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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 selfefficacy 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 selfmonitoring 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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 .1کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،واحد اهر ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،اهر ،ایران
 .2استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 1 .3استادیار ،پژوهشکدة علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا ،تهران ،ایران ،مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری در
پلیس ،معاونت بهداشت ،امداد و درمان ،فرماندهی انتظامی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت1398/05/13 :؛ تاریخ پذیرش)1400/01/15 :

چکیده
مطالعه دربارة خودکارآمدی تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن در جامعة امروزی برای دانشآموزان توجه ویژهای میطلبد .هدف تحقیق حاضر
پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس سبکهای دلبستگی و مهارتهای فراشناختی دانشآموزان بود .مطالعه از نوع توصیفی-
همبستگی بود و نمونة آماری به روش خوشهای 195 ،نفر از دانشآموزان دختر پایة سوم شهرستان اهر بود .بر اساس اهداف از سه
پرسشنامة خودکارآمدی تحصیلی یلروی و بانتینگ ( ،)2002دلبستگی کولینز و رید ( )1990و فراشناخت اونیل و عابدی ( )1996برای
جمعآوری دادهها استفاده شد .نتایج تحلیل همبستگی نشان داد مؤلفههای مهارت فراشناختی با خودکارآمدی تحصیلی رابطة مثبت و
معنادار دارند و همچنین ،با مؤلفههای دلبستگی نا ایمن اجتنابی و ایمن رابطة مثبت و معنادار دارند ،ولی مؤلفة سبک دلبستگی اضطرابی
رابطة منفی با خودکارآمدی تحصیلی دارد ( .)P>0/05همچنین ،نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد میزان تأثیرگذاری مؤلفههای آگاهی
فراشناختی ،راهبرد شناختی ،برنامهریزی و خودبازبینی بر خودکارآمدی تحصیلی به ترتیب ،برابر  0/11 ،0/37 ،0/28 ،0/29است (.)P>0/05
همچنین ،نتایج نشان داد میزان تأثیرگذاری مؤلفههای وابستگی (نا ایمن اجتنابی) ،نزدیکبودن (ایمن) ،اضطرابی بر خودکارآمدی تحصیلی
به ترتیب برابر  -0/11 ،0/24 ،0/44است ( .)P>0/05از این نتایج چنین استنباط میشود که با نهادینهکردن فرایند یاددهی -یادگیری معنادار
و همچنین ،شرایط دور از اضطراب میتوان خودکارآمدی دانشآموزان را بهبود بخشید.
واژگان کلیدی :خودکارآمدی تحصیلی ،سبک دلبستگی ایمن ،سبک دلبستگی ناایمن ،مهارتهای فراشناختی.
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مقدمه
خودکارآمدی 1و عوامل مؤثر بر آن سالهاست که در کانون توجه روانشناسان پرورشی و دیگر
کارشناسان آموزش و پرورش قرار دارد .در میان این دیدگاهها ،دیدگاه شناختی و رفتاری که
تعیینکنندهها را از لحاظ شناختی بررسی میکند ،نگاههای بسیاری را متوجه خود کرده است (براون،
پترسون و یاوو .)2016 ،2مبانی نظری خودکارآمدی تحصیلی 3در رشتهها و محیطهای گوناگون
آزمایششده و از پشتوانههای فزایندة نظری و عملی برخوردار است (مادوکس.)2009، 4
خودکارآمدی ،احساسی پایدار و روشن از لیاقت و قابلیت فرد برای کنا آمدن مؤثر با بسیاری از
موقعیتهای تنشزا است (شوارتز و شولز )2000 ،5و به احساس عزتنفس و ارزش خود ،احساس
کفایت و کارایی در برخورد با زندگی اطالق میشود (بندورا .)2001 ،6همچنین اطمینان به توانایی
خود در کنترل افکار ،احساسات و فعالیت است و بنابراین روی پیامد اعمال مؤثر است .انتظارات
خودکارآمدی بر عملکرد واقعی افراد ،هیجانات ،انتخاب رفتار و سرانجام میزان تالش و کوشش فرد
مؤثر است (اعتمادی و سعادت .)1394 ،بورک )2009( 7معتقد است خودکارآمدی فرد ،نقش
حساسی در بازداری یا پایداری رفتار او در موقعیتهای گوناگون ایفا میکند .پاجارس ،بریتنر و
والیانته )2000( 8بر این باورند که خودکارآمدی در بهبود مسائل بالینی مانند ترس ،افسردگی،
مهارتهای اجتماعی و ابزار وجود نقش اساسی دارد.
سنجش میزان عملکرد تحصیلی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از جمله مسائلی است که توجه
روانشناسان را به خود جلب کرده است ،زیرا دست یافتن به نتایج مثبت در زمینة تحصیل (با شناسایی
و مهار عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی) منجر به پیشرفت همهجانبه دانشآموزان و جامعه
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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میشود (ویدوی 1و همکاران .)2020 ،طبق نظر دورمان )2001( 2خودکارآمدی تحصیلی شامل
باورداشتن به تواناییها برای رسیدن به اهداف در یک زمینة تحصیلی مشخص است ،همچنین،
بهعنوان قضاوت شخص در مورد تواناییهایش برای سازماندهی و اجرای فعالیتهای خاص در
جهت بهدستآوردن انواع طرحهای عملکرد تحصیلی تعریف شده است .خودکارآمدی تحصیلی
میتواند بر طیف وسیعی از مهارتهای مربوط به مطالعه و رفتار در چارچوبهای خاص بهمنظور
کمک به یادگیری خودتنظیم تأثیر گذارد .اعتماد دانشآموزان به توانایی خود در شرکت در برنامههای
یادگیری خودتنظیمی به احتمال زیاد منجر به پیشرفت تحصیلی در تمام سطوح آموزش و پرورش
به خصوص دورة نوجوانی میشود (کای.)1992 ،3
طبق تحقیقات انجامشده ،از مهمترین عواملی که در شکلگیری خودکارآمدی نقش دارد ،سبک
دلبستگی 4است .دلبستگی یک پیوند عاطفی پایدار به افراد خاص در زندگی است .شکی نیست که
تجربیات اولیة کودک بر ابعاد گستردة زندگی آتی وی تأثیر میگذارد (بالبی .)1976 ،5بالبی ()1976
از فرایندهایی سخن میگوید که طی آن یک پیوند عاطفی در روابط مادر نوزاد شکل میگیرد و
نوزاد از لحاظ عاطفی به والدین خود دلبستگی پیدا میکند ، .بنا به نظریة بالبی ( )1976توجه به
ساختار و ویژگیهای هریک از سبکهای دلبستگی در دوران کودکی ،منشأ و ریشة شکلگیری
شخصیت فرد در دورانهای بعدی است (رایت 6و همکاران .)2014 ،هر گروه از والدین با توجه به
نوع شخصیت و خصوصیات روانی که دارند با کودکان خود بهگونهای متفاوت از سایرین با کودک
خود رفتار میکنند .چنین تنوعی در روشهای تربیتی و رفتاری والدین باعث شکلگیری سه سبک
دلبستگی میشود :ایمن ،7ناایمن اجتنابی 8و ناایمن دوسوگرا( 9کسیدی و شاور .)2008 ،10سبک
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
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دلبستگی ایمن ،اکثر کودکان را تشکیل میدهد که مراقب را پایگاهی امن برای کاوش در محیط
دانسته ،در غیاب وی اضطراب جدایی نداشته یا بهسرعت با برگشتن وی آرام میشود (کاموتو،1
 .)2020طیف دلبستگی نا ایمن اجتنابی کمترین تعامالت فیزیکی و صمیمی را با مراقبشان دارند،
بعد از جدایی مراقب بیتفاوتاند و در تجدید دیدار با وی ،از او اجتناب میکنند و سبک دلبستگی
دوسوگرا در غیاب والد مضطرب میشود (ناچمیاز 2و همکاران .)1996 ،توکلیزاده ،تباری و اکبری
( )2015بیان داشتند بین سبک دلبستگی ایمن با خودکارآمدی ،رابطة مستقیم وجود دارد .همچنین،
بین سبکهای دلبستگی ناایمن -اجتنابی و ناایمن -دوسوگرا با خود کارآمدی رابطة منفی مشاهده
میشود .اعتمادی و سعادت ( )1394نقش سبکهای دلبستگی در پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی
دانشجویان را بررسی کردند و بیان داشتند که سبکهای دلبستگی اجتنابی ،اضطرابی و ایمن ،واریانس
خودکارآمدی را به میزان  63درصد تبیین میکنند.
نظامهای آموزشی به شیوههای مختلف میتواند میزان خودکارآمدی دانشآموزان را افزایش
دهد .یکی از مهمترین شیوههای بررسی خودکارآمدی ،تمسک به شیوة اندیشهورزی بهجای اندیشه
آموزی است .به باور اغلب صاحبنظران شیوههای آموزشی مبتنی بر اصول و روش فراشناخت

4

میتوانند به نظام های آموزشی در تحقق این رسالت کمک میکنند (باسترام و السان.)2006 ،5
فراشناخت به دانش فرد دربارة کلیة فرایندهای شناختی یادشده و نیز نحوة بهکارگیری آنها برای
تحقق اهداف یادگیری اطالق میشود .به سخن دیگر ،فراشناخت دانش یا آگاهی فرد از نظام شناختی
خود او یا دانش دربارة دانستن است .دانش فراشناختی ما را یاری میدهد تا هنگام یادگیری و
دانستن امور ،پیشرفت خود را در نظر بگیریم .هدف اساسی آموزش فراشناختی ،خودکنترلی و
خودآموزی است تا فراگیران یادگیرندگان مستقلی شوند که بتوانند فرایندهای شناختی و یادگیریشان
1. Kawamoto
2. Nachmias
3. Tavakolizadeh, Tabari & Akbari
4. Meta-cognitive
5. Boström & Lassen
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را در جهت اهداف تعیینشده خود ،هدایت ،نظارت و اصالح کنند (زیمرمن و کیتسانتاس.)2009 ،1
الرکینز  )2009(2فراشناخت را اولین مؤلفة مهم در یادگیری خودگردان دانستهاند و آن را شامل
راهبردهای برنامهریزی ،بازبینی و اصالح شناخت یا راهبردهای شناختی معرفی کردهاند .فالول

3

( ) 1979فراشناخت را به عنوان آگاهی از شناخت و فرایندهای شناختی و کنترل ،تنظیم و بازبینی
فعاالنة شناخت تعریف کرد .یکی از دالیل عالقهمندی بسیاری از محققان به حیطة فراشناخت آن
است که معتقدند این حوزه تلویحات مهمی در میدان تعلیم و تربیت دارد (فان و واکر ،)2000 ،4به
نظر میرسد که مهارتهای فراشناختی نقش مهمی در انواع فعالیتهای فراشناختی از جمله تبادل
کالمی اطالعات ،درک مطلوب خواندن ،انگیزش پیشرفت ،درک کالمی ،نوشتن ،زبانآموزی ،ادراک،
توجه ،حافظه حل مسئله ،شناخت اجتماعی و  ...بازی میکند (میدانی و شریفی.)2015 ،5
ماهلر و فورر )1963( 6معتقداند فراشناخت آنچنانکه روانشناسان مطرح کردهاند ،دانش درباره
فعالیتهای تفکر ،یادگیری و کنترل آنها یا بررسی دانش فرد و فرایندهای شناختی است .در همین
راستا صفرزاده و مرعشیان ( )1395جهتگیری هدف و فراشناخت را با خودکارآمدی تحصیلی
بررسی کرده و نشان دادند متغیر جهتگیری تبحری و فراشناخت به ترتیب پیشبینیکنندة مناسبی
برای متغیر مالک خودکارآمدی تحصیلی بود .به عبارتی ،به نظر میرسد صرفا آموختن و حفظ کردن
حجم وسیعی از مطالب به یادگیری سطح باال کمک شایانی نمیکند ،بلکه مهارتهای شناختی و
فراشناختی افراد نیز مهم است و فرد با اطالع از نقاط قوت و ضعف خود یعنی همان فراشناخت ،و
داشتن بینش نسبت به آنها ،احساس خودکارآمدی باالیی میتواند داشته باشد (جعفر و ایوب،7
 .)2010چون خودکارآمدی تحصیلی از عوامل قوی کسب دستاوردهای علمی است و یادگیری و
موقعیت تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهد .بررسی پیشینة نظری و پژوهش مربوط نشان میدهد
1. Zimmerman & Kitsantas
2. Larkin
3. Flavell
4. Phan & Walker
5. Meidani & Sharifi
6. Mahler & Furer
7. Jaafar & Ayub
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بررسی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس سبک دلبستگی دانشآموزان از اهمیت ویژهای برخوردار
است .با پیشبینی مهارتهای فراشناختی و خودکارآمدی دانشآموزان میتوان میزان پیشرفت در
مقاطع مختلف تحصیلی دانشآموزان را سنجید .بنابراین ،سؤال اصلی این تحقیق این است که آیا
خودکارآمدی تحصیلی میتواند بر اساس سبکهای دلبستگی و مهارتهای فراشناختی دانشآموزان
دبیرستانهای دخترانه شهرستان اهر پیشبینی شود؟ پس در همین راستا فرضیههای زیر مطرح
میشوند:
فرضیة اول :مهارت فراشناختی قابلیت پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دختر را
دارد.
فرضیة دوم :سبکهای دلبستگی قابلیت پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دختر را
دارد.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی بوده و از نظر روش اجرا ،از نوع همبستگی است .جامعة آماری
پژوهش حاضر کلیة دانشآموزان دختر پایة دوازدهم متوسطة دورة دوم شهرستان اهر بود که در سال
تحصیلی  1396-1397مشغول به تحصیل بودند که بر اساس آمار گرفتهشده از آموزش و پرورش
شهرستان اهر تعداد آنها  440نفر بود .نمونة مورد مطالعه با توجه به جامعة آماری بر اساس جدول
مورگان  204نفر در نظر گرفته شد و به روش خوشهای-تصادفی انتخاب شدند .به این صورت که
شهر اهر به چهار منطقة شرق ،غرب ،شمال و جنوب تقسیم شده و از هر منطقة یک مدرسه انتخاب
شد و از بین دانشآموزان مدارس منتخب ،بهصورت تصادفی نمونههای آماری انتخاب شدند .شایان
ذکر است 195پرسشنامه در نهایت ،وارد تحلیل شدند.
ابزارهای سنجش در این پژوهش به شرح زیر است:
پرسشنامة خودکارآمدی تحصیلی :1برای سنجش خودکارآمدی تحصیلی از پرسشنامة استاندارد
1. Academic self-efficacy scale
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خودکارآمدی تحصیلی ایلروی و بانتینگ ( )2002استفاده شد .این پرسشنامه شامل  10گویه است
که خودکارآمدی تحصیلی را در طیف پنج ارزشی لیکرت مورد بررسی قرار میدهد .نمرة  15برای
این پرسشنامة حد میانگین محسوب میشود که کمتر از آن بیانکنندة حد پایینتر از نرمال
خودکارآمدی است .پایایی برای این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ در تحقیق جاللی ()1388
برابر با  0/74و در تحقیق رایت و همکاران ( )2014برابر با  0/80به دست آمد و در تحقیق حاضر
نیز آلفای کرونباخ برابر با  0/89محاسبه شد.
پرسشنامة سبکهای دلبستگی :1مقیاس دلبستگی کولینز و رید )1990( 2از  18ماده تشکیل شده
است و بهصورت لیکرت پنجدرجهای سنجیده میشود .در این پرسشنامه سه زیرمقیاس وابستگی،
نزدیکبودن و اضطراب سنجیده میشود .زیرمقیاس اضطراب ( )Aبا دلبستگی ناایمن اضطرابی-
دوسوگرا (سؤالهای  )15 ،11 ،10 ،9 ،4 ،3مطابقت دارد و زیرمقیاس نزدیک بودن ( )Cبا دلبستگی
ایمن (سؤالهای  )17 ،13 ،12 ،8 ،6 ،1مرتبط است و زیرمقیاس وابستگی ( )Dبا دلبستة اجتنابی
(سؤالهای  )18 ،16 ،14 ،7 ،5 ،2مرتبط است .کولینز و رید ( )1990میزان آلفای کرونباخ را برای
هر زیرمقیاس  C ،Aو  Dبه ترتیب 0/78 ،0/81 ،و  0/85گزارش کردند .در مطالعة پاکدامن ()1380
نیز آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسها به ترتیب 0/28 ،0/74 ،و  0/52به دست آمد .در پژوهش حاضر
میزان آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسها بهترتیب 0/75 ،0/87 ،و  0/73بهدست آمد.
پرسشنامه مهارتهای فراشناختی :3در این پژوهش برای سنجش مهارتهای فراشناختی از
پرسشنامة فراشناخت اونیل و عابدی )1996( 4استفاده شد .این پرسشنامه در  20گویه طراحی شده
و دارای  4مؤلفة است که مؤلفهها عبارتاند از آگاهی فراشناختی ( 5گویه) ،راهبرد شناختی (5
گویه) ،برنامهریزی ( 5گویه) ،خودبازبینی ( 5گویه) .نمرات هر مؤلفه بر اساس طیف پنجارزشی
لیکرت برآورد میشود و در نهایت ،مجموع نمرات مؤلفهها ،نمرة کل متغیر مهارتهای فراشناختی
1. Attachment style scale
2. Collins & Read
3. Meta cognition skill questionnaires
4. O'Neil & Abedi
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را محاسبه میکند و نمرة کل مهارت فراشناختی از مجموع مؤلفهها و در رنج عددی بین  20تا 100
امتیاز به دست میآید .کسب نمرة  20-35به منزلة راهبردهای فراشناختی ضعیف ،نمرات از 36-50
به منزلة راهبردهای فراشناختی متوسط ،نمرات  51- 65راهبردهای فراشناختی خوب و نمرات -80
 66به عنوان راهبردهای فراشناختی عالی در نظر گرفته شده است .پایایی پرسشنامه با روش آلفای
کرونباخ در تحقیق کاترایت -هاتون ( )2004میزان  0/83و در پژوهش شیرینزاده و همکاران ()1385
به میزان  0/87اثبات شده است (قلیپور )1397 ،و در تحقیق حاضر آلفای کرونباخ برابر با  0/82به
دست آمد.

یافتههای پژوهش
نتایج دادههای جمعیتشناختی نمونههای آماری نشان داد میانگین سن پاسخدهندگان برابر با 17/2
سال بود و میانگین معدل آنها برابر با  16/98بود .نتایج توصیفی تحقیق نشان داد برای متغیر
خودکارآمدی تحصیلی ،میانگین برابر با  39/2بود .همچنین میانگین برای مؤلفة سبک دلبستگی
ناایمن اجتنابی برابر با  ،22/2برای مؤلفه دلبستگی اضطرابی برابر با  11/4و برای مؤلفة سبک دلبستگی
ایمن برابر با  15/6بود .همچنین ،نتایج توصیفی تحقیق نشان داد برای متغیر مهارتهای فراشناختی،
میانگین برابر با  68بود و همچنین میانگین برای مؤلفة آگاهی فراشناختی برابر با  ،16/5برای مؤلفة
راهبرد شناختی برابر با  ،17برای مؤلفة برنامهریزی برابر با  18/5و برای مؤلفة خودبازبینی برابر با
 16بود .بررسی توزیع طبیعی دادهها از آزمون کالموگروف اسمیرنوف ،1استفاده شد .برای آزمون
فرضیههای پژوهش نیز از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه در نرمافزار
 SPSSویرایش  23در سطح  0/05استفاده شد .قبل از بررسی تأثیر متغیرها ،برای بررسی همبستگی
بین مؤلفهها با خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان ،از ماتریس همبستگی پیرسون استفاده شد که
نتایج آن در جدول  1آمده است.

1. Kolmogorov- Smirnove
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جدول  .۱ماتریس همبستگی بین خودکارآمدی ،مهارتهای فراشناختی و سبکهای دلبستگی

1

متغیرها
خودکارآمدی تحصیلی

2

4

6

1

آگاهی فراشناختی

**

0/36

راهبرد شناختی

**

0/39

برنامهریزی

**

0/46

خودبازبینی

**

0/25

وابستگی (نا ایمن اجتنابی)

**

0/65

نزدیکبودن (ایمن)

**

0/38

**-0/26

دوسوگرا (اضطرابی)

3

5

7

8

1
**

0/31

**

0/56

**

0/33

1
*

0/15

*

0/19

0/11

0/16

*

0/31

-0/10

1
**

0/41

0/06

1
*

0/30

0/21

0/13

0/14

-0/19

-0/12

-0/09

1
**

0/34

1

*-0/23* -0/28

1

**P ≤ 0/01
*P ≤ 0/05

نتایج جدول  1نشان میدهد مؤلفههای هر دو متغیر پیشبین رابطة معناداری با خودکارآمدی
تحصیلی دانشآموزان دارند ( )P>0/05و مؤلفة دلبستگی اضطرابی نیز دارای رابطة معنادار و منفی
با خودکارآمدی تحصیلی است که نشان میدهد برخالف مؤلفههای دیگر ،مؤلفة دلبستگی اضطرابی
تأثیر منفی بر خودکارآمدی دانشآموزان دارد ( .)P>0/05 ،r=-0/26پیش از بررسی فرضیهها به روش
رگرسیون ،نرمالبودن توزیع دادهها در متغیرهای تحقیق توسط آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
سنجش شد که نتایج عدم معناداری آن حاکی از نرمالبودن توزیع داده است (.)P<0/05
برای تحلیل نتایج فرضیة اول و بهمنظور پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان از روی
مهارتهای فراشناختی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد .نتایج در جدول  2آمده است.
جدول  .2ضرایب مربوط به ارتباط خطی بین مهارت فراشناختی با خودکارآمدی تحصیلی

دوربین واتسون ضریب تعیین ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد آمارة تی معناداری

مدل

B

Std. Error

مقدار ثابت

1/72

0/204

آگاهی فراشناختی

Beta

0/428

0/001

0/267

0/040

0/290

6/75

0/001

0/315

0/044

0/284

7/17

0/001

برنامهریزی

0/558

0/057

0/370

9/70

0/001

خودبازبینی

0/097

0/033

0/112

2/95

0/001

راهبرد شناختی

1/63

0/631
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ابتدا از پیشفرض دوربین واتسون برای بررسی استفاده از خط رگرسیون برای پیشبینی متغیر
وابسته استفاده شد که با توجه به نتایج جدول  2مشخص میشود مقدار عددی دوربین واتسون برابر
با  1/63است که نشاندهندة تأیید پیشفرض برای رگرسیون خطی است (مقدار عددی دوربین
واتسون باید بین  1/5تا  2/5قرار داشته باشد) .با توجه به ستون معناداری جدول ضرایب (جدول )2
مالحظه میشود که همة مؤلفهها در سطح  P>0/05معنادار است .بررسی مقدار بتا مهارتهای
فراشناختی نشان میدهد میزان تأثیرگذاری مؤلفههای آگاهی فراشناختی ،راهبرد شناختی ،برنامهریزی
و خودبازبینی بر خودکارآمدی تحصیلی به ترتیب ،برابر  0/11 ،0/37 ،0/28 ،0/29است که بیشترین
تأثیر مربوط به مؤلفة برنامهریزی با مقدار بتای برابر  0/37است .همچنین ،با توجه به مقدار ضریب
تعیین مشخص میشود که مهارتهای فراشناختی به اندازة  63درصد از تغییرات متغیر خودکارآمدی
تحصیلی را تبیین میکند.
همچنین ،برای تحلیل نتایج فرضیة دوم ،بهمنظور پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان
از روی سبکهای دلبستگی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد .نتایج در جدول  3آمده است.
جدول  .3ضرایب مربوط به ارتباط خطی بین سبکهای دلبستگی با خودکارآمدی تحصیلی

مدل

دوربین واتسون ضریب تعیین

مقدار ثابت
وابستگی (نا ایمن اجتنابی)
نزدیکبودن (ایمن)
اضطرابی

1/53

0/373

ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد مقدار
B

Std. Error

2

0/255

Beta

تی

معناداری

7/86

0/000

0/323

0/052

0/447

6/15

0/000

0/099

0/030

0/245

3/32

0/001

-0/098

0/060

-0/117

-2/63

0/003

ابتدا از پیشفرض دوربین واتسون برای بررسی استفاده از خط رگرسیون برای پیشبینی متغیر
وابسته استفاده شد که با توجه به نتایج جدول مشخص میشود مقدار عددی دوربین واتسون برابر
با  1/53است که نشان از تأیید پیشفرض برای رگرسیون خطی است .طبق نتایج جدول  3و با توجه
به مقدار ضریب تعیین مشخص میشود که سبکهای دلبستگی به اندازة  37درصد از تغییرات متغیر
خودکارآمدی تحصیلی را تبیین میکند .همچنین ،با توجه به ستون معناداری جدول ضرایب (جدول
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 )3مالحظه میشود که همة مؤلفهها در سطح  P>0/05معنادار هستند .بررسی مقدار بتا سبکهای
دلبستگی نشان میدهد که میزان تأثیرگذاری مؤلفههای وابستگی (ناایمن اجتنابی) ،نزدیکبودن
(ایمن) ،اضطرابی بر خودکارآمدی تحصیلی به ترتیب ،برابر  -0/11 ،0/24 ،0/44است که بیشترین
تأثیر مربوط به مؤلفة وابستگی (ناایمن اجتنابی) با مقدار بتای برابر  0/44است و دلبستگی اضطرابی
تأثیر منفی برابر با  -0/11بر خودکارآمدی تحصیلی دارد ،به این معنا که با افزایش دلبستگی اضطرابی،
خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان کاهش مییابد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج مطالعة حاضر نشان داد مهارتهای فراشناختی و مؤلفههای آن قادر به پیشبینی خودکارآمدی
تحصیلی است و نتایج این یافته با پژوهشهای میدانی و شریفی ( ،)2015فان و واکر (،)2000
زیمرمن و کیتسانتاس ( ،)2009صفرزاده و مرعشیان ( ،)1395و جعفر و ایوب ( )2010همسو است.
همچنین ،یافتههای این پژوهش با پژوهشهای کای ( ،)1992مونتاگو )1992( 1که نشان دادند آموزش
مهارتهای فراشناختی نقش مهمی در بهبود رفتار راهبردی و دور اندیشی و

مهارت حل مسئله دارند.

همراستا با این نتیجه و در تبیین این نتیجه ،قلیپور ( )1397در تحقیق خود بیان کرد نقش
فراشناخت در تکالیفی برجسته میشود که به دلیل تازگی و ناآشنایی مستلزم درگیری عمیق با موضوع
باشد ،بهگونهای که دانشآموز نتواند صرفاً بر اساس توانایی به آنها پاسخ دهد ،بنابراین ،راهبردهای
فراشناختی در خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان مؤثر است .فان و واکر ( )2000بیان داشتند دانش
شخص دربارة راهبردهای شناختی ،نوعی از فراشناخت را برای شخص به ارمغان میآورد که معطوف
به راهبردهای فراشناختی است .به همین دلیل ،فردی که دربارة این مؤلفة دانش بیشتری دارد ،هنگام
استفاده از راهبردهای مختلف شناختی ،نظارت کاملتری دارد و با توجه به ماهیت تکلیف ،کارآمدترین
راهبرد را انتخاب میکند .عالوه بر این ،بهطور مداوم عملکرد خود را بازبینی میکند و برای رسیدن
به هدف ،در صورت لزوم راهبرد خود را تغییر میدهد و همین مسئله موجب میشود دانشآموز به
شناخت بهتری از خود دستیافته و در تحصیل از خودکارآمدی باالیی برخوردار باشد ،چرا که
1. Montague
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خودکارآمدی میتواند با ایجاد احساسات مثبت و کنترل هیجانهای منفی به یادگیری دانشآموزان
در طول تحصیل کمک کند .به عقیده زیمرمن و کیتسانتاس ( )2009مهارتهای فراشناختی به دلیل
اینکه دانشآموزان را به بحث میکشانند ،آنها کار خود را تحلیل میکنند و برای یادگیری خود
دست به برنامهریزی و تصمیمگیری میزنند و در نهایت ،خودشان کار خودشان را ارزیابی میکنند
که این موجب فعالشدن دانشآموزان و باالبردن قوای اعتمادبهنفس و در نتیجه خودکارآمدی
تحصیلی دانشآموزان را باال میبرد.
آگاهی فراشناختی ،احساسها و تجربههای ما را دربرمیگیرد و تجربة فراشناختی یا فرایندهای
کنترل و تنظیم ،یکی دیگر از فرایندهای فراشناختی است که فرایندهای تفکر فرد را در موقعیتهای
یادگیری هدایت میکند (شوارتزر و شولتز .)2000 ،بنابراین ،فراشناخت منجر به شکلگیری بهتر
خودکارآمدی تحصیلی در دانشآموز میشود .همچنین ،خود بازبینی شامل پیگیری و توجه هنگام
خواندن متن ،سؤالکردن از خود دربارة موضوعها و نظارت بر سرعت و زمانی است که خواندن یک
متن ،نیاز دارد .پس خودبازبینی ،خودکارآمدی را تقویت میکند .به بیان دیگر ،فراشناخت از مجموعة
ی بیشتری را تنظیم میکند
فرایندهای بازبینی و کنترل تشکیل میشود که فرایندهای شناختیِ اساس ِ
(بندورا .)2001 ،همچنین ،برنامهریزی فراشناختی ،مستلزم تعیین هدف برای مطالعه ،انتخاب
راهبردهای مناسب و تنظیم منابعی است که بر عملکرد تأثیرگذار است .پاریس و وینوگرید)2016( 1
بیان داشتند انسانها دارای نوعی نظام خودکنترلی و نیروی خودتنظیمی هستند و توسط آن نظام بر
افکار ،احساسات و رفتارهای خودکنترل دارند و بر سرنوشت خود نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند.
پس میتوان چنین استنباط کرد ،از آنجا که خودکارآمدی تحصیلی یک عامل انگیزشی بر انتخاب
تصمیمگیری ،هیجانپذیری ،مسئولیتپذیری و قدرتمندی تأثیر میگذارد و با آموزش مهارتهای
فراشناختی به درجة باالتر خواهند رسید و در نتیجة امور تحصیلی فراگیران با آموزش مهارتهای
فراشناختی (تفکر انتقادی ،آشنایی با شیوههای مطالعة خود ،پیداکردن نقصها و قوتهایی خود)
موجب افزایش خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان شده است.
1. Paris & Winograde
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همچنین ،در تبیین دیگری که میتوان از یافتههای مطالعه داشت ،به نظر میرسد با بهرهمندی از
مهارتهای فراشناختی که یک مهارت برجسته و برترشناختی است ،فرد میتواند نگاه قضاوتی به
خود و مهارتهای شناختی خود داشته باشد و وقتی فرد قادر باشد ،نقاط قوت تحصیلی خود را
بیابد و از طرفی ،بتواند تجزیه و تحلیل کند که برای یادگیری مطلوب به چه ابزار و وسایلهایی
احتیاج دارد ،میتوان انتظار خودکارآمدی باال را داشت .بهعبارتی وقتی دانشآموز بداند در کدام
مباحث آموزشی دچار مشکل است و خود وی راهکارهای مطلوب را ارزیابی کند ،روشهای مطالعة
خود را بررسی کند و هدفهای مناسبی برای خود انتخاب کند ،میزان خودکارآمدی فرد نیز افزایش
خواهد یافت و خود را بهصورت توانمند ارزیابی خواهد نمود.
همچنین ،نتایج فرضیة دوم تحقیق نشان داد سبکهای دلبستگی ناایمن اجتنابی ،ایمن و اضطرابی
قابلیت پیشبینی و تأثیرگذاری بر خودکارآمدی تحصیلی را دارند .نتایج با پژوهشهای بندر و
اینگرام ،)2018( 1توکلیزاده و همکاران ( )2015و اعتمادی و سعادت ( )1394همخوانی دارد .در
تبیین این نتیجه میتوان گفت که ابعاد ایمن ،وابستگی و اضطراب (از ابعاد دلبستگی) قادر به پیشبینی
خودکارآمدی است .اعتمادی و سعادت ( )1394معتقدند سبک دلبستگی ،الگویی تفهیمیافته از پاسخ
به روابط صمیمانة فرد است که تصور میشود تجربیات قبلی روابط صمیمانه را منعکس میکند و در
طول زمان ثبات نسبی دارد و بر این باور است که دلبستگی ،پیوندی جهانشمول است و در تمام
انسانها وجود دارد .بدین معنا که انسانها تحت تأثیر پیوندهای دلبستگیشان هستند .مرزبان ()1397
عنوان میکند کسانی که اطمینان کمتری به توانایی خود در انجام رفتارهای مختلف دارند ،ممکن است
در مرحلة پیشتأملی یا ناآگاهی گیر کنند و از بابت احتمال تغییر احساس ناامیدی کنند .برای اینکه
فرد از مرحلة پیش تأملی به مرحلة اقدام و ابقا برسد ،باید خودکارآمدی و اطمینان به خود ،در او
تقویت شود .خودکارآمدی به نحوی پاسخ به این سؤال است که آیا من میتوانم از عهده انجام کار
برآیم یا نه .الگوهای فعال درونی که بازنمایی سبکهای دلبستگی هستند؛ همراه با گسترش تواناییها
1. Bender & Ingram

پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس سبک های دلبستگی و مهارتهای فراشناختی دانشآموزان

463 

و مهارتهای ادراکی ،شناختی ،ارتباطی و اجتماعی؛ گسترشیافته ،باعث تنظیم درونی رفتار و
احساسات دلبستگی میشوند (کارادمز و کارنتز-عزیزی.)2004 ،1
بنا به گفتههای رایت و همکاران ( )2014و طبق نظریة دلبستگی ،سبکهای دلبستگی در کودکی
شکل میگیرند و دارای اثرات پایدار در طول زندگی فرد هستند .به نظر میرسد افراد با خودکارآمدی
باالتر بیشتر در زمان استرس بر روابط دلبستگی خود و با حفظ مجاورت با فردی که به مدیریت
درماندگی کمک میکند و احساس آرامش به وجود میآورد ،تکیه می کنند (بویر و پاهاریا.)2008 ،2
با توجه به اینکه رابطة مادر-کودک بهعنوان اولین بنیانهای ارتباطی تأثیر عمیقی بر مهارتهای
ارتباطی و شناختی فرد در آینده میگذارد ،به نظر میرسد ایجاد سبک دلبستة ایمن از طرف مادری
که حساس ،پاسخگو و در دسترس است ،حس شناختی مثبت در کودک ایجاد میکند و باعث
میشود فرد خودارزیابی و خودکارآمدی مثبتی از خود احساس کند و برعکس مادران سبک دلبستة
اضطرابی ،خودانگارة منفی در کودکان شکل میدهند و همین مسئله باعث میشود فرد نسبت به
خود و توانمندیهای خودارزیابی مطلوبی نداشته باشد.
نکتة متفاوت تحقیق حاضر این بود که سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی بیشترین تأثیر و پیشبینی
خود کارآمدی تحصیلی دانشآموزان را به صورت مثبت دارد ،به عبارتی ،اجتنابیبودن با
خودکارآمدی تحصیلی باال مرتبط است و تفاوت این نتیجه با مطالعات پیشین را میتوان به سن
نوجوانی مرتبط دانست .در آغاز دورة نوجوانی ،نوجوان شروع به تالش بسیار زیادی برای رهایی از
وابستگی به مراقبت نگارههای دلبستگی آغازین میکند .یک تمایز اساسی در اینجا این است که این
تغییر ،نخست به نظر بیانکنندة کمشدن وابستگی نوجوان به والدین در برخی مسائل است تا اینکه
روابط به عنوان یک کل کمارزش شده باشد .رشد توانایی عمل با خود مختاری اجتماعی ،شناختی و
هیجانی بیشتر در برابر والدین ،امروزه به عنوان یک تکلیف تحولی حیاتی نوجوان به شمار میآید که
همین موجب میشود تا احتماالً خودکارآمدی تحصیلی در دانشآموزان افزایش یابد .از طرفی،
مادران دلبستة اجتنابی ،کمالگرایی باالیی دارند و انتظار پیشرفت باالیی نیز از فرزندانشان دارند،
1. Karademas & Kalantzi-Azizi
2. Boyer & Paharia
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بنابراین ،بهنظر میرسد احتماالً همین کمالگرایی نیز باعث شود تا نوجوانان خودکارآمدی بیشتری
در خود احساس کنند.
مطالعة حاضر با برخی محدودیتها مواجه بود .در این مطالعه ،متغیرهای احتمالی مؤثر در نتایج
مطالعه از جمله هوش دانشآموزان و سابقة اختالالت روانی کنترل نشد .همچنین ،برخی متغیرهای
مرتبط با مادر و خانواده از جمله بیماری های روانی مادر ،حضور یا عدم حضور مادر در زندگی
نوجوان و شرایط اقتصادی خانواده کنتلر نشد .در مطالعات آینده پیشنهاد میشود متغیرهایی چون
هوش ،تاریخچة اختالالت روانی و شرایط روانی اقتصادی خانواده کنترل شود .در حوزة کاربردی
با توجه به مطالب بیانشده میتوان گفت برای اینکه خودکارآمدی دانشآموزان چه در محیط مدرسه
و چه در اجتماعات دیگر بتواند رو به بهبود برود ،میباید مدارس برنامههایی (از جمله ایجاد رابطة
عمیق و نسبتاً عاطفی بین مدرسه و دانشآموز ،کاهش اضطراب و افزایش دلگرمی و اطمینان به
کاوش در محیط مدرسه) در راستای شناسایی سبکهای دلبستگی آنها داشته باشد تا با آشنایی
دانشآموزان با سبک دلبستگی خود و خصوصیات آن سبک ،بتوانند در راستای افزایش خودکارآمدی
در خود گام بردارند.
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