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Abstract

Introduction: Cognitive and meta-cognitive strategies are among the most important tools 
for learning and self-efficacy and social adaptation of important components affecting the 
performance of students. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of 
cognitive and meta-cognitive styles training on the level of learning, self-efficacy and social 
adjustment of students at Farhangian University in Mazandaran province, Iran.
Methods: The present study was quasi-experimental with pre-test, post-test and control group. 
The statistical population of the study consisted of all male students of educational sciences at 
Farhangian University of Mazandaran province in the academic year 2017. A random sampling 
method was selected from Farhangian universities in the province, and Farhangian University 
of Nowshahr city was selected. Then, 60 subjects were randomly assigned to experimental 
(30) and control (30 persons) groups. Then, social and social self-efficacy questionnaires of 
Sinha and Singh (1993) and social self-efficacy of Smith and Betz (2000) were used as a pre-
test for both groups. Cognitive and metacognitive styles were applied to the experimental 
group in 10 sessions. At the end of this period, both groups completed the above-mentioned 
questionnaires as post-test. Data were analyzed using covariance analysis.
Results: The results of data analysis showed that cognitive and metacognitive training 
significantly increased social learning and social self-efficacy (p=0.001), but there was no 
significant effect on social adjustment of scholars.
Conclusions: Considering the effectiveness of cognitive and metacognitive training, it is 
recommended for improving the academic status of students and increase social self-esteem.
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مقدمه
مسئله اى كه در حوزة روانشناسى تربيتى مطرح بوده و اهميت ويژه اى 
دارد، پيشرفت تحصيلى دانشجويان و يكى از شاخص هاى مهم در 
ارزيابى آموزش عالى است و تمام كوشش اين نظام براى جامة عمل 
پوشاندن به اين امر است كه دانشجويان بتوانند شخصًا يادگيرى 
خود را اداره و رهبرى كنند، مسئوليت يادگيرى را يك مسئوليت 
شخصى تلقى كنند و شخصًا رفتار خود را كنترل كنند و متكى به 
معلم بار نيايند، به عبارت ديگر ياد بگيرند كه شخصًا ياد بگيرند. 
با نگاهى دقيق به عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلى به اين نكته 

اثربخشى آموزش سبك هاى شناختى و فراشناختى بر يادگيرى، خود كارآمدى اجتماعى 
و سازگارى اجتماعى دانشجويان
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چكيد   ه
مقدمه: راهبردهاى شناختى و فراشناختى از مهم ترين ابزارهاى يادگيرى و خود كارآمدى و سازگارى اجتماعى از 
مؤلفه هاى مهم و تأثيرگذار بر عملكرد دانشجويان مى باشند. هدف از پژوهش حاضر، بررسى اثربخشى آموزش 
سبك  شناختى و فراشناختى بر ميزان يادگيرى، خود كارآمدى اجتماعى و سازگارى اجتماعى دانشجويان دانشگاه 

فرهنگيان استان مازندران بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمايشى با پيش آزمون- پس آزمون و گروه گواه بود. جامعة آمارى پژوهش را 
كلية دانشجويان پسر رشته علوم تربيتى دانشگاه فرهنگيان استان مازندران در سال تحصيلى 97-1396 تشكيل 
داد. با استفاده از روش نمونه گيرى تصادفى از بين دانشگاه هاى فرهنگيان استان، دانشگاه فرهنگيان نوشهر انتخاب 
سپس  شدند.  گمارده  نفر)  گواه (30  و  نفر)  آزمايش (30  گروه هاى  در  تصادفى  صورت  به  نفر  سپس 60  شد، 
پرسش نامه هاى سازگارى اجتماعى سينها و سينگ (1993) و خود كارآمدى اجتماعى اسميت و بتز (2000) به 
عنوان پيش آزمون در مورد هر دو گروه اجرا شد. آموزش سبك هاى شناختى و فراشناختى روى گروه آزمايش در 
ده جلسه اعمال شد. در پايان اين دوره هر دو گروه پرسش نامه هاى فوق را به عنوان پس آزمون تكميل كردند. 

داده ها با استفاده از تحليل كوواريانس مورد بررسى قرار گرفت.
طور  به  فراشناختى  و  شناختى  سبك هاى  آموزش  داد  نشان  داده ها  تحليل  و  تجزيه  از  حاصل  نتايج  يافته ها: 
اجتماعى  سازگارى  بر  ولى   ،(p≤/001) مى شود اجتماعى  كارآمدى  خود  و  يادگيرى  افزايش  موجب  معنى دارى 

دانشجويان تأثير معنادارى ندارد.
نتيجه گيرى: با توجه به اثربخشى آموزش سبك  شناختى و فراشناختى پيشنهاد مى شود در جهت بهبود وضعيت 

تحصيلى دانشجويان و افزايش خود كارآمدى اجتماعى استفاده گردد.

تاريخ د      ريافت: 1397/10/12
تاريخ  پذيرش: 1397/11/17

كليدواژهها: 
فراشناختى،  و  سبك  شناختى 
يادگيرى، سازگارى اجتماعى، خود 

كارآمدى اجتماعى

تمامى حقوق نشر براى د  انشگاه
علوم پزشكى بقيه اهللا (عج)

محفوظ است.

مقاله پژوهشى         

پى مى بريم كه عوامل مختلفى در يادگيرى دانشجويان تأثير دارد 
[1]. دانشجويان زمانى موفق هستند كه در كاربرد و راهبردها و 
تعميم آن ها مهارت پيدا كنند. يادگيرى فهميدن و انتقال آموخته ها 
عمدتًا به چگونگى يادگيرى مدرسه اى بستگى دارد كه به مهارت هاى 

شناختى و فراشناختى نياز دارند [2].
ما در دنيايى پيچيده و دشوارى زندگى مى كنيم كه براى موفقيت 
و پيشرفت و مقابلة مؤثر با مشكالتى كه در پيش روى ماست بايد 
مجموعه اى از مهارت ها را به دست آوريم و اين مهارت ها اكتسابى اند. 
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اجتماعى است و يكى از عوامل مرتبط با سازگارى تحصيلى، خود 
كارآمدى تحصيلى مى باشد [11]. خود كارآمدى يعنى باور فرد در 
مورد توانايى مقابلة او در موقعيت هاى خاص و يا برداشت هايى كه 
فرد از توانايى هاى خود در انجام يك تكليف دارد. خود كارآمدى باال 
باعث افزايش تالش، پشتكار و انگيزش فرد مي شود. خود كارآمدى 
با باور فرد در مورد انجام اعمالى خاص براى دست يافتن به اهداف 
در ارتباط است [12]. در اين نظريه چهار هستة اصلى وجود دارد: 
سطح خود كارآمدى متأثر از اهدافى است كه افراد دنبال مى كنند. 
خودكار آمدى متأثر از سطح تالش هايى است كه افراد براى دست 
يافتن به هدف انجام مى دهند. سطح خود كارآمدى متأثر از ميزان 
سماجت افراد در زمان مواجهه با موانع است. سطح خود كارآمدى متأثر 
از قابليت دست يابى به اهداف است [13]. خود كارآمدى هم چنين 
نگرش ها و عملكرد افراد را متأثر مى سازد. محققان بر اين باورند كه 
اين باورها تعهد به سازماندهى تكليف را افزايش مى دهند [14]. خود 
كارآمدى اثرات مثبتى بر روى درگير شدن در كار و غلبه مؤثرتر 
بر موانع دارند. افرادى با خود كارآمدى باال از منابع درونى خود 

استفاده مى كنند [15].
يادگيرى خودتنظيمى١ فرآيندى است كه به يادگيرنده كمك 
مى كند مهارت هاى آكادميك از جمله تنظيم اهداف، انتخاب، جايگزينى 
استراتژى ها و كنترل اثربخش را كسب كند [16]. خودتنظيمى را 
به صورت تالش هاى روانى در كنترل وضعيت درونى فرآيندها و 
كاركردها، به منظور دستيابى به اهداف باالتر تعريف مى كنند. لذا 
يادگيرنده هاى خودتنظيم به وسيله ويژگى هايى از قبيل ابتكار شخصى، 
تسلط بر يادگيرى هدف و خود اسنادى مطلوب، متمايز مى شوند [17]. 
نظريه يادگيرى خودتنظيمى را پينتريچ و ديگروت٢ مطرح كردند و 
زيربناى اين نوع يادگيرى راهبردهاى شناختى و فراشناختى هستند. 
راهبردهاى شناختى براى تسهيل يادگيرى و تكميل تكليف استفاده 
مى شوند و به فراگيران كمك مى كند تا اطالعات جديد را براى 
تركيب با اطالعات قبلى فراهم كنند و آن ها را در حافظة بلندمدت 
ذخيره سازى كنند، اين راهبردها عبارتند از راهبردهاى تكرار يا 
مرور، بسط يا گسترش معنايى و سازماندهى. راهبردهاى فراشناختى 
يادگيرندگان را قادر مى سازد تا فرايندهاى شناختى را كنترل كنند 
1. Self-Regulated Learning Strategies
2. Pintrich & Degroot

هدف آموزش و پرورش و دانشگاه ها رهنمون كردن دانش آموزان 
و دانشجويان به تعامل اجتماعى و برقرارى ارتباط مؤثر با ديگران 
است. يكى از نشانه هاى اجتماعى شدن، سازگارى اجتماعى است. 
سازگارى مهم ترين نشانة سالمت روان شناختى است و با حوزه هاى 
عاطفى، اجتماعى و آموزشى مرتبط است [3]. سازگارى به معناى 
داراى  و  است  تعريف  اطراف  محيط  با  تطابق  براى  فرد  توانايى 
و  بهداشتى  عاطفى،  خانوادگى،  اجتماعى،  جمله  از  مختلفى  ابعاد 
فرد  سازگاري  شامل  اجتماعي  سازگاري   .[4] مى باشد  تحصيلى 
با  است  ممكن  سازگاري  اين  كه  اسـت  خود  اجتماعي  محيط  با 
تغيير دادن خود و يـا محـيط بـه دسـت آيـد. سازگارى اجتماعى 
مهم ترين جنبة رشد اجتماعى است كه در تعامل با ديگران و موفقيت 
تحصيلى و شغلى شخص تأثير بسزايى دارد [5]. جهت رسيدن به 
سازگارى اجتماعى نياز به دانش و آگاهى و رسيدن به بصيرت و 
استراتژى هاى فراشناختى مى باشد كه از طريق نظارت و كنترل و 
هدفمندى كه همگى با آموزش كسب مى شوند ميسر است. تأثير 
آموزش همدلي بر سازگاري اجتماعي و پرخاشگري دانش آموزان 
در پژوهش ها تأييد شده است [6]. پژوهشگران نشان داده اند كه 
سازگاري اجتماعى در دانشگاه در ساير فعاليت ها و ابعاد زندگي 
دانشجويان اثر مى گذارد. براي نمونه بهداشت جسمي و رواني آن ها 
و يا عملكرد و چگونگي انگيزش فعاليت هاى آكادميك، موجب 
ارتقاى عملكرد عمومي، احساس خوشبختي معنوي، خود كارآمدي و 
در نهايت باعث افزايش سازگاري اجتماعي افراد در حوزه هاى خارج از 
دانشگاه خواهد شد [7]. هم چنين بين هوش هيجانى و سازگارى اجتماعى 
رابطه وجود دارد [8] و بين عوامل هوش هيجانى و سازگارى اجتماعى 
دانش آموزان گروه سنى 12-10 سال و گروه سنى  15-13 سال 
رابطة معنادارى وجود دارد، اما اين رابطه در گروه سنى 16-18 
سال معنادار نبود و بين هوش هيجانى كلى و سازگارى اجتماعى 
رابطه معنادارى وجود دارد [9]. دانش آموزان ناسازگار معموالً عالوه 
بر ناسازگارى با محيط مدرسه، معلمان و ساير دانش آموزان داراى 
مشكالت تحصيلى عمده نظير عدم عالقه و انگيزش به تحصيل و 

خود كارآمدى تحصيلى مى باشند [10].
عامل ديگرى كه در پيشرفت فردى و اجتماعى اهميت دارد 
خود كارآمدى اجتماعى است كه جزء الينفك رويكرد شناختى و 
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و آن ها را بفهمند [18]. راهبردهاى فراشناختى شامل برنامه ريزى، 
تنظيم و نظارت است كه خود نظارتى نقش مؤثرى در يادگيرى 

خودتنظيمى ايفا مى كند [19].
مداخالت خودتنظيمى در دانش آموزان با كنترل شرايط، يادگيرى 
را افزايش، غيرفعال بودن در يادگيرى را كاهش و به طوركلى موجب 
درگيرى با تكاليف مى شود. اصوالً راهبردهاى يادگيرى فراشناختى، 
مى شوند  مشخص  بيشتر  تحصيلى  كوشش  و  درونى  اِسنادهاى  با 
درحالى كه راهبردهاى شناختى با اِسنادهاى بيرونى، علل غيرقابل 
كنترل و موفقيت و تالش تحصيلى كمتر همراه است. دانش آموزانى 
كه سبك اِسنادشان در تحصيل، بر عوامل كنترل ناپذير، كارآمدى 
پايين تر و يادگيرى سطحى تر متمركز است، بيشتر از راهبردهاى 
پيشرفت  كه  فراگيرانى  هم چنين  مى كنند [20].  استفاده  شناختى 
تحصيلى را به تالش هاى شخصى اسناد درونى نسبت مى دهند بيشتر 
از راهبردهاى يادگيرى فراشناختى استفاده و موضوعات يادگيرى 

را عميق تر پردازش مى كنند [21].
امروزه، آگاهى هاى فراشناختى اهميت زيادى دارند؛ زيرا فراگيران 
نياز به مهارت هايى دارند كه در عصر جديد فن آورى اطالعات، مجازى 
شدن يادگيرى و ورود به دنياى نامعين دانش، يادگيرى خود را 
نظارت، كنترل و به عنوان فراگيران خودتنظيم، از توانايى هاى خود 
در برنامه ريزى و ارزيابى عملكردشان بهره مند گردند. به نظر مى رسد 
بسيارى از فراگيران، فاقد اين گونه مهارت ها در حد كفايت هستند. لذا 
آنان نيازمندند تا ضمن يادگيرى مهارت هاى كنترل و ارزيابى عملكرد 
خود، بر يادگيرى خود نيز نظارت نمايند [22]. برخى از صاحب نظران 
بر اين باورند كه فراگيران فاقد مهارت هاى فراشناختى، اغلب تفسير 
خود را از متون باور ندارند و حتى هنگامى كه به طور موفقيت آميز 
مطالعه مى كنند، حالتى از عدم اطمينان نسبت به توانايى هاى خود 
دارند [23]. يافته هاى تحقيقاتى حاكى از آن است كه ريشه مشكالت 
يادگيرى، شكست در فرآيندهاى خودتنظيمى است تحقيقات زيادى 
آگاهى هاى شناختى فراشناختى را براى كسب موفقيت تحصيلى الزم 
دانسته اند [24]. در پژوهش ها به مقايسه گروه هاى دانش آموزان 
موفق با ناموفق از لحاظ راهبردهاى يادگيرى پرداخته شده است. به 
عنوان مثال در پژوهشى نشان داده شد دانش آموزان قوى تر بيشتر از 
دانش آموزان ضعيف از راهبردهاى شناختى و فراشناختى استفاده 

مى كنند و تفاوت واضحى بين راهبردهاى يادگيرى دانشجويانى 
ساير  با  مقايسه  در  برخوردارند  باالترى  تحصيلى  موفقيت  از  كه 

دانشجويان نشان داده شد [25].
افرادى با خود كارآمدى باال رفتار، تالش، طرح هاى خالقانه، 
سازماندهى، پايدارى و تعهد به مبارزه با مشكالت دارند. افراد كارآمد 
براى سازماندهى و اجراى مسيرى براى موفقيت تحصيلى اقدام به 
خود كارآمدى  خود با ديگران مى كنند.  اشتراك نهادن باورهاى 
بيشتر، اثر قوى ترى بر روى پيشرفت تحصيلى دانش آموزان دارد. 
افرادى كه خودكار آمدى بااليى دارند وقتى كه با انجام مسائل 
مشكل مواجه مى شوند بيشتر به چگونگى انجام موفقيت آميز آن 
تمركز مى كنند و شكست خود را به فقدان دانش يا مهارت، نقص 
راهكارها يا عدم كافى بودن تالش و كوشش نسبت مى دهند [26]. 
پژوهشگران هم چنين وجود رابطه اى مثبت بين خود كارآمدى و 
موفقيت هاى علمى را تأييد كرده اند. پژوهشگران رابطه عّلى مثبت 
و معنادارى بين خود كارآمدى، راهبردهاى شناختى و فراشناختى 
و پيشرفت تحصيلى را نشان دادند [27]. در پژوهش هاى گذشته 
هم چنين نشان داده شده كه راهبردهاى شناختى و فراشناختى سهم 

زيادى بر بهبود يادگيرى و انگيزش فراگيران ندارد [27و 28].
از طرفى نتايج پژوهش هاى ديگر حاكى از آن بود كه دانش آموزان 
موفق نسبت به سايرين از خود كارآمدى و تحول اخالقى باالترى 
برخوردارند [29] و اضطراب اجتماعى در دانشجويان رابطه مثبت 

و معنادارى با خود كارآمدى اجتماعى دارد [30].
 سازگاري و خود كارآمدى به عنوان عاملهاي كليـدي در 
شناختي  روان  مشكالت  كـاهش  و  سـالمتي  ارتقـاي  موفقيـت، 
دانشجويان از ضرورت هاى اين پژوهش مى باشند. از طرفى براى 
ارتقاى سالمت دانشجويان نيازمند استراتژى هايى هستيم كه از راه 
آموزش به دست مى آيد و بر اساس پژوهش هايى كه به آن ها اشاره 
شد، به نظر مى رسد تقويت شناخت و فراشناخت دانشجويان مى تواند 
مؤثر باشد. با توجه به يافته هاى موجود و لزوم تقويت آگاهى هاى 
فراشناختى فراگيران براى موفقيت در دوره هاى دانشگاهى كه از 
هزينه هاى ناشى از تكرار دوره، اتالف وقت و تحميل هزينة اضافى 
بر سيستم آموزشى جلوگيرى مى نمايد و هم چنين استفاده از آن ها در 
زندگى حرفه اى، نياز است تا نسبت به آموزش راهبردهاى شناختى 
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و فراشناختى اقدام نموده و با جهت گيرى برنامة درسى مناسب، 
موجبات رشد تحصيلى دانشجويان فراهم گردد. در تحقيقات انجام 
شده در ارتباط با اين پژوهش بيشتر جنبة توصيفى آن مورد بررسى 
قرار گرفته است و پژوهش هاى مداخله اى كمترى صورت گرفته و 
هم چنين به صورت هم زمان به تأثير يادگيرى خودتنظيمى بر سازگارى 
اجتماعى و خود كارآمدى اجتماعى و يادگيرى پرداخته نشده، اين 
مسائل، محقق را بر آن داشته تا به فرضيه هاى اساسى از جمله تاثير 
سبك هاى شناختى و فراشناختى در يادگيرى دانشجويان به صورت 
مداخله اى بر سازگارى اجتماعى، خود كارآمدى و يادگيرى پاسخ 
دهد. در واقع اساسى ترين وجهى كه انجام اين پژوهش را ضرورى 
مى سازد، لزوم افزايش سازگارى اجتماعى و خود كارآمدى اجتماعى 
با توجه به اثرات پايدار آن در جنبه هاى اجتماعى، تحصيلى دانشجويان 
است. اين پژوهش در نظر دارد به اين سؤال پژوهشى پاسخ دهد 
كه آيا آموزش سبك هاى شناختى و فراشناختى بر خود كارآمدى 

و سازگارى تحصيلى دانش آموزان تأثير دارد؟

روش
پژوهش حاضر، شبه آزمايشى از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه 
رشته  پسر  دانشجويان  كلية  را  پژوهش  آمارى  جامعة  است.  گواه 
علوم تربيتى دانشگاه فرهنگيان استان مازندران در سال تحصيلى 
1397-1396 تشكيل داد. با استفاده از روش نمونه گيرى تصادفى از 
بين دانشگاه هاى فرهنگيان استان، دانشگاه فرهنگيان نوشهر انتخاب 
شد، سپس 60 نفر به صورت تصادفى در گروه هاى آزمايش (30 نفر) 
و گواه (30 نفر) گمارده شدند. ضمنًا جهت شركت در پژوهش و 
تكميل پرسش نامه ها، رضايت آگاهانه دانشجويان جلب شد. سپس 
پرسش نامه هاى سازگارى اجتماعى سينها و سينگ (1993) و خود 
كارآمدى اجتماعى اسميت و بتز (2000) به عنوان پيش آزمون بر 
روى افراد گروه نمونه  اجرا شد و معدل ترم قبل يعنى نيمسال دوم 
96-95 از آموزش دانشگاه اخذ شد. سپس بستة آموزشى راهبردهاى 
شناختى و فراشناختى به شرحى كه در صفحات بعد توضيح داده 
مى شود در مورد گروه آزمايش اجرا شد. گروه گواه براى دريافت مداخله 
در ليست انتظار قرار گرفت كه در پايان دورة تحقيق، مداخلة مذكور 
درباره آن ها نيز به اجرا درآمد. پس از اتمام دورة مداخله درباره گروه 

آزمايش، پرسش نامه هاى مذكور بار ديگر به عنوان پس آزمون در 
مورد هر دو گروه اجرا شد و معدل نيمسال اول 97-96 از دانشگاه 
اخذ شد. اين مقاله داراى كد اخالق 15620706972003 از دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد بابل مى باشد. معيارهاى ورود به پژوهش عبارت 
فرهنگيان  دانشگاه  تربيتى  علوم  رشته  پسر  دانشجويان  از:  بودند 
نوشهر، اعالم رضايت براى شركت در پژوهش، توانايى شركت در 
جلسات مداخلة گروهى، عدم شركت در جلسات آموزشى و درمانى 
ديگر به صورت هم زمان و معيارهاى خروج از طرح شامل: عدم تمايل 
به ادامة همكارى توسط دانشجويان، غيبت بيش از يك جلسه در 
جلسات مداخله و عدم تكميل پرسش نامه ها بود. جهت تجزيه و 
تحليل داده هاى جمع آورى شده از روش آمارى تحليل كوواريانس 
با استفاده از نرم افزار (SPSS) نسخة 21 استفاده شد. در پژوهش 

حاضر از پرسش نامه هاى زير استفاده شد:
يادگيرى: متغير بهبود يادگيرى از مقايسة معدل ترم قبل از 
آموزش (اول 97-96) و بعد از آموزش (دوم 97-96) مشخص 

مى شود.
پرسش نامة سازگارى اجتماعى: اين مقياس توسط سينها و سينگ 
(1993) به منظور تعيين سازگارى اجتماعى و هيجانى و تحصيلى 
ساخته و توسط كرمى (1998) ترجمه شده است. فرم 60 سؤالى 
آن به صورت بله (1) و خير (0) مى باشد. نمره بين 0 تا 18 نشانه 
سازگارى اجتماعى پايين، نمره بين 18 تا 27 نشانه سازگارى متوسط 
و نمره بين 27 به باال نشانة سازگارى باال مى باشد. سازندگان آزمون 
ضريب پايايى اين آزمون با روش هاى دو نيمه كردن و بازآزمايى 
و كودر ريچادسون به ترتيب 0/95 و 0/93 و 0/94 به دست 
از  نفر  بيست  را  آزمون  اين  محتواى  روايى  هم چنين  و  آورده اند 
و  خانخانى زاده  پژوهش  در  كردند.  تأييد  روانشناسى  متخصصان 
باقرى (1391) پايايى خرده مقياس سازگارى اجتماعى با روش 
آلفاى كرونباخ 0/75 به دست آمد و روايى به روش تحليل عاملى 

تأييدى گزارش شده است [31].
پرسش نامة خود كارآمدى اجتماعى: اين مقياس توسط اسميت و 
بتز (2000) تهيه شده است و تك عاملى و داراى 25 گويه مى باشد 
كه باور فرد را در موقعيت هاى اجتماعى گوناگون در يك طيف 5 
درجه اى ليكرت (نمرة 1 = اصًال باور ندارم و نمرة 5 = باور دارم) 
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اندازه مى گيرد. پايايى ابزار به روش هم سانى درونى (آلفاى كرونباخ) 
برابر با 0/94 و با استفاده از روش بازآزمايى با فاصله زمانى سه 
هفته اى بين 0/68 تا 0/86 گزارش كرده اند. در ايران براى تعيين 
اعتبار ضريب آلفاى كرونباخ 0/92 به دست آمده و روايى مقياس 

نيز به روش تحليل عاملى تأييدى گزارش شده است [32].
پروتكل آموزش سبك هاى شناختى و فراشناختى: در اين پژوهش 
از بستة آموزشى پينتريچ [24] استفاده شد و به دانشجويان در گروه 
آزمايش آموزش داده شد. جلسات اول تا پنجم آموزش راهبردهاى 
و  گسترش  و  بسط  و  مرور  و  تكرار  راهبردهاى  شامل  شناختى 
سازماندهى و جلسات ششم تا دهم آموزش راهبردهاى فراشناختى 
كه شامل تعيين هدف و پيش بينى زمان مطالعه و يادگيرى و تعيين 

سرعت مطالعه (برنامه ريزى) و كنترل و نظارت و نظم دهى است. در 
آموزش هاى پروتكل مذكور، بر مشاركت فعال دانشجويان تأكيد 
و از روش آموزشى بحث گروهى، سخنرانى، حل مسئله و تكاليف 
خانگى و هم چنين از وسايل كمك آموزشى مانند پاورپوينت استفاده 
شد. ابتداى جلسات با بررسى و بحث گروهى تكاليف خانگى آغاز 
مى شد و دانشجويان با همديگر به بحث و گفتگو درباره تكاليف 
خانگى (شامل تكميل فرم ها، يادداشت روزانه و ...) كه در انتهاى 

جلسات قبل داده شده بود مى پرداختند.
سبك  شناختى  جلسه  پنج  آموزشى 1،  گروه  براى  ضمن  در 
گروه  براى  و  فراشناختى  سبك  جلسه  پنج  آزمايشى 2،  گروه  و 
آزمايشى 3، ده جلسه سبك شناختى و فراشناختى آموزش داده شد.

جدول 1. خالصه محتواى جلسات آموزش سبك هاى شناختى و فراشناختى
محتواى آموزشىجلسه

معرفى اعضاء، آشنايى با مدرس دوره، بيان انتظارات گروه و اعضا از يكديگر، شرح قوانين گروه، توضيح برنامه آموزشى، آشنايى با مفهوم اول
يادگيري، انواع حافظه و ساختار آن و علل فراموشى، آموزش راهبرد تكرار و مرور ويژه مطالب ساده

آموزش راهبرد تكرار ويژه موضوع هاي پيچيده، راهبردهاي كلمه كليدي، سرواژه، تصويرسازي ذهنى، استفاده از واسطه ها و روش مكان هادوم
آموزش راهبردهاي گسترش ويژة مطالب پيچيده مثل يادداشت برداري، خالصه كردن، بازگو كردن مطالب به زبان خودسوم
آموزش شرح و تفسير و تحليل روابط، استفاده از اطالعات آموخته شده براي حل مسائل، قياس گري به شيوة جلسات قبلچهارم

آموزش راهبرد سازماندهى شامل دسته بندي اطالعات جديد بر اساس مقوله هاي آشنا، تهيه فهرست عناوين، تبديل متن درس به نقشه و پنجم
ترسيم طرح درختى و تهيه نمودار، نقشه مفهومى و الگوي مفهومى

آموزش راهبردهاي برنامه ريزي شامل تعيين هدف مطالعه، پيش بينى زمان الزم براي مطالعه، تعيين سرعت مطالعه و انتخاب راهبردهاي ششم
شناختى مناسب

آموزش راهبردهاي نظارت و ارزشيابى شامل ارزشيابى از پيشرفت، نظارت بر توجه و طرح سؤال در زمان مطالعه هدف استفاده از اين هفتم
راهبردها آگاهى يافتن فراگير از چگونگى پيشرفت خود و زير نظر گرفتن و هدايت آن است.

آموزش راهبردهاي نظم دهى كه عبارت است از سازگارى هاى فراشناختى پايدار و بهسازي هاي كه از سوي فراگير در برابر بازخوردهاي هشتم
مربوط به خطاها انجام مى شود.

آموزش تنظيم سرعت مطالعه و در صورت لزوم اصالح سبك شناختىنهم
تمرين دانشجويان به صورت عملى با استفاده از شيوه برنامه ريزى و تعيين هدف و چگونگى سازماندهى مطالبدهم

يافته ها
در جدول 2 شاخص هاى توصيفى نمرات بهزيستى تحصيلى (ميانگين 
و انحراف استاندارد) آزمودنى ها برحسب مرحله و عضويت گروهى 
نشان داده شده است. با اين توضيح كه گروه اول شامل دانشجويانى 
است كه فقط سبك شناختى را آموزش ديده اند و گروه دوم دانشجويانى 
را شامل مى شود كه فقط سبك فراشناختى را آموزش ديده اند. گروه 
سوم شامل دانشجويانى است كه هم برنامه هاى آموزشى شناختى 

و هم برنامه هاى آموزشى فراشناختى در مورد آن ها اجرا شده است. 
گروه چهارم شامل گروه كنترل است؛ يعنى شامل افرادى است كه 

هيچ گونه برنامة آموزشى در مورد آن ها اجرا نشده است.
همان طور كه جدول 2 نشان مى دهد ميانگين نمره ميزان يادگيرى، 
ميزان خود كارآمدى و ميزان سازگارى اجتماعى براى گروه كنترل 
در مرحله پيش آزمون به ترتيب برابر با 16/71، 47/13، 39/07 و 
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در مرحله پس آزمون برابر با 17/46، 50/27، 42/33 بود. ضمن 
آن كه ميانگين نمره ميزان يادگيرى، ميزان خود كارآمدى و ميزان 
سازگارى اجتماعى براى گروه آزمايشى در مرحله پيش آزمون به 
ترتيب برابر با 17/02، 44/53، 42/67 و در مرحله پس آزمون 
از  داده ها  تحليل  براى  بود.  با 17/30، 47/13، 44/07  برابر 
آزمون تحليل كوواريانس چند متغيره استفاده شد. استفاده از آزمون 
F به عنوان يك آزمون پارامتريك، مستلزم برخى پيش فرض هاى 
آمارى است. اين پيش فرض ها شامل: نمونه گيرى يا گمارش تصادفى 

آزمودنى ها، يا نسبى بودن مقياس اندازه گيرى متغيرهاى وابسته، 
توزيع نرمال نمرات متغيرهاى وابسته، همسانى واريانس هاى متغير 
وابسته، تساوى يا تناسب حجم نمونه ها، همگنى شيب رگرسيون 

مى باشد. اين مفروضه ها در پژوهش حاضر رعايت شد.
به منظور بررسى تفاوت بين ميانگين گروه هاى آزمايش و كنترل 
از لحاظ متغيرهاى وابسته، آزمون هاى F تك متغيرى براى هر متغير 

وابسته (ANCOVA) به شرح زير (جدول 3) انجام گرفته است:

جدول 2. شاخص هاي توصيفي ميزان يادگيرى، خود كارآمدى و سازگارى اجتماعى بر حسب مرحله و عضويت گروهى

مرحله
عضويت گروهى

پس آزمونپيش آزمون
MSDMSD

گروه 1
16/710/5317/460/32ميزان يادگيرى
47/138/5650/272/49خود كارآمدى

39/077/4442/334/85سازگارى اجتماعى

گروه 2
17/020/7817/300/54ميزان يادگيرى
44/539/8347/136/03خود كارآمدى

42/675/2344/074/64سازگارى اجتماعى

جدول 3. تحليل كوواريانس تك متغيري نمرات پس آزمون ميزان يادگيرى گروه هاي آزمايش و كنترل

اندازه اثرمعنى دارىFميانگين مجذوراتدرجه آزادىمجموع مجذوراتمنبع تغييرات
1/3311/336/900/0140/20پيش آزمون ميزان يادگيرى

1/4811/487/670/0100/22عضويت گروهى

 همان گونه كه در جدول 3 مشاهده مى شود نتايج آزمون تحليل 
كوواريانس نشان داد كه بين ميزان يادگيرى گروه هاى آزمايش و 
 .(F = 8/57 و p = 0/007) كنترل تفاوت معنادارى وجود دارد
براى مقايسه و بررسى تفاوت هاى معنادار مذكور، ميانگين تعديل 
شده ميزان يادگيرى دانشجويان گروه هاى آزمايش و كنترل در 

جدول 4 نشان داده شده است.

جدول 4. ميانگين هاي تعديل شده ميزان يادگيرى گروه هاي 
آزمايش و كنترل

پس آزمونعضويت
خطاى استانداردميانگين

17/340/11گروه آزمايش
16/900/11گروه كنترل

        همان گونه كه در جدول 4 مشاهده مى شود با حذف اثر متغيرهاى 
كنترل، ميانگين تعديل شده نمرات ميزان يادگيرى آزمودنى هاى 
گروه آزمايش در مرحله پس آزمون نسبت به گروه كنترل بيشتر 
است؛ بنابراين، مى توان نتيجه گرفت كه آموزش هم زمان سبك هاى 
و  دارد  اثر  دانشجويان  يادگيرى  ميزان  بر  فراشناختى  و  شناختى 

موجب افزايش آن مى شود.
 در جدول 5 نتايج آزمون تحليل كوواريانس نشان داد كه بين 
ميزان خود كارآمدى گروه هاى آزمايش و كنترل تفاوت معنادارى 
وجود دارد (p = 0/001 و F = 31/92). براى مقايسه و بررسى 
تفاوت هاى معنادار مذكور، ميانگين تعديل شده ميزان خود كارآمدى 
دانشجويان گروه هاى آزمايش و كنترل در قالب جدول 6 نشان 

داده شده است.
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جدول 6. ميانگين هاي تعديل شده خود كارآمدى گروه هاي 
آزمايش و كنترل

پس آزمونعضويت
خطاى استانداردميانگين

56/331/16گروه آزمايش
47/071/16گروه كنترل

همان گونه كه در جدول 6 مشاهده مى شود با حذف اثر متغيرهاى 
كنترل، ميانگين تعديل شده نمرات ميزان خود كارآمدى آزمودنى هاى 
گروه آزمايش در مرحله پس آزمون نسبت به گروه كنترل بيشتر 
است؛ بنابراين، مى توان نتيجه گرفت كه آموزش هم زمان سبك هاى 
شناختى و فراشناختى بر ميزان خود كارآمدى دانشجويان اثر دارد 

و موجب افزايش آن مى شود.

جدول 5. تحليل كوواريانس تك متغيري نمرات پس آزمون خود كارآمدى گروه هاي آزمايش و كنترل

مجموع منبع تغييرات
اندازه اثرمعنى دارىFميانگين مجذوراتدرجه آزادىمجذورات

362/661362/6617/990/0010/40پيش آزمون ميزان خود كارآمدى
643/381643/3831/920/0010/54عضويت گروهى

جدول 7. تحليل كوواريانس تك متغيري نمرات پس آزمون سازگارى گروه هاي آزمايش و كنترل

اندازه اثرمعنى دارىFميانگين مجذوراتدرجه آزادىمجموع مجذوراتمنبع تغييرات
549/271549/2735/020/0010/57پيش آزمون سازگارى
14/81114/810/940/3400/03عضويت گروهى

همان گونه كه در جدول 7 مشاهده مى شود نتايج آزمون تحليل 
كوواريانس نشان داد كه بين ميزان سازگارى گروه هاى آزمايش و 
 .(F=0/94 و p=0/340) كنترل تفاوت معنادارى وجود ندارد
شده  تعديل  ميانگين  مذكور،  تفاوت هاى  بررسى  و  مقايسه  براى 
ميزان سازگارى دانشجويان گروه هاى آزمايش و كنترل در قالب 

جدول 8 نشان داده شده است.

جدول 8. ميانگين هاى تعديل شده سازگارى گروه هاي آزمايش و 
كنترل

پس آزمونعضويت
خطاى استانداردميانگين

40/241/05گروه آزمايش
38/761/05گروه كنترل

همان گونه كه در جدول 8 مشاهده مى شود با حذف اثر متغيرهاى 
كنترل، ميانگين تعديل شده نمرات ميزان سازگارى آزمودنى هاى 
گروه آزمايش در مرحله پس آزمون نسبت به گروه كنترل بيشتر 
است؛ اما معنادار نيست بنابراين، مى توان نتيجه گرفت كه آموزش 
هم زمان سبك هاى شناختى و فراشناختى بر ميزان سازگارى دانشجويان 

اثر ندارد.
آموزش هم زمان سبك شناختى و فراشناختى بر ميزان يادگيرى 
تأثير دارد. نتايج نشان داد كه بين ميزان يادگيرى گروه هاى آزمايشى 
 (F = 8/57 و p = 0/007) و كنترل تفاوت معنادارى وجود دارد
با توجه به ميانگين معدل نيمسال اول 96-96 دانشجويان گروه 
آزمايشى كه بيشتر از گروه كنترل مى باشد مى توان نتيجه گرفت كه 
آموزش هم زمان سبك شناختى و فراشناختى باعث بهبود و افزايش 
يادگيرى مى شود. مربيان مى توانند جهت افزايش و ارتقاى يادگيرى 

از اين سبك ها استفاده بكنند.
آموزش سبك هاى شناختى و فراشناختى بر ميزان خود كارآمدى 
دانشجويان تأثير دارد. نتايج آزمون تحليل كوواريانس نشان داد 
تفاوت  كنترل  و  آزمايشى  گروه هاى  كارآمدى  خود  نمرات  بين 
معنادارى وجود دارد. با توجه به اين كه ميانگين نمرات خود كارآمدى 
گروه آزمايشى در پس آزمون بيشتر از گروه كنترل مى باشد. نتيجه 
مى گيريم آموزش هم زمان سبك هاى شناختى و فراشناختى ميزان خود 
كارآمدى را افزايش مى دهد. پس مى توان در مدارس و دانشگاه ها 

جهت ارتقاى خود كارآمدى از اين سبك استفادة بيشترى شود.
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شعبانعلى باقريان و همكاران

آموزش هم زمان سبك هاى شناختى و فراشناختى بر سازگارى 
اجتماعى مؤثر است. نتايج تحليل كوواريانس نشان داد بين نمرات 
سازگارى گروه هاى آزمايشى و كنترل تفاوت معنادارى وجود ندارد 
(p = 0/340 و F = 0/94). با توجه به اين كه نمرات سازگارى 
گروه آزمايشى در مرحله پس آزمون بيشتر از گروه كنترل است 
ولى اين تفاوت معنادار نيست يعنى آموزش اين سبك ها مؤثر نبوده 
است. مى توان جهت اثر گذارى تعداد جلسات را افزايش داد يا نوع 
سبك را تغيير و يا برگزارى دوره را به صورت انفرادى تغيير داد.

بحث
سازگارى  بر  فراشناختى  و  شناختى  سبك هاى  هم زمان  آموزش 
اجتماعى و خود كارآمدى و ميزان يادگيرى دانشجويان تأثير دارد. 
نتايج با يافته هاى پژوهش هاى [8، 9، 10 و 11] كه رابطة مثبت 
و معنادارى بين سبك هاى شناختى و فراشناختى با خود كارآمدى 
و پيشرفت تحصيلى فراگيران را نشان دادند، هم سو مى باشد و در 
راهبردهاى  به كارگيرى  با  كه  است  شده  داده  نشان  پژوهش ها  اين 
شناختى و فراشناختى مى توان انگيزش پيشرفت فراگيران را نسبت 
به يادگيرى ارتقا داد. در تبيين اين يافته مى توان گفت، دانشجويان 
با به كارگيرى راهبردهاى يادگيرى به طور شخصى درمى يابند چه 
راهبردى براى يادگيرى آن ها مؤثر است و به اين ترتيب، موجب 
افزايش باورهاى انگيزش آنان براى يادگيرى هاى بعدى، خود كارآمدى 
باالتر، ارزش گذارى براى موارد با اهميت تكاليف تحصيلى مى شود. 
هم چنين فراگيران فاقد مهارت هاى يادگيرى، اغلب تفسير خود را 
از متون باور ندارند و حتى هنگامى كه به طور موفقيت آميز مطالعه 
مى كنند، حالتى از عدم اطمينان نسبت به توانايى هاى خود دارند [8] 
و با آموزش سبك هاى يادگيرى خود كارآمدى به باورهاي افراد دربارة 
اعمال  و  شناختي  منابع  انگيزه ها،  دادن  سامان  در  توانايي هايشان 
كنترل بر يك رخداد معين باال مى رود. يكي از جنبه هاي اساسي 
خود كارآمدى اين باور است كه فرد از راه اعمال كنترل مى تواند 
بر پيامدهاي زندگي خود اثر بگذارد، به ويژه در هنگام رويارويي با 
عوامل تنش زا، داشتن احساس كنترل بر شرايط، عاملي مهم در 

سازگاري با موقعيت هاي گوناگون است.
يادگيرى  بر ميزان  فراشناختى  و  شناختى  سبك هاى  آموزش 

دانشجويان تأثير مثبت و معنادارى دارد. در تحقيقات پژوهشگران، 
رابطة مثبت و معنادارى بين راهبردهاى يادگيرى دانشجويانى كه از 
موفقيت تحصيلى باالترى برخوردارند در مقايسه با ساير دانشجويان 
نشان داده شد [11] و فراگيران قوى تر بيشتر از فراگيران ضعيف 
از راهبردهاى شناختى و فراشناختى استفاده مى كنند [10] كه نتايج 

آن ها با پژوهش حاضر هم سو مى باشد.
نتايج پژوهش نشان داد آموزش سبك هاى شناختى و فراشناختى 
بر خود كارآمدى اجتماعى دانشجويان تأثير مثبت و معنادارى دارد. 
پژوهشگران رابطه اى مثبت بين خود كارآمدى و موفقيت هاى علمى 
را تأييد كرده اند [26] و رابطة عّلى مثبت و معنادارى بين خود 
كارآمدى، راهبردهاى شناختى و فراشناختى و پيشرفت تحصيلى 
را نشان دادند [27] كه با نتايج پژوهش حاضر هم سو مى باشد. در 
تبيين اين يافته ها مى توان اشاره كرد كه خود كارآمدى، دريافت 
و داوري فرد دربارة مهارت ها و توانمندي هاي افراد براي انجام 
از  دارند.  نياز  آن ها  به  ويژه  موقعيت هاي  در  كه  است  كارهايي 
سوي ديگر، خود كارآمدى تنها زماني بر كاركرد تأثير مي گذارد 
كه شخص مهارت هاي الزم براي انجام كاري ويژه را داشته باشد 
و براي انجام آن كار به اندازة كافي برانگيخته شود، با مجهز شدن 
دانشجويان به راهبردهاى يادگيرى، خود كارآمدى اجتماعى به تبع 
آن افزايش مى يابد. بندورا مطرح مى كند كه فرآيندهاي شناختي و 
هوش نقش مهمي در خود كارآمدي انسان دارند [20] و از  آن جا 
كه خود كارآمدي عبارت است از اعتقاد به قابليت هاي خود در 
سازماندهي و انجام يك رشته فعاليت هاي مورد نياز براي مديريت 
شرايط و وضعيت هاي مختلف، در نتيجـه ايـن احتمال مطرح است 
كه افراد با داشتن قابليت هاى شناختى و فراشناختى به دليل اعتماد به 
نفس باالترى كه در نتيجه موفقيت هاى بيشتر در زمينه هاى مختلف 
اجتماعي كسب كرده اند و از طرفي به دليل پذيرش ها و تقويت هايى 
كه از محيط دريافت كرده اند، از خود كارآمدي باالتري برخوردار 
هستند. توجـه متمركـز بـر خـود و باورهـاي خود كارآمــــدي 
تحت تأثير مهارت هاى شناختى و فراشـناختي هـستند، مى توان 
بـه تبيين روش هـا ي شناختي و فراشناختى پرداخـت. ايـن شيوة 
آموزشى آميزه اي از فنون شناختي و رفتاري است كه افراد را در 
راستاي شناسـايي و اصـالح باورهـاي نادرست و اضطراب زا ياري 
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روند  در  منطقـي  ارزيـابي  بـا  روش  اين  ديگر،  بيان  به  مي كند. 
يادگيرى (شناخت و فراشناخت) و مبتني بر واقعيت، توجه فرد را 
از تمركـز روي افكار و باورهاي نادرست و منفي منحرف مى كند 

و بدين ترتيب فعاليـت خودانگاره منفي در او كاهش مى يابد.
هم چنين نتايج پژوهش نشان داد آموزش سبك هاى شناختى و 
فراشناختى بر سازگارى اجتماعى دانشجويان تأثير مثبت و معنادارى 
دارد. نتايج با يافته هاى [17، 5،18] هم سو مى باشد. بهداشت جسمي و 
رواني آن ها و يا عملكرد و چگونگي انگيزش فعاليت هاى آكادميك، 
موجب ارتقاى عملكرد عمومي، احساس خوشبختي معنوي، خود 
كارآمدي و در نهايت باعث افزايش سازگاري اجتماعى افراد در 
حوزه هاى خارج از دانشگاه خواهد شد [15]، فراگيران ناسازگار 
داراى مشكالت تحصيلى عمده نظير عدم عالقه و انگيزش به تحصيل 
و خود كارآمدى تحصيلى دارند [18]. سازگارى شامل راهبردهايى 
است كه فرد براى اداره كردن خود در موقعيت هاى استرس زا به 
داليلى  به  دانشجويى  دوران  در  اين كه  به  توجه  با  و  مى برد  كار 
ازجمله دورى از خانواده، دوستان، تغيير محيط و فشارهاى درسى 
و تحصيلى موقعيت هاى استرس زا بيشتر است، ورود به دانشگاه با 
تغييرات زيادى در روابط اجتماعى و انسانى همراه است. در كنار اين 
تغييرات، انتظارات و نقش هاى جديد و مسئوليت پذيرى اجتماعى نيز 
هم زمان با ورود به دانشگاه با دانشجويان همراه است؛ بنابراين باال 
بردن توانمندى سازگارى اجتماعى در دوران تحصيل اهميت زيادى 
دارد به نظر مى رسد با راهبردهاى يادگيرى رابطه نزديك و متقابلى 
دارد و بر يكديگر تأثير قابل توجهى بگذارند. استفاده از راهبردهاى 
يادگيرى، اضطراب تحصيلى را كاهش مى دهد. دانشجويان موفق به 
دليـل خود كارآمـدي بـاالتر و احساس شايستگي در اثر موفقيت 
گروه هاى  در  ديگران  از  بيشتر  مى آورند،  دست  به  كه  اجتماعي 
اجتماعي شركت مى كنند و نقش رهبر گروه را نيز دارند. افرادى 
كه در روابط اجتماعي، كارآمدي خـود را مثبـت يا باال ارزيابي 
مى كنند، كمتر احساس ناتواني مى كنند، بـا پيامـدهاي دردنـاك 
اعـم از جسمى و روانـي، سازگاري بهتري دارند و در تعامالت 
اجتماعي با خانواده و سايرين مشكالت كمترى دارند. اين مداخله 
نتايج مثبت و با ارزش زيادى را در زمينة افزايش سازگارى اجتماعى، 

خود كارآمدى اجتماعى و افزايش يادگيرى دارد.

اين پژوهش، با محدوديت هايى نيز مواجه بود از جمله اين كه 
نمونة پژوهش محدود به دانشجويان پسر دانشگاه فرهنگيان مازندران 
به  قابل تعميم  ما  يافته هاي  كه  كنيم  ادعا  نمي توانيم  بنابراين  بود؛ 
ساير دانشجويان با زمينه هاي گوناگون و هم چنين دانشجويان دختر 
است. انجام پژوهش هاي ديگر به خصوص در جوامع ديگر پيشنهاد 
مي شود. محدود بودن ابزار اندازه گيرى به پرسش نامه و عدم استفاده 
از ساير ابزارهاى موجود، هرچند روش هاي خودگزارشي در كشف 
ارزش ها و نيازهاي ادراك شده توجيه پذير هستند، اما همراه بودن 
مشاهدات رفتاري، عملكرد و پيامدهاي انطباقي تبيين كامل تري از 
اين ساختارها و شيوة عملكرد آن ها فراهم مي نمايد. هم چنين عدم وجود 
دورة پيگيرى براى بررسى ماندگارى اثر درمانى از محدوديت هاى 
ديگر مطالعه بود. در همين راستا به محققان پيشنهاد مى شود كه اين 
پژوهش را روى افراد و گروه هاى مختلف دانش آموزان و دانشجويان 
شهرهاى مختلف اجرا كنند تا نتايج تعميم پذيرى بيشترى داشته باشد. 
پيشنهاد مىشود در تحقيقات مشابه بعدي از روش هاى ديگري نظير 
مصاحبه نيز استفاده شود. هم چنين، به پژوهشگران پيشنهاد مى شود، 
اثر آموزش راهبردهاى شناختى و فراشناختى را بر ساير مؤلفه هاى 
روان شناختى، اجرا نمايند. ضمنًا به صورت مقايسه اى اين روش را با 
ساير روش هاى درمان روان شناختى مقايسه نمايند. به روان شناسان 
هم پيشنهاد مى شود اين روش را در كاهش ناسازگارى اجتماعى و 
افزايش خود كارآمدى در مراكز خدمات روان شناختى به كار بگيرند 
و با اين روش نگرانى آن ها را در مسائلى چون ارائه مطلب درسى در 
كالس و يا مشاركت در فعاليت هاى اجتماعى و غيره كاهش دهند.

نتيجه گيرى
نتايج اين پژوهش نشان مى دهد كه خود كارآمدى اجتماعى، سازگارى 
اجتماعى و ميزان يادگيرى متأثر از راهبردهاى شناختى و فراشناختى 
دانشجويان است. لذا، پيشنهاد مي گردد به منظور آشنايى اساتيد 
دانشگاه با شيوه هاى مؤثر آموزش راهبردهاى شناختى و فراشناختى 
به دانشجويان، كارگاه ها و سمينارهاى آموزشى در قالب دوره هاى 
ضمن خدمت برگزار گرديده و نقش مهم آن ها در متغيرهاى خود 
و  تأكيد  مورد  يادگيرى  و  اجتماعى  سازگارى  اجتماعى،  كارآمدى 

آموزش قرار گيرد.
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سپاس گزارى
 اين مقاله برگرفته از رساله دكتراى نويسنده اول در دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد بابل و با مجوز دانشگاه فرهنگيان نوشهر انجام شد. از 
تمامى افراد شركت كننده كه با شكيبايى در اين پژوهش همكارى 

كرده اند، قدردانى مى شود.
اخالق  كد  داراى  مقاله  اين  اخالقى:  مالحظات 
بابل  واحد  اسالمى  آزاد  دانشگاه  از   15620706972003

مى باشد.

تضاد منافع:  اين مطالعه بدون حمايت مالى هيچ گونه سازمانى 
انجام شده است و تمامى يافته هاى آن به طور دقيق و شفاف ارائه 
شده است، بنابراين هيچ گونه تعارض منافعى وجود نداشته است.

آموزش  و  مساله  بيان  و  مقدمه  اول  نويسنده  نويسنده:  هر  سهم 
پروتكل اين پژوهش را بر انجام دادند (40 درصد). نويسنده دوم 
به عنوان استاد راهنما عالوه بر نظارت تمام مراحل پژوهش كار 
تحليل داده ها را انجام دادند (30 درصد) و نويسنده سوم قسمت 
بحث و نتيجه گيرى و نگارش مقاله را تكميل كردند (30 درصد).
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