطح رفتارهای خودشکن را  (2005)  1یانگ
 ود.شافزایش توانایی یادگیرنده در پیشرفت تحصیلی مطلوب و بهینه میکاهش داده و باعث 

معتقد است فراشناخت عبارت  (1318وند و همکاران، به نقل از یوسف ؛2001رونینگ، )
رد را که فراشناخت فییجااست از دانشی که مردم درباره فرایندهای تفکرشان دارند و از آن

سازد، یک عنصر ضروری برای آگاهی از قادر میهای شناختی خود برای کنترل مهارت
 تفکرات منفی تکراری و ناکارآمدی ادراک شده است.

( فراشناخت باعث خودآگاهی در مورد افکار خودارزیابانه 2000) 2از دیدگاه زیمرمن
یابانه شود. تفکر خودارزکند، میگیرد، یا فکر میکه چگونه یک فرد یاد میمنفی و این

های معمول ذهن آدمی است و شامل خود اسنادهایی برگرفته از مشخصه یکی از 3منفی
ن نوع ای ،کندرا برای شخص تداعی می نفیحوادث، موضوعات و رفتار افراد که مفهومی م

امل ش و تواند فراخوانی واقعیت را محدود سازدطرز تفکر همچون دگرگونی در ادراک می
این دیدگاه است که اتفاقات روزمره و طبیعی معنایی خاص را برای شخص به ارمغان 

افرادی (. 2002، 0آورد که شدت این معنا برای هر فردی متفاوت است )کالمس و روبرتمی
تر از که تمایل بیشتری به تفکر منفی تکراری دارند، حوادث منفی اجتماعی را نیز منفی

و  6(. در همین راستا دراست5،2015ویو و رپیکنند )وونگ؛ مکدیگران ارزیابی می
در پژوهش خود نشان دادند که افراد با تفکر خودارزیابانه منفی باال سطوح  (2010) همکارن

ه مطالعات نشان داده است کبرخی نتایج  باالتری از رفتارهای خودشکن آموزشی را دارند.
ه طرز معناداری باعث کاهش میزان تفکر منفی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی ب

، 2کورمیخمکشود )آموزان افسرده میشده در بین دانشتکراری و ناکارآمدی ادراک
2003 .) 

                                                           
1. Yang 

2. Zimmerman 

3. inferential thinking 

4. Calmes & Roberts 

5. Wong, McEvoy & Rapee 

6. Drost 

7. McCormick 
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( در مطالعه خود نشان دادند که آموزش راهبردهای شناختی و 2010) و همکاران 1لی
این  ولی ،شودآموزان میفراشناختی باعث کاهش سطح تفکر خودارزیابانه منفی دانش

کاهش معنادار نیست. در این مطالعه که به مقایسه اثربخشی دو روش آموزش راهبردهای 
دارزیابانه شارکتی بر تغییر سطح تفکر خوشناختی و فراشناختی و آموزش به روش یادگیری م

نتایج نشان داده که آموزش به روش یادگیری  ؛آموزان افسرده انجام شده استمنفی دانش
مشارکتی بر کاهش میزان تفکر خودارزیابانه منفی تأثیر مثبت و معناداری دارد که این تأثیر 

ایناسیو و  ده است. از طرفیبرای آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی غیر معنادار بو
نها ت( در مطالعه خود نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی نه2011) 2سالما

 شود بلکه در مواردی باعث افزایش میزانباعث کاهش سطح تفکر خودارزیابانه منفی نمی
( 2015) 3زائیو دشود که البته این افزایش معنادار نیست. لونی تفکر خودارزیابانه منفی می

در مطالعه خود با عنوان استفاده از آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در کاهش میزان 
آموزان به این نتیجه های خود تأملی دانشرفتارهای خودشکن آموزشی و افزایش مهارت

طور معناداری باعث کاهش میزان رفتارهای رسیدند که آموزش راهبردهای شناختی به
شود. نتایج مطالعات آموزان میهای خود تأملی دانشآموزشی و افزایش مهارت خودشکن

دیگر نیز نشان داده است که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به طرز معناداری باعث 
کاهش میزان رفتارهای خودشکن آموزشی و افزایش باورهای فراشناختی مثبت در بین 

شده، های انجامبا توجه به پژوهش (.1110، 0و وینوگاردپاریس شود )آموزان پسر میدانش
طح فراشناختی در تغییر س –نتایج اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی  ،رسدبه نظر می

رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر خودارزیابانه منفی تقریباً متناقض است؛ بنابراین 
 یفراشناخت –پژوهش حاضر درصدد بررسی مجدد اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی 

زان دختر آمودانشدر تغییر سطح رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر خودارزیابانه منفی 
 .است

 
 

                                                           
1. Lee 

2. Inácio & Salema 

3. Lonie M & Desai 

4. Paris & Winograd 
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 ش رو

روه آزمون با گپس -آزمون تجربی بود که در آن از طرح پیشصورت شبهین پژوهش بها
ه سطوح شود کعنوان متغیر مستقل محسوب میگـواه اسـتفاده شد. در این پژوهش آموزش به

فراشناختی و عدم آموزش است. متغیرهای رفتارهای  -آن روش آموزش راهبردهای شناختی 
 اند.شدهعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفتهآموزشی و تفکر خودارزیابانه منفی بهخودشکن 

ر سال د دآباآموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر خرمجامعه این پژوهش را کل دانش
ای ای چندمرحلهند و روش انتخاب نمونه نیز تصادفی خوشهاددتشکیل می 12-16تحصیلی 

آباد انجام وپرورش مرکز خرمزم و مکاتبات اداری با آموزشهای ال. ابتدا هماهنگیبود
آباد به کل شهرستان خرمسپس با مراجعه به مدارس، مدیران و دبیران توجیه شدند.  ،گرفت

 ،د. تعداد مدارس مقطع متوسطه دوم این دو بخش آموزشیشآموزشی تقسیم  2و  1دو ناحیه 
مدرسه )دخترانه و پسرانه(  60جمعاً  ،آبادخرموپرورش شهرستان بر اساس آمار اداره آموزش

مدرسه دخترانه( و سهم ناحیه  10مدرسه پسرانه و  18مدرسه ) 32است که سهم ناحیه اول 
مدرسه دخترانه( است. در مرحله اول، به شکل  13مدرسه پسرانه و  15مدرسه ) 28دوم 

از بین مدارس دخترانه این ناحیه انتخاب شد. در مرحله دوم  1تصادفی از بین دو ناحیه، ناحیه 
مدرسه نیز  2مدرسه انتخاب شد. در مرحله سوم از هریک از این  2صورت تصادفی به
کالس  2کالس انتخاب شد. در مرحله چهارم به شکل تصادفی  1صورت تصادفی به

های آزمایش و گواه )بدون مداخله( گمارده نفر( در گروه 20شده )هرکدام به حجم انتخاب
 –آموزش راهبردهای شناختی نفـر بـرای  20به این صورت که یک کالس به حجم  ؛دندش

نفـر بـرای گروه گواه )بدون  20گروه آزمایش( و کالس دیگر نیز به حجم فراشناختی )
آزمــون مقیــاس رفتارهای گــروه در مرحلــه پــیش سپس هـر دوه شدند. مداخله( گمارد

اخله دو هفته پـس از مد دارزیابانه منفی را تکمیـل کردنـد.خودشکن آموزشی و تفکر خو
حاصله با  هـایآزمون به عمل آمد و سرانجام دادههای دو گروه پسآزمودنیاز  مجـدداً

از ابزارهای زیر جهت گردآوری  وتحلیل قرار گرفتند.های آماری مورد تجزیهروش
 اطالعات در این پژوهش استفاده شد:
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این پرسشنامه توسط  (:ESDBQ)  1رفتارهای خودشکن آموزشی نامهپرسشالف( 
شده و دارای چند زیر مقیاس است که در مطالعه کنونی از زیر ( ساخته2002) 2کانینگهام

سازی آموزشی استفاده شده است. گرایش کاری و خودناتوانهای گرایش به اهمالمقیاس
شود. هر سناریو دارای دو بخش الف و ب است کاری با چهار سناریو ارزیابی میبه اهمال

کاری و دیگری بیانگر عدم آن است و هر دو با یک مالدهنده اهها نشانکه یکی از آن
شوند. نمره هر سناریو از تفاوت بین این دو بخش گیری میای اندازهدرجهپیوستار پنج

آید و نمره باالتر در دست میکاری از جمع نمره سناریوها بهآید. نمره اهمالدست میبه
ی سازی به شیوه ارزشیابی سه سناریونکاری بیشتر است. خودناتوامقیاس، بیانگر اهمال

سط ساز یا عدم آن توشود. این مقیاس احتمال انجام رفتارهای خودناتوانعملکرد سنجیده می
ازی سشود. هر سناریو شامل دو جمله است که یکی شاخص خودناتوانبندی میافراد درجه

یو را مشخص و دیگری مصداق عدم آن است. تفاوت میان این دو بخش نمره هر سنار
کند. روایی سازه، صوری و محتوایی این پرسشنامه در مطالعه محمدی، جوکار و می

های اصلی با چرخش واریماکس مورد ( با استفاده از روش تحلیل مؤلفه1313چاری )حسین
( ضریب 1313چاری )تأیید قرار گرفته است. همچنین در مطالعه محمدی، جوکار و حسین

KMO  آمده است. همچنین دستبه 32/821ضریب کرویت بارتلت برابر و  261/0برابر
( با استفاده از روش 1313چاری )ضریب پایایی این ابزار در مطالعه محمدی، جوکار و حسین

 61/0و  62/0سازی تحصیلی به ترتیب کاری و خودناتوانآلفای کرونباخ برای اهمال
 لعه حاضر نیز با استفاده از روش آلفایگزارش شده است. پایایی پرسشنامه مربوطه در مطا

مطلوب  81/0و  22/0سازی تحصیلی به ترتیب کاری و خودناتوانکرونباخ برای اهمال
 گزارش شد.

یب(  این پرسشنامه توسط رضایی و : (NSATS)  3مقیاس تفکر خودارزیابانه منف
این  گویه است. 15خودارزیابی شامل ساخته شد. پرسشنامه استاندارد  1381جوادی در سال 

؛ کم اهمیت 3 -؛ تا حدودی مهم 2 -؛ مهم 1 -پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت )بسیار مهم 
 15ترین نمره و پایین 25( تنظیم شده است. باالترین نمره در این مقیاس 5 -؛ بی اهمیت 0 -

 راتکه نمدرصورتی ،آمده از آزمودنی به این صورت است کهدستتحلیل نمرات به است.

                                                           
1. education self-defeating behavior questionnaire 

2. Cunningham 

3. negative self-assessment thinking scale 
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تا  35باشد، میزان خودارزیابی منفی در فرد باال، نمرات پرسشنامه بین  35تا  15پرسشنامه بین 
باشد،  05که نمرات باالی باشد، میزان خودارزیابی منفی در سطح متوسط و درصورتی 05

میزان خودارزیابی منفی در فرد پایین است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما 
و مشاور، خوب ارزیابی و تأیید شده است. پایایی این پرسشنامه نیز در مطالعه رضایی و 

آمده دستبه SPSS 20/0افزار ( با آزمون آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم1381جوادی )
، 21/0پایایی پرسشنامه مربوطه در مطالعه حاضر نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ  است.

 زارش شد.مطلوب گ
کنار، آب)فراشناختی بدین شرح برگزار شد -ج( جلسات آموزش راهبردهای شناختی 

 :(1310عاشوری و موللی، 
( ایجاد انگیزه در دانشجویان، بیان هدف، برقراری تعامل با دانشجویان، 1جلسه

( آموزش 2جلسه ؛توضیحاتی در رابطه با اهمیت آشنایی و کاربرد راهبردهای مذکور
: کپی کردن و خالصه کردن موضوعات، خط کشیدن، تکرار 1راهبردهای تمرین و تکرار

ب یاد برداری، تکرار مطالساده و بازگویی مطالب یا برجسته کردن موارد کلیدی، یادداشت
شده توسط یادگیرندگان، رونویسی مطالب دشوار، تمرین از طریق بازگویی مطالب گرفته

: تلفیق اطالعات جدید در 2( آموزش راهبردهای توضیح و بسط معنایی3جلسه؛ برای دیگران
شده و تأویل و تفسیر آن، خالصه کردن، خلق داخل یک شبکه از دانش توضیح داده

ها و یادداشت کاربرد دانش قبلی و تجارب شخصی برای ایجاد آنالوگ، کاربرد الگوریتم
ک محتویات رشته دیگر و تالش برای کاربرد یاطالعات، پیوند بین محتویات یک رشته با 

: 3دهی( آموزش راهبردهای سازمان0جلسه ؛ راهبرد جهت حل مشکل در موقعیت جدید
های بندیدهی اطالعات و طبقهارائه چارچوبی برای تسهیل کدگذاری، یادآوری و سازمان

های اصلی یک سازی، برجسته کردن اندیشهشده با توجه به خصوصیات مشترک، شبکهارائه
ک وسیله شناسایی ارتباطات درونی در یسازی بهمتن و خط کشیدن زیر موارد اصلی، شبکه

های مفهومی برای ایجاد ارتباط میان مفاهیم کلیدی و حمایت از اطالعات متن، خلق دیاگرام
 5بندی: تعیین اهداف، مدیریت زمان و زمان0( طراحی5جلسه  ؛و ارتباط بین علل و اثرات

                                                           
1. replication and practice Strategy training 

2. explanation and elaboration of meaning strategy training 

3. organizing strategies training 

4. designing 

5. scheduling 
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یت، توجه بندی فعالیابی شده، تخصیص منابع توالی و زماناربرد دانش قبلی، توجه جهتک
ی روی صورت انتخابانتخابی و آمادگی جهت کاربرد راهبردهای یادگیری، تمرکز توجه به

ل وتحلیاهداف و انتخاب هدفمند راهبردهای یادگیری برای دستیابی به اهداف، تجزیه
 ؛دن دانش قبلی توسط یادگیرندگان، انتخاب راهبردهای مناسبچنین فعال کرتکلیف و هم

ز لحاظ های یادگیری اهایی برای کنترل کارایی فعالیت: ارائه تکنیک1( خود نظارتی6جلسه 
ود ها، پرسش از خدقت، درک و فهم و اثربخشی، تأمل جهت جستجوی دالیل برای فعالیت

به  دستیابی به اهداف، تعدیل راهبردهای برای کنترل فهم تأمل روی یادگیری، کنترل جهت
: 2( خودارزیابی2جلسه  ؛شده، دریافت بازخورد توسط فراگیران، مشاهده عملکردکار گرفته

توقف در حال مطالعه و انتخاب راهبردهای ترمیمی مناسب، فراگیران جهت تصحیح ارزیابی 
ت یا مجدد، بررسی کیفی کار برده شده، ارزیابی اهداف و بازبینیفرایندهای یادگیری به

پیشرفت در یادگیری و توجه به نتایج یادگیری از طریق تخمین دقت و کامل بودن فعالیت، 
کار برده بررسی کیفیت نتایج یادگیری بعد از تکمیل تکلیف، ارزیابی فرایندهای یادگیری به

ر روش دنظر دشده، بازبینی و ارزیابی نتایج، ارزیابی فرد از میزان درک و فهم خود، تجدی
شده، ارائه ( تکرار و مرور مطالب گفته8جلسه ؛ آمدهدستمورد استفاده بر اساس اطالعات به

 تمرین، رفع اشکال.

 هایافته

سال بود. بین دو  18تا  10بـا دامنه  65/0و  12/16میانگین و انحراف معیار سنی به ترتیـب 
سن، پایه و رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود  لحاظ متغیرهای گـروه آزمـایش و گـواه از

آزمـون و نمرات متغیرها در پس میـانگین و انحـراف اسـتاندارد 1نداشـت. در جـدول 
 هـای آزمایش و گواه ارائه شده است.آزمـون گـروهپـیش

 

 

                                                           
1. self - monitoring 

2. self - assessment 
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به تفکیک های آزمایش و گواه در متغیرهای مورد مطالعه میانگین و انحراف استاندارد گروه .1جدول 
 آزمونآزمون و پسپیش

 آزمایش گواه گروه
 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش موقعیت
 SD میانگین SD میانگین SD میانگین SD میانگین متغیرها

زی سارفتار خودشکن خودناتوان
 تحصیلی

30/5 25/0 21/5 15/0 22/5 63/5 12/2 16/3 

کاری رفتار خودشکن اهمال
 تحصیلی

13/5 50/3 11/5 65/0 20/5 52/3 51/2 50/2 

 63/8 50/52 51/2 18/31 16/8 63/01 50/8 25/00 تفکر خودارزیابانه منفی

میانگین کل و انحراف معیار گروه گواه در  1های جدول شماره بر اساس یافته
زی سابه ترتیب برای متغیرهای رفتارهای خودشکن آموزشی )خودناتوانآزمون پیش

( و تفکر خودارزیابانه منفی 50/3، 13/5کاری تحصیلی و اهمال 25/0و  30/5تحصیلی، 
تیب به ترآزمون پیش( است. میانگین کل و انحراف معیار گروه آزمایش در 50/8و  25/00)

و  63/5و  22/5سازی تحصیلی، )خودناتوانبرای متغیرهای رفتارهای خودشکن آموزشی 
( است. 51/2و  18/31( و تفکر خودارزیابانه منفی )52/3، 20/5کاری تحصیلی اهمال

 به ترتیب برای متغیرهای رفتارهایآزمون پسمیانگین کل و انحراف معیار گروه گواه در 
، 11/5تحصیلی کاری و اهمال 15/0و  21/5سازی تحصیلی، خودشکن آموزشی )خودناتوان

( است. میانگین کل و انحراف معیار گروه 16/8و  63/01( و تفکر خودارزیابانه منفی )65/0
به ترتیب برای متغیرهای رفتارهای خودشکن آموزشی آزمون پسآزمایش در 

( و تفکر 50/2، 51/2کاری تحصیلی و اهمال 16/3و  12/2سازی تحصیلی، )خودناتوان
آزمون دو گروه آزمون و پس( است. مقایسه نمرات پیش63/8و  50/52خودارزیابانه منفی )

 ای بین دو گروه گواه و آزمایش وجود دارد.مالحظهدهد که تفاوت قابلنشان می
رض شود، فهایی که در تحلیل کوواریانس چند متغیره منظور میفرضاز جمله پیش

نی همگکوواریانس و  –یانس ها، همگنی ماتریس وارنرمال بودن توزیع، همگنی واریانس
. شودمی پرداختهطور جداگانه فرض بهشیب رگرسیون است که ابتدا به بررسی هر پیش

وف ها با استفاده از آزمون کولموگرآماری مربوط به فرضیه نرمال بودن منحنی داده یهایافته
خودشکن آمده، در متغیرهای رفتار دستکه سطح معناداری بهاسمیرنف نشان داد  –

(، رفتار =121/0Pگروه آزمایش  =125/0Pسازی تحصیلی )گروه گواه خودناتوان
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( و تفکر =010/0Pگروه آزمایش  =021/0Pکاری تحصیلی )گروه گواه خودشکن اهمال
( به تفکیک گروه، بیش =320/0Pگروه آزمایش  =65/0Pخودارزیابانه منفی )گروه گواه 

ر بررسی د توان گفت که توزیع متغیرهای موردمی نتیجه است، در 05/0از مقدار مالک 
ای ههای پژوهش را از طریق آزمونتوانیم فرضیهنمونه آماری داری توزیع نرمال است و می

 پارامتریک مورد آزمون قرار دهیم.
کوواریانس متغیرهای موردمطالعه  –جهت بررسی مفروضه همگنی ماتریس واریانس 

 –شرط همگنی ماتریس واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که  1نیز از آزمون ام باکس
( و P<05/0و  F(1،83)=603/0های تفکر خودارزیابانه منفی )کوواریانس برای مؤلفه

و رفتارهای  (P<05/0و  F(1،83)=/581)کاری تحصیلیاهمال رفتارهای خودشکن آموزشی
( با توجه به سطح P<05/0و  F(1،83)=500/2)سازی تحصیلیخودناتون خودشکن آموزشی

های ، رعایت شده است. نتایج آزمون لوین نیز نشان داد که واریانس<05/0Pمعناداری 
ر کاری تحصیلی و تفکسازی تحصیلی، اهمالهای رفتارهای خودشکن خودناتوانمؤلفه

ه این کخودارزیابانه منفی در دو گروه با هم برابر بوده و با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند 
دار برای بررسی همگنی توازی شیب رگرسیون مقدهد. یافته، پایایی نتایج بعدی را نشان می

F  تعامل بین متغیر هم پراش و مستقل در گروه گواه و گروه آزمایشی حساب شد و با توجه
فرض همگنی شیب مشخص شد که پیش( P<05/0و  F(1،83)=85/1)آمده دستبه نتیجه به

 رعایت شده است.رگرسیون نیز 

 –. تحلیل کوواریانس چند متغییری جهت تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی ۲جدول 
 فراشناختی رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر خودارزیابانه منفی

 Fمقدار  ارزش اثرات
درجه آزادی 

 فرضیه
درجه آزادی 

 خطا
 سطح معناداری

 001/0 81 3 31/68 212/0 اثرپیالیی
 001/0 81 3 31/68 283/0 اثرالمبدای ویلکز

 001/0 81 3 31/68 530/2 اثر هوتلینگ
 001/0 81 3 31/68 530/2 بزرگترین ریشه روی

88=n،01/0P< 

                                                           
1. BOXES M 
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بدست آمده در اثر المبدای ویلکز  Fشود که مقدار مشاهده می 2با توجه به اطالعات جدول 
 05/0کمتر از  81و  3است که در سطح معناداری این مقدار با درجه آزادی  31/68

کاری های اهمال( ، بنابراین گروه آموزش و گواه در ترکیب خطی مؤلفه>05/0Pاست)
ری اسازی تحصیلی و تفکر خودارزیابانه منفی با یکدیگر تفاوت معنادتحصیلی، خودناتوان

ا بین هدارند. در ادامه برای پی بردن به این نکته که به طور دقیق، از لحاظ کدام یک از مؤلفه
 –دو گروه تفاوت وجود دارد و همچنین مقایسه شدت تأثیر آموزش راهبردهای شناختی 

سازی تحصیلی و تفکر کاری تحصیلی، خودناتوانهای اهمالفراشناختی بر مؤلفه
سه تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چند  خودارزیابانه منفی

 ارائه شده است. 3متغیری انجام گرفت که نتایج حاصل در جدول

. تحلیل کورایانس تک متغییری بر چند متغییری آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر ۳جدول 
 هاسایر مؤلفه

 گروه متغیر

 آزمونپس آزمونپیش

ار 
قد

م
F ی
زاد

ه آ
رج

د
ی 

دار
عنا

ح م
سط

 

 اِتا
ور

جذ
م

ین 
نگ

میا
یار 

 مع
ف

حرا
ان

 

ین
نگ

میا
یار 

 مع
ف

حرا
ان

 

رفتار خودشکن 
سازی خودناتوان

 تحصیلی

 16/3 12/2 63/5 22/5 آموزش
 368/0 001/0 1و  83 32/08

 15/0 21/5 25/0 30/5 گواه

رفتار خودشکن 
کاری اهمال

 تحصیلی

 50/2 51/2 52/3 20/5 آموزش
 330/0 001/0 1و  83 61/01

 65/0 11/5 50/3 13/5 گواه

تفکر خودارزیابانه 
 منفی

 63/8 50/52 51/2 18/31 آموزش
 016/0 001/0 1و  83 22/81

 16/8 63/01 50/8 25/00 گواه
88=n،01/0P< 

سازی تحصیلی مشاهده در قسمت مؤلفه رفتارخودشکن خودناتوان 3با توجه به جدول
تحصیلی گروه آموزش و گروه گواه سازی شود، بین میانگین نمرات مؤلفه خودناتوانمی

بود. در قسمت  368/0(. میزان تأثیر P،32/03 =(1،83)F>01/0) تفاوت معناداری وجود دارد
شود، بین میانگین نمرات مؤلفه کاری تحصیلی مشاهده میمؤلفه رفتارخودشکن اهمال

کاری تحصیلی گروه آموزش و گروه گواه تفاوت معناداری وجود اهمال
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بود. در قسمت مؤلفه تفکرخودارزیابانه  330/0(. میزان تأثیر  P،61/01 =(1،83)F>01/0دارد)
شود، بین میانگین نمرات مؤلفه تفکر خودارزیابانه منفی گروه آموزش و منفی مشاهده می

بود.  016/0(. میزان تأثیر P،22/81 =(1،83)F>01/0گروه گواه تفاوت معناداری وجود دارد)
شود؛ نمرات گروه آموزش راهبردهای شناختی ها مالحظه میمؤلفه همانطور که در تمامی

آزمون نسبت به گروه گواه بیشتر کاهش یافته است که بیانگر فراشناختی در مرحله پس –
ردهای توان گفت که آموزش راهبتأثیر عمل آزمایشی است. با توجه به نتایج بدست آمده می

یلی، سازی تحصتارهای خودشکن خودناتوانفراشناختی موجب کاهش میزان رف –شناختی 
کاری تحصیلی و تفکر خودارزیابانه منفی شده است. بنابراین و با توجه به نتایج فوق اهمال

 شوند. توان گفت که هر سه فرضیه مورد مطالعه، تأیید میمی

 گیریو نتیجه بحث
ر تغییر ب فراشناختی –پژوهش حاضر با هـدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی 

ه دختر دورآموزان سطح رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر خودارزیابانه منفی دانش
هـای پـژوهش حاضر نشان داد که آموزش یافتـه انجام شده است.آباد متوسطه دوم شهر خرم

روه گکاهش سطح رفتارهای خودشکن آموزشی فراشناختی باعث  -راهبردهای شناختی 
دیگر رفتارهای خودشکن آموزشی در عبارتگواه شده است. به نسبت بـه گـروهآزمایش 

در  ،فراشناختی شرکت کـرده بودنـد -افرادی که در جلسات آموزش راهبردهای شناختی 
مقایسه با گروه گواه کاهش معناداری داشته است. این یافته با نتایج مطالعات میدانی و شریفی 

( همسو است. 2015لونی و دزائی )و  (2005(، یانگ )2010)و همکاران  (، نایر2015)
ی فراشناخت -هـای پـژوهش حاضر همچنین نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی یافتـه

اه شده است. گو گروه آزمایش نسبت بـه گـروهسطح تفکر خودارزیابانه منفی  باعث کاهش
در جلسات آموزش راهبردهای  دیگر تفکر خودارزیابانه منفی در افرادی کهعبارتبه

فراشناختی شرکت کـرده بودنـد در مقایسه با گروه گواه کاهش معناداری داشته  -شناختی 
(، گولک و دوهرتی 2016لی )(، لی2016)و همکاران  مالنی است. این یافته با نتایج مطالعه

 ( ناهمسو است.2011( همسو و با مطالعه ایناسیو و سالما )2013)
ها وجود دارد این است، کارکرد آموزش دالیلی که در تبیین این یافتهاز جمله 

آموز فراشناختی مناسب این است که بر بهبود تفکر و شناخت دانش –راهبردهای شناختی 
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از طریق تلفیق اطالعات جدید و همچنین افزایش عملکرد دانش آموزان تأکید دارد و از 
انش آموزان در رسیدن به اهداف و بهبود عملکرد نفس دهمین طریق باعث افزایش اعتمادبه

شود که همین افزایش کارایی، تالش و گیری از یک خود کارا و توانمند میبا بهره
نفس زمینه را برای کاهش میزان رفتارهای خودشکن تحصیلی همانند اعتمادبه

( 2015ائی )لونی و دزدر مطالعه  آورد.کاری تحصیلی فراهم میسازی و اهمالخودناتوان
طور معناداری باعث کاهش میزان رفتارهای نشان دادند که آموزش راهبردهای شناختی به

استدالل این  شود.آموزان میهای خود تأملی دانشخودشکن آموزشی و افزایش مهارت
پژوهشگران برای رسیدن به نتایج مذکور این است زمانی که معلمان از آموزش راهبردهای 

خوبی آموزان از نقاط ضعف و قوت خود بهدانش ؛کندناختی استفاده میفراش -شناختی 
به  بینانه نسبتآموزان واقعکه دانششود برای اینشوند و همین آگاهی عاملی میآگاه می
خورند با های تحصیلی خود مقابله کنند؛ بنابراین زمانی که شکست میها و موفقیتشکست

ها داده فراشناختی به آن -ناختی توجه به اطالعاتی که معلم در قالب آموزش راهبردهای ش
کنند و با رفع این نقاط ضعف در آینده به است بر رفع نقاط ضعف خود تمرکز می

ودشکن کم از میزان رفتارهای خکنند و لذا کمهای تحصیلی بیشتری دست پیدا میموفقیت
 شود.ها کاسته میتحصیلی آن

ـه مکانیسم مداخله در آموزش تـوان گفـت کهای این مطالعه مـیدر تبیین یافته
تلفیق اطالعات جدید در داخل یک شبکه هـای فراشناختی از شـیوه –راهبردهای شناختی 

شده و تأویل و تفسیر آن، خالصه کردن، خلق آنالوگ، کاربرد از دانش توضیح داده
ین ب ها و یادداشت کاربرد دانش قبلی و تجارب شخصی برای ایجاد اطالعات، پیوندالگوریتم

محتویات یک رشته با محتویات رشته دیگر و تالش برای کاربرد یک راهبرد جهت حل 
شود. از طرفی این امکان وجود دارد که میزان رفتارهای مشکل در موقعیت جدید، استفاده می

آموزان در زمینه آموزشی و آموزشی به دلیل تأثیرپذیری از عدم توانایی دانشخودشکن 
طور تر مطالب درسی خیلی سریع کاهش پیدا کند. لذا همانبهتر و سریعها در یادگیری آن

تا با  کندآموزان کمک میفراشناختی به دانش -که بیان شد آموزش راهبردهای شناختی 
تر از راهبردهای شناختی و فراشناختی همانند خالصه کردن مطالب، گیری بهتر و دقیقبهره
لب، یادگیری و موفقیت آموزشی خود را ارتقا دهند و دهی و مرور مطاخوانی، سازمانپیش

نها تهای آموزشی نهها هنگام رویارویی با مشکالت و شکستشود که آنهمین باعث می
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ته تری به مقابله با مشکالت آموزشی رفبلکه به شکل مطلوب ،تحمل خود را از دست ندهند
فراشناختی از طریق ارائه  -تی ها فائق آیند؛ بنابراین آموزش راهبردهای شناخو بر آن

آموزان راهبردهای مناسب باعث افزایش کاهش رفتارهای خودشکن آموزشی دانش
 شود.می

های مطالعه حاضر این است که مکانیسم مداخله در آموزش تبیین دیگر برای یافته
 مفید از گیریفراشناختی این بود که اصول ترکیب اطالعات و بهره –راهبردهای شناختی 

یح آموز توضطورکلی و مبتنی بر اصول به دانشزمان و همچنین حذف افکار ناکارآمد به
آموز از نقاط ضعف و آگاهی خود داده شود که همین مداخله باعث افزایش درک دانش

تر بیناقعهای خود وآموز نسبت به تواناییشود که دانشتبع آن این آگاهی باعث میشده و به
ر بینی کامل رسید هنگامی هم که به شکست دآموز به واقعزمانی که دانش تر باشد.و منطقی

 هایدهد و با آگاهی که از تواناییتحصیل دچار شود امید و انگیزه خود را از دست نمی
مجدداً به موفقیت خواهد رسید. تمامی این موارد  نزدیک،ای داند که در آیندهخود دارد می

وز در زمینه تحصیل دارای خودتوانمندی شود و بتواند میزان آمکه دانشزمینه برای این
 کاری تحصیلی خود را کاهش دهد.سازی و اهمالخودناتوان

 آموزانی که تفکراتهای مطالعه حاضر این است، دانشاز دیگر دالیل تبیین یافته
دی موبیش زیادی دارند افکار منفی، تفکرات ناکارآمد و خودکارآخودارزیابانه منفی کم

های خود دارند؛ لذا آموزش راهبردهای شاگردیشده بیشتری نسبت به سایر همادراک
هایی برای ارائه تکنیکفراشناختی از طریق راهبردهایی چـون نظارت بر افکار،  -شناختی 

کنترل افکار منفی و ارتقا افکار مثبت، پرسش از خود برای کنترل بهتر فهم تأمل روی افکار 
آموزان بر افکار خود شده و به همین خاطر از کرد، باعث توجه بیشتر دانشو مشاهده عمل

رفی زمانی شوند. از طورود افکار منفی به ذهن خود جلوگیری کرده و بیشتر مثبت اندیش می
رسند که بر افکار منفی خود کنترل کامل داشته باشند آموزان به این توانایی میکه دانش

ها و نهایتاً کاهش سطح تفکر ارجاعی است. شده در آنادراکنتیجه آن افزایش کارآمدی 
آموزان درنتیجه آموزش راهبردهای پس دلیل اصلی کاهش تفکر خودارزیابانه منفی دانش

زایش فراشناختی باعث اف -آموزش راهبردهای شناختی شناختی و فراشناختی این است که 
ه شود کها میر، اندیشه و عملکرد آنآموزان از میزان فکخود نظارتی و خودارزیابی دانش

 نتیجه آن کاهش تفکر خودارزیابانه منفی است.
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کانیسم آموزانی که مکه میزان تفکر خودارزیابانه منفی دانشها همچنین نشان داد یافته
فراشناختی را دریافت کرده بودند در مقایسه با  –مداخله آموزش راهبردهای شناختی 

( در مطالعه خود 2003)کورمیخکاهش معناداری داشته است.  آموزانی گروه گواهدانش
نشان دادند که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث کاهش سطح تفکر 

شود ولی این کاهش معنادار نیست. در این مطالعه که به آموزان میخودارزیابانه منفی دانش
فراشناختی و آموزش به روش مقایسه اثربخشی دو روش آموزش راهبردهای شناختی و 

ده انجام شده آموزان افسریادگیری مشارکتی بر تغییر سطح تفکر خودارزیابانه منفی دانش
نتایج نشان داده که آموزش به روش یادگیری مشارکتی بر کاهش میزان تفکر  ،است

ناختی ش خودارزیابانه منفی تأثیر مثبت و معناداری دارد که این تأثیر برای آموزش راهبردهای
 و فراشناختی غیر معنادار بوده است.

ها وجود دارد این است که آموزش از جمله دالیل دیگری که برای تبیین این یافته
ه آموزان را بکه دانشنظر از اینآموزان، صرففراشناختی به دانش –راهبردهای شناختی 

اظ تفکری و کند، به لحهای خودآگاه مینقاط ضعف و قوت خود و کاستن از ضعف
گونه ای که در فرایند دریافت اینگونهشود بهشناختی نیز در یادگیرندگان مؤثر واقع می

شود و همین عقیده ها توجه میشود که به آناطالعات این باور در یادگیرندگان ایجاد می
 هامالحظه خودارزیابی منفی در آنتبع آن کاهش قابلباعث کاهش میزان افکار منفی و به

شود که فراشناختی باعث می –شود. از طرفی هم آموزش راهبردهای شناختی می
های خاصی برخوردار هستند و به برطرف آموزان به این شناخت برسند که از توانمندیدانش

کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود قادر هستند؛ و همین شناخت و آگاهی و تغییر 
کم زمینه را برای کاهش تفکر خودارزیابی منفی ز کمآمومثبت در شناخت و تفکر دانش

 راشناختیف -آموزش راهبردهای شناختی از دالیل دیگر تبیین این یافته که  کند.فراهم می
 آموزشآموزان شده این است که در باعث کاهش سطح تفکر خودارزیابانه منفی دانش

ف در حال مطالعه به هنگام ورود از راهبردهایی همانند توق فراشناختی -راهبردهای شناختی 
افکار منفی و انتخاب راهبردهای ترمیمی مناسب جهت تصحیح ارزیابی فرایندهای فکری 

رفت در ها، بررسی کیفیت یا پیشکار برده شده، ارزیابی اهداف، افکار و بازبینی مجدد آنبه
ینی و ارزیابی شده، بازبکار برده نظارت و کنترل افکار، ارزیابی فرایندهای نظارت و کنترل به

نتایج، ارزیابی فرد از میزان درک و فهم خود و تجدیدنظر در روش مورد استفاده بر اساس 
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عنوان عوامل و فاکتورهایی در شود؛ لذا همین راهبردها بهآمده، استفاده میدستاطالعات به
های یافته سبنابراین بر اسا؛ کنندکاهش سطح تفکر خودارزیابانه منفی ایفای نقش می

تی فراشناخ -توان چنین نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای شناختی پژوهش حاضر می
آموزان موجب کاهش سطح رفتارهای خودشکن تحصیلی و تفکر خودارزیابانه منفی دانش

ر آموزان دختر حاضدانشترین کاربرد مطالعه حاضر این است که اولین و مهمشود. دختر می
ر رفتارهای خودشکن تحصیلی و تفکبه یک آگاهی و بینش نسبت میزان در این مطالعه 

کنند. از دیگر کاربردهای این مطالعه این است که خود دست پیدا میخودارزیابانه منفی 
عنوان گروه آزمایشی شرکت کرده و آموزش که در این مطالعه بهآموزان دختر دانش

لم، عنوان معتوانند در آینده خود بهمیفراشناختی دریافت کردند  -راهبردهای شناختی 
نهاد آموزان به کار ببرند. پیشطورکلی آزمایشگر این روش آموزشی را برای دانشمدرس و به

فتارهای رفراشناختی در کاهش  -شود که با توجه به تأثیر آموزش راهبردهای شناختی می
ین زمینه شده در ای انجامهااز نتایج پژوهشخودشکن تحصیلی و تفکر خودارزیابانه منفی 

های صورت عملی در سایر مدارس و مراکز تحصیلی استفاده کرد و در مدارس، کارگاهبه
فراشناختی مناسب مختص  -های آموزش راهبردهای شناختی آموزشی و دوره

شود که تحقیق فوق بر روی همچنین پیشنهاد می .آموزان، در نظر گرفته شوددانش
ه تا بتوان نتایج را مورد مقایس ،اجرا شود مدارس و در دیگر نقاط کشور همآموزان سایر دانش

 قرار داد.

 عمناب
های فراشناختی در تأثیر آموزش (.1310آبکنار، سمیه؛ عاشوری، محمد و موللی، گیتا. )

 .38-02(: 3)108 ،فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی، شنوایی با مشکل خواندن کودکان

(. پژوهشی در نگرش استادان زبان خارجی 1381) .جوادی، گیتی افروز ؛عباسعلیرضایی، 
 .52 های خارجی،پژوهش زباننسبت به خودارزیابی، 

ثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود خواندن، (. ا1311دایمی، حمیدرضا. )
 .(20)8 ،روانشناسی تربیتیصلنامه ف، آموزاندرک مطلب و سرعت خواندن دانش

 یو فراشناخت یشناخت یآموزش راهبردها یاثربخش(. 1382خاکسار، مریم؛ سیف علی اکبر. )
 .22-88(، 13)0، صلنامه روانشناسی تربیتیف، بر کاهش اضطراب امتحان
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گرایی و راهبردهای شناختی ورزی بر اساس کمالبینی تعلل(. پیش1316فرخی، نورعلی)
ائی، ، دانشگاه عالمه طباطبشناسی تربیتیفصلنامه روانشیادگیری در دانشجویان، 

13(05:) 83-16. 

(. بررسی رابطه 1312مهر، مژگان؛ نجیمی، مرتضی)فر، محمدباقر؛ محمدیمجیدیان
 های یادگیری و نقش میانجیساختاری )تدوین مدل( تفکر انتقادی بر اساس سبک

 .161-155(: 50)10، دانشگاه عالمه طباطبائی، فصلنامه روانشناسی تربیتیفراشناخت، 
بینی رفتارهای (. پیش1313) .چاری، مسعودمحمدی، زهره؛ جوکار، بهرام و حسین

لنامه فصگری احساسات شرم و گناه. گیری هدف: نقش واسطهخودشکن توسط جهت
 .83-102(: 01)11، تحولی: روانشناسان ایرانیروانشناسی 

ارائه . (1318اله؛ صادقی، مسعود و غالمرضایی، سیمین)پور، عزتوند، مهدی؛ قدمیوسف
گری درگیری با واسطه(آوری تحصیلی بر اساس منبع کنترل مدل علّی تاب

 .23-13: (02)12، فصلنامه آموزش و ارزشیابی .کاربرد تحلیل مسیر:(تحصیلی
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