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رابطه راهبرد هاي فراشناختي،خوداثر بخشي 
وشیوه هاي فرزند پروري با خود ناتوان سازي تحصیلي 

در دانش آموزان دبیرستان هاي اهواز 
 

حمیده ابافت *

چکیده

در این پژوهش رابطه بین راهبردهای فراشنا ختی، خود اثر بخشی و شیوه های فرزند پروری والدین 
با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستان های اهواز مورد بررسی قرار گرفت. 
آزمودنی ها شامل 325 دانش آموز پسر بودند که به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. 
در این پژوهش از ابزار اندازه گیری: پرسشنامه حالت فراشناختی، پرسشنامه  خود اثر بخشی پرسشنامه 
شیوه های فرزند پروری و ینتربا توم و مجموعه مقیاس های الگوهای یادگیری سازگار استفاده شد. جهت 
تجزیه و تحلیل داده هااز روش های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند گانه، استفاده گردید.  
نتایج این پژوهش نشان داد که: بین راهبردهای فراشناختی و خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان 
رابطه منفی معنی دار مشاهده می شود. بین خود اثر بخشی و خودناتوان سازی تحصیلی رابطه منفی 
معنی دار مشاهده می شود. بین شیوه های فرزند پروری والدین در سه  سطح )استقالل آموزی، تسلط 
آموزی و مراقبت آموزی( با خود ناتوان سازی تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین 
متغیرهای راهبردهای فراشناختی و سن اعمال شیوه های فرزندپروری استقالل آموزی والدین بهترین 

پیش بینی کننده برای خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان می باشند.

کلید واژگان: خود ناتوان سازی تحصیلی،  راهبردهای فراشناختی، خود اثر بخشی، شیوه های فرزندپروری 
والدین.

* کارشناسي ارشد روان شناسي عمومي 
این مقاله برگزیده از پایان نامه کارشناسي ارشد  خانم حمیده ابافت است. 
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109 یافته های نو در روانشناسی

 مقدمه
سال  از  که  است  واژه اي  خودناتوان سازي 
1960 در منابع روان شناسي مورد توجه قرار گرفته 
حوزه،  این  پیشگامان  از  جونز1  و  برگالس  است. 
یا  و  انتخاب  یا  رفتار  یک  را  خودناتوان سازي 
مجموعه اي از عملکرد تعریف کرده اند که فرصت 
مناسبي بوجود مي آورد تا افراد، شکست را به عوامل 
خارجي و موفقیت را به عوامل دروني نسبت دهند 

)مارتین،2 1998(.
افراد، مجموعه اي از راهبردها را به کار مي گیرند 
تا به آن ها به عنوان قربانیان شرایط و نه قربانیان ناتوان 
را  راهبردها  این  جونز  و  برگالس  شود.  نگریسته 
»خودناتوان سازي« نامیدند، زیرا استفاده از آنها ممکن 
است به تضعیف عملکرد بیانجامد. زماني که فرد از 
مي کند،  اجتناب  خود  عملکرد  مسئولیت  پذیرش 
مي گیرد  کار  به  را  خودناتوان سازي  راهبرد  نوعي 

)رئیسي و همکاران، 1383(.
اخیراً پژوهش پیرامون خودناتوان سازي به حیطه 
مي رسد  نظر  به  است.  شده  وارد  نیز  آموزشگاهي 
که برخي از دانش آموزان، آگاهانه و عمدي تالش 
نمي کنند، مطالعه خود را به آخرین لحظه موکول 
مي کنند، شب قبل از امتحان را به بطالت مي  گذرانند، 
و یا از راهبردهاي خودناتوان سازي استفاده مي کنند تا 

از تلویحات منفي شکست احتمالي بکاهند.
توضیح  در  عمده اي  نقش  کاوینگتون)1992(3 
نظریه  است.  کرده  ایفا  تحصیلي  خودناتوان سازي 
خودارزشی وي بیان مي دارد که هدف دانش آموزان 
از تالش در مدرسه، حفظ تصویري مثبت از خود 
و اجتناب از دریافت برچسب کودن مي باشد. یکي 
از راه هایي که دانش آموزان مي توانند بدان وسیله 
از خوردن  برچسب کودن اجتناب کنند، استفاده 

1 Berglas & Joens             
2 Martin
3 Covington 

است.  تحصیلي  خودناتوان سازي  راهبردهاي  از 
اشکال  از  یکي  خودناتوان سازي  که  بپذیریم  اگر 
مشکل زاي رفتار است، باید قبول کنیم که پیامدهاي 
باشد.  داشته  همراه  به  مي تواند  مخربي  و  منفي 
پژوهش ها نشان داده اند که خودناتوان سازي اغلب با 
نگرش ها، عواطف و رفتارهاي نامناسب و منفي همراه 
بوده است.و خودناتوان سازي و عملکرد بر یکدیگر 
به  مي کنند.  تقویت  را  همدیگر  و  مي گذارند  اثر 
عبارت دیگر، درگیري در خودناتوان سازي را تسهیل 

مي کند. )به نقل از شکر کن وهمکاران، 1384(.
 در رابطه با یادگیري و تأثیر فرآیندهاي شناختي، 
نخستین بار فالول )1977( بیان کرد که مهارت هاي 
و  شناختي اند  فرایندهاي  تنظیم کننده   فراشناختي 
اثري قابل توجه در یادگیري دارند. او عقیده دارد 
فرآیندهاي شناختي از پنج سالگي در فرد رشد مي کنند 
و راهبردهاي فراشناخت، مانند راهبرد خودگرداني 
در یادگیري، در تعیین اهداف برنامه ریزي و ارزیابي 
سنین  در  یادگیري  و  دانش اندوزي  در  یادگیري 
نوجواني بسیار مهم است. الین4 )2001(، بیان کرد 
که مشارکت راهبردهاي فراشناختي به دانش آموزان 
کمک مي کند تا توانایي هاي حل مسئله شان را بهبود 

بخشند. 
سنیزیک5  و  کیلیک  اوز  اوزتارك،  کوپاران، 
)2009(، اعالم کردند محیطي که بچه ها و نوجوانان 
محیط  مي کنند،  سپري  آن  در  را  وقت شان  اکثر 
مدرسه است، پس نوع آموزش کسب شده سطح 
و  منابع  شاگرد،  ـ  شاگرد  و  شاگرد  ـ  معلم  روابط 
قرار  اختیار دانش آموزان  تجهیزات مدرسه که در 
مي گیرد در سطح خوداثربخشي دانش آموزان نقش 
اثر  وخود  ارزشمندی  خود  پایین  احساسات  دارد. 
خود  سمت  به  را  دانش آموزان  می تواند  بخشی، 
4 Line 
5 Coparan، ozturk، ozkilc، senizic
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ناتوان سازی سوق دهد )پراپاوسیز و گرو،1 1998، 
که  آموزانی  دانش   .)1996 همکاران،  و  میدگلي 
ادراك شایستگی پاییني دارند، راه هایي را جستجو 
می کنند که خود را در نظر دیگران مثبت جلوه دهند 
و نشان  دهند که فاقد توانایي نیستند. این افراد بویژه 
در خطر مشکالت انگیزشي و رفتاری هستند وممکن 
است به استفاده از راهبردهای خود ناتوان سازي روي 

آورند تا شایستگی خود را نزد دیگران حفظ کنند. 
نقش و اهمیت نهاد خانواده به عنوان اولین جایگاه 
اجتماعي و مهم در رفتار کودك تعیین کننده مي باشد. 
نگرش و باورهاي دانش آموزان در زمینه استعداد و 
پیشرفت و یا عدم پیشرفت تحصیلي خود و توانایي یا 
عدم توانایي در مواجه با یادگیري موضوعي است که 
نقش تربیتي والدین و اطالع یا عدم اطالع کافي از 
چگونگي کاربرد شیوه هاي تربیتي مناسب در مورد 
فرزندشان را تبیین مي کنند. به طور کلي در دوران 
کودکي هیچ نهادي تأثیري بیش از خانواده بر رشد 
اجتماعي و شخصیت کودك ندارد و والدین معمار 
اصلي ساختمان شخصیت کودك و نوجوان هستند. 

)عبادی،1383(.
با  تحقیقي  در  وگادبویس2)2007(،  توماس 
عنوان خودناتوان سازي تحصیلي؛ نقش خودپنداره 
دانشجویي، که روي 161  یادگیري  راهبردهاي  و 
مرد و زن کانادایي انجام دادند به این نتیجه رسیدند 
که خودناتوان سازي با خودپنداره آشکار، یادگیري 
و هم چنین  آنان  یادگیري خودتنظیمي  نیز  عمیق 
دارند.  منفي  همبستگي  امتحان  اضطراب  نمرات 
اضطراب  و  سطحي  یادگیري  با  متغیر  این  بعالوه 

امتحان همبستگي مثبت دارد.
آنگلیکي و الفتریا3 )2007(، طي مطالعه اي با عنوان 
1 Prapavessis & grove 
2 Tomas&godboys 
3 Angeliki & Eleftheria 

پیش بیني خودناتوان سازي تحصیلي در گروه هاي 
این  به  دبیرستاني(  دانش آموز   702( مختلف  سني 
نتیجه رسیدند که خودناتوان سازي به طور مثبت با 
هدف گرایي عملکرد و به طور منفي با پیشرفت در 
ریاضي در ارتباط است. ضمناً هدف گرایي تکلیف 

پیش بیني کنندۀ منفي خودناتوان سازي است.
 نتایج تحقیقی که مک کرا، هیرت، میلنر )2007( در 
تحقیقي که در زمینه خودناتوان سازي جنسیتی انجام 
دادند،  نشان دادکه زنان اشکال خودناتوان سازي را 
کمتر به کار مي گیرند و به صورت منفي تر مردان در 

بکارگیري خود ناتوان سازي ها نقش دارند.
با  تحقیقي  اسمیت)20064(،  و  چانگ  موریس، 
عنوان شفاف سازي نقش خود اثربخشي و فراشناخت 
بر روي 124 دانش آموز انجام دادند. براساس یافته ها، 
خود اثربخشي و فراشناخت به طور روشن و واضحي 
با هم ارتباط ساختاري دارند. خود اثربخشي با دانش 
رویه اي و دانش بیاني ارتباط دارد. در صورتي که 

فراشناخت فقط با دانش رویه اي ارتباط دارد.
فراشناخت،  که  کرد  بیان   ،)2000( امسیکیچي5 
تفکر در مورد یادگیري و تفکر فرد است. از طرفي 
دیگر، راهبردهاي فراشناختي، راهبردهاي آموزشي 
هستند که به یادگیرنده اجازه مي دهند تا از فراشناخت 

خودشان در حل مشکل استفاده کند. 
در   )2000( زروف6  تامپسون،  سانتور،  گریون، 
اثر  نوجوان،  خودناتوان سازي  عنوان  با  پژوهشي 
را  مادرانه  فرزندپروري  شیوه هاي  و  افسرده ساز 
یکسري  مادرانشان  و  نوجوان ها  کردند.  بررسي 
پرسشنامه هاي سنجش خودناتوان سازي نوجوان و 
متغیرهاي فرزندپروري در مادران از جمله: شیوه هاي 
فرزندپروري )مراقبت و حمایت مفرط( و استرس 
4 Moores، Chang & Smith
5 Mckeachie 
6 greaven،، Santor، Tompson & Zuroff.
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والدیني به دلیل متغیرهاي موقعیتي، تعامل هاي بدکاري 
کودك، والدین و ویژگي هاي رفتاري کودك را 
تکمیل کردند. نتایج نشان دادند که خودناتوان سازي 
به طور مثبت وابسته به سن در دختران و نه در پسران 
مي باشد. رابطه قوي بین خودناتوان سازي و بي قراري 
در پسران و دختران وجود دارد. مراقبت  مادرانه رابطه 
بین خودناتوان سازي و بي قراري در پسران را تعدیل  

کرده است.
با عنوان  پژوهشي   رئیسي و همکاران )1383(، 
دانش آموزان  تحصیلي  خودناتوان سازي  رابطه 
عملکردگریز  و  عملکردگرا  تسلط،  اهداف  با 
داد.  انجام  کالس  و  معلم  والدین،  دانش آموز، 
و  دختر  دانش آموز   190 پژوهش  نمونه  حجم 
شیوه  به  اصفهان  شهر  مدرسه   20 از  که  بود  پسر 
پنج  دانش آموزان  بین  از  که  مرحله اي  تصادفي 
ناحیه شهر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکي از 
دانش آموز،  تبحري  اهداف  متغیرهاي  که  بود  آن 
اهداف عملکردگریزي دانش آموز، اهداف تبحري 
به طور  و  اهداف عملکردگریزي کالس  کالس، 
جداگانه رابطه  معني داري با خودناتوان سازي دارند. 
پسران  که  بود  آن  از  حاکي  پژوهش  نتایج  ضمناً 
راهبردهاي  از  از دختران  بیشتر  معني داري  به طور 

خودناتوان سازي استفاده مي کنند.
در این پژوهش به این سؤال که آیا بین راهبردهاي 
فراشناختي، خوداثربخشي، شیوه هاي فرزندپروري 
با خودناتوان سازي تحصیلي در دانش آموزان پسر 
دبیرستان هاي شهر اهواز رابطه اي وجود دارد؟ پاسخ 

خواهیم داد.

 روش پژوهش
جامعه آماري 

جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان 
پسر دبیرستان هاي اهواز مي باشند که در سال تحصیلي 

88ـ  1387 مورد بررسي قرار گرفتند. 

نمونه آماري و روش نمونه گیري 
پسر  دانش آموز   325 شامل  تحقیق  این  نمونه 
دبیرستان های شهر اهواز و مادران آنها از جامعه یاد 
خوشه اي  نمونه گیري  روش  به  که  می باشد.  شده 
چندمرحله اي انتخاب شدند. بدین ترتیب که ابتدا 
از چهار ناحیه شهر اهواز، هشت دبیرستان به صورت 
تصادفی انتخاب گردید و از هر دبیرستان دو کالس 
پرسشنامه ها  و  شد  معین  نمونه ها  تعداد  نسبت  به 

توسط دانش آموزان کامل شدند.

ابزار های پژوهش
مجموعه مقیاس هاي الگوهاي یادگیري سازگار 

 )PALS(
مجموعه مقیاس هاي الگوهاي یادگیري سازگار1 
و  میدگلي  ساخته   ،PALS مخفف  به صورت  یا 
مقیاس ها  این  از  مي باشد.یکی   )2000( همکاران 

مقیاس خود ناتوان سازی تحصیلی است: 
مقیاس خودناتوان سازي تحصیلي 

این مقیاس داراي 6 ماده است که میزان استفاده 
خودناتوان سازي  راهبردهاي  از  را  دانش آموزان 
تحصیلي نشان مي دهد. هر یک از ماده ها، راهبردي 
را منعکس مي سازد که دانش آموزان با استفاده از آن، 
عملکرد ضعیف بعدي خود را توجیه مي کند. همه 
یا رفتارهایي را که دانش آموزان  ماده ها، راهبردها 
سنجش  به  و  مي گیرند  اندازه  داده اند  گزارش 
خصیصه  آن،  بر  عالوه  نمي پردازند.  شناخت ها 

خودنمایي در همه ماده ها منعکس شده است. 
پایایي: میدگلي و همکاران )2000(، پایایي این مقیاس 
را با روش آلفاي کرونباخ و تنصیف به ترتیب 0/78 
پژوهشي، هاشمي  در  آورده اند.  دست  به   0/76 و 
1 Patterns of adaptive  learning scales
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)1380(، پایایي این مقیاس با روش آلفاي کرونباخ 
و تنصیف را به ترتیب 0/78 و 0/76 بدست آورد. 
پایایي  ضرایب   )1382( طهماسبي،  پژوهش  در 
این مقیاس با روش هاي آلفاي کرونباخ و تنصیف 

به ترتیب 0/88 و 0/70 بدست آمد. 
روایي: در پژوهش میدگلي و همکاران )1996( 
با  آن  کردن  همبسته  طریق  از  مقیاس  این  روایي 
مقیاس نگرش منفي نسبت به ارزش تعلیم و تربیت 
r=0/29، با مقیاس هدف هاي عملکردي r=0/22،  با 
تحقیرنفس r=23 بوده است. در پژوهش طهماسبي 
با  مقیاس خودناتوان سازي  بین  همبتسگي   )1382(
 P<0/0001 پرسشنامه مالك 0/56 بود که در سطح

معني دار بود. 
در تحقیق حاضر پایایي پرسشنامه خودناتوان سازي 
تنصیف  و  کرونباخ  آلفاي  روش  دو  با  تحصیلي 
 0/80 و   0/83 برابر  ترتیب  به  که  گردید  محاسبه 

مي باشد.
 پرسشنامه حالت فراشناختي1 

 ،1996( عابدي2  و  انیل  توسط  پرسشنامه  این 
1997( ساخته شده و توسط نویدي )1383( ترجمه 
شده است. پرسشنامه حالت فراشناختي، ابزاري است 
که تفکر سطوح باالتر یا مهارت هاي فراشناختي را 

مي سنجد.
شیوه نمره گذاري: مقیاس اندازه گیري پرسشنامه 
حالت فراشناختي ترتیبي بوده و دامنه آن از 1 تا 4 
پایین ترین  نمره ممکن 80 و  باالترین  متغیر است. 

نمره ممکن 20 خواهد بود. 
تا  از 0/70  پایایي گزارش شده  پایایي: ضرایب 
پایایي  حاضر  تحقیق  در  است.  بوده  متغیر   0/83
پرسشنامه حالت فراشناختي با استفاده از دو روش 
برابر 0/75 و  ترتیب  به  آلفاي کرونباخ و تنصیف 

1 State metacognition inventory 
2 Oneil & Abedi 

0/75 مي باشد. و ضرایب پایایي براي مقیاس آگاهي 
با استفاده از آلفاي کرونباخ و تنصیف 0/75 و 0/75 
مي باشد. این ضرایب براي مقیاس راهبرد شناختي، 
0/50 و 0/54 و براي مقیاس برنامه ریزي 0/56 و 0/42 

و براي مقیاس خود بازبیني 0/51 و 0/59 مي باشد.
انجام  نفر  بر روي 325  پژوهش حاضر که  در   
شده  یاد  پرسشنامه  اعتبارسازه  تعیین  براي  گرفت. 
با نمره پرسشنامه راهبردهاي یادگیري  نمرۀ آن را 
شد،  مشخص  که  نمودیم  همبسته  خودگردان 
بین آن ها وجود دارد  مثبت معني داري  همبستگي 
که بیانگر برخورداري پرسشنامه  حالت فراشناختي 
از اعتبار الزم مي باشد )r=0/54 ،P=0/0001(.اعتبار 
محتوای این پرسشنامه زیر نظر متخصصان تایید شد.

)GSE( مقیاس خوداثربخشي 
این مقیاس توسط براتی )به نقل از عابدی،1380( 
ترجمه واعتباریابی شده است.این مقیاس شامل 17 
سؤال مي باشد که پاسخ هاي این سؤاالت از گزینه 
کامالً مخالفم / مخالفم / حد وسط / موافقم / کاماًل 
موافقم مي تواند متفاوت باشد. جهت نمره گذاري این 
آزمون سؤاالتي که موقعیت هاي منفي را مي سنجد 
آخرین  و  نمره   1 مخالفم(  )کامالً  اول  گزینة  به 
این  مي گیرد.  تعلق  نمره   5 موافقم(  )کامالً  گزینه 
مقیاس 17 ماده اي، خودگزارشی و مداد  ـ کاغذي 
است. ماده هاي این مقیاس از نظر فهم براي کودکان 
14 سال به باال نوشته شده است. شیوه نمره گذاري 
که  است  صورت  این  به  خوداثربخشي  پرسشنامه 
به هر ماده از 1 تا 15 امتیاز تعلق مي گیرد. ماده هاي 
شماره 1، 3، 8، 9، 13، 15 از راست به چپ امتیازشان 
افزایش مي یابد و سایر ماده ها، معکوس یعني از چپ 
به راست افزایش مي یابد. ضریب پایایي این آزمون 
با استفاده از روش دو نیمه کردن گاتمن برابر 0/76 
و از طریق آلفاي کرونباخ برابر با 0/79 گزارش شده 

است )براتي، به نقل از عابدي، 1380(.
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اعتبار سازه  اي مقیاس خوداثربخشي
براي سنجش اعتبار سازه اي، مقیاس خوداثربخشي 
با اندازه هاي چندین ویژگي شخصیتي همبسته شد. 
این اندازه هاي شخصیتي دربرگیرندۀ مقیاس کنترل 
دروني راتر، مقیاس درجه تمایل اجتماعي، مقیاس 
بین فردي  شایستگي  مقیاس  خود،  از  بیگانگي 
انجام شده، همبستگي  بررسي  اساس  بر  مي باشند. 
نمرات  و  خوداثربخشي  مقیاس  نمرات  بین  منفي 
به   )r=0/40( راتر  بیروني  دروني  کنترل  مقیاس 
دست آمد. همبستگي مثبت بین مقیاس بیگانگي از 
خود )P=0/05 ، r=0/60( و مقیاس شایستگي بین 
همبستگي  داراي  خوداثربخشي  امتیازات  با  فردي 
مثبت )r=0/46( بود )به نقل از خدری و همکاران، 

 .)1381
در تحقیق حاضر پایایي پرسشنامه خوداثربخشي با 
استفاده از آلفاي کرونباخ و تنصیف محاسبه گردید 

که به ترتیب برابر 0/80 و 0/76 مي باشد.
باتوم؛  وینتر  فرزندپروری  شیوه های  پرسشنامه   
)1953(ساخته  باتوم1  وینتر  توسط  پرسشنامه  این 
این  است.  رفته  کار  به  وی  پژوهش  ودر  شده 
فرزندپروری  شیوه های  سنجش  ویژه  آزمون، 
ومراقبت آموزی( )استقالل آموزی،تسلط آموزی 

می باشدو درسال 1373در دانشگاه علوم تربیتی و 
روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز توسط مسعود 
باقری و زیر نظر شکر کن وحقیقی ترجمه شده است. 
مادران  وتوسط  بوده  14ماده  دارای  پرسشنامه  این 
پاسخ داده می شود. در این آزمون از آنها خواسته 
شده است تا سنی را که از فرزندانشان انتظار داشته اند، 
فعالیت های ذکر شده را انجام دهند مشخص کنند.

استقالل آموزی،  سنجش  مخصوص   6 1تا  ماده 
و11تا14مخصوص  تسلط آموزی  7تا10سنجش 

سنجش مراقبت آموزی می باشد.
1 Winter bottom 

اعتبار
 باقری در تحقیق خود)1373(، به منظور استفاده از 
این پرسشنامه به سنجش اعتبار آن پرداخته است. وی 
ضریب به دست آمده از روش اعتباریابی همزمان، 
گزارش  درصد   83 را  مقیاس ها  از  یک  هر  برای 
می دهد.برومند نسب )1373(، ضرایب اعتبار سه شیوه 
استقالل آموزی،تسلط آموزی ومراقبت آموزی را 

به ترتیب برابر با 51%، 44%، 51%گزارش داد.
پایایی

استفاده  منظور  به  تحقیق خود  باقری)1373(،در 
پرداخته  آن  پایایی  سنجش  به  پرسشنامه  این  از 
وآلفای  تنصیف  روش  دو  از  استفاده  با  است.وی 
کرونباخ به ترتیب برای کل پرسشنامه ضرایب%40 
و%86،  آموزی%41  استقالل  مقیاس های  و%92، 
آموزی%19  مراقبت  و  و%80  آموزی%40  تسلط 

و73%بدست آورد. 
پایایی پرسشنامه در تحقیق حاضر

پرسشنامه  پایایي  تعیین  براي  حاضر  تحقیق  در 
شیوه هاي فرزندپروري از دو روش آلفاي کرونباخ و 
تنصیف استفاده شد که براي کل پرسشنامه به ترتیب 
برابر با 0/90 و 0/86 که بیانگر ضرایب پایایي مطلوب 

مي باشد. 

یافته های پژوهش
 یافته هاي مربوط به فرضیه هاي پژوهش

پژوهش حاضر، شامل  فرضیه هاي زیر  است که 
هر فرضیه همراه با نتایج به دست آمده از تجزیه و 

تحلیل آن در این بخش ارائه مي گردد.
فرضیه اول: بین راهبردهای فراشناختی و خودناتوان 

سازی تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
همان طور که در جدول 1 نشان داده شده است، 
خود ناتوان سازی  و  فراشناختی  راهبردهای  بین 
معني داري  منفی  رابطه  دانش آموزان  تحصیلی 
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مشاهده می شود )P=0/014 و r=-0/13(. بنابراین، 
با  دیگر،  عبارت  به  مي گردد.  تأیید  اول  فرضیه 
دانش آموزان،  فراشناختی  راهبردهای  افزایش 
خود ناتوان سازی تحصیلی آنان کاهش یافته است. 
فرضیه دوم: بین خود اثربخشی و خود ناتوان سازی 

تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
می شود  مالحظه   2 جدول  در  که  همان طور 
تحصیلی  خودناتوان سازی  و  اثربخشی  خود  بین 
دارد  وجود  معني داري  منفی  رابطه  دانش آموزان 
بنابراین فرضیه دوم   .)r = -0/35 و P  =0/0001(
خود  افزایش  دیگر،  عبارت  به  مي گردد.  تأیید 
اثربخشی دانش آموزان، با کاهش خودناتوان سازی 

تحصیلی آنان همراه شده است.
اعمال شیوه های مختلف   فرضیه سوم:بین سن 
تحصیلی  سازی  ناتوان  وخود  پروری  فرزند 

دانش آموزان رابطه وجود دارد.
3-1- بین سن اعمال شیوه فرزند پروری استقالل 
تحصیلی  سازی  ناتوان  خود  و  والدین  آموزی 

دانش آموزان رابطه وجود دارد.
3-2- بین سن اعمال شیوه فرزند پروری تسلط 

تحصیلی  سازی  ناتوان  خود  و  والدین  آموزی 
دانش آموزان رابطه وجود دارد.

3-3- بین سن اعمال شیوه فرزند پروری مراقبت 
تحصیلی  سازی  ناتوان  خود  و  والدین  آموزی 

دانش آموزان رابطه وجود دارد

همان طور که در جدول 3 مشاهده می شود بین 
سن اعمال شیوه فرزند پروری استقالل آموزی والدین 
رابطه  دانش آموزان  تحصیلی  خود ناتوان سازی  و 
 .)r=0/15و P=0/007( مثبت معني داري وجود دارد
بنابراین فرضیه 3-1تأیید مي گردد. به عبارت دیگر، با 
افزایش سن، اعمال شیوه فرزند پروری استقالل آموزی 
تحصیلی  خود ناتوان سازی  دانش آموزان،  والدین 

فرزندان آنان افزایش یافته است. 
فرزند پروری  شیوه  اعمال  سن  بین  همچنین 
تحصیلی  و خود ناتوان سازی  والدین  تسلط آموزی 
دارد  وجود  معني داري  مثبت  رابطه  دانش آموزان 
)P  =0/049 و r = 0/11(. بنابراین فرضیه 3-2 تأیید 
مي گردد. به عبارت دیگر، افزایش سن اعمال شیوه 
دانش آموزان،  والدین  تسلط آموزی  فرزند پروری 
با افزایش خود ناتوان سازی تحصیلی فرزندان آنان 

متغیر 
مالك

شاخص آماري   
   متغیر پیش بین

ضریب همبستگي
) r (

سطح معني داري 
) p (

تعدادنمونه
) n(

0/130/014325-راهبردهای فراشناختی

جدول 1: ضرایب همبستگي ساده بین راهبردهای فراشناختی 
و خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان

متغیر 
مالك

شاخص آماري   
   متغیر پیش بین

ضریب همبستگي
) r (

سطح معني داري 
) p (

تعدادنمونه
) n(

0/350/0001325-خود اثربخشیخود ناتوان سازی تحصیلی

جدول 2: ضرایب همبستگي ساده بین خود اثربخشی
 و خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان
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همراه شده است.
 بین سن اعمال شیوه فرزند پروری مراقبت آموزی 
دانش آموزان  تحصیلی  خود ناتوان سازی  و  والدین 
رابطه مثبت معني داري وجود دارد )P  =0/012 و 

مي گردد.  تأیید   3-3 فرضیه  بنابراین   .)r  =  0/14
به عبارت دیگر، هر چه سن اعمال شیوه فرزند پروری 
مراقبت آموزی والدین دانش آموزان افزایش یابد، به 
همان اندازه خود ناتوان سازی تحصیلی فرزندان آنان 

افزایش پیدا می کند.
فراشناختی،  راهبردهای  بین  چهارم:  فرضیه   
مختلف  شیوه های  اعمال  سن  و  خوداثربخشی 
فرزند پروری والدین با خود ناتوان سازی تحصیلی 

دانش آموزان رابطه چندگانه دارند.
نتایج بررسی فرضیه فوق در جداول 4 ارائه شده 
است. با استفاده از آزمون آماري رگرسیون چندگانه 
بدست  معنی داري  مدل  گام1  به  گام  روش  به 
آمد:F = 8/798 ،Sig = 0/001  سازگار شده 0/046 

 R2=
همانطور که در جدول 4 نشان داده شده است،طبق 
نتایج حاصل از رگرسیون چند گانه به روش گام به 
1 Stepwise

گام از میان متغیر های راهبردهای فراشناختی،خود اثر 
بخشی وسن اعمال شیوه های فرزند پروری والدین 
)استقالل آموزی،تسلط آموزی ومراقبت آموزی(، 
 ،β  =-0/173( فراشناختي  راهبردهاي  متغیرهاي 

اعمال  سن  متغیر  و  داری  معنی  (مقدار   S=0/002
استقالل آموزي )S=0/007 ،β= 0/148(مقدار معنی 
داری( با متغیر مالك رابطه معنادار داشته است. و متغیر 
خوداثربخشي )S = 0/066 ،β = -0/101( و متغیر سن 
اعمال تسلط آموزي )S = 0/613 ،β=0/029( و متغیر 
 )S = 0/232 ،β = 0/088( سن اعمال مراقبت آموزي
با متغیر مالك رابطه معنی داري ندارند. به عبارتي 
دیگر متغیرهاي راهبردهاي فراشناختي و سن اعمال 
براي  پیش بیني کننده  بهترین  استقالل آموزي  شیوه 

خودناتوان سازي تحصیلي دانش آموزان مي باشند.

بحث و نتیجه گیري
تحصیلي  عملکرد  بررسي  که  آنجایي  از   
دانش آموزان مقطع متوسطه بعنوان یک راهبرد مهم 
برخوردار  خاصي  جایگاه  از  آموزشي  فرآیند  در 
مدارس  در  تحصیلي  افت  از  بخشي  که  مي باشد 
مي شود،  مربوط  خودناتوان سازي  به  متوسطه 

متغیر 
مالك

شاخص آماري
    متغیر پیش بین

ضریب همبستگي
) r (

سطح معني داري
) p (

تعداد نمونه
) n(

لی
صی

 تح
زی

 سا
وان

د نات
0/150/007شیوه فرزند پروری استقالل آموزیخو

325 0/110/049شیوه فرزند پروری تسلط آموزی

0/140/012شیوه فرزند پروری مراقبت آموزی

جدول 3: ضرایب همبستگي ساده بین سن اعمال شیوه های مختلف فرزندپروری 
و خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان
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راهبردهاي  بین  رابطه   بررسي  پژوهش  این  هدف 
فراشناختي، خوداثربخشي و شیوه هاي فرزندپروري 
والدین با خودناتوان سازي تحصیلي در دانش آموزان 
نشان  تحقیق  نتایج  که  همان طور  بود.  دبیرستاني 
داد، بین راهبردهاي فراشناختی و خودناتوان سازي 
تحصیلي رابطه منفي معني داري وجود دارد. در تأیید 
این فرضیه توماس و گادبویس )2007( در پژوهشي 
به این نتیجه رسیدند که خودناتوان سازي با خودپنداره 
و  یادگیري خودتنظیمي  یادگیري عمیق،  آشکار، 
نمرات امتحان همبستگي منفي دارند. عباباف )1387( 
در پژوهشي به این نتیجه رسید که دانش آموزان قوي 
از  )ناموفق(  دانش آموزان ضعیف  از  بیش  )موفق( 
راهبردهاي شناختي و فراشناختي استفاده مي کنند 
و این یافته تا حدودی با یافته  فوالدچنگ )1384(، 
کارشکي )1381(، صمدي و دوائي )1380(، ملکي 
همسو   ،)1387( مراقبیان  و  بناب  غباري   ،)1384(
مدرسه  در  که  دانش آموزاني  از  بسیاري  است. 
مشکل یادگیري دارند آن را برآمده از ناتواني خود 
مي دانند، در حالي که مشکل واقعي آن چگونگي 

دانش آموزان  است.  یادگیري  راهبردهاي  کاربرد 
خودگردان با تعیین اهدافي، براي دستیابي به آن ها 
که  آن هایي  مي کنند.  ارزیابي  و  برنامه ریزي  در 
راهبردهاي خودگرداني را بیشتر به کار مي گیرند، در 
تحصیل خود بیشتر پیشرفت مي کنند. خودگرداني 
به طور فراشناختي،  تا  دانش آموز را وادار مي کند 
انگیزشي و رفتاري در اداره  تفکر و یادگیري خود 
فعال باشد و کنترل یادگیري را در دست گیرند. به نظر 
مي رسد دانش آموزاني که از راهبردهاي فراشناختي 
و  یادگیري  تکالیف،  انجام  در  مي کنند  استفاده 
پیشرفت تحصیلي عملکرد باالیي دارد و بالعکس 
مي برند  به کار  را  راهبردها  این  که  دانش آموزاني 
عملکرد تحصیلي پائیني دارند و از خودناتوان سازي 

باالیي برخوردارند. 
بین  منفي  رابطه  تحقیق،  دیگر  یافته هاي  از 
خوداثربخشي و خودناتوان سازي تحصیلي است. در 
تأیید این پژوهش اسکلي )2005( در تحقیقات خود 
به این نتیجه رسید که دانش آموزان با پیشرفت طبیعي، 
از عملکرد تحصیلي، خوداثربخشي و خودتنظیمي باال 

متغیرهاي پیش بین 
معني دار

مقدار معني داريآماره tضرایب رگرسیونيβمتغیرهامراحل

3/1710/002-0/175-راهبردهاي فراشناختيگام اول

گام دوم
راهبردهاي فراشناخت
سن استقالل آموزي

-0/173
0/148

-3/165
2/709

0/002
0/007

متغیرهاي پیش بین 
غیرمعني دار

گام اول

خوداثربخشي
استقالل آموزي
تسلط آموزي

مراقبت آموزي

-0/104
0/148
0/124
0/147

-1/878
2/709
2/261
2/696

0/061
0/007
0/024
0/007

گام دوم
خوداثربخشي

سن تسلط آموزي
سن مراقبت آموزي

-0/101
0/039
0/088

-1/846
0/506
1/199

0/066
0/613
0/232

جدول4: مدل هاي رگرسیوني ناشي از تجزیه و تحلیل گام به گام متغیرهاي راهبردهاي 
فراشناختي، خوداثربخشي و شیوه  هاي فرزندپروري والدین و ضرایب رگرسیوني آن ها
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و از راهبردهاي خودناتوان سازي تحصیلي کمتري 
استفاده مي کنند. تجربه پایین موفقیت تحصیلي با 
خوداثربخشي پایین و راهبردهاي خودناتوان سازي 
تحصیلي باال همراه بود. این پژوهش با پژوهش هاي 
بریوني، آنجال و مي1 )2005(، چانکو2 )2007( لینچ3 
عبداللهي   ،)1996( همکاران4  و  گارسیا   ،)1999(
و فتحي )1384(، شفیعي )1382(، حاجي یخچالي 
جفري5  و  جانت  یافته  با  و  است.  همسو   ،)1380(
ناهمخوان است. خوداثر بخشي در واقع اعتقاد راسخ 
فرد نسبت به توانایي هاي خود مي باشد که باعث بسیج 
انگیزه و منابع شناختي و رشته اعمالي که براي انجام 
موفقیت آمیز یک کار خاص الزم است مي شود. قبل 
از اینکه فرد کاري را انتخاب کند و تالش خود را 
در آن کار آغاز نماید، ابتدا اطالعاتي را در مورد 
خاص  مورد  آن  در  خود  قابلیت هاي  و  ظرفیت ها 
ارزیابي و جمع بندي مي نماید. خوداثربخشي تعیین 
فرد قدرت  با مشکالت  آیا در مواجه  مي کند که 
سازگاري براي انجام آن رفتار خاص را دارد یا نه و 
هم چنین مشخص مي کند که فرد علیرغم مشکالت 
موجود چه قدر تالش خواهد کرد، و چه مدت به 
داد.  ادامه خواهد  زمینه خاص  آن  در  تالش خود 
خوداثربخشي  و  خودارزشمندي  پایین  احساسات 
خودناتوان سازي  به  را  دانش آموزان  مي تواند 
شایستگي  ادراك  که  دانش آموزاني  دهد.  سوق 
پائیني دارند، ممکن است به استفاده از راهبردهاي 
خودناتوان سازي روي آورند تا شایستگي خود را نزد 
دیگران حفظ کنند. شاید بدلیل تأکیدي که جامعه 
روي پیشرفت و استعداد طبیعي دارد، عدم اطمینان 
فرد به قابلیت ها و شایستگي هاي خود، مي تواند از 

1 Briony، Angela & May
2 Chanco 
3 Lynch
4 Garcia & et al 
5 Janet & Jeffry 

ویژگي هاي اصلي و اساسي، ارزشیابي از خود باشد. 
بردن  زیر سؤال  با  اطمینان،  این عدم  است  ممکن 
شایستگي، منجر به ایجاد تردید یا نگراني هایي در 

مورد خودارزشمندي و خوداثربخشي شود.
که  است  آن  تحقیق  این  دیگر  یافته های  از 
آموزي،  )استقالل  فرزندپروري  شیوه هاي  بین 
تسلط آموزي و مراقبت آموزي( با خودناتوان سازي 
دارد.  وجود  معني داري  مثبت  رابطه  تحصیلي 
زروف6  و  تامسون  سانتور،  گریون،  پژوهش  در 
و  نوجوان  خودناتوان سازي  عنوان  با  )2000(که 
نشان  گرفته،  انجام  مادرانه  فرزندپروري  شیوه هاي 
پسران  در  بي قراري  و  خودناتوان سازي  که  داده 
بین  و دختران وجود دارد و مراقبت مادرانه رابطه 
تعدیل  را  پسران  در  بي قراري  و  خودناتوان سازي 
کرده است و این یافته با یافته درویزه )1384(، زاد 
منصوری )1384(و زارع پور )1383( همسو است. 
بین سن اعمال شیوه هاي فرزندپروري استقالل آموزي 
دانش آموزان  تحصیلي  خودناتوان سازي  و  والدین 
رابطه مثبت معني داري وجود دارد. یعني با افزایش 
استقالل آموزي  فرزندپروري  شیوه  اعمال  سن 
تحصیلي  خودناتوان سازي  دانش آموزان،  والدین 
تربیتي  یافته است. در روش  افزایش  فرزندان آنان 
استقالل آموزي والدین زمینه هایي را براي فرزندان 
خود ایجاد مي کنند که در آن کودك، تصویري که 
از خودش مي آفریند بسیار غني و سازنده است و همین 
عامل یکي از دالیل ایجاد اعتماد به نفس در فرزندان 
است. که در روابط با دوستان و همساالن بیشتر نمایان 
و آرزوهاي  اهداف  به  راه رسیدن  در  که  مي شود 
خود موفق هستند. هر چه والدین بیشتر به کودکانشان 

6 Greaven، Santor، Tompson & Zuroff 
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استقالل و مسئولیت بدهند و از آنان بخواهند دربارۀ 
بعضي از امور خود تصمیم گیري کنند و کارهاي 
مربوط به خود را شخصاً انجام دهند باعث مي شود 
فرزانشان در آینده افرادي مسئولیت پذیر، پرتالش و 
متکي به خود و مستقل باشند. چنین افرادي توانایي 
و مهارت هاي خود را عامل مؤثر در موفقیت هایشان 
مي دانند آن ها معتقدند رویدادهاي مثبت زندگي در 
نتیجه نقشه ریزي دقیق و کوشش پیگیر خود آن ها 
بدست آید لذا براي اعمال رفتار و پیامدهاي ناشي از 

آن قبول مسئولیت مي کنند.
مثبت  رابطه  تحقیق،  این  دیگر  یافته های  از 
فرزندپروري  شیوۀ  اعمال  سن  بین  ومعنی دار 
تحصیلي  و خودناتوان سازي  والدین  تسلط آموزي 
افزایش  با  دیگر،  عبارت  به  است.  دانش آموزان 
سن اعمال شیوه فرزندپروري تسلط آموزي والدین 
دانش آموزان، با افزایش خودناتوان سازي تحصیلي 
فرزندان آنان همراه شده است. خانواده هاي داراي 
شیوه تربیتي مبتني بر تسلط آموزي، سعي مي کنند 
انتظارات مثبت و سازنده را به فرزندان خود آموزش 
دهند و آنان را در شناسایي واقعیت هاي موجود و 
آزاد  جهان  از  منطقي  تصورات  و  شرایط  ارزیابي 
گذاشته و با آن ها همکاري مي نمایند و صمیمیت را 
در کنار کنترل منطقي اعمال مي کنند چنین فرزنداني 
رواني  تعادل  به  و  یافته  سازش  محیط  با  به خوبي 
مي رسند. بنابراین بدیهي به نظر مي رسد که هر چه 
والدین آموزش تسلط آموزي را دیرتر به کودکان 
بیاندازند، کودك  خود بیاموزند و آن را به تأخیر 
دیرتر خود را براساس واقعیت ها و شرایط موجود 
وفق مي دهد و این مي تواند در همه جنبه هاي زندگي 
کودك تأثیر بگذارد و نتیجه مي گیریم که هر چه 
سن اعمال تسلط آموزي بیشتر شود خودناتوان سازي 

دانش آموزان افزایش مي یابد. 
از یافته هاي دیگر این تحقیق رابطه مثبت بین سن 

والدین  مراقبت آموزي  فرزندپروري  شیوه  اعمال 
است.  دانش آموزان  تحصیلي  خودناتوان سازي  و 
کنترل  اعمال  با  والدین  مراقبت آموزي  روش  در 
شدید، به فرزندان فرصت کافي، براي رشد خود و 
تصور از واقعیات و تصورات مطلوب نمي دهند، لذا 
فرزندان با شناخت معیوب از جهان در ارتباطات و 
سازگاري دچار مشکل مي شوند. به عبارتي هرچه 
سن اعمال شیوۀ فرزندپروري مراقبت آموزي افزایش 
پیدا کند، خودناتوان سازي تحصیلي هم افزایش پیدا 
مي کند. به نظر می رسدنکته مهم و قابل توجه این 
است که غالباً چنین پنداشته مي شود که پیشرفت 
تحصیلي و عملکرد تحصیلي دانش آموز بیشتر بر 
توجه  با  اما  است،  فرد  هوشي  توانایي هاي  مبناي 
و  تحصیلي  پیشرفت  شده،  انجام  پژوهش  هاي  به 
تعامل هاي  از  دانش آموز  باالي  تحصیلي  عملکرد 
تأثیر  نوجوانان  و  کودکان  با  بزرگساالن  عاطفي 
مي پذیرد. پدید آوردن تعامل  هاي عاطفي به معناي 
است.  دیگر  فردي  احساسات  و  دیدگاه  درك 
با نمایش مهر و دلسوزي خود به فرزندان  مادران 
به ویژه نوجوانان مي توانند کمک کنند تا از رشد 
عاطفي، عقلي و اجتماعي مناسبي برخوردار شوند و 
بتوانند در آینده نزدیک نقش خود را که متأثر از 
این ویژگي ها خواهد بود به خوبي در زمینه  گسترش 

علمي، اجتماعي و فرهنگي جامعه بازي کند. 
بین  چندگانه  رابطه  تحقیق  دیگر  یافته  هاي  از 
راهبردهاي فراشناختي، خوداثربخشي و شیوه هاي 
فرزندپـــروري در ســــه سطــــح )استقالل آموزي، 
با خودناتوان سازي  مراقبت آموزي(  تسلط آموزي، 
تحصیلي است. از میان متغیرهاي تحقیق با توجه به مدل 
رگرسیون چندگانه، متغیر راهبردهاي فراشـناختي و 
سن اعمال شیوه فرزندپروري استقالل آموزي بهترین 
پیش بیني کننده براي متغیر مالك )خودناتوان سازي( 
راهبردهای  چرا  که  فرضیه  این  تبیین  در  بودند. 
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خودناتوان سازی  برای  پیش بینی کننده  فراشناختی 
پیشرفت  که  پنداشت  می توان  است  تحصیلی 
دارد،  بستگی  افراد  پایه  دانش  به  تنها  نه  تحصیلی 
بلکه به عوامل دیگری نظیر آگاهی از راهبردهای 
این  از  بهره گیری  چگونگی  یادگیری،  گوناگون 
دانش و انجام دادن تکالیف نیز مربوط می شود. به 
نظر می رسد که نقص مهارت های فراشناختی، یکی 
از عوامل مهم شکست یادگیرندگان در انجام دادن 
تکالیف است. طبق نظر فالول منظور از فراشناخت 
آگاهی شخص از فرایندهای شناختی خود و همین 
طور کنترل و تنظیم شناخت است. برای مثال شخصی 
که از آگاهی فراشناختی نسبتاً خوبی برخوردار است، 
می داند که چه مقدار از مطالب را کامالً درك کرده 
و چه میزان از مطالب را بدون غلط حل کرده است. 
همینطور می داند که برای انجام دادن یک تکلیف به 
چه اطالعاتی نیاز دارد یا از چه شیوه هایی باید استفاده 
کند. هدف اساسی در مورد فراشناخت و نیز روش 
یادگیرنده  برای آموزش آن، پرورش  اعمال شده 
یادگیری اش آگاه  از جریان های  تا  مستقلی است 
باشد و بتواند جریان های مزبور را هدایت و نظارت 
مهمی در  نقش  فراشناخت  گفت  می توان  کند. 
طراحی، هدایت و نظارت بر فعالیت های شناختی 
مانند حل مساله، درك مطلب، حافظه و پیشرفت 
راهبردهای  که  این  به  توجه  با  و  دارد.  تحصیلی 
فراشناختی می توانند خودناتوان سازی تحصیلی را 
پیش بینی کنند با آموزش فراشناخت و راهبردهای 
فراشناختی می توان به دانش آموزان کمک کرد تا 
در یادگیری فعال تر باشند و به درك بیشتر نایل شوند 

از راهبردهای گوناگون  باید  تنها  نه  دانش آموزان 
آگاه باشند، بلکه باید بدانند در کجا و چگونه از 

یک راهبرد استفاده کنند.
با توجه به نتایج این تحقیق که سن اعمال شیوه 
استقالل آموزی می تواند خودناتوان سازی تحصیلی 
که  گرفت  نتیجه  چنین  می توان  کند  پیش بینی  را 
نوع و شیوه تربیتی والدین نقش تعیین کننده ای در 
با  رابطه  در  بزرگساالن  در  حتی  نوجوانان  آینده 
برخورد منطقی ودرست با واقعیات دارد. شیوه های 
فرزندپروری والدین فرصتی است که در آن شرایط  
کودك بتواند در ارزیابی روابط خویش با دیگران 
تصویر مثبتی از خود بیافریند. هر چه والدین بیشتر 
به کودکانشان استقالل و مسئولیت بدهند و از آنان 
بخواهند دربارۀ بعضي از امور خود تصمیم گیري 
انجام  را شخصاً  به خود  مربوط  کارهاي  و  کنند 
دهند باعث مي شوند فرزندانشان در آینده افرادي 
مسئولیت پذیر، پرتالش و متکي به خود و مستقل 
خود  مهارت هاي  و  توانایي  افرادي  چنین  باشند. 
آن ها  مي دانند  موفقیت هایشان  در  مؤثر  عامل  را 
نتیجه  در  زندگي  مثبت  رویدادهاي  معتقدند 
نقشه ریزي دقیق و کوشش پیگیر خود آن ها بدست 
می آید لذا براي اعمال رفتار و پیامدهاي ناشي از 
آن قبول مسئولیت مي کنند. وبا توجه به نتایج این 
تحقیق به نظر می رسد که هرچه والدین سن اعمال 
تاخیر  به  را  آموزی  استقالل  پروری  فرزند  شیوه 
آموزی  استقالل  فرزندخود  به  ودیرتر  بیاندازند 
وپیشرفت  عملکردتحصیلی  در  دهند  آموزش  را 

تحصیلی او هم نقش منفی دارد. 
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