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ABSTRACT 
 

      One of the basic issues of educational life of individuals and the education system of countries 

is academic failure and the slow and uneven progress of academic achievement among students. 

Generally, academic achievement as a dependent variable is not affected by only one factor, but 

there are several factors such as cognitive and meta-cognitive skills that could affect it. In this 

study, we used structural equation modeling to investigate the effect of meta-cognitive skills and 

Academic self-efficacy on academic achievement of students. We provided a questionnaire consists 

of subscales of meta-cognitive skills, educational self-efficacy and achievement using Morgan table 

and the stratified sampling method with proportional allocation of 120 agricultural students of 

Saravan Institute of higher education to be answered. Results showed that there is a significant and 

a direct relationship between the meta-cognitive skills and academic self-efficacy. Academic self-

efficacy also has a direct and significant effect on educational achievement of students, but meta-

cognitive skills affect Academic achievement in an indirectly. In the following, we discussed the 

results and presented a few suggestions for improving meta-cognitive skills and academic self-

efficacy of students. 

 

Keywords:  Academic achievement, cognitive skills, educational self-efficacy, Agricultural 

Students 
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ی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی خودکارآمدی فراشناختی و هامهارتیر تأثبررسی 
 دانشجویان کشاورزی مجتمع آموزش عالی سراوان

 
 3، سارا جلیلیان2، خداداد رئیسی*1عبدالمطلب رضایی

 ، استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران1
 ، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، 2

 دانشگاه تهران، کرج، ایران
 انشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، دگروه ، دانشجوی دکتری 3

 دانشگاه تهران، کرج، ایران
 (13/5/97تاریخ تصویب:  -20/4/96)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
یکی از مسائل و مشکالت اساسی زندگی تحصيلی افراد و نظام آموزشی هر کشور، مسئله 

کشور  تحصيلی دانش آموزان و دانشجویان آن پيشرفتافت تحصيلی و پایين بودن سطح 
عنوان متغير وابسته تحت تأثير یك عامل نيست بلکه پيشرفت تحصيلی به یطورکلاست. به

پژوهش حاضر، با  .دارند يرعوامل متعددی مانند عوامل شناختی و فراشناختی روی آن تأث
ی فراشناختی و هامهارتیابی معادالت ساختاری به دنبال بررسی اثر استفاده از مدل

است. برای تحقق این هدف  شدهانجامپيشرفت تحصيلی دانشجویان  لی برخودکارآمدی تحصي
ی دانشجو 120متناسب ی با انتساب اطبقهيری گنمونهبا استفاده از جدول مورگان و روش 

متشکل از خرده  اینامهپرسشکشاورزی دانشکده کشاورزی مجتمع آموزش عالی سراوان به 
کارآمدی تحصيلی و پيشرفت تحصيلی، پاسخ دادند. ی فراشناختی و خودهامهارتهای ياسمق

ی طورکلبهها یافته قبول بودن آنها بود.نتایج حاصل از پایایی و روایی ابزارها، حاکی از قابل
ی فراشناختی اثر مثبت و معنی داری بر سازه خودکارآمدی هامهارت سازه نشان دادند که

بر پيشرفت تحصيلی دانشجویان اثر مستقيم تحصيلی دارد. همچنين خودکارآمدی تحصيلی نيز 
ير دارد. تأثيرمستقيم بر پيشرفت تحصيلی غ طوربهی فراشناختی هامهارتی دارد. اما معنادارو 

های در ادامه پژوهش نتایج مورد بحث قرار گرفت و پيشنهادهایی جهت افزایش مهارت
 فراشناختی و خودکارآمدی تحصيلی دانشجویان ارائه شد.

 

ی فراشناختی، خودکارآمدی تحصيلی، هامهارتپيشرفت تحصيلی، : یکلیدهای واژه

 دانشجویان کشاورزی. 
 

 مقدمه

 است معيارهايی ترينمهم از يکی تحصيلی پيشرفت

 تحصيالت اتمام براي دانشجويان توانايی بررسی در که

 نقش التحصيلیفارغ مرحله به رسيدن و دانشگاهی

 ترينمهم از يکی مفهوم، اين. دکنمی ايفا را توجهیقابل

 الزم آتی وضعيت بينیپيش در که است پارامترهايی

 و علمی هايمهارت و صالحيت کسب ازلحاظ فراگيران

. (Soares et al., 2009)ردگيمی قرار مورداستفاده عملی

 مختلفی هايروش با را تحصيلی پيشرفت معموالً

 ميزان به وانتمی آنها ازجمله که کنندمی گيرياندازه
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 مجزا، طوربه آموزشی هايدوره از هريک در پيشرفت

 برنامه يک تحصيلی معدل ساليانه، تحصيلی معدل

 ,.Pitt et al)نمود  اشاره تخصصی هايآزمون و آموزشی

 بر تأثيرگذار عوامل ، شناسايیدراين راستا. (2010

 جهت مناسب رويکردي دانشجويان، تحصيلی پيشرفت

 ايجاد آموزشی هايبرنامه تکامل و توسعه و ريزيبرنامه

 براي را ممکن نتايج بهترين بتوان آن وسيلهبه تا کندمی

 رقم دانشجويان براي نيز و موردنظر آموزشی مؤسسه

 سال در که مندسامان مرور .(Halpenny et al., 2010)زد

 نشان گرفت صورت همکاران و فرگوسن توسط 2002

 تواندمی دانشجو قبلی صيلیتح پيشرفت کهداد درحالی

 تحصيالت در وي تحصيلی پيشرفت درصد 33 حدود در

 جمعيت متغيرهاي ليکن نمايد، تبيين را دانشگاهی

 و قوميت جنس، سن، نظير غيرتحصيلی و شناختی

 توجهیقابل تأثير توانندمی نيز محيط و شخصيتی عناصر

 جاي بر دانشجويان تحصيلی پيشرفت و عملکرد بر

 هايتفاوت دليل به ولی .(Dogany, 2007)د بگذارن

 که متفاوتی فرهنگی و موقعيتی عوامل و شناختیروان

 مبرمی نياز همچنان خورد،می چشم به مطالعه اين در

 و موثق نتايج به رسيدن براي بيشتر هايپژوهش به

 تحصيلی پيشرفت ارزيابی. شودمی احساس اطمينانقابل

 کنترل مفهوم مثابهبه يادگيري، و آموزش حوزه در

 اين ديگرعبارتبه است؛ صنعت و توليد حوزه در کيفيت

 اثربخشی و کارايی تضمين موجب تواندمی ارزيابی

 متخصص افراد در عملی و علمی هايمهارت و اندوخته

 تربيت و تعليم حوزه نهايی محصول همانا که شود

 و هادانشگاه بازده ترتيباينبه و شوندمی محسوب

 و تقويت مورد ازپيشبيش آموزشی و علمی ؤسساتم

 از يکی. (Soares et al., 2009)گرفت خواهد قرار بهبود

 نظام و افراد تحصيلی زندگی اساسی مشکالت و مسائل

 بودن پايين و تحصيلی افت مسئله کشور، هر آموزشی

 آن دانشجويان و آموزان دانش تحصيلی پيشرفت سطح

 افراد تحصيلی پيشرفت بر گوناگونی عوامل. است کشور

 به را آنها تربيت و تعليم متخصصان که گذارندمی تأثير

 و خانوادگی آموزشگاهی، فردي، عوامل دسته چهار

 طورکلی(. بهZahra Kar, 2007اند)کرده تقسيم اجتماعی

 يک تأثير تحت وابسته متغير عنوانبه تحصيلی پيشرفت

 شناختی املعو مانند متعددي عوامل بلکه نيست عامل

 .(Salehi, 2014). دارند تأثير آن روي فراشناختی و

 فراشناخت (Flavell, 1987) مطالعات فالول طبق

 در و است شدهتعريف "تفکر درباره انديشيدن " عنوانبه

 همچنين. دارد مهمی بسيار نقش فراگيران يادگيري

. کند بينیپيش را تحصيلی پيشرفت تواندمی فراشناخت

 تحصيلی موفقيت با مستقيم طوربه فراشناخت درنتيجه

 هايمهارت داراي دانشجويان بنابراين است؛ ارتباط در

 چراکه کرد؛ خواهند کسب بهتري معدل فراشناختی،

 فرآيند و تدريس در فراشناختی هايمهارت کسب

 خويش کارهاي ريزيبرنامه در يادگيرندگان به يادگيري

 طوربه مشکالت حل آن تبعبه و خالق تفکر پرورش و

 هايمهارت يادگيري بنابراين کند؛می کمک مؤثر

 ,Dogany)شودمی پايدار آموزش به منجر فراشناختی

 مؤلفه است: مؤلفه دو بر مشتمل . فراشناخت(2007

 يک عنوانبه خودش از فرد فراشناختی دانش نخست

 راهبردهاي و فرآيندها دوم مؤلفه و اطالعات پردازشگر

 يک. (Karshki, 2001)است کنندهکنترل و دهندهنظم

 تمرکز تواندمی خود فراشناختی هايمهارت بهبود با فرد

. دهد افزايش يادگيري از واحد يک روي بر را خود

 تشخيص را اطالعات اهميت و ضرورت ميزان همچنين

 براي فراشناختی راهبردهاي از لزوم صورت در و دهد

 آنها ذخيره يا و مدتاهکوت حافظه در اطالعات داشتننگه

 ,Zohar)کند استفاده آنها بازيابی و بلندمدت حافظه در

اهميت فراشناخت در فرآيند يادگيري، تفکري  .(2009

هاي پرسش و قديمی است که آثار آن از زمان روش

پاسخ سقراط تا قرن بيستم و زمان جان ديويی موجود 

گويد که ما بيشتر از تفکر در است. ديويی می

 ,Dewey) هاگيريم تا از خود تجربههايمان ياد میربهتج

. چيزي که تازه است، ابداع واژه فراشناخت و (1933

هاي اخير اي پژوهشی براي آن در دههپيدايش زمينه

، در يک نشريه با تعاريف 1970است. فراشناخت از دهه 

شناسی تکوينی جان فالول به متعددي منسوب به روان

رسد که کاررفته است و به نظر میبههاي مختلفی روش

دسترس يک تعريف مشخص و معمول از آن غيرقابل

در زير بخشی از نوشته اصلی فالول و چند نوشته  باشد.

و تعريف ديگر از منابع متفاوت درباره فراشناخت آورده 

شخص درباره  شده است. فراشناخت به دانش هر
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آن، مانند  چيز مرتبط با فرآيندهاي شناختی خود يا هر

 شود.ها گفته میهاي يادگيري اطالعات يا دادهويژگی

بيشتر از  مثال اگر من بدانم در يادگيري الفعنوانبه

دارم يا اينکه قبل از پذيرفتن ج يادگيري ب مشکل

عنوان يک حقيقت، بايد درستی آن را بررسی کنم، به

 (.Flavell, 1979) امآنگاه درگير فراشناخت شده

خت آگاهی يا بررسی فرآيند يادگيري يا تفکر فراشنا

يک فرد است. فراشناخت همچنين شامل خودتنظيمی 

ريزي توانايی هماهنگ کردن يادگيري يک فرد، برنامه –

اين  شود.موفق و تصحيح اشتباهات در وقت مناسب می

موارد براي يک يادگيري مؤثر الزماند. فراشناخت 

عملکرد شخص گفته همچنين به توانايی تفکر درباره 

(. به نظر می رسد Merriam-Webster, 2012) شودمی

ديدگاه هاي متعدد درباره فراشناخت بيشتر بر مبناي 

پژوهش فالول که فراشناخت را شامل مولفه هاي برنامه 

ريزي، کنترل و ارزيابی فرآيند يادگيري، می داند، شکل 

 (.Flavell, 1979- schraw, 1998)گرفته است

 درباره کردن فکر طريق از فراگيران به ختفراشنا

 حل از تجربه کسب و دسترس در شناختی منابع درک

 صريح راهبردهاي ابداع و انتخاب اجازه مشابه، مشکالت

 يادگيري براي فراشناخت همچنين. دهدمی را يادگيري

 قادر را افراد زيرا است زيادي اهميت داراي عميق و مؤثر

 خود شناختی عملکرد کنترل و نظارت، ريزي،برنامه به

 عنوانبه . در واقع فراشناخت(Schraw, 1998)کندمی

 هامهارت توسعه در تواندمی است که شدهشناخته روشی

 گيرد قرار مورداستفاده يادگيري و مطالعه راهبردهاي و

(Marcel, 2006)هايمهارت زياد اهميت . باوجود 

 و توسعه به همتأسفان يادگيري، فرآيند در فراشناختی

 ,.Woul)شودنمی توجهی فراشناختی هايمهارت آموزش

2004). 
قضاوت » در اين ميان، خودکارآمدي عبارت است از 

هاي خود براي سازماندهی و اجراي افراد در مورد توانايی

سلسله کارهايی به منظور رسيدن به انواع عملکردهاي 

. خودکارآمدي يک (Bandura, 1997)« تعيين شده

فهوم دوبعدي است، که يک بعد آن انتظار کارآمدي در م

انجام تکليفی خاص و بعد ديگر، انتظار پيامد تکليف 

 است. انتظار کارآمدي بيانگر اين است که فرد به توانايی

خود در موقعيتی اطمينان دارد و مفهوم انتظار نتايج 

تدريس به معناي انتظاري است که فرد از تدريس خود 

ييرات رفتاري در دانشجويان به وجود آيد. دارد تا تغ

انتظار پيامد با سازه انتظار پيشرفت در نظريه ارزش 

انتظار مرتبط است اما دقيقا شبيه آن نيست. به بيانی 

ديگر، خودکارآمدي يکی از عناصر خودپنداره است و 

مشتمل بر باورها و انتظاراتی است که به طور مؤثر در 

 Barone and)اي فردي استرابطه با وظايف و نيازه

Byrne, 1997)خودکارآمدي از منظور بندورا نظام . در 

 با زندگی کنارآمدن در کفايت و شايستگی هاياحساس

 ما که محکم عقيده يک از است عبارت واقع در و است

 ارزيابی را هايمانمختلف، توانايی اطالعاتی منابع براساس

 به خاص، طور به تحصيلی، خودکارآمدي. کنيممی

 خواندن مانند تحصيلی وظايف انجام در اطمينان معناي

 جهت آمادگی و کالس در هايپرسش به پاسخ کتاب،

 منجر تحصيلی خودکارآمدي باالي سطوح است. آزمون

 تکاليف تکميل براي پايداري و باالتر نمرات ميانگين به

 خودکارآمدي که دانشجويانی نتيجه در شود.می

 بهتري تحصيلی داراي سازگاري ارند،د باالتري تحصيلی

 برده کاربه را سودمندتري يادگيري راهبردهاي و هستند

 ,Murise)داشت  خواهند بهتري کارکرد نهايت، در و

2001). 

 که گفت توانمی فوق مطالب به توجه با طورکلیبه

 تحصيلی خودکارآمدي و فراشناختی هايمهارت توسعه

. شودمی خود حرفه در آن عملکرد بهبود باعث فرد يک

 و فراشناختی هايمهارت اي،حرفه زندگی در همچنين

 آن با افراد که مشکالتی حل در خودکارآمدي تحصيلی

 با .(Paris, 1986)دارند  مهمی نقش شوندمی مواجه

 تحصيلی، خودکارآمدي و فراشناخت اهميت به توجه

 هايمهارت تأثير بررسی منظوربه حاضر پژوهش

 پيشرفت بر تحصيلی خودکارآمدي و یفراشناخت

 سراوان کشاورزي دانشکده دانشجويان تحصيلی

 .است گرفتهانجام

سنگ بناي مجتمع آموزش عالی سراوان در سال 

طبيعی با تأسيس آموزشکده کشاورزي و منابع 1382

با پذيرش دانشجو در  1384گذاشته شد. در سال 

بهره برداري هاي فناوري توليدات گياهی و توليد و رشته

گياهان دارويی و معطر، آموزشکده به دانشکده کشاورزي 

يافت. سپس با استقالل مجتمع،  ءطبيعی ارتقاو منابع



 753 ...ي تحصيلیخودکارآمدي فراشناختی و هامهارتير تأثبررسی و همکاران:  رضايی 

رشته  12گروه آموزشی و  6دانشکده کشاورزي با 

و  تحصيلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی

ارشد به کار خود ادامه داد. دانشکده کارشناسی

برداري از و بهره ءز رشته احياطبيعی با اخذ مجومنابع

عماًل آغاز به  1388مناطق خشک و بيابانی در اسفندماه 

 21ها، در حال حاضر داراي کار نمود و با گسترش رشته

رشته تحصيلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 

. با هدف توسعه آموزش عالی و ايجاد تنوع در است

منطقه،  يتظرفهاي دانشگاهی و با توجه به رشته

دانشکده فنی و مهندسی مجتمع آموزش عالی سراوان 

با مجوز شوراي گسترش آموزش  1392تير ماه سال  در 

عالی تأسيس شد و هم اکنون با پذيرش دانشجو در 

اطالعات و برق در هاي مهندسی عمران، فناوريرشته

کند. دانشکده علوم انسانی مقطع کارشناسی فعاليت می

انشجو در رشته حسابداري در مقطع نيز با پذيرش د

آغاز به کار نمود. با اضافه  1392کارشناسی از بهمن ماه 

شدن رشته علوم اقتصادي )گرايش اقتصاد نظري( در 

، در حال حاضر اين دانشکده در دو رشته 1393مهر 

، با توجه به اينکه تاکنون پذيردتحصيلی دانشجو می

شی در زمينه پژوهشی در رابطه با اين مجتمع آموز

داليل پيشرفت تحصيلی دانشجويان صورت نگرفته، 

 پژوهش حاضر در اين دانشگاه انجام شده است.
 ارتباط در زمينه هايیدر اين راستا، پژوهش

 تحصيلی پيشرفت و فراشناخت، خودکارآمدي تحصيلی

 اين بين مثبت وجود ارتباط از حاکی که شدهانجام

 پژوهش در (Salarifar, 2009)فر ساالرياست.  هامؤلفه

پيشرفت  و يادگيري با فراشناخت داد، نشان خود

 درباره فرد شناخت بنابراين دارد. مثبت رابطه تحصيلی

 و شناختی راهبردهاي از آگاهی و هاي خودتوانايی

پيشرفت  افزايش و يادگيري بهبود فراشناختی باعث

 al, 2014برادران و همکاران  .شودمی تحصيلی

Baradaran etرابطه ( در پژوهشی تحت عنوان بررسی 

 پيشرفت با مطالعه راهبردهاي از فراشناختی آگاهی بين

دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ايران  تحصيلی

 پايه، علوم مقطع سه که در 91-92در سال تحصيلی 

شد مشخص گرديد که  انجام کارآموزي و فيزيوپاتولوژي

 دانشجويان مطالعه ردهايراهب از آگاهی نمره ميانگين

 است و مطلوب وضعيت در ايران پزشکی علوم دانشگاه

 و مطالعه راهبردهاي از آگاهی ميان معناداري بستگیهم

 .دارد وجود دانشجويان تحصيلی پيشرفت با آن مؤلفه سه

 راهبردهاي از آگاهی پژوهش، اين نتايج اساس بر

 رساي از بيش مطالعه در هدفمندي و ريزيبرنامه

 دانشجويان تحصيلی فراشناختی، پيشرفت راهبردهاي

 به است بنابراين بهتر کند؛می تبيين را رشته پزشکی

 آموزشی برنامه از بخشی عنوانبه راهبردها اين آموزش

 و مستقل يادگيري فرآيند در دانشجويان تا شود پرداخته

 هايپژوهش از جمله .شوند توانمندتر خودتنظيم

 و شناختی راهبردهاي و خودکارآمدي هدرزمين شدهانجام

 آنها است  (Abedini et al, 2010) پژوهش فراشناختی،

 آموزان دارايدانش که رسيدند نتيجه اين به

 فراشناختی و شناختی راهبردهاي از بيشتر، خودکارآمدي

 دارند کمتري آزمون اضطراب کنند؛می استفاده بيشتري

با توجه به  است. تربيش آنها تحصيلی پيشرفت در نتيجه و

پژوهش اهداف هاي انجام شده، مطالب موجود و پژوهش

 حاضر در قالب موارد زير قابل بررسی است:

آن با  رابطهو  فراشناختی عوامل سهم تعيين (1

 پيشرفت تحصيلی دانشجويان مورد مطالعه؛

تعيين سهم خودکارآمدي تحصيلی در   (2

 پيشرفت تحصيلی دانشجويان مورد مطالعه؛

ي فراشناختی و هامهارترابطه بين  بررسی (3

 خودکارآمدي تحصيلی.

مبانی نظري و پيشينه پژوهش، هدف  به توجه با

هاي فراشناختی و مهارت رابطه بررسی اين پژوهش، کلی

 بين  در خودکارآمدي تحصيلی بر پيشرفت تحصيلی

کشاورزي مجتمع آموزش عالی سراوان است  دانشجويان

ب مفهومی پژوهش )شکل، که به اين رابطه در چارچو

 :( اشاره شده است1
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 چارچوب مفهومی پژوهش -1شکل  

 

 در پژوهش با توجه به چارچوب مفهومی، فرضيات

 شوند:می ارائه موارد زير  قالب

 و مثبت اثر فراشناختی هايمهارت :1 شماره فرضيه

 .دارد دانشجويان تحصيلی پيشرفت بر معناداري

 و مثبت اثر تحصيلی خودکارآمدي: 2 رهشما فرضيه

 .دارد دانشجويان تحصيلی پيشرفت بر معناداري

اثر مثبت و  فراشناختی هايمهارت: 3 شماره فرضيه

 .دارد دانشجويان تحصيلی خودکارآمدي معنی داري بر

 

 روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نوع پژوهش کّمی و از نظر ماهيت، 

با استفاده از فن پيمايش بستگی است و هم –توصيفی 

به انجام رسيده است. جامعه آماري در اين پژوهش 

طبيعی شامل همۀ دانشجويان دانشکده کشاورزي و منابع

 واقع در استان سيستان و بلوچستان شهرستان سراوان

نفر است و با استفاده از  380شود که تعداد کل آنها می

نها به نفر از آ 191جدول کرجسی و مورگان، تعداد 

اي با انتساب متناسب انتخاب گيري طبقهروش نمونه

نامه تکميل و وارد تحليل گرديد. پرسش120شدند و 

هاي روال کار به اين شکل بود که از ميان هريک از رشته

طبيعی موجود در مجتمع آموزش عالی کشاورزي و منابع

سراوان، صورت تصادفی و با توجه به اندازه نمونه مورد 

ها انتخاب شدند. ابزار پژوهش آزمودنی نياز،

اي بود که از موارد زير تشکيل شده بود. در نامهپرسش

پژوهش حاضر ضمن اشاره به محرمانه بودن اطالعات 

براي سنجش پيشرفت تحصيلی دانشجويان از معيار 

 معدل کل دانشجويان استفاده شد.

 دانشجويان تحصيلی نامه خودکارآمديپرسش

(CASESپرس :)تحصيلی نامه خودکارآمديش 

 Own) فرامن و اون توسط 1988 سال در دانشجويان

and Framan, 1988خودکارآمدي گيرياندازه منظور( به 

 در فرامن و اون. است شدهتهيه  دانشجويان تحصيلی

 آموزش کارشناس 7 نظرات از نامهپرسش اين ساخت

 يلیخ از و عبارت 33 داراي آزمون اين. کردند استفاده

 ايدرجه 5 مقياس اساس بر که است زياد خيلی تا کم

 در دانشجو اعتماد ميزان و شودمی گذارينمره ليکرت

 در توجه پرسش کردن، برداري، با يادداشت ارتباط

 دليل به. سنجدمی را غيره و کامپيوتر از استفاده کالس،

 همه و شودمی آزمايشگاه به مربوط 28 عبارت کهاين

 اين فارسی نسخه در ندارند، آزمايشگاهی سدر هارشته

 به عبارات تعداد اساس اين بر است؛ شدهحذف پرسش

مقدار آلفاي کرونباخ براي  .است يافته تقليل پرسش 32

 بود. 782/0اين بخش در پژوهش حاضر برابر با 
براي سنجش  :فراشناختی هاينامه مهارتپرسش

هاي ارتنامه مههاي فراشناختی از دو پرسشمهارت

نامه راهبردهاي و پرسش (Karami, 2002يادگيري )

 ,Pintrich and De( MSLQ) يادگيري خودتنظيمی

1990 Groot  ،پرسش راهبردهاي  5به ترتيب

 9پرسش دانش و کنترل ارزشيابی ،  12فراشناختی، 

پرسش دانش و کنترل  12پرسش دانش و کنترل خود و 

اي کرونباخ براي اين مقدار آلف .شده استفرآيند استفاده

محاسبه شد که حاکی از قابليت باالي  782/0بخش، 

نامه بود، پيش آزمون در دانشگاه سراوان به تعداد پرسش
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نفر انجام پذيرفت که اطالعات آن ها وارد تحليل  30

 نهايی نگرديد.

در مرحله دوم براي بررسی پايايی صفت هاي مکنون 

( و AVEخراج شده)پژوهش، مقدار ميانگين واريانس است

هاي مکنون ( و هر يک از صفتCRپايايی ترکيبی)

هاي مکنون پژوهش استخراج شد. براي اينکه صفت

 ايدپژوهش از روايی و پايايی مناسبی برخوردار باشند ب

( باالتر از AVEمقدار ميانگين واريانس استخراج شده)

دار و مق 6/0باالتر از  (CR)ترکيبی و مقدار پايايی 5/0

اضر ح پژوهش باشد. در 5/0باالتر از  (α)کرونباخ  فايآل

 ساختاري معادالت يابیاز مدل براي آزمون فرضيات

هاي جهت استخراج مدل اثر مهارت. گرديد استفاده

فراشناختی و خودکارآمدي تحصيلی بر عملکرد تحصيلی 

)روش حداقل مربعات  1SMART  PLS از نرم افزار

 .جزئی( استفاده شد
 

 هایافته

ها نشان داد که ميانگين سن يافته: آمار توصيفی

سال با انحراف معيار  26/22گويان موردمطالعه پاسخ

گويان، زن و درصد از پاسخ 2/34بود. همچنين  683/1

گويان درصد از آنها مرد بودند. توزيع فراوانی پاسخ 8/65

برحسب رشته تحصيلی نشان داد که رشته ترويج و 

درصد داراي بيشترين فراوانی  3/23ا آموزش کشاورزي ب

گويان مورد مطالعه است. همچنين ميانگين معدل پاسخ

 بود. 55/1با انحراف معيار  37/15

 
 گويان برحسب رشته تحصيلیتوزيع فراوانی پاسخ -1جدول 

 درصد فراوانی گرايش تحصيلی

 3/23 28 آموزش کشاورزي و ترويج

 2/19 23 اقتصاد کشاورزي

 7/16 20 کیپزشگياه

 7/11 14 دارويی گياهان

 3/18 22 گياهی توليدات

 5/7 9 زراعت

 8/0 1 باغبانی

 5/2 3 زدايیبيابان

 100 120 جمع

 

 هاي مرتبط با سازه دانش و کنترل خود، گويه بين از

 واقف خود هايآموخته قوت و ضعف نقاط به" گويه

 ضوعمو به کالسدر "و  243/0 تغييرات ضريب با "هستم

 گوش شودمی تدريس آنچه به واقعاً و کنممی فکر درس

 تصميم وقتی "و  259/0تغييرات ضريب با "دهممی

 براي را خاصی زمانی محدوده بگيرم ياد را مطلبی گرفتم

 ترتيب به 260/0 تغييرات ضريب با "کنممی تعيين آنها

 .دارند قرار اولويت در و هستند اهميت بيشترين داراي
 

 اولويت بندي گويه هاي سازه دانش و کنترل خود  -2جدول 
انحراف  ميانگين دانش و کنترل خود رديف

 معيار

 اولوبت ضريب تغييرات

 1 243/0 747/0 80/3 به نقاط ضعف و قوت آموخته هاي خود واقف هستم. 1

شود، گوش در کالس به موضوع درس فکر می کنم و واقعاً به آنچه تدريس می 2

 دهم.می

07/3 796/0 259/0 2 

وقتی تصميم گرفتم مطلبی را ياد بگيرم محدوده زمانی خاصی را براي آن تعيين  3

 کنم.می

80/3 801/0 260/0 3 

 4 268/0 793/0 96/2 توانم مدت زيادي روي يک موضوع دقت کنممی 4

 5 272/0 825/0 03/3 آيد.زنم در امتحان بگيرم درست از آب در میاي که حدس مینمره 5

 6 289/0 886/0 07/3 با پشتکار و تالش زياد می توانم در يادگيري درس موفق شوم. 6

 7 307/0 998/0 25/3 کنم.با پشتکار زياد نسبت به تعهدات خود جهت مطالعه يک درس اقدام می 7

 8 360/0 021/1 84/2 ام را در چه وقتی انجام دهم.دانم تکاليف درسیمن کامالً می 8

ر يک روز تکاليف درسی خود را بر اساس برنامه به صورت مرتب و منظم انجام د 9

 دهم. می

87/2 1076 375/0 9 
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 " گويه هاي سازه دانش و کنترل فرآيند،گويه بين از 

-می انجام ريزيبرنامه اساس بر را هفته هايفعاليت کليه

پيش از مطالعۀ يک "" و 272/0 تغييرات ضريب با " دهم

س، زمان موردنياز براي مطالعه و يادگيري آن را در

 به توجه با"و  274/0تغييرات  ضريب با "کنمتعيين می

 کنممی تعيين را مطالعه سرعت اختيار دارم در که زمانی

 بيشترين داراي ترتيب به 277/0تغييرات  ضريب اب"

 .گيرندمی قرار و در اولويت هستند اهميت
 

 هاي سازه دانش و کنترل فرآيندگويهاولويت بندي   - 3جدول 
 اولوبت ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين دانش و کنترل فرآيند رديف

 1 272/0 803/0 96/2 دهم.ريزي انجام میهاي هفته را بر اساس برنامهکليه فعاليت 1
پيش از مطالعه يک درس، زمان موردنياز براي مطالعه و يادگيري آن را  2

 کنم.تعيين می
13/3 856/0 274/0 2 

 3 277/0 83/0 00/2 کنم.با توجه به زمانی که در اختيار دارم سرعت مطالعه را تعيين می 3
 4 277/0 825/0 98/2 کنم.چگونه خواندن را بر حسب اهداف مطالعه تعيين می ،پيش از مطالعه 4
ی قبل از مطالعه کتاب، ابتدا فهرست مطالب آن را در زمان کوتاه 5

 کنم.خوانی میپيش
03/3 845/0 283/0 5 

 6 289/0 840/0 97/2 کنم.از ابتداي سال، برنامه مشخصی براي مطالعه دروس تنظيم می 6
هاي موجود و مناسب )مانند تعطيالت و وقت استراحت( براي از فرصت 7

 کنم.يادگيري استفاده می
91/2 830/0 285/0 7 

 8 286/0 877/0 07/3 کنم.العه باشم، بين مطالعه استراحت میاگر مدت طوالنی مجبور به مط 8
کنم درباره موضوع فکر کنم و تعيين کنم چه هنگام مطالعه سعی می 9

 چيزي را از موضوع بياموزم.
07/3 059/1 345/0 9 

زمان مورد نياز براي انجام تکاليف درسی را قبل از انجام آن ها پيش  10
 کنم.بينی می

05/3 052/1 345/0 10 

می توانم هدف از يادگيري را )چيزي را که بايد ياد بگيرم( به روشنی  11
 مشخص کنم.

91/2 77/1 370/0 11 

 12 384/0 104/1 88/2 کنم.ها را مطالعه میدر طول ترم به طور مرتب و منظم درس 12

 
 گويه هاي سازه دانش و کنترل ارزشيابی،گويه بين از

 با "کنممی طرح پرسش کتاب مطالب از مطالعه هنگام "

 پاسخ از قبل در جلسه امتحان"و  0 265/تغييرات ضريب

 ورقه گوشه در و تهيه را جواب از طرحی پرسشی هر به

 و ترتيب به 266/0تغييرات ضريب با "نويسممی امتحانی
 انجام شدهتعيين هايزمان در را خود درسی تکاليف "

 به ترتيب داراي 265/0 تغييرات ضريب با " دهممی

 .دارند قرار اولويت در و هستند اهميت بيشترين
 

 یابیارزش كنترل و دانشهاي بندي گويهاولويت -  4جدول 
 اولوبت ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين يابیدانش و کنترل ارزش رديف

 1 265/0 824/0 10/3 ميکنم طرح پرسش کتاب مطالب از مطالعه هنگام 1
 گوشه در و تهيه را از جواب طرحی پرسشی هر به پاسخ از قبل امتحان جلسه در 2

 .نويسممی امتحانی ورقه
00/3 799/0 267/0 2 

 3 267/0 817/0 07/3 .دهممی تعيين شده انجام هايزمان در را خود درسی تکاليف 3
 طرح خود براي آيدمی در امتحان زنممی حدس که را هايیپرسش مطالعه، هنگام 4

 .دهمپاسخ می و کنممی
04/3 844/0 278/0 4 

 5 282/0 840/0 98/2 آورممی عمل به امتحان هاي خودآموخته از مستمر طوربه مطالعه جريان در 5
-می را خود يادگيري ميزان پرسم ومی هايیپرسش خود از مطالب خواندن از بعد 6

 .سنجم
05/3 868/0 285/0 6 

 7 285/0 850/0 98/2 .نويسممی حفظ از فصل مطالعه آن از پس را فصل هر آخر هايپرسش سخ پا 7
-می عمل به امتحان خود از کنممطالعه می که مطالبی يادگيري در اطمينان براي 8

 .آورم
94/2 892/0 303/0 8 

 9 315/0 923/0 93/2 .کنممی کنترل جريان مطالعه در و تنظيم از قبل را خود مطالعه زمان 9
 10 353/0 053/1 98/2 کنممی مقايسه دانشجويان ساير هايبا پاسخ را خود هايپاسخ امتحان انجام از پس 10
 11 371/0 053/1 84/2 .کنممی کنترل و را تنظيم خود مطالعه سرعت موجود زمان به توجه با 11
 گامهن تا کنممی تهيه فصل با آن ارتباط در پرسش تعدادي فصل خوانیپيش موقع 12

 بگيرم ياد بايد را چه چيزي بدانم مطالعه
33/3 879/3 140/1 12 
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 گويه هاي سازه راهبردهاي فراشناختی، گويه بين از

 تفکر هايبردراه از امتحان هايپرسش حل براي "

 ضريب با" کنممی استفاده  )مسئله حل مثل( مختلفی

 دادن به پاسخ به شروع آنکه از قبل "و 248/0تغييرات 

با " کنممی فکر آنها معناي به بکنم امتحان هايپرسش

 حل به مربوط اطالعات"و 266/0تغييرات  ضريب

 با " کنممی دهیسازمان و انتخاب را امتحان هايپرسش

 اهميت بيشترين داراي ترتيب به 270/0ضريب تغييرات

 .دارند قرار اولويت در و هستند

 
 راهبردهاي فراشناختی سازههاي بندي گويهاولويت - 5جدول 

 اولوبت ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين راهبردهاي فراشناختی رديف
 )مسئله حل مثل( تفکر مختلفی هايبردراه از امتحان سؤاالت حل براي 1

 .ميکنم استفاده
09/3 767/0 248/0 1 

 آنها معناي به امتحان بکنم هايبه پرسش دادن پاسخ به شرروع آنکه از قبل 2
 .کنممی فکر

11/3 828/0 266/0 2 

 3 270/0 838/0 11/3 .کنممی دهیسازمان و را انتخاب امتحان هايپرسش حل به مربوط اطالعات 3
 ماهاي قبلیدانسته و هاي امتحانپرسش بين چگونه که پرسممی خودم از 4

 .کنم برقرار ارتباط
19/2 015/1 318/0 4 

 5 323/0 990/0 06/3 .کنم کشف را هاي امتحانپرسش اصلی عنیم يا ايده کنممی تالش 5

 

 گويه هاي سازه خودکارآمدي تحصيلی، گويه بين از 

 سخنرانی هنگام در يافتهسازمان بردارييادداشت "

 عبارات فهميدن "و 252/0تغييرات  ضريب با "استاد

 بيشتر فهميدن " و" خوانيدمی کتابتان در در مشکل

 داراي ترتيب به 266/0 تغييرات ضريب اب که عقايدي

 .دارند قرار اولويت در و هستند اهميت بيشترين
 

 تحصيلی هاي خودکارآمديبندي گويهاولويت  - 6جدول 
 اولوبت ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين تحصيلی خودکارآمدي رديف
 1 252/0 279/0 14/3 .سخنرانی استاد هنگام در يافتهسازمان بردارييادداشت 1
 2 264/0 794/0 01/3 درسی کتاب در مشکل عبارات فهميدن 2
 3 266/0 837/0 15/3 .خوانيدمی کتابتان در که عقايدي بيشتر فهميدن 3
 4 273/0 863/0 17/3 .کالسی هايبحث در شرکت 4
 دروس مطالب به درس يک به مربوط مطالب دادن ارتباط 5

 ديگر
05/3 839/0 275/0 5 

 6 279/0 845/0 03/3 .دانشجويی انجمن انتخابات در شرکت 6
 7 279/0 868/0 11/3 .شوندمطرح می درس کالس در که مطالبی بيشتر فهميدن 7
 8 282/0 877/0 11/3 .خوب هاينمره گرفتن 8
 9 283/0 840/0 97/2 کنندهدرس کسل يک به مربوط هايکالس در منظم شرکت 9
 10 284/0 855/0 01/3 درس محاسباتی به مربوط مطالب شتربي بر يافتن تسلط 10
 11 286/0 849/0 97/3 رياضی ساده محاسبه يک انجام 11
 12 288/0 860/0 98/2 درس کالس در استاد عقيده کشيدن چالش به 12
 13 290/0 870/0 00/3 .)هنري ورزشی،(دانشگاه  برنامهفوق فعاليتهاي در شرکت 13
 14 292/0 857/0 93/2 .ها کالس بيشتر در خوب هاينمره گرفتن 14
 15 292/0 913/0 13/3 سخنرانی در خالل مشکل موضوعات به دادن گوش دقت با 15
 16 293/0 879/0 00/3 آسان درس کالس يک در پرسش به داد پاسخ 16
 17 294/0 868/0 95/2 سخت درس کالس يک در پرسش به داد پاسخ 17
 18 298/0 910/0 06/3 ديگر دانشجويی هب خصوصی تدريس 18
 را دوست آن که درسی به مربوط مطالب بر يافتن تسلط 19

 نداريد
02/3 898/0 298/0 19 

 20 301/0 874/0 90/2 .کامپيوتر از کردن استفاده 20
 21 301/0 917/0 03/3 .شويد مطلب متوجه دقيقاً که حدي به مطالعه 21
 22 302/0 886/0 93/2 ياد گرفتن شتاب با جاي به ينهطمأن با و مداوم مطالعه 22
 23 302/0 871/0 88/2 .او با آشنا شدن منظور به استاد يک با خصوصی صحبت 23
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 (6)ادامه جدول 

 اولوبت ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين تحصيلی خودکارآمدي رديف

 24 302/0 935/0 09/3 .کردن جلب را اساتيد احترام 24

 25 304/0 907/0 98/2 .کتابخانه از مفيد استفاده 25

 26 306/0 907/0 97/2 .داريد درس توجه کالس به شما که استاد در تفکر اين ايجاد 26

 27 307/0 967/0 18/3 .ديگر دانشجويی به مفهوم يک دادن توضيح 27

 28 307/0 926/0 02/3 .تشريحی هايآزمون دادن 28

 يا غلط/اي، صحيحچندگزينه( یتست هايآزمون دادن 29

 .)جورکردنی

08/3 954/0 310/0 29 

 30 313/0 919/0 94/2 باال باکيفيت کوتاه پژوهش يا رساله يک نوشتن 30

 31 326/0 32/1 17/3 .شدن حاضر کالس در منظم طوربه 31

 آن که مجدد مفهومی دادن توضيح براي استاد از درخواست 32
 .داينفهميده درستیرا به

09/3 012/1 327/0 32 

 

گيري پژوهش: روايی و پايايی بررسی مدل اندازه

مدل اثر فراشناخت و خودکارآمدي تحصيلی بر پيشرفت 

تحصيلی طی سه مرحله بررسی بار عاملی، پايايی مدل و 

گيري روابط روايی تشخيصی بررسی شد. در مدل اندازه

ست. هاي مکنون و نشانگرها در خور توجه ابين صفت

صورت منظور از صفت مکنون متغيري است که به

گيري نمود و بايد آن را از طريق توان اندازهمستقيم نمی

صورت پذيري که بهنشانگرها يا متغيرهاي مشاهده

گيري را دارند مورد سنجش و مستقيم قابليت اندازه

گيري قرار دهيم. تحليل عاملی تأييدي اساسًا يک اندازه

کند يه است  و اين مطلب را  بيان میروش آزمون فرض

که آيا نشانگرهايی که براي معرفی سازه يا متغيرهاي 

اند واقعاً معرف آنها هستند يا مکنون در نظر گرفته شده

نمايد که آزمايد و همچنين مشخص مینه، را می

نشانگرهاي انتخابی با چه دقتی معرف يا برازنده متغير 

يا روائی به اين پرسش  مکنون هستند. مفهوم اعتبار

گيري تا چه حدي خصيصه دهد که ابزار اندازهپاسخ می

سنجد. در مرحله اول به بررسی بار عاملی موردنظر را می

 هريک از متغيرهاي مکنون پژوهش پرداخته شد و

 

 

 

 

 

 

شود از بين یممشاهده  2که در شکل  طورهمان

راهبردهاي   ،1یفراشناختي هامهارتي هاسازه

( داراي بيشترين 854/0با بار عاملی ) "(M) راشناختیف

ي فراشناختی است. هامهارتبستگی با متغير مکنون هم

يابی بيشترين سهم را سازه دانش و کنترل ارزش واقع در

ي فراشناختی هامهارتدر تبيين و تفسير متغير مکنون 

ي بعدي به هاسازهدارد و داراي بيشترين اهميت است. 

ار بار عاملی، راهبردهاي فراشناختی، دانش و ترتيب مقد

همچنين در  کنترل خود و دانش و کنترل فرآيند است.

،  2يلیتحصي خودکارآمدي متغير مکنون هاسازهميان 

(  800/0با بار عاملی ) "(Dي کالس درس )هامهارت"

ي خودکارآمد مکنون متغير با بستگیهم بيشترين داراي

ي کالس درس هامهارتگر نشانواقع  . دراست تحصيلی

 مکنون متغير تفسير و تبيين در را سهم بيشترين

 اهميت بيشترين داراي و دارد ي تحصيلیخودکارآمد

ي بعدي به ترتيب مقدار بار عاملی، هاسازه .است

ي هامهارت"و  "ي آزمونهامهارتاطمينان به "

 است. "پژوهش
 

 

 

 

                                                                                  
1.   META COGNITION SKILS 

2. ACADEMIC SELF EFFICACY 
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 ي فراشناختی و خودکارآمدي تحصيلیهامهارتي نشانگرهاي رمعنادانتايج بررسی اعتبار و سطح  -7جدول 

 يمعنادارسطح  خطاي استاندارد tمقدار  بار عاملی عالمت نشانگر صفت مکنون

 

 

 ي فراشناختیهامهارت

 854/0 489/31 027/0 001/0 (M) یفراشناختراهبردهاي 

 674/0 944/10 062/0 000/0 (Kيابی )ارزشدانش و کنترل 

 786/0 614/14 053/0 000/0 (KSخود )کنترل  دانش و

 807/0 367/21 038/0 000/0 (KPفرآيند )دانش و کنترل 

 

 خودکارآمدي تحصيلی

 800/0 31/16 049/0 000/0 (Dدرس )ي کالس هامهارت

 599/0 158/8 073/0 000/0 (Rپژوهش )ي هامهارت

 759/0 606/15 049/0 000/0 (Tآزمون )ي هامهارت

 اطمينان درصد 99ي در سطح معنادار**

 

ي معناداردر مدل معادالت ساختاري براي آزمون 

استفاده  tپارامترهاي مدنظر در مدل از شاخص آماري 

 2از  تربزرگشود. لذا پارامترهايی که داراي مقادير یم

 & Bentlerهستند ) معنادارآماري  لحاظ ازهستند 

Yuan, 1999.)  با توجه به آمارهt ه براي تمام ضرايب ک

، باالتر از موردمطالعهي مکنون هاصفتاين نشانگرها و 

در  مورداستفادهيري گاندازهي هامدلاست پس  2مقدار 

 کهپژوهش حاضر مناسب بوده و نشان از آن دارند 

ي هاصفتيري گاندازهبراي  مورداستفادهنشانگرهاي 

اين پژوهش با ساختار عاملی و  موردمطالعهمکنون 

 قبولی دارند.زيربناي نظري پژوهش تطابق قابل
هاي مکنون در مرحله دوم براي بررسی پايايی صفت

( و AVEپژوهش مقدار ميانگين واريانس استخراج شده )

( و هر يک از صفت هاي مکنون CRپايايی ترکيبی )

 (.8پژوهش استخراج شد )جدول 

 
و  (AVE)حليل واريانس استخراج شده نتايج ت -8جدول 

 ي مکنون پژوهشهاصفت (CR)پايايی ترکيبی 
 آلفاي کرونباخ AVE CR صفت مکنون

 78/0 860/0 606/0 ي فراشناختیهامهارت

 71/0 766/0 525/0 خودکارآمدي

 

در مرحله سوم براي دقت بيشتر در تفسير مدل 

هاي مکنون طراحی شده، از روايی تشخيصی براي صفت

مدل معادالت  پژوهش استفاده شد. اين ضرايب در

عمدتا جهت بررسی رابطه بين متغيرهاي  ساختاري

زا و صفت هاي مکنون مورد استفاده قرار مستقل برون

 که دهدمی نشان ،(9)جدول در مندرج مقاديرگيرد. می

-معنی بستگیهم مطالعه مورد مکنون هاي صفت بين

 .است داشته وجود داري

 
ن پژوهش بستگی متغيرهاي مکنواتريس همم -9جدول 

 )روايی تشخيصی(
 يهامهارت متغيرهاي مکنون

 فراشناختی

 پيشرفت

 تحصيلی

 خودکارآمدي

 تحصيلی

 ي فراشناختیهامهارت

 پيشرفت تحصيلی

 خودکارآمدي تحصيلی

**779/0 
**411/0 

**49/0 

-- 
**1 

**566/0 

-- 

-- 
**724/0 

بستگی جذر واريانس توجه: اعداد روي قطر ماتريس، هم

 p<0.05     **p<0.01      * است.     شدهاستخراج

 

معيار کلی نيکويی : هاي برازندگی مدلشاخص

براي روش حداقل مربعات جزئی در نظر  (GOF)برازش 

اي از هاي اين معيار دامنهگرفته شده است که شاخص

 صفر تا يک را در بردارند و به چهار شاخص 

د. شونمطلق، نسبی، مدل درونی و بيرونی تقسيم می

هاي توصيفی و هاي مطلق و نسبی، شاخصشاخص

اند، بدين معنا که استنباطی مبتنی بر قصاوت در کيفی

مورد معناداري آماري از ارزش هاي آنها وجود ندارد. هر 

ها در بازًه بين صفر و يک قرار می کدام از اين شاخص

بيشتر باشند،  5/0گيرند و هر چه به يک نزديکتر و از 

ازش کامل و خوب دارند. به طور کلی اين حکايت از بر

چهار شاخص کيفيت مدل را برازش می کنند. شاخص 

مطلق از قدر مطلق خطاها و شاخص نسبی از نسبت 

(. پژوهش Manuel et al., 2009برد )خطاها بهره می

مختلف نشان داده اند، ارزش شاخص نيکويی برازش 
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شد به بيشتر از آنچه به مدل بيرونی بستگی داشته با

( 4مدل درونی بستگی دارد. همان طور که در جدول)

نشان داده شده است، مقادير شاخص هاي برازندگی 

براي مدل ارائه شده، نشان دهنده برازندگی خوب مدل 

 است و مدل آزمون شده تأييد می شود.

آزمون فرضيات پژوهش در بررسی اثر فراشناخت و 

ی مدل خودکارآمدي بر پيشرفت تحصيلی: با بررس

ا بعد گيري و تأييد روايی و پايايی آن در مرحله باندازه

استفاده از معادالت ساختاري به بررسی فرضيات 

پژوهش پرداخته شد. مدل معادالت ساختاري به عنوان 

زمان تکنيکی قوي جهت تحليل معادالت رگرسيون هم

ين است که در قالب تحليل مسير در بررسی رابطه علّی ب

ل به کار گرفته شد. نقشه معادالت متغيرهاي مد

( نمايش داده شده است که بر 2ساختاري در مدل )شکل

 گيري و تأييداساس نتايج حاصل از بررسی مدل اندازه

، هاي قبل توسعه يافته استروايی و پايايی آن در بخش

 می توان نتيجه گرفت ساختار مدل مناسب است. حال با

 ي مناسب می توانگيردر دست داشتن يک مدل اندازه

 فرضيات را به وسيله بررسی مدل ساختاري آزمون کرد.

شود، اثر مشاهده می 11طور  که در جدول همان

هاي فراشناختی بر پيشرفت تحصيلی با مستقيم مهارت

( و سطح معنی t=683/1( و مقدار )β=176/0مقدار )

معنی دار نشد و فرضيه پژوهش رد  102/0داري 

 هاي فراشناختی برغير مستقيم مهارتشود. ولی اثر می

و مقدار  (β=235/0)پيشرفت تحصيلی با مقدار 

(174/4t=)  معنی دار شد و  00/0و سطح معنی داري

فرضيه پژوهش تأييد می شود. همچنين تاثير 

خودکارآمدي تحصيلی بر پيشرفت تحصيلی با مقدار 

(481/0=β)  و مقدار(514/5t=)  و سطح معنی داري

 دار شد و فرضيه پژوهش تأييد می شود. معنی 00/0
 

 اي برازندگی مدل ساختاريشاخص ه -10جدول 
 مقدار شاخص نوع شاخص مقدار شاخص نوع شاخص

شاخص مدل  794/0 شاخص مطلق

 بيرونی

989/0 

شاخص مدل  889/0 شاخص نسبی

 درونی

911/0 

 
 

 الگو معناداري سطح و شده تبيين اريانسو غيرمستقيم، مستقيم، اثر استانداردشده ضرايب برآورد -11 جدول

 

 

 

 

 

 پيشرفت تحصيلی

 

 

 

 

 ي فراشناختیهامهارت

 

 

 

 مستقيم اثر

βمقدار 

 
t مقدار 

 خطاي

 استاندارد

 سطح

 معناداري

آزمون 

 فرضيه

 رد 102/0 1/0 683/1 176/0

 اثر

 يرمستقيمغ
 يدتائ 00/0 05/0 174/4 235/0

 خودکارآمدي تحصيلی

 يدتائ 00/0 08/0 514/5 481/0 مستقيم اثر

 اثر

 يرمستقيمغ
- - - - - 

 اطمينان درصد 99ي در سطح معنادار**

 

 فرضيه 2 شکل شدهمشاهده مسير ضرايب به توجه با

 طوربه تحصيلی عملکرد بر فراشناختی هايمهارت تأثير

 بر تحصيلی خودکارآمدي اما. نيست معنادار مستقيم

 پس. دارد معناداري و مستقيم اثر تحصيلی عملکرد

 پيشرفت بر فراشناختی هايمهارت که گفت توانمی

 فرضيه و دارد معناداري و غيرمستقيم رابطه تحصيلی

 مقدار ميزان اساس بر همچنين. شودمی تائيد ما پژوهش

R خودکارآمدي و فراشناختی هايمهارت شده،تعديل 

 را تحصيلی عملکرد متغير واريانس درصد 4/34 تحصيلی

 .است نموده تبيين

گيري پژوهش: روايی و پايايی بررسی مدل اندازه

مدل اثر فراشناخت و خودکارآمدي تحصيلی بر پيشرفت 

تحصيلی طی سه مرحله بررسی بار عاملی، پايايی مدل و 

گيري روابط روايی تشخيصی بررسی شد. در مدل اندازه
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هاي مکنون و نشانگرها در خور توجه است. بين صفت

صورت  ر از صفت مکنون متغيري است که بهمنظو

گيري نمود و بايد آن را از طريق توان اندازهمستقيم نمی

نشانگرها يا متغيرهاي مشاهده پذيري که بصورت 

-گيري دارند مورد سنجش و اندازهمستقيم قابليت اندازه

گيري قرار دهيم. تحليل عاملی تأييدي اساساً يک روش 

آزمايد که آيا ن نکته را میآزمون فرضيه است  و اي

نشانگرهايی که براي معرفی سازه يا متغيرهاي مکنون 

اند، واقعًا معّرف آنها هستند يا نه. در نظر گرفته شده

نمايد که نشانگرهاي انتخابی با چه همچنين مشخص می

دقتی معرف يا برازنده متغير مکنون هستند. مفهوم 

دهد که ابزار یاعتبار يا روائی به اين پرسش پاسخ م

سنجد. گيري تا چه حدي خصيصه مورد نظر را میاندازه

در مرحله اول به بررسی بار عاملی هريک از متغيرهاي 

 2که در شکل  طورهمان مکنون پژوهش پرداخته شد و

 یفراشناختي هامهارتي هاسازهشود از بين یممشاهده 

( 854/0با بار عاملی ) "(M) بردهاي فراشناختی، راه

ي هامهارتبستگی با متغير مکنون داراي بيشترين هم

يابی سازه دانش و کنترل ارزش واقع درفراشناختی است. 

بيشترين سهم را در تبيين و تفسير متغير مکنون 

 ي فراشناختی دارد و داراي بيشترين هامهارت
 

 

 

 

 

 

 

R – Square= 0.34,     p-value=0.000,    SRMR= 0.655,    SE= 0.063 

 

 

 
 

 

 

 

 
 پيشرفت تحصيلی بر خودکارآمدي و فراشناختی هايمهارت اثر ساختاري معادالت مدل -2 شکل

 

پژوهش  جيپژوهش با نتا افتهي نيااهميت است. 

(Bradford et al., 2006)  ،(Abedini et al., 2010)  و

 (Baradaran et al., 2014)پژوهش  جيبا نتا نيهمچن

 است.سو هم
بعدي به ترتيب مقدار بار عاملی،  يهاسازه

راهبردهاي فراشناختی، دانش و کنترل خود و دانش و 

ي متغير هاسازههمچنين در ميان  کنترل فرآيند است.

 ACADEMIC SELF) يلیتحصي خودکارآمدمکنون 

EFFICACY ،)"هامهارت( ي کالس درسD)"  با بار

 متغير با بستگیهم بيشترين (  داراي800/0عاملی )

نشانگر واقع  . دراست ي تحصيلیخودکارآمد مکنون

 و تبيين در را سهم ي کالس درس بيشترينهامهارت

 داراي و دارد ي تحصيلیخودکارآمد مکنون متغير تفسير

ي بعدي به ترتيب مقدار هاسازه .است اهميت بيشترين

و  "ي آزمونهامهارتاطمينان به "بار عاملی، 

 است. "ي پژوهشهامهارت"

 پيشنهادهاو  گيرينتيجه
هاي پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثير مهارت

فراشناختی و خودکارآمدي تحصيلی بر پيشرفت 

تحصيلی دانشجويان کشاورزي انجام شد. براي نيل به 
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هاي فراشناختی و اين مقصود، با توجه به تأثير مهارت

خودکارآمدي تحصيلی بر پيشرفت تحصيلی و پيشينه 

الگوي مفهومی پيشنهاد شد و با نظري و تجربی، يک 

يابی معادالت ساختاري مورد استفاده از روش مدل

هاي مهارتآزمون قرار گرفت. نتايج حاکی از آن بود که 

فراشناختی اثر غيرمستقيم و معناداري روي پيشرفت 

تحصيلی دارد و خودکارآمدي تحصيلی نيز اثر مستقيم و 

ديگر عبارتبه. گذاردمعناداري بر پيشرفت تحصيلی می

هاي فراشناختی بر پيشرفت تحصيلی زمانی اثر مهارت

معنادار است که دانشجويان به سطحی از خودکارآمدي 

هاي معنادار بودن اثر مهارت تحصيلی رسيده باشند.

فراشناختی و خودکارآمدي تحصيلی بر پيشرفت 

دهنده اين است که تحصيلی دانشجويان نشان

هاي فراشناختی و ارتدانشجويانی که داراي مه

خودکارآمدي تحصيلی بااليی هستند از پيشرفت 

 تحصيلی باالتري برخوردارند. 

هاي اين پژوهش و اهميت با توجه به يافته

هاي فراشناختی و خودکارآمدي تأثيرگذاري مهارت

توان به اين تحصيلی بر پيشرفت تحصيلی دانشجويان می

اشناختی و هاي فرنتيجه رسيد که دو متغير مهارت

توانند نقش تأثيرگذاري بر خودکارآمدي تحصيلی می

پيشرفت تحصيلی دانشجويان داشته باشند و باعث 

افزايش توانايی آنها براي اتمام تحصيالت دانشگاهی و 

التحصيلی شوند. همچنين از رسيدن به مرحله فارغ

هاي علمی و عملی ها و مهارتلحاظ کسب صالحيت

قبولی را کسب صيلی نمره قابلموردنياز هر رشته تح

نمايند. مؤسسات آموزشی نيز با در نظر گرفتن اهميت 

هاي فراشناختی و خودکارآمدي تحصيلی بر مهارت

توانند رويکردي پيشرفت تحصيلی دانشجويان می

هاي ريزي، توسعه و تکامل برنامهمناسب جهت برنامه

ن را آموزشی در پيش گيرند تا بتوانند بهترين نتايج ممک

براي مؤسسه آموزشی و دانشجويان رقم زنند. به اين 

ترتيب، اين مؤسسات قادر خواهند بود از بسياري از 

مشکالت اساسی زندگی تحصيلی دانشجويان و نظام 

آموزشی مانند مسئله افت تحصيلی و پايين بودن سطح 

پيشرفت تحصيلی دانشجويان و کاهش کيفيت آموزش 

 يري نمايند.ها جلوگمؤسسات و دانشگاه

 هاييافته اساس بر و شدهمطرح موارد به توجه با

 گريز براي تربيت تعليم و نظام شودمی پيشنهاد پژوهش

 ساختن نهادينه وار وطوطی يادگيري و بانکی آموزش از

 فراگيرانی پرورش و معنادار يادگيري _فرآيند ياددهی

 به يابخودارزش و گرانعکاس خود و فکور ورز،انديشه

 يادگرفتن چگونه آن طريق از که بينديشد سازوکارهايی

 ميزان خودکارآمدي طريق اين از تا بياموزد فراگيران به را

 توان آغازي،خود پذيري،مسئوليت تمرکز، تعمّق، يعنی

 را آنان ارزشيابیخود و مسئله، خودکاوي حل و خلق

سازوکارها  اين ترينمهم از يکی شک بدون بخشد. بهبود

 فراشناخت آموزش هايمهارت و راهبردها به آوردنروي

 .است

 براي که شودمی ها توصيههمچنين براساس يافته

 مشاور خودکارآمدي تحصيلی دانشجويان، اساتيد ارتقاي

 ،هاي ارتباطیمناسب مانند مهارت هايیکالس

برگزار نمايند.   حواس تمرکز افزايش برداري، ويادداشت

دانشجويان  ايجاد کرد که هايیتوان فرصتهمچنين می

 کنفرانس در ارائه مانند خودهاي  توانايی در خالل آن 

را ابراز  فعاالنه کالس اداره و بزرگ و کوچک هايکالس

 به عالقه دانشجويان، در انگيزه ايجاد با نمايند. همچنين

 ارتقاي باعث نهايتاً و داده افزايش آنان را در رشته

افزايش  جهت ند. بنابراينشو کارآمدي دانشجويان

 عالوه بر که شودمی توصيه دانشجويان اين خودکارآمدي

 ايجاد محيطی با نيز دانشگاه مشاوره مرکز راهنما، اساتيد

مديريت  فنون هايکارگاه برگزاري و گرانهحمايت

 دهند. کاهش آنان در را حس اين استرس،

 در اين راستا با توجه به وجود رابطه معنادار ميان

تحصيلی، بايد آگاهی پيشرفت هاي فراشناختی و مهارت

 هاي فراشناختی را در دانشجويان افزايش داد.از مهارت

 هاي فراشناختیمهارت تواندمی که مهم عوامل از يکی

 اجتماعی حمايت دهد، قرار تأثير تحت را دانشجويان

مثل اساتيد  مهم افراد از دريافتی حمايت خصوصبه

و  فراشناخت نظير دانش مهم هايفهمؤل آموزش است.

 ازجمله يابی و دانش و کنترل خودکنترل ارزش

 .استدانشگاه و اساتيد  به حاضر پژوهش پيشنهادهاي

 بيشتر يادگيري به کهآن ضمن بعد دو اين آموزش

 ارتقاي به الزم هايمهارت به فراگيران تجهيز با انجامدمی

 به توجه با شود.می منجر نيز آنها خودکارآمدي تحصيلی
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 حل در مفيد روش يک عنوانبه فراشناخت آموزش تأثير

 و يادگيري در ويژه هاينارسايی داراي دانشجويان مسأله

 مهارت و دانش پيشرفت بهبود منظوربه همچنين

 نحوه و روش اين که گرددمی پيشنهاد آنان فراشناخت

 . با گيرد قرار اساتيد و متخصصان اختيار در آن اجراي

 ويژه طورفراشناختی، به هايآموزش اثربخشی به توجه

 درس کالس هايبرنامه از بخشی عنوانبه بايد برنامه اين

 همچنين .شود گنجانده درسی ريزيبرنامه و آموزشگاهی

 پرسش خود از بايد فراشناختی شيوه تدوين در اساتيد

 چه موضوع، يک يادگيري براي بايد يادگيرنده کنند،

 اين بايد روشی چه با و چگونه بداند؟ را اطالعاتی و حقايق

 بايد چرا درنهايت و کند دهیسازمان را اطالعات و حقايق

بداند؟ با مشخص شدن پاسخ اين پرسش را موضوع اين

نحوه يادگيري فراگيران تري از شناخت دقيقتوان می ها

ها و کارگاه هاي آموزشی به دست آورد. لذا تدوين برنامه

کارگيري ساتيد نيز می تواند به آنان در بهبراي ا

 هاي مبتنی بر اصول فراشناختی نيز ياري برساند.روش
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