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Abstract

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of meta-cognitive 
strategies on improving academic performance and social adjustment of students with 
academic failure in Ticme Dash city, Iran.
Methods: The research method is semi experimental with pretest-posttest design with control 
group. The statistical population of the study was male high school students in Ticm-dash 
city in the academic year of 2017. Sixty of them were selected through targeted sampling 
and randomly assigned to experimental and control groups. The California social adjustment 
questionnaire was used to measure social adjustment and to assess academic achievement, 
Students' grade point average (GPA) were used. Then, the 5-sessions of the metacognitive 
strategies were given to the experimental group. Then, they were taken from both post-test 
groups and the data were analyzed by covariance analysis using the SPSS software.
Results: The results indicated that conducting metacognitive strategies meetings among 
students with academic failure would increase social adjustment and educational improvement. 
Conclusions: Teaching of metacognitive strategies among students who have fallen out of 
school leads to academic achievement and their social adaptation.
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مقدمه
افت تحصيلى امروزه يكى از نگرانى هاى مهم خانواده ها و دست اندركاران 
تعليم و تربيت مى باشد. همه ساله تعداد زيادى از دانش آموختگان 
با پديده اى به نام افت تحصيلى مواجه مى شوند. اين پديده عالوه بر 
زيان هاى هنگفت اقتصادى، آثار سوئى بر سالمت روحى دانش آموزان 
بر جاى مى گذارد. برخالف گذشته كه تصور مى شد توانايى يادگيرى 
هر فرد تنها تابعى از ميزان هوش و استعدادهاى اوست، اكنون باور 
بر اين است كه با وجود نقش تعيين كنندة عوامل ذاتى در يادگيرى، 
عوامل ديگرى نيز در ميزان يادگيرى نقش اساسى دارند. تفاوت در 

اثربخشى راهبردهاى فراشناختى بر بهبود عملكرد تحصيلى و سازگارى اجتماعى 
دانش آموزان با مشكل افت تحصيلى
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چكيد   ه

سازگارى  و  تحصيلى  عملكرد  بهبود  بر  فراشناختى  راهبردهاى  اثربخشى  بررسى  هدف،  با  پژوهش  اين  مقدمه: 
اجتماعى دانش آموزان با مشكل افت تحصيلى انجام گرفت.

روش: روش تحقيق نيمه آزمايشى با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعة آمارى تحقيق كلية 
دانش آموزان يك دبيرستان پسرانه در سال تحصيلى 97-96 بود كه تعداد 60 نفر با توجه به جدول مورگان 
منظور  به  شدند.  تصادفى  جايگزينى  كنترل  و  آزمايش  گروه  دو  در  و  انتخاب  دسترس  در  نمونه گيرى  روش  و 
به  و  اجتماعى  سازگارى  متغير  جهت  اندازه گيرى  كاليفرنيا  اجتماعى  سازگارى  پرسش نامة  از  داده ها  جمع آورى 
آموزش  جلسه  پنج  آزمايش  گروه  به  شد.  استفاده  دانش آموزان  معدل  از  نيز  تحصيلى  پيشرفت  بررسى  منظور 
راهبردهاى فراشناختى ارائه شد و سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از 

تحليل كوواريانس با بهره گيرى از نرم افزار spss24 استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش راهبردهاى فراشناختى در بين دانش آموزانى كه دچار افت تحصيلى 

بودند، باعث بهبود تحصيلى (p<0/001) و هم چنين افزايش سازگارى اجتماعى (p<0/001) آنان شد.
سازگارى  افزايش  باعث  تحصيلى  افت  داراى  دانش آموزان  بين  در  فراشناختى  راهبردهاى  ارائه  نتيجه گيرى: 

اجتماعى و بهبود تحصيلى آنان مى شود.
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محفوظ است.

مقاله پژوهشى         

ميزان يادگيرى افراد در ميزان دانش آن ها نيست، بلكه در كيفيت 
و چگونگى يادگيرى آن ها است[1]. تدابيرى كه به منظور تسهيل، 
تثبيت، تعميق و يادآورى يادگيرى هاى فرد مورد استفاده قرار گيرند، 
راهبردهاى يادگيرى ناميده مى شود[2]. به عبارتى ديگر، راهبردهاى 
حين  در  يادگيرندگان  كه  هستند  شيوه هايى  و  روش ها  يادگيرى، 
يادگيرى به كار مى گيرند تا به هدف هاى آموزشى مورد نظر دست 
راهبردهاى  به  مى توان  يادگيرى  راهبردهاى  مهم ترين  از  يابند[3]. 

شناختى و فراشناختى اشاره كرد[4].
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احساس انزوا مرتبط است[9]. يكي از نشانه  هاي اجتماعي شدن، 
سازگاري اجتماعي است. سازگارى اجتماعى به عنوان يكى از انواع 
سازگارى، به معناى تطابق با مقتضيات اجتماعى، رعايت اصول و 
قوانين جامعه و كارايى در روابط اجتماعى است. اساس سازگارى 
اجتماعى به وجود آوردن تعادل بين خواسته هاى خود و انتظارات 
اجتماع است كه مى تواند بر تمام ابعاد زندگى فرد تأثيرگذارد[10]. 
همانند ساير مفاهيم روان شناختى، سازگارى اجتماعى هم به صورت هاى 
مختلف تعريف شده است و شايد بهترين تعريف، رفتار مفيد و مؤثر 
ساده،  زبان  به  باشد.  روانى  و  فيزيكى  محيط  با  تطبيق  در  انسان 
سازگارى اجتماعى عبارت است از سازوكار ساده اى كه با استفاده 
داشت[11].  بهترى  سازگارى  اجتماعى،  محيط  با  مى توان  آن  از 
هم چنين سازگاري اجتماعي، مهم ترين جنبة رشد اجتماعي هر فرد 
محسوب مي شود كه در تعامل با ديگران، موفقيت شغلي و تحصيلي 
افراد تأثير بسزايي دارد. سازگاري اجتماعى با موفقيت تحصيلي 
ارتباط دارد و پسران نسبت به دختران، از نظر سازگاري اجتماعى 
عالي  اهداف  از  يكي  كه  آن جايي  از  دارند[12].  بهتري  وضعيت 
آموزش، ايجاد شرايط مناسب به منظور دستيابي به باالترين سطح 
پيشرفت تحصيلي است، اگر دانشجو در جمع همكالسى هاى خود 
فاقد جايگاه اجتماعي مطلوب باشد نهايتًا كسب دانش و پيشرفت 
تحصيلي وي مختل شده و دچار افت تحصيلى مى شود[13]. با نگاهي 
دقيق به عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي به اين نكته پي خواهيم 
برد كه عوامل مختلفي به غير از توانايي  هاي فردي باعث پيشرفت 
تحصيلي مي شوند كه تأثيرات بسزايي بر پيشرفت تحصيلي دارند. 
بهبود تحصيلى و عملكرد تحصيلى مطلوب يكى از دغدغه هاى والدين 
و متوليان امور تربيتى مى باشد و به دليل وجود اين تفكر كه موفقيت 
آينده، وابسته به عملكرد در امر تحصيل مى باشد، محققان همواره 
در پى يافتن راه هايى در جهت افزايش آن بوده اند؛ زيرا عملكرد 
ضعيف نوعى اضطراب و تشويش در دانش آموز و خانواده ها ايجاد 
كرده كه در صورت تكرار شدن، احساس اعتماد به نفس كاهش 
يافته و با بروز درخودماندگى آموخته شده، تبعات سوء روانى و 
اجتماعى به دنبال خواهد داشت. در اين راستا؛ پژوهش حاضر به 
بررسى اثربخشى راهبردهاى فراشناختى، در بهبود عملكرد تحصيلى 

و سازگارى اجتماعى دانش آموزان پرداخته است.

 يافته هاي جديد به دست آمده در زمينة روان شناسي تربيتي و 
روان شناسي شناختي، ابزارهايي ارزشمند را براي آموزش راهبردهاي 
شناختي فراهم كرده اند تا فرد بتواند به سطح باالتري از اهداف يادگيري 
و شناخت برسد. يكي از مهم ترين پيشرفت هاي نيمة دوم قرن بيستم، 
پيدايش نظريه هايي بود كه بر نقش فرآيندهاي عالي مؤثر بر مهار 
و هدايت فرآيندهاي شناختي تأكيد مي كنند. اين فرآيند هاي عالي 
عوامل  عنوان  به  فراشناختي  راهبردهاي  دارد[4].  نام  فراشناخت 
مهم و تعيين كنندة پيشرفت تحصيلي شناخته شده اند. اين راهبردها 
يادگيري را آسان نموده و ابزار هدايت و نظارت بر راهبردهاي شناختي 
هستند[5]. منظور از راهبردهاى فراشناختى، آگاهى فرد نسبت به 
شناخت فرايندهاى ذهنى و توانايى تنظيم اين فرايند مى باشد[6]. 
با به كارگيري راهبردهاى فراشناختى، دانش آموزان مي توانند ياد 
بگيرند تا درباره فرآيندهاي فكريشان تأمل كنند، آگاهي به دست 
آورند و روش  هاي خاصي را در خالل حل مسائل به كار برند كه اين 
امر منجر به يادگيري دقيق تر، كامل تر و پايدارتر مي شود و نتايج 
سرمايه گذاري در حوزة آموزش و پرورش جهت رشد و ترقي جامعه، 
مطلوب تر خواهد بود. هم چنين آموزش راهبردهاي فراشناخت باعث 
بهبود عملكرد در زمينة درك مطلب و ساير كنش هاي شناختي فرد 
مي شود؛ زيرا در راهبردهاي ياددهي- يادگيري مبتني بر نگرش، 
اين  آموزش  دارد[7].  اهميت  حافظه  از  بيش  تفكر  و  فراشناخت 
راهبردها باعث مي شود كه فرد بتواند تمام كنش  هاي درگير در يك 
عمل شناختي از ابتدا تا انتها را تحت نظر بگيرد و جريان يادگيري 
خود را به گونه اي هدايت كند كه بهره وري فرآيندهاي ذهني اش 
نسبت به زمان و مكان در دسترس افزايش يابد. اين گونه آموزش ها، 
ابزارهاي مفيدي براي تعميم يادگيري به موقعيت  هاي مكاني و زماني 
ديگر هستند[8]. هرچند اين راهبردها قابل يادگيري هستند ولـى 
بعضـى از يادگيرنـدگان از عهـدة يادگيري آن برنمى آيند و الزم 
است در اين زمينه آموزش ببينند. هر قـدر دامنـة راهبردهايى كه 
دانش آموزان به نحو مناسب به كار مى گيرند گسترده باشد، موفقيـت 
آن هـا در حل مسئله، خواندن، درك مطلب و بـه خـاطرسـپاري 

اطالعـات بيشـتر خواهد شد[4].
 سازگارى اجتماعى به تعامل و سازش يافتگى فرد با افراد و 
ساختارهاى اجتماعى، عدم نگرانى در مواجهه با مردم و نيز نداشتن 
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روش
اين پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقيقات كاربردى و از لحاظ اجرا 
جزء تحقيقات نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با 
گروه كنترل است. جامعة آمارى در پژوهش حاضر عبارت از كلية 
دانش آموزان متوسطه يك دبيرستان پسرانه در سال تحصيلى 1397-

1396 برابر با 250 نفر بود. از بين جامعة مذكور دانش آموزانى كه 
داراى افت تحصيلى بودند تفكيك شده و از بين آن ها تعداد 60 نفر 
با استفاده از روش نمونه گيرى در دسترس به عنوان نمونه انتخاب 
شدند. سپس نمونه به دو گروه 30 نفرى آزمايش و كنترل تقسيم 
شدند. ابزار جمع آورى داده ها شامل مقياس سازگارى اجتماعى مى باشد.

پرسش نامه سازگارى اجتماعى: جهت  اندازه گيرى سازگارى 
اجتماعى از فرم 90 سؤالى پرسش نامه استاندارد كاليفرنيا (كالرك 
شش  داراى  پرسش نامه  اين  شد.  استفاده   (1953 همكاران ،  و 
مقياس فرعى است كه هر يك پانزده سؤال دارد؛ بنابراين شش 
نمرة اختصاصى مربوط به عوامل؛ قالب هاى اجتماعى، مهارت هاى 
اجتماعى، عاليق ضداجتماعى، روابط مدرسه اى، روابط خانوادگى 
و روابط اجتماعى است و يك نمره به عنوان سازگارى اجتماعى 
كلى از نمره هاى مقياس هاى فرعى به دست مى آيد. ضريب پايايى 
براى مقياس سازگارى شخصى در حدود 0/89 تا 0/91 و براى 
مقياس سازگارى اجتماعى در حدود 0/87 تا 0/91 گزارش شده 
است. اين ضرايب براى مقياس هاى فرعى آزمون در دامنه 0/90 

تا 0/89 و براى كل آزمون 0/92 تا 0/93 است.
عملكرد تحصيلى: براي ارزيابي و سنجش ميزان عملكرد تحصيلي 
دانش آموزان، معدل آن ها در سال تحصيلي 97-96 به عنوان مالك 
پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته شد. بدين صورت كه معدل ترم 
اول دانش آموزان به عنوان پيش آزمون و معدل ترم دوم به عنوان 

پس آزمون در نظر گرفته شد.
افت تحصيلى: منظور از افت تحصيلى در اين پژوهش دانش آموزانى 
مى باشند كه در 2 مقطع از 3 مقطع قبل خود داراى افت تحصيلى 

(كاهش معدل) بوده اند.
راهبردهاى فراشناخت: به منظور سنجش راهبردهاى فراشناخت از 
پروتكل آموزشى راهبردهاى فراشناخت استفاده گرديد. براى آموزش 

راهبردهاى فراشناختى مراحل زير انجام شد:

نخست طى دو جلسة توجيهى براى مديران و معلمان كالس هاى 
گروه هاى آزمايشى، مسائل مربوط به برنامه ريزى كالس هاى آزمايشى 
مختلف و زمان بندى اجراى پژوهش، شيوة اجراى جلسات آموزشى، 
برنامة  سپس  شد.  داده  توضيح  دانش آموزان  با  برخورد  چگونگى 
آموزشى يعنى آموزش فراشناخت و راهبردهاى فراشناختى به مدت 

5 جلسة 45 دقيقه اى مطابق جدول 1 اجرا شد.
جدول 1. مهارت هاى مورد آموزش راهبردهاى فراشناختى در گروه 

آزمايش

جلسه اول
مقدماتى در رابطه با روش هاى صحيح مطالعه، 
مزاياى آن، ضرورت دنيا، تعريق، راهبردهاى 

فراشناختى توضيح برنامه آموزشى

جلسه دوم

الف - آموزش راهبردهاى برنامه ريزى
ـ معرفى برنامه ريزى

ـ تعيين هدف براى يادگيرى و مطالعه
ـ پيش بينى زمان الزم براى مطالعه و يادگيرى 

ـ تعيين سرعت مناسب مطالعه 
ـ تحليل چگونگى برخورد با موضوع يادگيرى
ـ  انتخاب راهبردهاى يادگيرى(راهبردهاى 

شناختى) انجام تمرين 

جلسه سوم

ب - آموزش راهبردهاى كنترل و نظار 
ـ معرفى كنترل و نظارت
ـ ارزشيايى از پيشرفت 

ـ نظارت بر توجه خود هنگام خواندن يك متن
ـ طرح سؤال و پرسيدن از خود هنگام مطالعه و 

يادگيرى 
ـ كنترل زمان و مسرعت مطالعه 

ـ پيش بينى نمونه سؤاالت احتمالى در امتحان انجام 
تمرين

جلسه 
چهارم

ـ آموزش راهبردهاى نظم دهى 
ـ معرفى نظم دهى و تنظيم

ـ تعديل سرعت مطالعه 
ـ اصالح يا تغيير راهبرد شناختى (اصالح روش ها و 

تكنيك مطالعه)
ـ روش هاى پاسخگويى به سؤاالت امتحانى و آماده 

شدن براى امتحان انجام تمرين 
ـ مرور كل راهبردهاى فراشناختى انجام تمرينجلسه پنجم

روش اجرا
پيش آزمون-پس آزمون  آزمايشى  نيمه  طرح  روش  به  تحقيق  اين 
يا گروه كنترل اجرا شد. در اين طرح پس از انتخاب گروه نمونه و 
انتخاب تصادفى آن ها به گروه هاى آزمايش و گواه از هر دو گروه در 
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يك زمان پيش آزمون به عمل آمد و سپس برنامه آموزش راهبردهاى 
فراشناختى در طى 5 جلسة 45 دقيقه اى با گروه آزمايش انجام پذيرفت؛ 
و بعد از اجراى مداخله، پس آزمون از دو گروه گرفته شد. سپس، 
دورة پيگيرى نيز انجام گرفت و نتايج هر دوره با يكديگر مقايسه 
شد. براى عدم تداخل متغير مستقل در گروه كنترل از آزمودنى هاى 
گروه آزمايش خواسته شد تا آن چه را كه آموزش مى بينند در جاى 
ديگر به دوستان خود آموزش ندهند. در جلسة اول توجيهات الزم 
براى مداخله و مزايا و اهداف مداخله توضيح و قوانين به  صورت 
پرسش نامه ها  جمع آورى  از  پس  گرديد.  درج  تابلو  روى  بر  مدون 
داده ها با استفاده از spss24 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 
هم چنين عالوه بر استفاده از شاخص هاى توصيفى، از روش تحليل 

كوواريانس استفاده شد.

يافته ها
در جدول شماره 2 يافته هاى توصيفى مربوط به متغير سازگارى 

اجتماعى ارائه شده است.

جدول 2. يافته هاى توصيفى مربوط به متغير سازگارى اجتماعى

انحراف استانداردميانگينتعدادگروه
3071/27/420آزمايش پس آزمون
3069/1338/046آزمايش پيش آزمون
3069/7666/032گواه پس آزمون
3070/16/471گواه پيش آزمون

بر اساس اطالعات ارائه  شده در جدول 2 نمرات پس آزمون 
(69/766) در گروه آزمايش بيشتر از نمرات پيش آزمون مى باشد. 
اين امر بيانگر اثربخشى راهبردهاى فراشناختى بر سازگارى اجتماعى 

مى باشد.
 با توجه به اين كه پژوهش حاضر از نوع طرح هاى آزمايشى دو 
گروه آزمايش و گواه است، لذا جهت تحليل داده هاى پژوهش به 
 منظور آزمون فرضيه از روش تحليل كوواريانس بهره گرفته شده 
است. جهت استفاده از اين روش، ابتدا بايد به بررسى مفروضه هاى 
اساسى اين روش آمارى يعنى نرمال بودن نمرات متغيرها، همسانى 
واريانس ها، بررسى خطى بودن رابطه بين متغير وابسته و مستقل و 

همگنى شيب رگرسيونى پرداخته شود.
 به منظور بررسى نرمال بودن اين متغيرها از آزمون كومولوگروف- 
اسميرونوف استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول 3 گزارش شده است.

جدول 3. نتايج آزمون كومولوگروف – اسميرونوف

متغير
آماره 

كومولوگروف 
-اسميرونوف

احتمال درجه آزادى
معنى دارى

0/104600/173معدل
سازگارى 
0/100600/200اجتماعى

با توجه به اطالعات جدول 3 مشاهده مى شود كه مقدار احتمال 
معنادارى متغيرها از سطح معنادارى آزمون (0/05) بزرگتر مى باشد، 

درنتيجه فرض نرمال بودن متغيرهاى تحقيق پذيرفته مى شود.
 به منظور بررسى همسانى واريانس ها از آزمون لوين استفاده 

شد كه نتايج آن در جدول 4 گزارش شده است.

جدول 4. نتايج آزمون لوين براى بررسى همسانى واريانس ها

درجه آماره لوينمتغير
آزادى

احتمال 
معنى دارى

0/222580/639معدل پيش آزمون
2/468580/122معدل پس آزمون

سازگارى اجتماعى 
0/156580/694پيش آزمون

سازگارى اجتماعى 
2/784580/101پس آزمون

از (0/05)  بزرگتر  كه  معنى دارى  احتمال  مقدار  به  توجه  با 
بودن  مساوى  مفروضة  داده ها  كه  گرفت  نتيجه  مى توان  مى باشد، 
واريانس ها را رد نكرده اند، به عبارتى ديگر شرط همسانى واريانس ها 

برقرار مى باشد.
خطى بودن رابطه بين متغير مستقل و وابسته با استفاده از نمودار 
پراكندگى، براى هر دو گروه مورد بررسى قرار گرفت كه نتايج آن 

در جدول 5 درج شده است.
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با توجه به نتايج مقدار F تعامل متغير هم پراش براى متغير گروه 
معدل پيش آزمون برابر با 1/076 و براى متغير سازگارى اجتماعى 
برابر با 0/670 مى باشد كه سطح معنادارى آن ها از 0/05 بزرگتر 
مى باشد و مى توان نتيجه گرفت كه فرض صفر رد نشده و پيش فرض 

همگنى شيب رگرسيون رعايت شده است.

 بر اساس فرضية تحقيق آموزش راهبردهاى فراشناختى موجب 
بهبود عملكرد تحصيلى دانش آموزان مى گردد. براى بررسى فرضية 
تحقيق، از تجزيه و تحليل كوواريانس بين نتايج حاصل شده بين 
معدل آموزش راهبردهاى فراشناختى (پس آزمون) و گروه گواه 
استفاده گرديد كه نتايج اين بررسى در جدول 6 نشان داده شده است.

جدول 5. نتايج بررسى همگنى شيب رگرسيون

احتمال معنى دارىFميانگين مجموع مجذوراتدرجه آزادىمجموع مجذوراتمنبع تغييرات
81/361240/6811/0760/287معدل پيش آزمون

2497/78621248/8930/6700/539سازگارى اجتماعى پيش آزمون

جدول 6. نتايج تجزيه و تحليل كوواريانس متغير عملكرد تحصيلى در گروه كنترل پس آزمون و گواه پس آزمون

معنى دارىFميانگين مجموع مجذوراتدرجه آزادىمجموع مجذوراتمنبع تغييرات
81/566240/783184/7620/001مدل اصالح شده
77/219177/219349/8300/001معدل پيش آزمون

6/40116/40128/9970/001گروه
12/252570/221خطا
14954/28360كل

94/14859مجموع تصحيح شده

با توجه به تجزيه و تحليل كوواريانس براى تحليل بهبود عملكرد 
تحصيلى در گروه آزمايش و كنترل با توجه به سطح معنادارى و 
آماره F اختالف بين آن ها از لحاظ آمارى معنادار مى باشد. لذا بين 
معدل پس آزمون در گروه آزمايش با مدل پيش آزمون گروه آزمايش 
و گواه تفاوت معنادارى وجود دارد. هم چنين اين اختالف با توجه به 
ميانگين متغيرها به سمت گروه آزمايش پس آزمون يا همان گروه 
دريافت كنندة آموزش راهبردهاى فراشناختى مى باشد؛ به عبارت 
ديگر گروهى كه آموزش راهبردهاى فراشناختى را دريافت كرده اند 

عملكرد تحصيلى بهترى نسبت به گروه كنترل دارند در نتيجه آموزش 
راهبردهاى فراشناختى موجب افزايش معدل در آن ها گرديده است. 

بدين ترتيب فرضية اول پژوهش تأييد مى گردد.
بر اساس فرضية تحقيق آموزش راهبردهاى فراشناختى موجب 
افزايش سازگارى اجتماعى دانش آموزان با مشكل افت تحصيلى مى گردد. 
براى بررسى فرضية تحقيق، از تجزيه و تحليل كوواريانس بين نتايج 
حاصل شده بين نمرة سازگارى اجتماعى (پس آزمون آزمايش) و گروه 
گواه استفاده گرديد كه نتايج اين بررسى در جدول 7 نشان داده شده است.

جدول 7. نتايج تجزيه و تحليل كوواريانس متغير سازگارى اجتماعى گروه كنترل پس آزمون و گواه

معنى دارىFميانگين مجموع مجذوراتدرجه آزادىمجموع مجذوراتمنبع تغييرات
2499/5122388/267388/2670/001مدل اصالح شده
2468/69512468/695766/9610/001سازگارى اجتماعى

78/790178/79024/4780/001گروه
183/472571/219خطا
30075760كل

2682/98359مجموع تصحيح شده
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با توجه به تجزيه و تحليل كوواريانس براى تحليل متغير سازگارى 
اجتماعى در گروه آزمايش و كنترل با توجه به سطح معنادارى و 
لذا  مى باشد.  معنادار  آمارى  لحاظ  از  آن ها  بين  اختالف   F آماره 
با  آزمايش  گروه  در  اجتماعى  سازگارى  پس آزمون  نمرات  بين 
نمرات پيش آزمون گروه آزمايش و گواه تفاوت معنادارى وجود 
دارد. هم چنين اين اختالف با توجه به ميانگين متغيرها به سمت 
گروه آزمايش پس آزمون يا همان گروه دريافت كنندة راهبردهاى 
فراشناختى مى باشد؛ به عبارت ديگر گروهى كه راهبردهاى فراشناختى 
را دريافت كرده اند سازگارى اجتماعى بيشترى نسبت به گروه كنترل 
دارند و آموزش راهبردهاى فراشناختى موجب افزايش سازگارى 
اجتماعى دانش آموزان با مشكل افت تحصيلى گرديده است. بدين 

ترتيب فرضية دوم پژوهش تأييد مى گردد.

بحث
 هدف پژوهش حاضر بررسى اثربخشى راهبردهاى فراشناختى بر 
بهبود عملكرد تحصيلى و سازگارى اجتماعى دانش آموزان با مشكل 
افت تحصيلى بود. با توجه به نتايج به دست آمده مى توان گفت 
كه آموزش راهبردهاى فراشناختى باعث بهبود عملكرد تحصيلى 
دانش آموزان با مشكل افت تحصيلى مى شود. اين يافته با يافته هاى 
Gordanshekan(2011) برزگر بفرويي و ماليي بهرامي[14]، بهرامى 
و رحيمى[15] محمدى و همكاران[17] سعيد زاده و همكاران[18] 
همسو است. در تبيين اين يافته مى توان گفت كه اضطراب امتحان 
باعث اختالل در بازيابى و پردازش اطالعات گرديده، در نتيجه منجر 
به افت عملكرد تحصيلى دانش آموزان مى شود. البته مؤلفة هيجانى 
اضطراب امتحان با عملكرد فرد در امتحان رابطه معنادارى ندارد بلكه 
مؤلفة نگرانى اضطراب امتحان است كه قابليت شناخت وى را كاهش 
داده و برانگيختگى فرد را كه ناشى از مؤلفة هيجانى اضطراب امتحان 
است به صورت منفى و بازدارنده معنى مى كند در نتيجه عملكرد 
سازنده اش را ضمن ارائه اطالعات در موقع امتحان تحت تأثير قرار 
مى دهد؛ بنابراين پس از آموزش راهبردهاى فراشناختى (راهبردهاى 
مطالعه و يادگيرى) توسط افراد مجرب و متخصص به دانش آموزان، 
آن ها مى توانند با كاربست اين راهبردها به بهترين شيوة ممكن به فرآيند 
پردازش اطالعات پرداخته و از تداخل شناختى و خودمشغولى هاى ذهنى 

منفى ناشى از نقص در حافظة كوتاه مدت و نيز عوامل حواس پرتى 
جلوگيرى به عمل آورند كه نتيجة آن كاهش اضطراب امتحان و به 
دنبال آن موفقيت و پيشرفت عملكرد تحصيلى مى باشد. از طرفى 
ديگر برخى از نظريه ها و افراد صاحب نظر عملكرد ضعيف را باعث 
اضطراب امتحان مى دانند و اعتقاد دارند كه پايين بودن نمره هاى 
عادت هاى  علت  به  امتحان  اضطراب  داراى  دانش آموزان  امتحانى 
درست  مهارت هاى  فقدان  يا  و  ناكافى  مطالعة  مطالعه،  نامناسب 
انجام امتحان است. پس در اين جا، اضطراب امتحان باعث عملكرد 
ضعيف نمى گردد بلكه عكس آن صحبت دارد يعنى اطالع آگاهى از 
عملكرد ضعيف در گذشته و هم چنين فقدان و ضعف مهارت هاى 
مربوط به مطالعه و انجام صحيح امتحانات موجب اضطراب امتحان 
مى گردد؛ بنابراين در چنين حالتى هم چنانچه دانش آموزان پس از 
آموزش راهبردهاى فراشناختى مهارت الزم و كافى را در به كارگيرى 
درست راهبردها و در موقع مطالعه و يادگيرى كسب كند و مورد 
استفاده قرار دهند موجب عملكرد تحصيلى بهتر و كسب تجارب 
موفقيت آميز در طول دوره تحصيلى براى آن ها مى گردد. بر همين 
اساس در حين مطالعه و يادگيرى مواد درسى در موقعيت هاى حساس 
هم چون زمان امتحانات پايانى مقدار اضطراب امتحان حاصله را مثبت 
ارزيابى كرده و فعال تر مى شوند و مى توانند با به كارگيرى راهبردهاى 
يادگيرى شناختى و فراشناختى؛ اصول صحيح مطالعه را رعايت كرده، 
توجه را بر روى مطالب متمركز سازند، عوامل حواس پرتى را كنترل 
كنند، اطالعات را به صورت صحيح پردازش كنند و از تداخل و 
فراموشى آن ها جلوگيرى نمايند، زودتر از زمان مقرر مطالب درسى 
را تمام كرده و با كنترل و نظارت دقيق به ارزيابى از خود پرداخته، 
در صورت اشكال موانع و نقاط ضعف را برطرف كنند؛ كه در نتيجه 
تسلط بر مواد درسى امتحان حاصل گرديده و نيز با تداعى تجارب 
موفقيت آميز كسب شده در دوره تحصيلى؛ انگيزة پيشرفت باال رفته 
و با اعتماد به نفس قوى در جلسه امتحان حضور يافته و هم چنين 
نيز  و  مربوطه  مطالب  روى  بر  تمركز  چگونگى  يادگيرى  دليل  به 
چگونگى كنترل عوامل حواس پرتى يا غير مرتبط با تكليف اصلى 
از خوداشتغالى ذهنى منفى و اثرات آن جلوگيرى به عمل آوردند كه 
نتيجة آن هم عملكرد مثبت در امتحان مى باشد. هم چنين با توجه به 
نتايج به دست آمده مشخص گرديد كه آموزش راهبردهاى فراشناختى 
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در بين دانش آموزان با مشكل افت تحصيلى باعث افزايش سازگارى 
اجتماعى آنان مى شود. نتايج تحقيق حاضر با تحقيقات هرندى و 
همكاران[19[همسو مى باشد. سازگارى اجتماعى رفتارهاى انطباقى 
يادگرفته شده اى است كه فرد را قادر مى سازد تا با افراد ديگر روابط 
متقابل داشته و از خود پاسخ هاى مثبت بروز دهد. با آموزش فراشناخت 
به دانش آموزان آن ها ياد مى گيرند تا به فرايند برقرارى ارتباط خود 
با اطرافيان كنترل و نظارت داشته باشند، رفتارشان را ارزيابى كنند 
و هر وقت الزم شد فرايندها و راهبردهايى را جايگزين راهبردهاى 
غلط قبلى خود كنند پس نامعقول به نظر نمى رسد كه اين آموزش 

در سازگارى افراد نقش تعيين كننده داشته باشند.
هر پژوهشى داراى محدوديت هايى مى باشد كه اين پژوهش 
نيز از اين قاعده مستثنى نيست. يكى از محدوديت هاى پژوهش 
تك جنسيتى بودن نمونه ها بود كه تعميم مهارت هاى آموزش ديده 
به محيط هاى واقعى كه دختران نيز در آن حضور دارند را با مشكل 
مواجه مى كند براى رفع اين محدوديت پيشنهاد مى شود پژوهش 
مشابه بر روى دختران انجام شود. از ديگر محدوديت هاى پژوهش 
استفاده از پرسش نامه به منظور جمع آورى داده ها مى باشد. براى رفع 
اين مشكل مى توان از ساير ابزارها نظير، مصاحبه، مشاهده و ابزار 
بالينى نيز استفاده  كرد.  هم چنين در برخورد با مشكل افت تحصيلى، 
همة ابعاد و علل آن در نظر گرفته شود و با ارائة آگاهى به والدين 
و معلمان از به وجود آمدن و رشد افت تحصيلى در دانش آموزان 
جلوگيرى كرد براى اين منظور پيشنهاد مى شود كارگاه هاى آموزشى 

در زمينة راهبردهاى شناختى و فراشناختى براى مشاوران تحصيلى، 
مربيان و خانواده ها توسط متخصصين برگزار شود. در آخر پيشنهاد 
تحصيلى  پيشرفت  بر  شناختى  راهبردهاى  آموزش  تأثير  مى شود 
مورد بررسى قرار گرفته و با راهبردهاى فراشناختى مقايسه شود.

نتيجه گيرى
پژوهش حاضر از لحاظ كاربردي مي تواند حائز اهميت باشد. انتظار 
مي رود كه نتايج پژوهش حاضر با آشكار ساختن اثربخشى راهبردهاى 
فراشناختى بر بهبود عملكرد تحصيلى و سازگارى اجتماعى دانش آموزان، 
اطالعات مفيدي را در اختيار والدين، معلمان و ساير دست اندركاران 
تعليم و تربيت قرار دهد تا شرايط و موقعيت ها را طوري تدارك 
ببينند كه در آن دانش آموزان به پيشرفت تحصيلي بهتري نائل شوند.

سپاس گزارى
از همكارى مسئولين و دانش آموزانى كه در اين پژوهش شركت 

داشتند صميمانه قدردانى مى شود.
تأييديه اخالقى: مالحظات اخالقى در پژوهش با جلب رضايت 
آگاهانه شركت كنندگان انجام گرفته و هم چنين به افراد شركت 
در مورد محرمانه بودن نتايج اطمينان داده شده است. مطالعة حاضر 
  (IR.UM.1397.002)تأييد مراغه  دانشگاه  اخالق  كميتة  توسط 

و با دريافت رضايت كتبي از شركت كنندگان انجام شد.
تعارض منافع: هيچ گونه تعارضى در منافع بين نويسنده و مجله 

راهبردهاى آموزش در علوم پزشكى وجود ندارد.
منابع مالى: با بودجه شخصى نويسنده اين مقاله انجام شده است.
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