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ABSTRACT
Objectives The present study aimed to investigate the moderating role of subjective well-being on the
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relationship of goal orientation (skill-oriented, performance-oriented, performance-avoidance) and
metacognition with the academic self-efficacy in students of Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz City, Iran.
Methods This was a cross-sectional research with correlational design. The study population comprised
all students of Islamic Azad University Ahvaz Branch, Ahvaz City, Iran. The research sample included 400
students (200 boys and 200 girls), who were selected by multi-stage cluster sampling method. For the
measurement of the study variables, goal orientation questionnaire, state metacognition inventory, satisfaction with life scale, and college academic self-efficacy scale were used.
Results The results of the Pearson correlation coefficient indicated a significant correlation (P<0.0001)
between subjective well-being, goal orientation (skill-oriented, performance-oriented, performanceavoidance) and metacognition with academic self-efficacy among the students. Moreover, the adjusted
regression analysis indicated that subjective well-being had an adjusting role on the relationship of goal
orientation and metacognition with the academic self-efficacy.
Conclusion The relationship between goal orientation (skill-oriented, performance-oriented, performance- avoidance) and metacognition with academic self-efficacy is not a simple linear associ-ation but
adjusted and moderated by subjective well-being.
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هدف هدف از این پژوهش ،بررسی نقش تعدیلکننده احساس بهزیستی ذهنی در رابطه جهتگیری هدف (تبحری ،عملکردگرا و عملکردگریز) 
و فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز بود.

مواد و روشها طرح این پژوهش ،طرح مقطعیتوصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اهواز بود .نمونهها شامل  400نفر ( 200دختر و  200پسر) بودند که به صورت تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای گردآوری
دادهها از پرسشنامه جهتگیری اهداف پیشرفت ،پرسشنامه حالت فراشناختی ،پرسشنامه احساس بهزیستی ذهنی و پرسشنامه خودکارآمدي
تحصیلی دانشجویان استفاده شد .نتایج تحلیل دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین احساس بهزیستی ذهنی ،جهتگیری
هدف (تبحری ،عملکردگرا و عملکردگریز) و فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان رابطه معنیداری وجود دارد (.)P>0/0001
یافتهها نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون تعدیلی مشخص کرد متغیر احساس بهزیستی ذهنی ،توان تعدیل رابطه جهتگیری هدف (تبحری،
عملکردگرا و عملکردگریز) و فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی را دارد.

نتیجهگیری بر این اساس میتوان نتیجه گرفت رابطه بین جهتگیری هدف (تبحری ،عملکردگرا و عملکردگریز) و فراشناخت با خودکارآمدی
تحصیلی رابطهای خطی و ساده نیست و احساس بهزیستی ذهنی میتواند این رابطه را تعدیل کند.

مقدمه
امروزه با توجه به استعدادها و توانمندیهای انسان،
روانشناسان به رویکرد روانشناسی مثبتگرا( ،به جای پرداختن
به نابهنجاریها و اختالالت) ،توجه میکنند (قدم پور ،منصوری،
خلیلی گشنیگانی و امرایی .)2018 ،در همین راستا یکی از
گروههای مهم بررسیشده در این زمینه دانشجویان هستند که
نقش مهمی در ساختن آینده و تعلیم و تربیت و تعالی جوامع
ایفا میکنند .در حالی که حضور در دانشگاه برای عده کثیری
از دانشجویان تجارب مثبتی به همراه دارد ،برای برخی دیگر
موقعیتهای تحصیلی ،از قبیل آزمونها ،مقاالت ،ارائه مطالب و
غیره با تجربه تنیدگی همراه است .بی تردید تجربه تنیدگی ناشی
از مسائل تحصیلی ،تأثیر منفی بر بهزیستی ذهنی و جسمانی و
درنتیجه تأثیر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان را به همراه دارد
(فراهانی.)2009 ،
در پژوهشی رمضانی خمسی و همکاران ( )2017نشان دادند
دستاندرکاران امور آموزشی میتوانند با آموزش ،هوش هیجانی،

خودکارآمدی و خودتنظیمی دانشجویان را افزایش دهند و باعث
پیشرفت تحصیلی آنان شوند .در پژوهش پوراصغری و همکاران
( )2016نیز مشخص شد عوامل متعددی مانند جهتگیري
هدف درونی ،خودکارآمدي و راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی
بیشترین تأثیر را بر عملکرد تحصیلی دارد .از این رو یکی از
شاخصهای کیفی نظام آموزشی برای تحقق رشد تحصیلی،
وجود یادگیرندگانی شاداب و برخوردار از سالمت روان است
(جاسکیال ،پویکیس ،واسالمپی ،واال و راسکو پاتونن.)2017 ،
با نگاهي دقيق به عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي به اين نكته
پي برده میشود كه عوامل مختلفي از جمله احساس توانایی و
خودکارآمدی تحصيلي 1در موفقیت درسی تأثير دارند (کوماراجو
و نادلر .)2013 ،خودکارآمدي تحصیلی که به قضاوت فرد راجع
به تواناییهایش براي سازمان و انجام انواع تکالیف آموزشی
طرحشده ،گفته میشود (بینایت و بندورا ،)2004 ،باعث کاهش
آشفتگی در مقابل حوادث استرسزای تحصیلی میشود (مارینو،
1. Academic self-efficacy
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سیری ،رایو و آلسکسی پولوس .)2008 ،در پی این مسئله به طور
2
غیرمستقیم میزان رضایت از زندگی و احساس بهزیستی ذهنی
در فرد تغییر میکند (کارول و همکاران.)2009 ،
مفهوم رضایت و احساس بهزیستی ذهنی ،تجربه درونی
است که حضور مثبت هیجانها را دربر میگیرد (رود )2005 ،
و به عنوان احساس مثبت ،کیفیت زندگی و کاهش رنج معرفی
میشود (ابرین .)2014 ،این مؤلفه دو بُعد شناختی و عاطفی
داشته است .بُعد شناختی آن مربوط به ارزیابی هیجانات فرد در
یک دوره زمانی است (ناوارو و همکاران )2017 ،و بُعد عاطفی آن
نشانه نگاه مثبت فرد به میزان فاعلیت و هوشیاری خود در یک
موقعیت است (بشارت ،اعتمادی نیا و فرهادی .)2013 ،بررسی
استعداد تحصیلی نیز در این حیطه میگنجد .از این رو بهزیستی
به معنای قابلیتیافتن تمام استعدادهای فرد است (برنرت و
هیرسفیلد .)2016 ،آرینگتون ساندرز 3و همکاران ()2006
در پژوهشی نشان دادهاند تفاوت در احساس بهزیستی ذهنی
یادگیرندگان به دلیل توانمندی و احساس خودکارآمدی است.
بر این اساس در تحقیقات پونوین ،ساندر و الرکین )2013( 4نیز
مشخص شده است موفقیت تحصیلی با افزایش خودکارآمدی و
احساس بهزیستی که طبق نظر الگین و هیوبنر )2001( 5نوعي
ارزيابي شناختي فرد از كيفيت زندگي خود است ،تغییر مییابد
که البته همیشه این تغییر معنیدار نیست و این مسئله باعث
خألیی در علم شده است.
همچنین از جمله عواملی که احتماالً میتواند بر احساس
خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار باشد ،نوع
هدفگزینی و جهتگیری هدف 6در تحصیل است .ثمره و
خضری مقدم ( )2016در تحقیقی نشان دادند بین رویکرد
تسلط در هدف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی با میانجیگری
درگیری تحصیلی [که به کاهش بهزیستی ذهنی منجر
میشود] ،رابطه معنیداری وجود دارد .در نتایج پژوهش پالکا و
نیمیویرتا )2015( 7نیز بین جهتگیری هدف و عملکرد تحصیلی
دانشجویان رابطه وجود داشت و سماوی و همکاران ( )2016نیز
بین خودکارآمدی دانشآموزان دبیرستانی و پیشرفت تحصیلی
آنان رابطه معنیدار نشان دادهاند.
در کل نظریه هدفگرایی یا جهتگیری اهداف از جمله
نظریههای بسیار سودمند در حوزه پژوهش بر انگیزش تحصیلی
است .هسته مفهومی نظریه هدفگرایی (تبحری ،عملکردگرا

و عملکردگریز )8این نکته است که فراگیرنده چه قصد و نیتی
برای فعالیت و پیشرفت در انجام تکالیف درسی دارد (پنتریچ
و شانک .)2002 ،نظريهپردازانی همچون دوئک )2000( 9در
هدف پيشرفت چندين نوع گرايش به هدف را معرفي كردهاند،
اما دو نوع متداول آن عبارت است از گرايش به هدف تبحری
و گرايش به هدف عملكردی (مومرستیگ ،هیر ،باسچ ،فیشر و
لوربروکس.)2011 ،
افرادی که انگیزههای تبحری دارند معموالً شایستگی خود
را بر اساس توانایی شخصی ارزیابی میکنند و توجه خود را به
پرورشدادن شایستگی و تسلطیافتن بر تکلیف متمرکز میکنند
و افرادی که انگیزههای عملکردی دارند روی این موضوع تمرکز
دارند که تواناییها و مهارتهای خود را در مقایسه با دیگران
10
نشان دهند (کاپالن و مایر .)2007 ،لی ،مک لرنی ،لیم و اوتیگا
( )2010در تحقیقی نشان دادند اهداف اجتنابی ،رابطه مثبت
با استفاده از راهبردهای سطحی یادگیری دارند؛ راهبردهایی
همچون مرور ذهنی و حفظ ،کاهش انگیزه درونی برای یادگیری،
کاهش پایداری و درگیری در تلکیف ،اجتناب از درخواست کمک،
اضطراب و به طور کلی هیجانات منفی که مخالف خودکارآمدی
در تحصیل است.
انگیزههای تبحری ،در موقعیتهای پیشرفت (برای مثال ،در
دانشگاه ،کار و ورزش) ،با شیوههای تفکر ،11احساس و رفتار مثبت
و سازنده در ارتباط است .در حالی که انگیزههای عملکردی ،در
موقعیتهای پیشرفت ،با شیوههای تفکر ،احساس و رفتار نسبتاً
منفی و بیحاصل ارتباط دارد و فرد ممکن است برای ارتقای
خود به فکر پایینآوردن دیگران باشد (زایگلر ،شموکل ،اگلوف
و بوهر .)2010 ،در همین راستا تحقیقات پژوهشگرانی همچون
گرين و همکاران )2004( 12بيانگر آن است كه انتخاب يك هدف،
تسلط الگوي سازگاري از پيامدهاي شناختي را فراهم ميكند
كه به استفاده از راهبردهاي يادگيري عميق منجر میشود و
واس و بزیت )2015( 13نیز مشخص کردند بین جهتگیری
هدف ،فراشناخت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان رابطه وجود
دارد .بر این اساس احتماالً میزان احساس بهزیستی و سالمت
روان میتواند بر رابطه خودکارآمدی و روند شناخت فرد مؤثر
باشد .هانسن و الر( 14معروفی ،کردنقابی و ساعدموچشی )2014 ،
فراشناخت را فرایند بهکارگیری فرایندهای شناختی برای بهبود
مهارتهای تفکر یا دانستن چگونگی یادگیری و تفکر تعبیر
8. Skill-Oriented, performance-orientation & performanceavoidance
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کردهاند.
در بررسی انجامشده از سوی کارشکی و پاکمهر ( )2011
نشان داده شد خودکارآمدی ،فراشناخت 15و تفکر انتقادی با
سالمت روان رابطه مستقیم دارد و خودکارآمدی با میانجیگری
فراشناخت بر سالمت روان تأثیر غیرمستقیمی دارد .سعیدزاده،
رائیسون و محمدی )2018(16نیز نشان دادند بین راهبردهای
شناختی و فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان
رابطه وجود دارد .همچنین در تحقیق مهبد و یوسفی ( )2017
مشخص شد فراشناخت از طریق خودکارآمدی عمومی به نحو
غیرمستقیمی خودناتوانسازی را پیشبینی میکند و ساوهانی
و بانسال )2015( 17نیز نشان دادند دانشجویانی که سطح
فراشناخت بیشتری دارند پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی
بیشتری را نشان میدهند.
به طور کلی خودکارآمدی عامل پیشبینیکنندهای در تغییر
رفتارهای مربوط به سالمتی است و از طریق عوامل مشابه نیز
پیشبینی میشود (ریگی ،لئوناردی ،منتگازا ،کاسل و فیوراوانتی،
 .)2010همچنین باید بیان کرد تنظیم فراشناختي از طريق
مهارتهاي خاص استفاده از اطالعات صورت میگیرد و مقیاسي
برای نیل به يادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی است
(الینورا .)2003 18از این رو کوین و گری )2012( 19در نظریات
خود بیان کردند داشتن اطالعات زياد راهگشا نيست و آنچه
اهميت دارد استفاده از حجم وسيع اطالعات و بهكارگيري آن
در همه حيطههای زندگي است ،بنابراین براي استفاده از اين
منابع گسترده مفهومی ،الزم است فراگيران به سطوح عالي تفكر
و خودشناسي دست يابند و در فرايندهاي شناختي و حل مسئله
که از نمودهای فراشناخت است ،تبحر كافي داشته باشند.
بهاعتقادپژوهشگرانیمانندقربانیوخرمایی ()2014وکیندکنز،
رینا 20و همکاران( )2013بهزیستی روانشناختی یادگیرندگان به
راهبردهاي خودتنظیمی که مرتبط به خودکارآمدی آنان است،
بستگی دارد و حالت فراشناختي بر هدفگزيني ،خودنظمجـويي
و برنامهريزي فراگیران تأثير میگـذارد .پس آموزش حالت
فراشناختي ،بـه بهبود سطح عملكرد دانشآموزان كمك خواهد
21
كرد (ساالری و پاکدامن .)2010 ،در همین راستا کیم و لی
( )2018در تحقیقی نشان دادند بین فراشناخت و رفتارهای
نوآورانه و خالقانه که نشانه موفقیت یادگیرنده است ،رابطه وجود

دارد و یافتههای هافمن و اسپاتاریو 2008 22به نقل از کاظمی و
کشاورزیان )2013 ،مشخص کرد فراشناخت با يادگيري رابطه
مثبت دارد و یادگیرندگانی كـه خود را كارآمدتر میدانند،
راهبردهاي شناختي و فراشناختي بيشتري دارند و در حل مسئله
موفقترند .بر این اساس فراشناخت با خودکارآمدی که نمودی از
سالمت روان است رابطهای تنگاتنگ دارد و پژوهشهای پیشین
تأثیر آگاهي فراشناختي را بر باورهای خودکارآمدی تأيید کردهاند
(روبرتس.)2011 ،
یادگیرندگان با قضاوتهای فراشناختي ،برآوردی از مقتضیات
فرايند يادگیری به دست میآورند ،مانند برآورد میزان تالش يا صرف
وقت در انجام تکلیف يا انتخاب راهبرد مناسب يادگیری (افلیدز،
 .)2006نتایج تحقیق عبداهلل ( )2015نیز در تأیید این موضوع
نشان داد بین فراشناخت و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد .بر این
اساس میتوان دریافت احتماالً موفقیت تحصیلی که از آن به عنوان
توانایی گذراندن مراحل تحصیل یاد میشود نیز از جمله عوامل متأثر
از فراشناخت است (فیلیپ ،برنارد و ریدل.)2008 ،
اما هیچکدام از تحقیقات به طور مستقیم نشان ندادند که آیا
احساس بهزیستی ذهنی میتواند نقش تعدیلکنندهای در رابطه
بین فراشناخت و جهتگیری هدف با خودکارآمدی تحصیلی داشته
باشد؟ حال با توجه به اینکه در هر جامعهای دانشجویان قشر فعال و
ادارهکننده جامعه هستند و سالمت روانی آنان و در پی آن رضایت از
زندگی اجتماعی و خانوادگی آنها حائز اهمیت است و راههای مقابله
با عوامل منحرفکننده از کارآمدی تحصیلی آنان مانند هدفگرایی
تحصیلی در این قشر از افراد جامعه نقش مهمی در پیشگیری از بروز
آسیبهای جدید رفتاری ،روانشناختی و غیره بر جای میگذارد
و با توجه به این نکته که داشتن هدف و کنترل شناختی میتواند
نقش مهمی در پیشگیری بروز احساس پوچی و افزایش احساس
بهزیستی ذهنی این افراد داشته باشد ،تمام این مؤلفهها در کاهش
یا افزایش عملکرد و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان نقش مهمی
را ایفا میکنند.
بر این اساس این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است
که آیا احساس بهزیستی ذهنی در رابطه بین جهتگیری هدف
(تبحری ،عملکردگرا و عملکردگریز) و فراشناخت با خودکارآمدی
تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز نقش
تعدیلکننده دارد؟

روش
15. Metacognition
16. Saeedzadeh, Raeisoon & Mohammadi
17. Sawhney & Bansal
18. Eleonora
19. Kevin & Gary

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش

این پژوهش از جمله تحقیقات کاربردیای است که بر مبنای
روش تحقیق همبستگی تعدیلی و با هدف پیشبینی انجام

20. Kindekens, Reina, De Backer, Peeters, Buffel & Lombaerts
21. Kim & Lee

22. Hofman & Spatarioo

سحر صفرزاده .نقش تعدیلکننده احساس بهزیستی ذهنی در رابطه جهتگیری هدف و فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان

65

بهار و تابستان  . 1397دوره  . 13شماره 1

گرفت .در این تحقیق متغیرهای پیشبین شامل جهتگیری
هدف (تبحری ،عملکردگرا و عملکردگریز) ،فراشناخت ،متغیر
مالک و خودکارآمدی تحصیلی است و متغیر احساس بهزیستی
ذهنی نیز به عنوان متغیر تعدیلکننده است که در زمان بررسی
همبستگی متغیرها وارد میشود و تأثیرش بر میزان همبستگی
مؤلفهها سنجیده میشود.
جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اهواز ( 28هزار دانشجو) در سال  95بودند .نمونه
نیز در این تحقیق شامل  400نفر از دانشجویان بود .حجم نمونه
بر اساس جدول کرجسی و مورگان )1970( 23مشخص شد و بر
اساس روش تصادفی خوشهای چندمرحلهای آزمودنیها مشخص
شدند .بدین منظور ابتدا لیستی از دانشکدههای دانشگاه تهیه شد
و از بین هشت دانشکده ،چهار دانشکده به طور تصادفی انتخاب
شد (علوم انسانی ،کشاورزی ،فنی و مهندسی و علوم پایه) و از
بین چهار دانشکده انتخابی ،رشتههای موجود در هرکدام از آن
دانشکدهها مشخص و در هر دانشکده دو رشته به صورت تصادفی
انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو کالس از هر رشته مراجعه
و آزمون اجرا شد (ظرفیت هر کالس به طور متوسط  25نفر بود).
اخالق پژوهش در این مطالعه کام ً
ال رعایت شد بهگونهاي که
به مشارکتکنندگان در زمینه محرمانهماندن اطالعات ،اطمینان
خاطر داده شد و آنها با رضایت کامل ،پرسشنامهها را در
محیطی آرام و بدون ذکر نام تکمیل کردند.
ابزارها

پرسشنامه خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان

24

این پرسشنامه را اوون و فرانمن )1988( 25تهیه کردند و 33
سؤال دارد و بر اساس مقیاس پنجدرجهاي لیکرت است (تریواتان،
 .)2002چوی )2005( 26همسانی درونی پرسشنامه را 0/93
گزارش کرده است .پایایی پرسشنامه از طریق روش آلفای
کرونباخ پرسشنامه مزبور  0/91به دست آمده است (فوالدوند،
فرزاد ،شهرآرای و سنگری .)2010 ،فوالدوند و همکاران ( )2010
به منظور بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه خودکارآمدی
تحصیلی دانشآموزان آن را روی  320دانشآموز ( 188دختر
و  132پسر) اجرا کردند .همسانی درونی برای کل آزمون 91
درصد ،برای پسران  90درصد و برای دختران  91درصد به دست
آمد که نشان میدهد این ابزار همسانی درونی خوبی دارد .در
این پژوهش ضريب پايايي بهدستآمده با روش آلفاي كرونباخ و
تنصیف براي پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی به ترتیب 0/89
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و  0/78بود كه حاكي از پايايي قابل قبول آن است.
پرسشنامه احساس بهزیستی ذهنی

27

داینر و همکاران )1985( 28مقیاس احساس بهزیستی ذهنی را
تهیه کردند .این مقیاس متشکل از  48سؤال بود 10.سؤال آن با
احساس بهزیستی ذهنی مرتبط بود که پس از بررسیهای متعدد
درنهایت به پنج سؤال کاهش یافت و هر ماده هفت گزینه بود که
ال مخالف) تا ( 7کام ً
در این بررسی از ( 1کام ً
ال موافق) نمرهگذاری
شده است (غالمی .)2010 ،حداقل و حداکثر نمره برای این
پرسشنامه به ترتیب  1و  35گزارش داده شده است .داینر و
همکاران ( )1985در نمونهاي با حجم  176نفر از دانشجويان
دوره كارشناسي ،مقياس رضايت از زندگي را ارزشيابي كردند.
ميانگين و انحراف استاندارد نمرههای دانشجويان به ترتيب23/5 ،
و 6/43و ضريب همبستگي بازآزمايي نمرهها پس از دو ماه اجرا،
 0/82و ضريب آلفاي كرونباخ  0/87بود.
داینر و همکاران ( ،)1985همبستگي بين نمرههای مقياس
احساس بهزیستی ذهنی و ساير ابزارهاي بهزيستي ذهني
را رضايتبخش گزارش كردند .به منظور تعيين روایی این
پرسشنامه ،بليس و همکاران ،)1989( 29همبستگي منفي و
قويای بين نمرههای مقياس احساس بهزیستی ذهنی و فهرست
افسردگي بك يافتند ( .)P=0/001،r =-0/72همبستگي بين
مقياس احساس بهزیستی ذهنی و مقياسهای عاطفه مثبت و
منفي به ترتيب 0/50و 0/37به دست آمد .در این تحقيق براي
تعيين پايايي پرسشنامه احساس بهزیستی ذهنی نيز از دو روش
آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شد كه براي كل پرسشنامه به
ترتيب برابر با  0/80و  0/75بود که بيانگر ضرايب پايايي قابل
قبول پرسشنامه يادشده است.
پرسشنامه جهتگیری اهداف پیشرفت میدگلی و
30
همکاران ()1998
پرسشنامه جهتگیری هدف میدگلی و همکاران ( )1998
 18سؤال دارد که پاسخدهی به سؤالهای آن بر اساس مقیاس
ال درست تا کام ً
هفتدرجهای لیکرت از کام ً
ال نادرست است.
خردهآزمونهای جهتگیری هدف سه مورد است :تبحری،
عملکردیرویکردی و عملکردیاجتنابی که هر خردهمقیاس به
ترتیب شش سؤال را دربر میگیرد .حداقل و حداکثر نمره برای
هر خردهمقیاس به ترتیب  1و  42است و حداقل و حداکثر نمره
برای کل پرسشنامه  1و  126است.
در تحقیق میدگلی و همکاران ( )1998پایایی خردهآزمونهای

23. Krejcie & Morgan

)27. Satisfaction With Life Scale (SWLS

)24. Colleg Academic Self-Efficacy Scale (CASE

28. Diener, Emmons, Larsen & Grrifen

25. Owen & Froman

29. Blais, Valerand, Pelletier & Briere

26. Choi

30. Midgley’s Goal Orientation Questionnaire
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جهتگیریهدفتبحری،عملکردیرویکردیوعملکردیاجتنابی
این پرسشنامه برحسب آلفای کرونباخ بین 0/70تا  0/84گزارش
شده است .در پژوهش کارشکی و همکاران ( )2009پایایی ابزار بر
اساس آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی ،تأیید شد و پایایی
خردهآزمونهای آن ،به ترتیب 0/84 ،0/87و  0/76به دست
آمد و پایایی کلی آن در اجرای نهایی  0/87گزارش شده است.
روایی پرسشنامه نیز در پژوهش کارشکی و همکاران ( )2009
با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی احراز شده است.

همانگونه که در جدول شماره  1مالحظه میشود ،ضرایب
همبستگی دومتغیری در سطح آماری کمتر از  0/01معنیدار
هستند .بدین صورت بین تمام متغیرهای تحقیق رابطه معنیدار
در سطح  P>0/01وجود دارد .بنابراین فرضیات اول ،دوم و سوم
مربوط به رابطه بین متغیرهای پیشبین ،بين جهتگیری هدف
(تبحری ،عملکردگرا و عملکردگریز) ،فراشناخت و احساس
بهزیستی ذهنی با متغیر مالک خودکارآمدی تحصیلی در
دانشجویان تأیید شد.

در پژوهش کارشکی و همکاران ( )2012نیز ضریب آلفای
کرونباخ برای اهداف تبحری ،عملکردی رویکردی و عملکردی
اجتنابی به تربیب  0/87 ،0/92و  0/92و پایایی کلی این
پرسشنامه  0/91به دست آمد .در این پژوهش پایایی این
پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای خردهمؤلفه هدفی
تبحری  ،0/91خردهمؤلفه رویکردی 0/88 ،و برای خردهمؤلفه
اجتنابی  0/68به دست آمد.

فرضیه چهارم :احساس بهزیستی ذهنی رابطه بین هدفگرایی
تبحری و خودکارآمدی تحصیلی را در دانشجویان تعدیل میکند.

پرسشنامه حالت فراشناختی

31

این پرسشنامه را انیل و عابدی )1996( 32ساختهاند و نویدی،
 2005به نقل از بشارت و عباسپور دوپالنی ( )2010آن را
ترجمه کرده است .پرسشنامه حالت فراشناختی ،ابزاری است
که تفکر سطوح باالتر یا مهارتهای فراشناختی را میسنجد .این
پرسشنامه از  20ماده تشکیل شده است .پرسشنامه اندازهگیری
حالت فراشناختی ترتیبی است و شبیه طیف لیکرت ،دامنه آن از
یک تا چهار متغیر است .بیشترین نمره ممکن 80و کمترین نمره
ممکن  20خواهد بود.
در تحقیق بشارت و عباسپور دوپالنی ( )2010پایایی
پرسشنامه حالت فراشناختی با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ
و تنصیف به ترتیب برابر  0/81و  0/64است .عالوه بر آن از دو
روش اسپیرمن براون و گاتمن نیز برای پایایی این پرسشنامه
استفاده شده است که نتایج آن برابر  0/785و  0/784است.
در پژوهش بشارت و عباسپور دوپالنی ( )2010برای اعتباریابی
این پرسشنامه ،مقیاس حالت فراشناختی ( )30=MCQاجرا شد
که همبستگی مثبت معنیدار مشاهدهشده مبین اعتبار الزم
پرسشنامه راهبردهای فراشناخت است ( P>0/0001و .)r=0/58
در این پژوهش پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و
تنصیف  0/91و  0/87به دست آمد.

يافتهها
یافتههای توصیفی شامل میانگین ،انحراف استاندارد و یافتههای
تحلیل همبستگی پیرسون در جدول شماره  1ارائه شده است.
31. State Metacognitin Invertory
32. O’Neill & Abedi

نتایج تحلیل رگرسیون تعدیلی به منظور بررسی نقش
تعدیلکننده احساس بهزیستی ذهنی در رابطه بین هدفگرایی
تبحری و خودکارآمدی تحصیلی در جدول شماره  2ارائه شده
است .نتایج رگرسیون در مدل یک نشان میدهد هدفگرایی
تبحری و خودکارآمدی تحصیلی  0/805است که  0/64درصد
از واریانس نمرات خودکارآمدی تحصیلی را به طور معنیداری
تبیین میکند.
مدل دو نشان میدهد رابطه متغیرهای هدفگرایی تبحری و
بهزیستی ذهنی  0/818است که  0/668درصد از واریانس نمرات
خودکارآمدی تحصیلی را به طور معنیدار تبیین میکند .مدل
سه میزان رابطه بین متغیرهای پیشبین هدفگرایی تبحری و
بهزیستی ذهنی را پس از ورود اثر تعدیلکننده بهزیستی ذهنی
نشان میدهد .با مقایسه مدلها ،مالحظه میشود که بهزیستی
ذهنی سبب افزایش  R2از  0/64به  0/86شده است که این میزان
معنیدار است (.)P=0/0001 ،ΔF=566/352 ،ΔR2=0/194
مدل سه نشان میدهد  0/194درصد از واریانس مشاهدهشده
در نمرات خودکارآمدی تحصیلی با اثر تعدیلکننده احساس
بهزیستی ذهنی تبیین میشود.
ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تحلیل رگرسیون در جدول
شماره  3ارائه شده است .این ضرایب نشان میدهند اثر
تعدیلکننده احساس بهزیستی ذهنی (،t=23/798 ،β=1/917
  )P=0/0001میتواند به طور معنیدار واریانس خودکارآمدی
تحصیلی را تبیین کند.
فرضیه پنجم :احساس بهزیستی ذهنی رابطه بین هدفگرایی
عملکردگرا و خودکارآمدی تحصیلی را در دانشجویان تعدیل میکند.
نتایج تحلیل رگرسیون تعدیلی به منظور بررسی نقش
تعدیلکننده احساس بهزیستی ذهنی در رابطه بین هدفگرایی
عملکردگرا و خودکارآمدی تحصیلی در جدول شماره 4
ارائه شده است .نتایج رگرسیون در مدل یک نشان میدهد
هدفگرایی عملکردگرا و خودکارآمدی تحصیلی  0/311است
که  0/095درصد از واریانس نمرات خودکارآمدی تحصیلی را
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جدول  .1ماتریس همبستگی بین متغیرها
ردیف

متغیر

1

2

3

4

5

6

1

تبحری

1

*0/461

*-0/472

* 0/887

*0/878

*0/805

2

عملکردگرا

-

1

*-0/870

*0/441

*0/439

*0/311

3

عملکردگریز

-

-

1

*-0/428

*-0/465

*-0/300

4

فراشناخت

-

-

-

1

*0/932

*0/800

5

بهزیستی ذهنی

-

-

-

-

1

*0/778

6

خودکارآمدی تحصیلی

-

-

-

-

-

1

میانگین

28/052

27/07

22/862

56/225

24/745

68/127

انحراف معیار

8/917

7/948

7/534

14/622

6/97

36/859

* معنیداری در سطح P<0/01

جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون تعدیلی به منظور بررسی نقش تعدیلکننده احساس بهزیستی ذهنی در رابطه بین هدفگرایی تبحری و خودکارآمدی تحصیلی
P

مدل

R

R2

 R2تعدیلشده

ΔR2

ΔF

1

0/805

0/648

0/647

0/648

731/776

2

0/818

0/670

0/668

0/022

26/721

3

0/930

0/864

0/863

0/194

566/352

0/0001

مدل  .1متغیر پیشبین :هدفگرایی تبحری؛ مدل  .2متغیرهای پیشبین :هدفگرایی تبحری و بهزیستی ذهنی؛ مدل  .3متغیرهای پیشبین :هدفگرایی تبحری و
بهزیستی ذهنی و اثر تعدیلکنندگی بهزیستی ذهنی

به طور معنیداری تبیین میکند .مدل دو نشان میدهد رابطه
متغیرهای هدفگرایی عملکردگرا و بهزیستی ذهنی 0/779است
که  0/604درصد از واریانس نمرات خودکارآمدی تحصیلی را به
طور معنیدار تبیین میکند.
مدل سه میزان رابطه بین متغیرهای پیشبین هدفگرایی
عملکردگرا و بهزیستی ذهنی را پس از ورود اثر تعدیلکننده

بهزیستی ذهنی نشان میدهد .با مقایسه مدلها ،مالحظه میشود
بهزیستی ذهنی سبب افزایش  R2از  0/09به  0/734شده است
که این میزان معنیدار است (،ΔF=795/234 ،ΔR2=0/130
 .)P=0/0001مدل سه نشان میدهد  0/130درصد از واریانس
مشاهده شده در نمرات خودکارآمدی تحصیلی با اثر تعدیلکننده
احساس بهزیستی ذهنی تبیین میشود.

جدول  .3ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تحلیل رگرسیون نقش تعدیلکننده احساس بهزیستی ذهنی در رابطه بین هدفگرایی تبحری و خودکارآمدی تحصیلی
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متغیرهای پیشبین

B

SE

β

t

P

هدفگرایی تبحری

3/327

0/12

0/805

27/051

0/0001

هدفگرایی تبحری

2/197

0/249

0/532

8/826

0/0001

بهزیستی ذهنی

1/646

0/318

0/311

5/169

0/0001

هدفگرایی تبحری

-3/052

0/272

-0/738

-11/203

0/0001

بهزیستی ذهنی

-1/786

0/250

0/338

-7/136

0/0001

هدفگرایی تبحری× بهزیستی ذهنی

0/188

0/008

1/917

23/798

0/0001
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جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون تعدیلی به منظور بررسی نقش تعدیلکننده احساس بهزیستی ذهنی در رابطه بین هدفگرایی عملکردگرا و خودکارآمدی تحصیلی
P

مدل

R

R2

 R2تعدیلشده

ΔR2

ΔF

1

0/311

0/097

0/095

0/097

42/695

2

0/779

0/606

0/604

0/509

513/745

3

0/858

0/736

0/734

0/130

795/234

0/0001

مدل  .1متغیر پیشبین :هدفگرایی عملکردگرا
مدل  .2متغیرهای پیشبین :هدفگرایی عملکردگرا و بهزیستی ذهنی
مدل  .3متغیرهای پیشبین :هدفگرایی عملکردگرا و بهزیستی ذهنی و اثر تعدیلکنندگی بهزیستی ذهنی
جدول  .5ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تحلیل رگرسیون نقش تعدیلکننده احساس بهزیستی ذهنی در رابطه بین هدفگرایی عملکردگرا و خودکارآمدی تحصیلی
متغیرهای پیشبین

B

SE

β

t

P

هدفگرایی عملکردگرا

1/443

0/221

0/311

6/534

0/0001

هدفگرایی عملکردگرا

-0/176

0/163

-0/038

-1/081

0/280

بهزیستی ذهنی

4/202

0/185

0/795

22/666

0/0001

هدفگرایی عملکردگرا

-3/351

0/263

-0/723

-12/721

0/0001

بهزیستی ذهنی

0/617

0/298

0/117

2/069

0/039

هدفگرایی عملکردگرا × بهزیستی ذهنی

0/153

0/011

1/211

13/973

0/0001

ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تحلیل رگرسیون در جدول
شماره  5ارائه شده است .این ضرایب نشان میدهند اثر
تعدیلکننده احساس بهزیستی ذهنی (،t=13/973 ،β=1/211
  )P=0/0001میتواند به طور معنیدار واریانس خودکارآمدی
تحصیلی را تبیین کند.
فرضیه ششم :احساس بهزیستی ذهنی رابطه بین هدفگرایی
عملکردگریز و خودکارآمدی تحصیلی را در دانشجویان تعدیل میکند.
نتایج تحلیل رگرسیون تعدیلی به منظور بررسی نقش تعدیلکننده
احساس بهزیستی ذهنی در رابطه بین هدفگرایی عملکردگریز و

خودکارآمدی تحصیلی در جدول شماره  6ارائه شده است .نتایج
رگرسیون در مدل یک نشان میدهد هدفگرایی عملکردگریز و
خودکارآمدی تحصیلی  0/3است که  0/08درصد از واریانس نمرات
خودکارآمدی تحصیلی را به طور معنیداری تبیین میکند .مدل دو
نشان میدهد رابطه متغیرهای هدفگرایی عملکردگریز و بهزیستی
ذهنی  0/781است که  0/608درصد از واریانس نمرات خودکارآمدی
تحصیلی را به طور معنیدار تبیین میکند.
مدل سه میزان رابطه بین متغیرهای پیشبین هدفگرایی
عملکردگریز و بهزیستی ذهنی را پس از ورود اثر تعدیلکننده

جدول  .6نتایج تحلیل رگرسیون تعدیلی به منظور بررسی نقش تعدیلکننده احساس بهزیستی ذهنی در رابطه بین هدفگرایی عملکردگریز و خودکارآمدی تحصیلی
مدل

R

R2

 R2تعدیلشده

ΔR2

ΔF

P

1

0/300

0/090

0/087

0/090

39/253

0/0001

2

0/781

0/610

0/608

0/520

529/776

0/0001

3

0/866

0/750

0/748

0/140

220/825

0/0001

مدل  .1متغیر پیشبین :هدفگرایی عملکردگریز؛ مدل  .2متغیرهای پیشبین :هدفگرایی عملکردگریز و بهزیستی ذهنی؛ مدل  .3متغیرهای پیشبین :هدفگرایی
عملکردگریز و بهزیستی ذهنی و اثر تعدیلکنندگی بهزیستی ذهنی
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جدول  .7ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تحلیل رگرسیون نقش تعدیلکننده احساس بهزیستی ذهنی در رابطه بین هدفگرایی عملکردگریز و خودکارآمدی تحصیلی
متغیرهای پیشبین

B

SE

β

t

P

هدفگرایی عملکردگریز

1/466

0/234

0/300

6/256

0/0001

هدفگرایی عملکردگریز

-0/388

0/173

-0/079

-2/239

0/026

بهزیستی ذهنی

4/309

0/187

0/815

23/017

0/0001

هدفگرایی عملکردگریز

-3/696

0/321

-0/960

-14/607

0/0001

بهزیستی ذهنی

1/149

0/260

0/217

4/412

0/0001

هدفگرایی عملکردگریز × بهزیستی ذهنی

0/174

0/012

1/327

14/860

0/0001

بهزیستی ذهنی نشان میدهد .با مقایسه مدلها ،مالحظه
میشود که بهزیستی ذهنی سبب افزایش  R2از  0/087به 0/748
شده که این میزان معنیدار است (،ΔF=220/825 ،ΔR2=0/140
 .)P=0/0001مدل سه نشان میدهد  0/140درصد از واریانس
مشاهدهشده در نمرات خودکارآمدی تحصیلی با اثر تعدیلکننده
احساس بهزیستی ذهنی تبیین میشود.
ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تحلیل رگرسیون در جدول
شماره  7ارائه شده است .این ضرایب نشان میدهند اثر
تعدیلکننده احساس بهزیستی ذهنی (،t=14/860 ،β=1/327
 )P=0/0001میتواند به طور معنیدار واریانس خودکارآمدی
تحصیلی را تبیین کند.
فرضیه هفتم :احساس بهزیستی ذهنی رابطه بین فراشناخت و
خودکارآمدی تحصیلی را در دانشجویان تعدیل میکند.
نتایج تحلیل رگرسیون تعدیلی به منظور بررسی نقش
تعدیلکننده احساس بهزیستی ذهنی در رابطه بین فراشناخت و
خودکارآمدی تحصیلی در جدول شماره  8ارائه شده است .نتایج
رگرسیون در مدل یک نشان میدهد فراشناخت و خودکارآمدی
تحصیلی  0/8است که  0/640درصد از واریانس نمرات
خودکارآمدی تحصیلی را به طور معنیداری تبیین میکند .مدل
دو نشان میدهد رابطه متغیرهای فراشناخت و بهزیستی ذهنی

 0/805است که  0/647درصد از واریانس نمرات خودکارآمدی
تحصیلی را به طور معنیدار تبیین میکند.
مدل سه میزان رابطه بین متغیرهای پیشبین فراشناخت و
بهزیستی ذهنی را پس از ورود اثر تعدیلکننده بهزیستی ذهنی
نشان میدهد .با مقایسه مدلها ،مالحظه میشود که بهزیستی
ذهنی سبب افزایش  R2از  0/640به  0/840شده که این میزان
معنیدار است (.)P=0/0001 ،FΔ=480/934 ،ΔR2=0/193
مدل سه نشان میدهد  0/193درصد از واریانس مشاهدهشده
در نمرات خودکارآمدی تحصیلی با اثر تعدیلکننده احساس
بهزیستی ذهنی تبیین میشود.
ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تحلیل رگرسیون در جدول
شماره  9ارائه شده است .این ضرایب نشان میدهند اثر
تعدیلکننده احساس بهزیستی ذهنی (،t=21/930 ،β=2/111
  )P=0/0001میتواند به طور معنیدار واریانس خودکارآمدی
تحصیلی را تبیین کند.

بحث
هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلکننده احساس
بهزیستی ذهنی در رابطه جهتگیری هدف (تبحری ،عملکردگرا
و عملکردگریز)  و فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی در

جدول  .8نتایج تحلیل رگرسیون تعدیلی به منظور بررسی نقش تعدیلکننده احساس بهزیستی ذهنی در رابطه بین فراشناخت و خودکارآمدی تحصیلی
مدل

R

R2

 R2تعدیلشده

ΔR2

ΔF

P

1

0/800

0/641

0/640

0/641

709/936

0/0001

2

0/805

0/648

0/647

0/008

8/594

0/004

3

0/917

0/841

0/840

0/193

480/934

0/0001

مدل  .1متغیر پیشبین :فراشناخت؛ مدل  .2متغیرهای پیشبین :فراشناخت و بهزیستی ذهنی؛ مدل  .3متغیرهای پیشبین :فراشناخت و بهزیستی ذهنی و اثر
تعدیلکنندگی بهزیستی ذهنی
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جدول  .9ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تحلیل رگرسیون نقش تعدیلکننده احساس بهزیستی ذهنی در رابطه بین فراشناخت و خودکارآمدی تحصیلی
متغیرهای پیش بین

B

SE

β

t

P

فراشناخت

2/018

0/076

0/800

26/645

0/0001

فراشناخت

1/450

0/208

0/575

6/986

0/0001

بهزیستی ذهنی

1/277

0/436

0/241

2/931

0/004

فراشناخت

-1/688

0/200

-0/670

-8/440

0/0001

بهزیستی ذهنی

-3/242

0/358

-0/613

-9/051

0/0001

فراشناخت * بهزیستی ذهنی

0/113

0/005

2/111

21/930

0/0001

دانشجویان است .نتایج این پژوهش نشان داد بین جهتگیری
هدف (تبحری ،عملکردگرا و عملکردگریز) و فراشناخت و احساس
بهزیستی ذهنی با خودکارآمدی تحصیلی رابطه معناداری وجود
دارد؛ بنابراین ،فرضیه اول ،دوم و سوم تحقیق تأیید شد .یافته
حاضر با پژوهشهای پوراصغری و همکاران ( ،)2016لی و
همکاران ( )2010و سماوی و همکاران ( )2016همخوان است.

دیگری مانند نوع تفکر و فراشناخت شخص و همچنین از طریق
احساس بهزیستی ذهنی که از جمله بنیانهای اصالح رفتار در
روانشناسی است ،میتواند باعث شکوفایی استعدادهای تحصیلی
شود .بیس و سالنووا ( )2006و نیلسنو همکاران ( )2009نیز در
تحقیقات جداگانهای مشخص کردند رابطه بین خودکارآمدی و
بهزیستی روانشناختی در گروههای مختلف معنادار است و نقش
بهزیستی و نوع تفکر و شناخت در خودکارآمدی معنیدار شد که
این خود تأییدی بر یافته حاضر است.

در تبیین یافته حاضر چنین میتوان بیان کرد که در هر
جامعهاي ،يكي از اهداف تعليم و تربيت ،پرورش تواناييهای
فكري و شناختي افراد است .به گونهاي كه یادگیرندگان بتوانند
به طور مستقل درباره مسائل مختلف بينديشند و فرايندهاي
شناختيشان را براي استفاده بهينه و در مسیر مطلوب هدايت
كنند (كارشكي .)2002 ،یکی از عوامل مرتبط با این روند
احساس خودکارآمدی در روند تحصیلی افراد است .باورهاي
خودكارآمدي به عنوان برداشت افراد از دامنه خاصي از تواناييها
براي انجام اقدامات الزم برای رسيدن به اهداف ارزشمند تعريف
شده است (گاالگر )2012 ،و خود میتواند یکی از زمینههای قوی
برای ایجاد موفقیتهای تحصیلی شود.

از سوی دیگر در این تحقیق نتایج رگرسیون تعدیلی نشان داد
که احساس بهزیستی ذهنی میتواند نقش تعدیلکنندهای در
رابطه بین جهتگیری هدف (تبحری ،عملکردگرا و عملکردگریز) 
و فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان داشته باشد
()P>0/0001؛ بنابراین فرضیه چهارم ،پنجم ،ششم و هفتم
تحقیق تأیید شد .نتایج بهدستآمده با یافتههای پژوهشهای
قربانی و خرمایی ( ،)2014کیندکنز و همکاران ( ،)2013پونوین،
ساندر و الرکین ( ،)2013مهبد و یوسفی ( ،)2017ثمره و خضری
مقدم ( )2016و کارشکی و پاک مهر ( )2011همسو است.

البته این مؤلفه بر اساس عوامل مرتبطی باید حمایت و تقویت
شود و ظهور کند .از جمله این عوامل که تسهیلکننده ادراک
خودکارآمدی در دانشجویان است ،میتوان به جهتگیری هدف
و تالش برای رسیدن به هدفی اشاره کرد .داشتن اهداف مشخص
و قابل تحلیل و دستیافتنی همراه با میزان نگرش صحیح به
توانایی شناختی ،میتواند در افزایش احساس قدرت تأثیر بر
محیط و خودکارآمدی فرد مؤثر باشد .وقتی تکلیف ادراکشده
از نظر شناختی و توانایی فراشناختی فرد سودمند تلقی شود به
دلیل اهمیت ذاتی دانش یا مهارت در تکلیف ،دانشجو با احتمال
بیشتری اهداف مناسبی همچون اهداف تبحری را در امر یادگیری
انتخاب میکند (گرین ،میلر ،کراوسون ،داک و اکی.)2004 ،

در تبیین این فرضیه چنین میتوان استنباط کرد که سالمت
یکی از نگرانیهای اصلی بشر است .در سالهاي گذشته ،سالمت
را با بیمارنبودن به لحاظ جسمانی برابر میدانستند ،اما در
دهههای اخیر با پیشرفت فناوري و تغییر در شیوه زندگی افراد،
تعریف سالمت ارتقا یافته است (توکلیزاده ،یداللهی و پورشافعی،
 .)2012بر این اساس محققان براي مطالعه سالمت روان ،تئوري
و دیدگاههای تحقیقاتی متفاوتی دارند .این محققان بیان میدارند
که نداشتن بیماري براي سالمتی کافی نیست ،بلکه داشتن
احساس رضایت از زندگی ،کارکردهاي مثبت ،ارتباط با جهان،
داشتن انرژي و خلق مثبت الزمه بهزیستی روانشناختی است
(میکائیلی و برهمند.)2013 ،

در این صورت احساس خودکارآمدی تحصیلی احتماالً در
صورتی که با تکیه بر هدفگزینی تبحری همراه باشد با عوامل

یکی از دورههای زندگی که مطالعه آن از نظر احساس
بهزیستی مهم است دوران دانشجویی است .این دوران از مقاطع
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مهیج و پرچالش برای دانشجویان است .همه دانشجویان به دلیل
رویارویی با عوامل استرسزای بیشتر و لزوم سازگاری مناسب،
باید سـالمت روان و خوداتکایی و هدفگزینی مناسب بیشتری
داشته باشند (کارشکی و پاک مهر)2011 ،
برای مثال شانکار و همکاران )2015( 33در پژوهشی نشان
دادند انزوای اجتماعی در تحصیل با سطح کم بهزیستی ذهنی
رابطه دارد و يافتههای محققانی همچون جانسون )2011( 34
نشان میدهد یادگیرندگانی كه اهداف تبحری و مناسبی دارند
به دنبال فهم عميق مطالب و تسلط بر آن هستند؛ بنابراین به
منظور يادگيري يك درس ابتدا به مرور ذهني ،تكرار مطالب و
حفظ نكات كليدي آن پرداخته سپس مطالب آن را با مطالب
فراگرفتهشده قبلي ربط و در ذهن خود سازمان میدهند و به
تأمل و نقد آن میپردازند .شواهد موجود بيانگر آن است كه
انتخاب يك هدف تبحری با الگوي سازگاري ،پيامدهاي شناختي
را فراهم ميکند .به اين صورت كه به استفاده از راهبردهاي عميق
شناختی در يادگيري منجر ميشود.
در این دوران ،تمرکز صرف بر یادگیری مطالب و بيتوجهي
به آموزش مهارتهای فراشناختي ،اگرچه میتواند به یادگیری
مطلب ختم شـود ،ولي ايـن یادگیری الزاماً بـه افزايش مهارتهای
شناختي و بهداشت ذهني فرد منجر نميشود .در حالي که اگر
در کنـار تأکيد بـر موضوع یادگیری به مهارتهای شناختي و
فراشناختي یادگیرنده نيز توجه شود ،نهتنها فرايند یادگیری
تسهيل میشود ،بلکه با مداخله بهداشت ذهني فراگیران ،تسلط
نيـز افزايش میيابد .بر اساس تحقيقاتي انجامشده توجه بـه
باالبردن آگاهي فرد از احساسات و تجارب خود نسبت به قوتها
و ضعفهاي شناختياش و همچنـين دادن بينش بـه فرد درباره
تواناييهايش ،به باالرفتن بهزيستي رواني منجر میشود.
همچنين خودبازبيني که شامل آموزش راهکارهايي مانند
پيگيري و توجه هنگام خواندن متن ،سؤال از خود درباره موضوعها
و نظارتکردن بر سرعت و زمانی که خواندن یک متن نیاز دارد،
میشود ،به انتقال اطالعات از سطح عینی به سطح فراشناختی و
همچنین به افزایش بهزیستی روانشناختی در آنان منجر میشود
(کاظمی و کشاورزیان .)2013 ،در کل فراشناخت کلیدی است
برای توانایی شناختی ،که به افراد اجازه میدهد تا افکارشان را
کنترل و بازسازی کنند و نقش اساسی در یادگیری موفقیتآمیز
ایفا میکند و هرچه تواناییهای شناختی فراگیربیشتر باشد،
فرایند یادگیری موفقیتآمیز خواهد بود (عطار خامنه و سیف،
.)2010
به عبارتی دیگر اسالوین( 35سیف )2011 ،فراشناخت را
33. Shankar, Rafnsson & Steptoe

شناخت درباره شناخت یا دانش درباره دانستن معرفی میکند،
از دیدگاه او فراشناخت عبارت است از دانش فرد درباره چگونگی
یادگیری خودش .به طور دقیقتر ،از نظر اسالوین فراشناخت
عبارت است از :دانش فرد درباره چگونگی یادگیری خودش.
همچنین کاربرد راهبردهای فراشناختی از عناصر بسیار مهم
و تأثیرگذار در موفقیت تحصیلی دانشجویان به شمار میآید
(سعید ،علینژاد و گودرزی .)2016 ،درواقع ،نظریه فراشناختی
ترکیبی از نظریههای طرحوارهای و نظریه پردازش اطالعات است
و بر باورهایی تأکید میکند که فرد درباره نظام پردازشی خویش
دارد (پوردون و کلرک.)1999 ،
طبـق این نظریه بسیاری از رفتارهای مقابلهای ،ماهیت
فراشناختی دارند که باید در تبیین مسائل مربوط به خوداثربخشی
و سالمت روان به آنها توجه کرد (ویگنر و همکاران.)1987 ،
فعالشدن باورهای فراشناختی منفـی موجب ارزیابی منفی فکر
مزاحم بـه عنوان نشانه تهدید میشود و سالمت روان فرد را با
مشکل مواجه میکند (پسیوت و هرمن )1992 ،که این یافته با
این پژوهش همسو است.
از سوی دیگر بندورا 36معتقد بود هرچه سطح برانگيختگي
فيزيولوژيكي و هيجاني ما بیشتر باشد ،احساس كارايي و
خودكارآمدي ما پايينتر است .بر اين اساس هرچه سطح بهزيستي
رواني و جسماني افراد بیشتر باشد ،احساس خودكارآمدي
بيشتري خواهند داشت (شولتز و شولتز .)2017 ،در پژوهشهای
اخير به منظور گسترش ديدگاه بندورا نتايج نشان داده است كه
دو مفهوم سالمت معنويت و باورهاي خودكارآمدي ارتباط قوي
با يكديگر دارند؛ به طوري كه باورهاي خودكارآمدي و سالمت
معنوي که نشانه بهزیستی ذهنی است میتوانند انگيزهاي بسيار
قدرتمند برای پيشرفت افراد در حوزههای مختلف تلقي شوند
(ادکبوال .)2011 ،فوالدوند و همکاران ( )2010در پژوهش خود
بیان کردند که سطوح بیشتر سالمت روانی و جسمانی از طریق
نمرات بیشتر خودکارآمدی تحصیلی و حمایت اجتماعی و نمرات
پایینتر استرس شغلی پیشبینی میشود.
تحقیقات پرتو و بشارت (عالی پوربیرگانی ،صداقت و سحاقی،
 )2017نیز گزارش داد باورهای خودکارآمدی تحصیلی ارتباط
گستردهای با سالمت روان و توانایی حل مسئله دارد .علیپور
بیرگانی و همکاران ( )2017نیز در تحقیقی ،تمامی روابط بین
خودکارآمدی تحصیلی و هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی
را در سطح مطلوبی معنیدار دانستند .در تحقیق اصغری و
همکاران ( )2014نیز نتايج تحليل مسير نشان داد ،عالوه بر اينكه
متغيرهاي بهزيستي روانشناختي و انسجام خانواده تأثيرات
مستقيم بر خودكارآمدي تحصيلي دارند ،به صورت غيرمستقيم
نيز بر آن تأثير میگذارند که این یافتهها خود تأییدی بر یافته

34. Janassen
35. Slavin
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حاضر است.
در پایان باید بیان کرد این تحقیق نیز با محدودیت هایی
روبهرو بود .از جمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به
همکارینکردن برخی از آزمودنیها و افت آزمودنیها و اینکه
نتایج بهدستآمده محدود به دانشجویان دختر و پسر دانشگاه
آزاد اسالمی واحد اهواز بوده است ،اشاره کرد؛ بنابراین تعمیم
نتایج به گروههای دیگر امکانپذیر نیست.
بر این اساس پیشنهاد میشود تا تحقیق در مناطق دیگر نیز
انجام و نتایج قابل تعمیم شود و همچنین با توجه به نقش پيچيده
زمینههای فردي ،خانوادگي و اجتماعي و تعامل اين عوامل در
ایجاد هريك از عوامل فراشناخت قوی و اهداف مناسب پیشرفت
كه میتواند به موفقیت در زندگی و تحصیل فرد منجر شود و راه
کوتاهی را برای رسیدن به شکوفایی استعدادهای درونی فرد رقم
بزند ،شناسايي زودرس عوامل زمینهساز ایجاد و تداوم و رشد این
دو متغییر مهم فکری و شناختی باید بررسی شود در برنامهریزی
تحصیلی و شغلی جامعه ،بهویژه جوانان کشور قرار گيرد و در عین
حال روند و بررسی این عوامل از سنین کمتر ،برای مثال در مقطع
متوسطه و دبستان انجام گیرد.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

به منظور رعایت اصول اخالقی ،پیش از اجرای پژوهش تمامی
شرکتکنندگان از اهداف مطالعه و اختیاری بودن مشارکت در
آن آگاه شدند .همچنین ،به شرکتکنندگان در پژوهش اطمینان
داده شد که تمامی اطالعات آنان محرمانه باقی میماند .نکات
دیگر مربوط به اخالق در پژوهش مانند رعایت ارزشهای اخالقی
در جمعآوری دادهها و عدم سوگیری در تحلیل دادهها نیز رعایت
شد.
حامي مالي

مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با حمایت مالی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد اهواز میباشد.
تعارض منافع

بنا به اظهار نویسنده این مقاله تعارض منافع نداشته است.
سپاسگزاری

از تمام مسئوالن ،استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اهواز که با مساعدت و همکاری بیدریغ خود امکان اجرای
این پژوهش را فراهم کردند ،تشکر و قدردانی میشود..
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