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Abstract 
The study of academic self-efficacy and factors influencing it in today's society requires 
special attention for students. The aim of this study was predicting academic self-efficacy 
based on attachment styles and meta-cognitive skills. It was descriptive-correlational study 
and statistical samples (n=195) were selected by a cluster-random sampling method from 
third-grade high school female students of Ahar. Mac Elroy & Banting's academic self-
efficacy questionnaire (2002), the Adult Attachment Scale (AAS, Collins & Read, 1990), and 
the metacognition questionnaire (O'Neil and Abedi, 1996) were employed for data gathering. 
Correlation analysis results showed a positive and significant relationship between the 
components of metacognitive skills and academic self-efficacy and the components of secure 
and insecure avoidance attachment, the relationship between the component of anxious 
attachment style with academic self-efficacy was negative (p <0.05). Regression analysis, 
the rate of influence of metacognitive awareness, cognitive strategy, planning, and self-
monitoring components on academic self-efficacy was respectively 0.29, 0.28, 0.37, 0.11 (p 
<0.05). The rate of influence of attachment components (insecure avoidance), proximity 
(secure), and anxiety on academic self-efficacy were respectively 0.44, 0.24, -0.11, 
respectively (p <0.05). As with results, the self-efficacy of students can be promoted through 
significant systematizing the process of teaching-learning as well as anxiety-avoidance 
conditions. 

Keywords: Academic self-Efficacy, Insecure attachment style, Metacognitive skills, Secure 
attachment style.  
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دلبستگی و  یبر اساس سبک ها یلیتحص یخودکارآمد ینیبشیپ

 آموزان دانش یفراشناخت یهامهارت

 3، حسین رستمی2شیرین زینالی،  1زادهه الهوردیافسان

واحد اهر، دانشگاه آزاد  ة ادبیات و علوم انسانی،دشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشککارشناسی ارشد روان .1

 اسالمی، اهر، ایران

 انشناسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایراستادیار، گروه روان .2

استادیار، پژوهشکدة  علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران، مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری در  1. 3

 پلیس، معاونت بهداشت، امداد و درمان، فرماندهی انتظامی، تهران، ایران

 (15/01/1400؛ تاریخ پذیرش: 13/05/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده

طلبد. هدف تحقیق حاضر یمای یژهوآموزان توجه در جامعة امروزی برای دانش و عوامل مؤثر بر آن ی تحصیلیودکارآمدخمطالعه دربارة 
 -مطالعه از نوع توصیفیبود. آموزان دانش فراشناختی یهامهارت و دلبستگی یهاسبک اساس بر تحصیلی خودکارآمدی بینییشپ

 سه از اهداف اساس بر. اهر بودپایة سوم شهرستان  دختر آموزاننفر از دانش 195ای، روش خوشه به آماری نمونة وهمبستگی بود 
 برای (1996) عابدی و اونیل فراشناختو ( 1990) رید و کولینز ، دلبستگی(2002) بانتینگ و یلروی تحصیلی خودکارآمدی پرسشنامة

با خودکارآمدی تحصیلی رابطة مثبت و  فراشناختی مهارت یهافهمؤل نشان داد یهمبستگ یلتحل نتایج. شد استفادهها داده آوریجمع
ی اضطرابی دلبستگة سبک مؤلفبستگی نا ایمن اجتنابی و ایمن رابطة مثبت و معنادار دارند، ولی ی دلهامؤلفهمعنادار دارند و همچنین، با 

 های آگاهیون نشان داد میزان تأثیرگذاری مؤلفه. همچنین، نتایج تحلیل رگرسی(P<05/0)رابطة منفی با خودکارآمدی تحصیلی دارد 
(. P<05/0)است  11/0، 37/0، 28/0، 29/0تحصیلی به ترتیب، برابر  بر خودکارآمدی ینیخودبازبیزی و ربرنامهشناختی،  فراشناختی، راهبرد

تحصیلی  ، اضطرابی بر خودکارآمدی(ایمن) نبود، نزدیک(اجتنابی ایمن نا) های وابستگیمیزان تأثیرگذاری مؤلفههمچنین، نتایج نشان داد 
 دارامعن یادگیری -یاددهی فرایند کردننهادینه با که شودیاستنباط م نیچن جینتا نیاز ا(. P<05/0)است  -11/0، 24/0، 44/0به ترتیب برابر 

 آموزان را بهبود بخشید.توان خودکارآمدی دانشیمو همچنین، شرایط دور از اضطراب 

 .یفراشناخت یهامهارت من،یناا یسبک دلبستگ من،یا یدلبستگ سبک ،یلیتحص یخودکارآمد یدی:واژگان کل
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 مقدمه

 دیگر و پرورشی شناسانروان توجه کانون در که هاستسال آن بر مؤثر عوامل و 1خودکارآمدی

 که رفتاری و شناختی دگاهید ها،یدگاهد این میان در. دارد قرارو پرورش  کارشناسان آموزش

)براون،  است متوجه خود کرده را بسیاری یهانگاه کند،یم بررسی شناختی لحاظ از را هاکنندهیینتع

 گوناگون هاییطمح و هارشته در 3تحصیلی خودکارآمدی نظری مبانی .(2016، 2پترسون و یاوو

. (2009، 4)مادوکس است برخوردار عملی و نظری ةفزایند یهاپشتوانه از و شدهیشآزما

 از بسیاری با مؤثر آمدن کنا برای فرد قابلیت و لیاقت از روشن و پایدار احساسی خودکارآمدی،

 احساس خود، ارزش و نفسعزت احساس به ( و2000، 5ز و شولزشوارت) است زاتنش هاییتموقع

نایی (. همچنین اطمینان به توا2001، 6بندوراشود )یم اطالق زندگی با برخورد در اییکار و کفایت

است. انتظارات  مؤثرخود در کنترل افکار، احساسات و فعالیت است و بنابراین روی پیامد اعمال 

رفتار و سرانجام میزان تالش و کوشش فرد  خودکارآمدی بر عملکرد واقعی افراد، هیجانات، انتخاب

 ( معتقد است خودکارآمدی فرد، نقش2009) 7(. بورک1394، است )اعتمادی و سعادت مؤثر

کند. پاجارس، بریتنر و یمهای گوناگون ایفا یتموقعحساسی در بازداری یا پایداری رفتار او در 

در بهبود مسائل بالینی مانند ترس، افسردگی،  یارآمدکود( بر این باورند که خ2000) 8والیانته

 ی اجتماعی و ابزار وجود نقش اساسی دارد.هامهارت

 توجه که است یمسائل جمله از آن بر مؤثر عوامل ییو شناسا تحصیلی عملکرد میزان سنجش

 شناسایی تحصیل )با ةزمین در مثبت نتایج به یافتن زیرا دست است، کرده جلب خود به را سانشناروان

 جامعه وآموزان دانش جانبههمه به پیشرفت تحصیلی( منجر عملکرد بر گذارتأثیر عوامل مهار و

                                                           
1. Self-efficacy 

2. Brown, Peterson & Yao 

3. Academic self-Efficacy 

4. Maddux 
5. Schewarzer & Scholz 

6. Bondura  

7. Burcke 

8. Pajares, Britner & Valiante 
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تحصیلی شامل  ( خودکارآمدی2001) 2طبق نظر دورمان .(2020و همکاران،  1ویدویشود )یم

 ،تحصیلی مشخص است، همچنین ةها برای رسیدن به اهداف در یک زمینییتواناباورداشتن به 

های خاص در یتفعالهایش برای سازماندهی و اجرای ییتواناقضاوت شخص در مورد  عنوانبه

شده است. خودکارآمدی تحصیلی  یفعرتی عملکرد تحصیلی هاطرحآوردن انواع دستجهت به

 منظوربهی خاص هاچارچوبی مربوط به مطالعه و رفتار در هامهارتتواند بر طیف وسیعی از یم
ی هابرنامهبه توانایی خود در شرکت در آموزان دانش یر گذارد. اعتمادتأثکمک به یادگیری خودتنظیم 

و پرورش  آموزش یشرفت تحصیلی در تمام سطوحیاد منجر به پز احتمال بهیادگیری خودتنظیمی 

 (. 1992، 3شود )کاییمنوجوانی  ةخصوص دوره ب

، سبک دداریری خودکارآمدی نقش گشکلدر ین عواملی که ترمهماز شده، طبق تحقیقات انجام

ت. شکی نیست که ی یک پیوند عاطفی پایدار به افراد خاص در زندگی اسدلبستگاست.  4یدلبستگ

( 1976بالبی ) .(1976، 5گذارد )بالبییمیر تأثتجربیات اولیة کودک بر ابعاد گستردة زندگی آتی وی 

گیرد و یمگوید که طی آن یک پیوند عاطفی در روابط مادر نوزاد شکل یماز فرایندهایی سخن 

 به توجه (1976بالبی ) ظریةن به بنا ،کند. یمی پیدا دلبستگنوزاد از لحاظ عاطفی به والدین خود 

 یریگشکل یشةر و منشأکودکی،  دوران دری دلبستگی هاسبک از هریک هاییژگیو و ساختار

هر گروه از والدین با توجه به  (.4201، و همکاران 6رایتاست ) بعدی یهادوران فرد در شخصیت

وت از سایرین با کودک ی متفااگونهبهنوع شخصیت و خصوصیات روانی که دارند با کودکان خود 

یری سه سبک گشکل باعثی تربیتی و رفتاری والدین هاروشچنین تنوعی در  کنند.یمخود رفتار 

(. سبک 2008، 10)کسیدی و شاور 9و ناایمن دوسوگرا 8، ناایمن اجتنابی7شود: ایمنیمی دلبستگ
                                                           
1. Vedøy 
2. Dorman 
3. Kay 
4. Attachment styles 
5. Bowlby 
6. Wright  
7. Secure attachment 
8. Unsecure avoidant 
9. Unsecure ambivalence  
10. Cassidy & Shaver 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Wright%2C+Stephen+L
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برای کاوش در محیط دهد که مراقب را پایگاهی امن یمی ایمن، اکثر کودکان را تشکیل دلبستگ

، 1شود )کاموتویمسرعت با برگشتن وی آرام دانسته، در غیاب وی اضطراب جدایی نداشته یا به

یمن اجتنابی کمترین تعامالت فیزیکی و صمیمی را با مراقبشان دارند، ا نای دلبستگ(. طیف 2020

بستگی کنند و سبک دلیماب اند و در تجدید دیدار با وی، از او اجتنتفاوتیببعد از جدایی مراقب 

 3زاده، تباری و اکبری(. توکلی1996و همکاران،  2شود )ناچمیازدوسوگرا در غیاب والد مضطرب می

 ،نیوجود دارد. همچن میمستق ةرابط ،یبا خودکارآمد منیا یسبک دلبستگ نیب( بیان داشتند 2015)

مشاهده  یمنف ةرابط یبا خود کارآمددوسوگرا  -منیو ناا یاجتناب -منیناا یدلبستگ یهاسبک نیب

بینی خودکارآمدی تحصیلی ی در پیشدلبستگی هاسبک( نقش 1394اعتمادی و سعادت ) .شودیم

یانس واری اجتنابی، اضطرابی و ایمن، دلبستگی هاسبکدانشجویان را بررسی کردند و بیان داشتند که 

 . کنندیمدرصد تبیین  63خودکارآمدی را به میزان 

آموزان را افزایش تواند میزان خودکارآمدی دانشیمهای مختلف یوهشی آموزشی به هامنظا 

 ی اندیشهجابهورزی های بررسی خودکارآمدی، تمسک به شیوة اندیشهیوهشین ترمهمدهد. یکی از 

 4های آموزشی مبتنی بر اصول و روش فراشناختیوهش نظرانصاحبآموزی است. به باور اغلب 

(. 2006، 5کنند )باسترام و السانیمهای آموزشی در تحقق این رسالت کمک  نظام بهد تواننیم

 برایها آن یریکارگبه ةنحو زیو ن ادشدهی یشناخت یندهایفرا یةکل ةفراشناخت به دانش فرد دربار

 یفرد از نظام شناخت یآگاه ایفراشناخت دانش  ،گریه سخن دشود. بیاطالق م یریادگیتحقق اهداف 

و  یریادگیتا هنگام  دهدیم یاریما را  یدانستن است. دانش فراشناخت ةدانش دربار ایخود او 

و  . هدف اساسی آموزش فراشناختی، خودکنترلیمیریخود را در نظر بگ شرفتیدانستن امور، پ

 نشایادگیرییندهای شناختی و ااست تا فراگیران یادگیرندگان مستقلی شوند که بتوانند فر خودآموزی

                                                           
1. Kawamoto 
2. Nachmias  
3. Tavakolizadeh,  Tabari & Akbari 
4. Meta-cognitive 
5. Boström & Lassen 
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(. 2009، 1)زیمرمن و کیتسانتاس اصالح کنند خود، هدایت، نظارت و شدهیینتعرا در جهت اهداف 

و آن را شامل  انددانسته خودگردان( فراشناخت را اولین مؤلفة مهم در یادگیری 2009)2الرکینز 

 3فالول .اندکردهیا راهبردهای شناختی معرفی  یزی، بازبینی و اصالح شناختربرنامهراهبردهای 

( فراشناخت را به عنوان آگاهی از شناخت و فرایندهای شناختی و کنترل، تنظیم و بازبینی 1979)

ی بسیاری از محققان به حیطة فراشناخت آن مندعالقهفعاالنة شناخت تعریف کرد. یکی از دالیل 

به ، (2000، 4رفان و واکاست که معتقدند این حوزه تلویحات مهمی در میدان تعلیم و تربیت دارد )

های فراشناختی از جمله تبادل یتفعالی فراشناختی نقش مهمی در انواع هامهارترسد که یم نظر

ی، ادراک، آموززبانکالمی اطالعات، درک مطلوب خواندن، انگیزش پیشرفت، درک کالمی، نوشتن، 

 (. 2015، 5)میدانی و شریفی کندیمتوجه، حافظه حل مسئله، شناخت اجتماعی و ... بازی 

 درباره دانش ،اندکرده مطرح شناسانروانکه چنانآن فراشناختداند معتق (6319) 6هلر و فوررما

در همین  .است یشناخت یندهاایفر و فرد دانش یبررس ایها آن کنترل و یریادگ، یتفکر هاییتفعال

 مدی تحصیلیبا خودکارآ را گیری هدف و فراشناختجهت( 1395راستا صفرزاده و مرعشیان )

مناسبی  ةکنندبینیگیری تبحری و فراشناخت به ترتیب پیشمتغیر جهت بررسی کرده و نشان دادند

کردن  رسد صرفا آموختن و حفظبود. به عبارتی، به نظر میبرای متغیر مالک خودکارآمدی تحصیلی 

های شناختی و کند، بلکه مهارتحجم وسیعی از مطالب به یادگیری سطح باال کمک شایانی نمی

فراشناختی افراد نیز مهم است و فرد با اطالع از نقاط قوت و ضعف خود یعنی همان فراشناخت، و 

، 7جعفر و ایوبتواند داشته باشد )ها، احساس خودکارآمدی باالیی میداشتن بینش نسبت به آن

گیری و چون خودکارآمدی تحصیلی از عوامل قوی کسب دستاوردهای علمی است و یاد .(2010

 دهدیم نشان مربوط پژوهش و نظری ةپیشین بررسیدهد. یمیر قرار تأثموقعیت تحصیلی را تحت 

                                                           
1. Zimmerman & Kitsantas 

2. Larkin 
3. Flavell 

4. Phan & Walker 

5. Meidani & Sharifi 
6. Mahler & Furer 

7. Jaafar & Ayub 
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 برخوردار اییژهو اهمیت ازآموزان دانش تگیدلبس سبک اساس بر تحصیلی خودکارآمدیبررسی 

 در پیشرفت میزان توانیمآموزان دانش خودکارآمدی و فراشناختی یهامهارت بینییشپ با .است

 اصلی این تحقیق این است که آیا سؤال ،. بنابرایندیسنج راآموزان دانش تحصیلی مختلف مقاطع

آموزان دانش یفراشناخت یهامهارت و تگیدلبس یهاسبک اساس برتواند یم یلیتحصخودکارآمدی 

 های زیر مطرحیهفرضبینی شود؟ پس در همین راستا یشپهای دخترانه شهرستان اهر یرستاندب

 د:شونیم

 را دخترآموزان دانش تحصیلی خودکارآمدی بینییشپ قابلیت فراشناختی مهارت فرضیة اول:

 .دارد

 را دخترآموزان دانش تحصیلی خودکارآمدی بینییشپ قابلیت یتگدلبس هایسبک فرضیة دوم:

 دارد.

 ی پژوهششناسروش

 آماریة جامعاست.  همبستگی نوع از اجرا، روش نظرو از  بودهکاربردی از نظر هدف، این پژوهش 

 سال در که بود اهر شهرستان دوم ةدور ةدوازدهم متوسط ةپای دخترآموزان دانش ةکلی حاضر پژوهش

و پرورش  آموزش از شدهگرفتهمشغول به تحصیل بودند که بر اساس آمار  1396-1397 تحصیلی

آماری بر اساس جدول  ةا توجه به جامعمورد مطالعه ب ةنمون نفر بود. 440 هاآنشهرستان اهر تعداد 

شدند. به این صورت که  انتخاب تصادفی-ایخوشه روش بهنفر در نظر گرفته شد و  204مورگان 

یک مدرسه انتخاب  ةشرق، غرب، شمال و جنوب تقسیم شده و از هر منطق ةشهر اهر به چهار منطق

 شایان ی آماری انتخاب شدند.هاونهنمتصادفی  صورتبهمدارس منتخب، آموزان دانش شد و از بین

  وارد تحلیل شدند. ،پرسشنامه در نهایت195ذکر است 

 ابزارهای سنجش در این پژوهش به شرح زیر است:

استاندارد  ةاز پرسشنام خودکارآمدی تحصیلیسنجش  برای :1پرسشنامة خودکارآمدی تحصیلی

                                                           
1. Academic self-efficacy scale  
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گویه است  10این پرسشنامه شامل  استفاده شد. (2002) بانتینگ و تحصیلی ایلرویخودکارآمدی 

برای  15 ةدهد. نمریمکه خودکارآمدی تحصیلی را در طیف پنج ارزشی لیکرت مورد بررسی قرار 

تر از نرمال یینپاکنندة حد شود که کمتر از آن بیانیممیانگین محسوب حد  ةاین پرسشنام

( 1388) باخ در تحقیق جاللیخودکارآمدی است. پایایی برای این پرسشنامه با روش آلفای کرون

آمد و در تحقیق حاضر  به دست 80/0( برابر با 2014و در تحقیق رایت و همکاران ) 74/0برابر با 

 د. ش محاسبه 89/0نیز آلفای کرونباخ برابر با 

ماده تشکیل شده  18( از 1990) 2دلبستگی کولینز و رید مقیاس: 1یدلبستگی هاسبکپرسشنامة 

شود. در این پرسشنامه سه زیرمقیاس وابستگی، ای سنجیده میدرجهیکرت پنجصورت لاست و به

-( با دلبستگی ناایمن اضطرابیAاضطراب )شود. زیرمقیاس سنجیده میبودن و اضطراب نزدیک

( با دلبستگی C( مطابقت دارد و زیرمقیاس نزدیک بودن )15، 11، 10، 9، 4، 3های دوسوگرا )سؤال

اجتنابی  ةدلبست ( باD( مرتبط است و زیرمقیاس وابستگی )17، 13، 12، 8، 6، 1های ایمن )سؤال

( میزان آلفای کرونباخ را برای 1990( مرتبط است. کولینز و رید )18، 16، 14، 7، 5، 2های الؤ)س

( 3801پاکدامن ) ةد. در مطالعکردنگزارش  85/0و  78/0، 81/0 ،ترتیب به Dو  A ،Cزیرمقیاس هر 

در پژوهش حاضر  دست آمد.ه ب 52/0و  28/0، 74/0 ،ها به ترتیبمقیاسکرونباخ برای زیرنیز آلفای 

 دست آمد. به 73/0و  75/0، 87/0 ،ترتیبها بهمیزان آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس

از  ی فراشناختیهابرای سنجش مهارتدر این پژوهش : 3ی فراشناختیهامهارتپرسشنامه 

گویه طراحی شده  20شد. این پرسشنامه در استفاده ( 1996) 4عابدی و لاونی فراشناخت ةپرسشنام

 5) یشناخت راهبردگویه(،  5ی )فراشناخت یآگاهاز  اندعبارت هامؤلفهاست که  ةمؤلف 4و دارای 

ارزشی پنجبر اساس طیف  مؤلفهگویه(. نمرات هر  5) ینیخودبازبگویه(،  5) یزیربرنامهگویه(، 

ی فراشناختی هامهارتکل متغیر  ة، نمرهامؤلفهمجموع نمرات  ،ود و در نهایتشیملیکرت برآورد 

                                                           
1. Attachment style scale 

2. Collins & Read 

3. Meta cognition skill questionnaires  

4. O'Neil & Abedi 
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 100تا  20ها و در رنج عددی بین لفهؤکل مهارت فراشناختی از مجموع م ةکند و نمریمرا محاسبه 

 36-50راهبردهای فراشناختی ضعیف، نمرات از  ةبه منزل 20-35 ةکسب نمر آید.یم به دستامتیاز 

-80راهبردهای فراشناختی خوب و نمرات  51- 65راهبردهای فراشناختی متوسط، نمرات  ةبه منزل

پایایی پرسشنامه با روش آلفای  .ه استبه عنوان راهبردهای فراشناختی عالی در نظر گرفته شد 66

( 1385زاده و همکاران )و در پژوهش شیرین 83/0 زانی( م2004هاتون ) -کاترایتکرونباخ در تحقیق 

به  82/0 ( و در تحقیق حاضر آلفای کرونباخ برابر با1397)قلیپور،  اثبات شده است 87/0 زانیبه م

 آمد. دست

 ی پژوهشهایافته
 2/17برابر با  دهندگانپاسخی آماری نشان داد میانگین سن هانمونهشناختی ی جمعیتهادادهنتایج 

توصیفی تحقیق نشان داد برای متغیر  بود. نتایج 98/16برابر با  هاآنسال بود و میانگین معدل 

ی تگدلبسسبک  ةمؤلفبود. همچنین میانگین برای  2/39، میانگین برابر با تحصیلی خودکارآمدی

ی تگدلبسسبک  ةمؤلفو برای  4/11ی اضطرابی برابر با تگدلبس مؤلفه، برای 2/22ناایمن اجتنابی برابر با 

، فراشناختی یهامهارتفی تحقیق نشان داد برای متغیر نتایج توصی ،همچنین بود. 6/15ایمن برابر با 

 ةمؤلف، برای 5/16فراشناختی برابر با  آگاهی ةمؤلفبود و همچنین میانگین برای  68میانگین برابر با 

ینی برابر با خودبازب ةمؤلفو برای  5/18یزی برابر با ربرنامه ةمؤلف، برای 17شناختی برابر با  راهبرد

برای آزمون . استفاده شد ،1اسمیرنوف فوکالموگر آزمون ازها داده طبیعی وزیعت بررسیبود.  16

 افزارنرمی همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه در هاآزمونهای پژوهش نیز از فرضیه

SPSS یر متغیرها، برای بررسی همبستگی تأثقبل از بررسی  استفاده شد. 05/0در سطح  23یرایش و

آموزان، از ماتریس همبستگی پیرسون استفاده شد که خودکارآمدی تحصیلی دانش با هامؤلفهبین 

 آمده است.  1نتایج آن در جدول 

 

 

                                                           
1. Kolmogorov- Smirnove 
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 های دلبستگیهای فراشناختی و سبکماتریس همبستگی بین خودکارآمدی، مهارت .۱جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها
        1 خودکارآمدی تحصیلی

**0/36 فراشناختی آگاهی
 1       

**0/39 شناختی راهبرد
 0/31**

 1      

**0/46 یزیربرنامه
 0/56**

 0/15*
 1     

**0/25 ینیخودبازب
 0/33**

 0/19*
 0/41**

 1    

**0/65 وابستگی )نا ایمن اجتنابی( 
 0/11 0/16 0/06 0/30*

 1   

**0/38 بودن )ایمن(نزدیک
 

*0/31 0/21 0/13 0/14 0/34**
 1  

**0/26- طرابی(دوسوگرا )اض
 -0/10 -0/19 -0/12 -0/09 -0/28*

 -0/23*
 1 

**01/0 ≤ P       
*05/0 ≤ P       

معناداری با خودکارآمدی  ةبین رابطی هر دو متغیر پیشهامؤلفهدهد یمنشان  1نتایج جدول 

و منفی  معنادار ةی اضطرابی نیز دارای رابطتگدلبس ةمؤلف( و P<05/0دارند )آموزان دانش تحصیلی

ی اضطرابی تگدلبس ةمؤلفی دیگر، هامؤلفه برخالفدهد یمبا خودکارآمدی تحصیلی است که نشان 

ها به روش (. پیش از بررسی فرضیهr، 05/0>P=-26/0دارد )آموزان دانش یر منفی بر خودکارآمدیتأث

ف وسمیرنا-در متغیرهای تحقیق توسط آزمون کلموگروف هاداده عیبودن توزنرمالرگرسیون، 

 (.P>05/0بودن توزیع داده است )عدم معناداری آن حاکی از نرمال که نتایج شدسنجش 

از روی آموزان دانش تحصیلی خودکارآمدی بینییشپ منظوربهاول و  ةبرای تحلیل نتایج فرضی

 آمده است. 2از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج در جدول  فراشناختی یهامهارت
 

 یلیتحص یبا خودکارآمد یمهارت فراشناخت نیب یمربوط به ارتباط خط بیضرا .2 جدول

 داریامعن آمارة تی ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد ضریب تعیین دوربین واتسون مدل
B Std. Error Beta 

 مقدار ثابت

63/1 631/0 

72/1 204/0  428/0 001/0 
 001/0 75/6 290/0 040/0 267/0 فراشناختی آگاهی

 001/0 17/7 284/0 044/0 315/0 شناختی راهبرد
 001/0 70/9 370/0 057/0 558/0 یزیربرنامه

 001/0 95/2 112/0 033/0 097/0 ینیخودبازب
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بینی متغیر یشپفرض دوربین واتسون برای بررسی استفاده از خط رگرسیون برای یشپابتدا از 

شود مقدار عددی دوربین واتسون برابر یممشخص  2با توجه به نتایج جدول وابسته استفاده شد که 

یون خطی است )مقدار عددی دوربین رگرسفرض برای یشپیید تأ دهندةاست که نشان 63/1با 

( 2داری جدول ضرایب )جدول اقرار داشته باشد(. با توجه به ستون معن 5/2تا  5/1واتسون باید بین 

ی هامهارتدار است. بررسی مقدار بتا امعن P<05/0 ها در سطحمؤلفه ةمشود که همالحظه می

یزی ربرنامهشناختی،  فراشناختی، راهبرد های آگاهیدهد میزان تأثیرگذاری مؤلفهفراشناختی نشان می

 که بیشترین است 11/0، 37/0، 28/0، 29/0برابر  ،تحصیلی به ترتیب بر خودکارآمدی ینیخودبازبو 

 بیمقدار ضربا توجه به  ،همچنین .است 37/0 برابر بتای مقدار یزی باربرنامه ةمؤلف به وطمرب تأثیر

 یخودکارآمد ریمتغ راتییدرصد از تغ 63 ةانداز به یفراشناختی هاکه مهارت شودیمشخص م نییتع

 . کندیم نییرا تب یلیتحص

آموزان دانش تحصیلی رآمدیخودکا بینییشپ منظوربهدوم،  ةبرای تحلیل نتایج فرضی ،همچنین

 آمده است. 3از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج در جدول  یتگدلبس یهاسبکاز روی 
 

 یلیتحص یبا خودکارآمد یتگدلبسی هاسبک نیب یمربوط به ارتباط خط بی. ضرا3جدول 

 ضریب تعیین دوربین واتسون مدل
مقدار  ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 تی
 داریامعن

B Std. Error Beta 
 مقدار ثابت

53/1 373/0 

2 255/0  86/7 000/0 
 000/0 15/6 447/0 052/0 323/0 وابستگی )نا ایمن اجتنابی( 

 001/0 32/3 245/0 030/0 099/0 بودن )ایمن(نزدیک
 003/0 -63/2 -117/0 060/0 -098/0 اضطرابی

 ریمتغ بینییشپ یبرا ونیاستفاده از خط رگرس یبررس یواتسون برا نیدورب فرضیشابتدا از پ

شود مقدار عددی دوربین واتسون برابر یمکه با توجه به نتایج جدول مشخص  وابسته استفاده شد

و با توجه  3یون خطی است. طبق نتایج جدول رگرسفرض برای یشپیید تأاست که نشان از  53/1با 

 ریمتغ راتییدرصد از تغ 37 ةانداز به یتگدلبس یهاکه سبک شودیص ممشخ نییتع بیمقدار ضربه 

داری جدول ضرایب )جدول ابا توجه به ستون معن ،. همچنینکندیم نییرا تب یلیتحص یخودکارآمد
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 یهاسبکدار هستند. بررسی مقدار بتا امعن  P<05/0 ها در سطحمؤلفه ةشود که هم( مالحظه می3

 بودن، نزدیک(اجتنابی ناایمن) های وابستگید که میزان تأثیرگذاری مؤلفهدهنشان می یتگدلبس

 که بیشترین است -11/0، 24/0، 44/0برابر  ،تحصیلی به ترتیب ، اضطرابی بر خودکارآمدی(ایمن)

ی اضطرابی تگدلبساست و  44/0 برابر بتای مقدار با (اجتنابی ناایمن) وابستگی ةمؤلف به مربوط تأثیر

ی اضطرابی، تگدلبسکه با افزایش  ابر خودکارآمدی تحصیلی دارد، به این معن -11/0فی برابر با یر منتأث

 یابد.یمکاهش آموزان دانش خودکارآمدی تحصیلی

 گیرییجهنتبحث و 

بینی خودکارآمدی های آن قادر به پیشلفهؤهای فراشناختی و محاضر نشان داد مهارت ةنتایج مطالع

(، 2000(، فان و واکر )2015های میدانی و شریفی )پژوهشاین یافته با  تحصیلی است و نتایج

همسو است. ( 2010(، و جعفر و ایوب )1395(، صفرزاده و مرعشیان )2009زیمرمن و کیتسانتاس )

1(، مونتاگو1992) کای یهاپژوهش با پژوهش این یهاافتههمچنین، ی
 آموزش دادند ( که نشان1992) 

 .دارند مسئله حل و مهارت اندیشی دور و راهبردی رفتار بهبود در مهمی نقش تیفراشناخ یهامهارت

 نقش کرد( در تحقیق خود بیان 1397همراستا با این نتیجه و در تبیین این نتیجه، قلیپور ) 

موضوع  با عمیق درگیری مستلزم آشنایینا و تازگی دلیل به که شودیم برجسته تکالیفی در فراشناخت

 راهبردهای ،دهد، بنابراین پاسخ هاآن به توانایی اساس بر صرفاً نتواند آموزدانش که یاونهگبه ،باشد

 ( بیان داشتند دانش2000است. فان و واکر ) مؤثرآموزان دانش تحصیلیدر خودکارآمدی  فراشناختی

 عطوفم که آوردیم ارمغان به شخص برای را فراشناخت از نوعی شناختی، راهبردهای ةدربار شخص

 دارد، هنگام بیشتری دانش ةمؤلف این بارةدر که فردی است. به همین دلیل، فراشناختی به راهبردهای

 کارآمدترین ماهیت تکلیف، به توجه با و دارد یترکامل نظارت شناختی، مختلف راهبردهای از استفاده

 رسیدن برایو  کندیمزبینی با را خود عملکرد مداوم طوربه این، . عالوه بردکنیم انتخاب را راهبرد

به  آموزدانش دشویمموجب  مسئلهو همین  دهدیم تغییر را خودرد راهب صورت لزوم در هدف، به

و در تحصیل از خودکارآمدی باالیی برخوردار باشد، چرا که  افتهیدستشناخت بهتری از خود 
                                                           
1. Montague 
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آموزان دانش منفی به یادگیریی هاجانیهبا ایجاد احساسات مثبت و کنترل  تواندیمخودکارآمدی 

ی فراشناختی به دلیل هامهارت( 2009زیمرمن و کیتسانتاس )به عقیده  .در طول تحصیل کمک کند

و برای یادگیری خود  کنندیمخود را تحلیل  کار هاآن، کشانندیمآموزان را به بحث اینکه دانش

 کنندیمدشان کار خودشان را ارزیابی خو ،و در نهایت زنندیمی ریگمیتصمی و زیربرنامهدست به 

و در نتیجه خودکارآمدی  نفساعتمادبهبردن قوای آموزان و باالششدن دانکه این موجب فعال

 . بردیمرا باال آموزان دانش تحصیلی

 فرایندهای یا فراشناختی ةتجرب و ردیگیمبردر را ی ماهاتجربه و هااحساس فراشناختی، آگاهی

 یهاتیموقع در را فرد تفکر فرایندهای که است فرایندهای فراشناختی از گریدی کی ،تنظیم و کنترل

 بهتر یریگشکل به منجر (. بنابراین، فراشناخت2000، تز)شوارتزر و شول کندیم هدایت یادگیری

 توجه هنگام و پیگیری شامل ینیخود بازب ،همچنین .شودیم آموزدانشخودکارآمدی تحصیلی در 

 یک خواندن که است زمانی و سرعت بر نظارت و هاموضوع ةدربار خود از کردنن، سؤالمت خواندن

 ةمجموع از فراشناخت ،گرید انیب به. دکنیم تقویت را خودکارآمدی ی،نیخودبازب پس. نیاز دارد متن،

 کندیمتنظیم  را بیشتری اساسیِ  شناختیِ فرایندهای که شودیم تشکیل کنترل و بازبینی فرایندهای

 انتخاب مطالعه، هدف برای تعیین مستلزم فراشناختی، یزیربرنامه ،(. همچنین2001)بندورا، 

( 2016) 1است. پاریس و وینوگرید رگذاریتأثعملکرد  بر که است منابعی تنظیم و مناسب راهبردهای

ن نظام بر دارای نوعی نظام خودکنترلی و نیروی خودتنظیمی هستند و توسط آ هاانسانبیان داشتند 

د. کننیمی ایفا اکنندهنییتعدارند و بر سرنوشت خود نقش  خودکنترلافکار، احساسات و رفتارهای 

چنین استنباط کرد، از آنجا که خودکارآمدی تحصیلی یک عامل انگیزشی بر انتخاب  توانیمپس 

ی هامهارتوزش و با آم گذاردیم ریتأثی مندی و قدرتریپذتیمسئولپذیری، ی، هیجانریگمیتصم

ی هامهارتامور تحصیلی فراگیران با آموزش  ةباالتر خواهند رسید و در نتیج ةفراشناختی به درج

هایی خود( ها و قوتخود، پیداکردن نقص ةهای مطالعفراشناختی )تفکر انتقادی، آشنایی با شیوه

 شده است.آموزان دانش موجب افزایش خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی

                                                           
1. Paris & Winograde 
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مندی از رسد با بهرههای مطالعه داشت، به نظر میتوان از یافتهدر تبیین دیگری که می ،همچنین

تواند نگاه قضاوتی به های فراشناختی که یک مهارت برجسته و برترشناختی است، فرد میمهارت

را نقاط قوت تحصیلی خود  ،های شناختی خود داشته باشد و وقتی فرد قادر باشدخود و مهارت

هایی بتواند تجزیه و تحلیل کند که برای یادگیری مطلوب به چه ابزار و وسایل ،بیابد و از طرفی

آموز بداند در کدام عبارتی وقتی دانشتوان انتظار خودکارآمدی باال را داشت. بهاحتیاج دارد، می

 ةهای مطالعمباحث آموزشی دچار مشکل است و خود وی راهکارهای مطلوب را ارزیابی کند، روش

های مناسبی برای خود انتخاب کند، میزان خودکارآمدی فرد نیز افزایش خود را بررسی کند و هدف

 صورت توانمند ارزیابی خواهد نمود. خواهد یافت و خود را به

اجتنابی، ایمن و اضطرابی  ی ناایمندلبستگی هاسبکهمچنین، نتایج فرضیة دوم تحقیق نشان داد 

های بندر و ی بر خودکارآمدی تحصیلی را دارند. نتایج با پژوهشرگذاریتأثو  ینیبشیپقابلیت 

( همخوانی دارد. در 1394( و اعتمادی و سعادت )2015زاده و همکاران )(، توکلی2018) 1اینگرام

ی نیبشی( قادر به پی)از ابعاد دلبستگ وابستگی و اضطراب ابعاد ایمن،که گفت  توانیمتبیین این نتیجه 

 پاسخ از یافتهتفهیم الگویی ی،دلبستگ ( معتقدند سبک1394) دکارآمدی است. اعتمادی و سعادتخو

 در و کندیم منعکس را روابط صمیمانه قبلی تجربیات شودیم تصور که است فرد ةمانیصم روابط به

 متما در و است شمولجهان پیوندی ی،دلبستگ که است باور این دارد و بر نسبی ثبات زمان طول

( 1397هستند. مرزبان ) شانیدلبستگ پیوندهای تأثیر تحت هاانسانکه  معنا دارد. بدین وجود هاانسان

 است ممکن دارند، مختلف رفتارهای انجام در خود به توانایی کمتری اطمینان که کسانی کندیم عنوان

 اینکه رای. بکنند اامیدین تغییر احساس احتمال بابت از و کنند گیر ناآگاهی یا تأملیپیش مرحلة در

 او خود، در به اطمینان و خودکارآمدی باید برسد، ابقا و اقدام مرحلة به یتأمل پیش مرحلة از فرد

 کار انجام عهده از توانمیم من آیا که است سؤال این به پاسخ نحوی به خودکارآمدی .شود تقویت

 هاییتوانا گسترش با همراه هستند؛ یلبستگد یهاسبکبازنمایی  که درونی فعال نه. الگوهای یا برآیم

                                                           
1. Bender & Ingram 
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 و رفتار درونی تنظیم باعث ،افتهیگسترش و اجتماعی؛ ارتباطی شناختی، ادراکی، یهامهارت و

 (.2004، 1عزیزی-)کارادمز و کارنتز شوندیم یدلبستگ احساسات

در کودکی  یتگدلبسی هاسبکی، تگدلبس ة( و طبق نظری2014) همکاران ی رایت وهاگفتهبنا به 

رسد افراد با خودکارآمدی به نظر میو دارای اثرات پایدار در طول زندگی فرد هستند.  رندیگیمشکل 

باالتر بیشتر در زمان استرس بر روابط دلبستگی خود و با حفظ مجاورت با فردی که به مدیریت 

 (.2008، 2و پاهاریا )بویر آورد، تکیه می کنندکند و احساس آرامش به وجود میدرماندگی کمک می

های ثیر عمیقی بر مهارتأهای ارتباطی تعنوان اولین بنیانکودک به-مادرة با توجه به اینکه رابط

ایمن از طرف مادری  ةبسترسد ایجاد سبک دلنظر می گذارد، بهارتباطی و شناختی فرد در آینده می

کند و باعث ک ایجاد میگو و در دسترس است، حس شناختی مثبت در کودکه حساس، پاسخ

 ةبستد فرد خودارزیابی و خودکارآمدی مثبتی از خود احساس کند و برعکس مادران سبک دلشومی

فرد نسبت به  شوددهند و همین مسئله باعث میمنفی در کودکان شکل می ةاضطرابی، خودانگار

 های خودارزیابی مطلوبی نداشته باشد.خود و توانمندی

ی نیبشیپو  ریتأثی ناایمن اجتنابی بیشترین تگدلبسق حاضر این بود که سبک متفاوت تحقی ةنکت

بودن با اجتنابی ،به صورت مثبت دارد، به عبارتی راآموزان دانش خود کارآمدی تحصیلی

توان به سن با مطالعات پیشین را می خودکارآمدی تحصیلی باال مرتبط است و تفاوت این نتیجه

 از رهایی برای بسیار زیادی تالش به شروع نوجوان نوجوانی، ةدور آغاز در نوجوانی مرتبط دانست.

 این که این است اینجا در اساسی تمایز . یککندیم آغازین یتگدلبس یهانگاره مراقبت به وابستگی

 اینکه تا است مسائل برخی در والدین به نوجوان وابستگی شدنکم کنندةبیان نظر به نخست تغییر،

 و شناختی اجتماعی، مختاری خود با عمل توانایی شد. رباشد شده ارزشکم کل یک عنوانبه  روابط

که  دیآیم شمار به نوجوان حیاتی تحولی تکلیف یک عنوان به امروزه برابر والدین، در بیشتر هیجانی

 ،افزایش یابد. از طرفیآموزان دانش خودکارآمدی تحصیلی در تا احتماالً دشویمهمین موجب 

گرایی باالیی دارند و انتظار پیشرفت باالیی نیز از فرزندانشان دارند، اجتنابی، کمال ةبستادران دلم

                                                           
1. Karademas & Kalantzi-Azizi 

2. Boyer & Paharia  
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د تا نوجوانان خودکارآمدی بیشتری شوگرایی نیز باعث همین کمال رسد احتماالًنظر میبه ،بنابراین

 در خود احساس کنند.

ثر در نتایج ؤمتغیرهای احتمالی م ،طالعهدر این م ها مواجه بود.حاضر با برخی محدودیت ةمطالع

برخی متغیرهای  ،اختالالت روانی کنترل نشد. همچنین ةآموزان و سابقمطالعه از جمله هوش دانش

های روانی مادر، حضور یا عدم حضور مادر در زندگی مرتبط با مادر و خانواده از جمله بیماری

د متغیرهایی چون شومطالعات آینده پیشنهاد مید. در شنوجوان و شرایط اقتصادی خانواده کنتلر ن

کاربردی  ةد. در حوزشواختالالت روانی و شرایط روانی اقتصادی خانواده کنترل  ةهوش، تاریخچ

چه در محیط مدرسه آموزان دانش گفت برای اینکه خودکارآمدی توانیم شدهانیببا توجه به مطالب 

 ةیی )از جمله ایجاد رابطهابرنامهمدارس  دیبایمود برود، و چه در اجتماعات دیگر بتواند رو به بهب

، کاهش اضطراب و افزایش دلگرمی و اطمینان به آموزدانشعاطفی بین مدرسه و  نسبتاًعمیق و 

 داشته باشد تا با آشنایی هاآنی تگدلبسی هاسبککاوش در محیط مدرسه( در راستای شناسایی 

آن سبک، بتوانند در راستای افزایش خودکارآمدی  اتیخصوص وی خود تگدلبسبا سبک آموزان دانش

 در خود گام بردارند. 
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