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مناستب  در متدلی    متقایل آنها با عملکرد تحصیلی و ارائهبررسی رابطه    اجتماعی( و  -شناختی
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 مقدمه 

در طول تاریخ، بشر همواره در پی یافتن هویت خود و به دنبتال پاستخگویی بته پرستش هتای 

مرا مانند خودم اساسی زندگی بوده از جمله اینکه؛ کیستم؟ چگونه خود را بشناسم؟ آیا دیگران 

درک می کنند؟ و بسیاری پرسش های دیگر. علیرغم عالقته بستیاری کته بته مستایلی از ایتن 

هنوز یک مفهوم پیچیده با تعاریف متعدد باقی مانتده استت.  نکتته   «1دخو»دست وجود دارد،  

ی مشترک این تعاریف، هشیاری، آگاهی یافتن، قابلیت سازماندهی و ایفای نقش میانجی با دنیا

، یک احساس ناگزیر از وجود منحصر به فرد هرفرد و شامل ویژگتی هتای «خود» بیرونی است.

؛ بته نقتل از 2002، 2روانی و بدنی است که منحصر به هر شخح استت )شتافر، وود و ویلوبتای

 (. 1393پورحسین، 

استت. به لحاظ تاریخی، بحث های مربوط به خود در دو دوره اولیه و عمومی مطرح بتوده 

 یشتناخت  داریتپد  اتیتاشتاره بته تجرب  مورد تأکید قرارگرفتته و  «خود شخصی»در دوره اولیه،  

دارد. در دوره بعدی اشاره به خودی است که عمومی تر و اجتماعی تر بوده و نته تنهتا   یشخص

برای شخح مشخح است بلکه در رفتارهایی که دیگران مشاهده می کننتد نیتز متجلتی متی 

، ثبات و استحکام منطقی نظریه های علمی را نداشتته "خود"اولیه مربوط به  شود. نظریه های  

و به وسیله روش های غیر نظام دار ارزیابی می شوند. اما تحول این نظریته هتا در ختالل قترن 

را در پی داشته اند، به طوری که   «4خود اجتماعی»به    «3خود شخصی»  بیستم، گذار از بررسی

فراوانی مانند؛ خودپنداره، خود تنظیمی، خود آگاهی، ختود کارآمتدی و واژه خود با پسوندهای  

 (. 1393غیره که عمدتاً بار اجتماعی دارند به کار گرفته شده است )پورحسین، 

است. ادراک ختود « 5ادراک خود»یکی از مفاهیم مهم در رشد اجتماعی و شناختی افراد، 

مفهومی شناختی و به معنای تالشی است  که فرد در جهت متمایز کردن خود از دیگران انجام 

می دهد. این مفهوم به معنای آگاهی فرد از هویت خود است و بیشتر با زمینته هتای شتناخت 

 
1 Self 
2 Wood, Shaffer & Vylvbay 
3 Personal self 
4 Social self 
5 Self- Perception 
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اکثتر  اجتماعی در ارتباط بوده و دارای سه جنبه  خود انگاره، خود آرمانی و عزت نفتس استت.

روان شناسان، ادراک از خود را یک ساخت پویا و چند بعدی دانسته که از مؤلفه های عاطفی و 

، خود پنتداره یتا ادراک از ختود 1976شناختی تشکیل شده و رفتار را هدایت می کند. تا سال 

 1یک ساخت تک بعدی و منفرد و به صورت کلی ارزیابی و نتایج آن به صورت خود پنداره کلی

یک الگوی چند بعدی و   4و استانتون  3به کمک هانبر  2شیولسون  1976رح می شد. در سال  مط

در و  در رأس قرار گرفته  از خود را ارائه کردند. در این الگو، خود عمومی )کلی(  5سلسله مراتبی

 تحصتیلی  ودختمفهتوم  شتود.  سط  بعدی بته دو ستط  تحصتیلی و غیرتحصتیلی تقستیم می

نیتز حتوزه هتای غیرتحصیلی    خودم، ریاضی، تاریخ و ادبیات دارد و مفهوم  چون علو  یهایحوزه

 (.  1988،  6مفهوم خود اجتماعی، خود عاطفی و خود جسمی راشامل می شود )پورکی

در باره نحوه شکل گیری خود تحصیلی می توان گفت که چنانچه یادگیرنده در فعالیتت  

طی سال های متوالی، احساس شایستتگی های مختلف  آموزشی و در اکثر موضوعات درسی و  

کند و فعالیت هایش از طرف دیگران، ارزیابی مثبتی دریافت کند، احساس شایستتگی کلتی در 

ارتباط با یادگیری موضوعات درسی ایجتاد شتده و همچنتین، اگتر تتالش هتای یادگیرنتده در 

ت کنتد، احستاس فعالیت های آموزشی با شکست مواجه شود و ارزیابی منفی از دیگران دریافت

عدم شایستگی عمیقی نسبت به توانایی هایش پیرامون یادگیری آموزشی ایجاد می شتود. لتذا 

می توان گفت مفهوم خود تحصیلی، کلی ترین عاطفه یا انگیزش یادگیری است و آثار و عواقب 

سه آن نیز بسیار چشمگیر است. در دیدگاه مارش، خود پنداره تحصیلی در دانش آموزان با مقای

درونی )مقایسه توانمندی های خود با هم( و مقایسه های بیرونی )مقایسه توانمندی های ختود 

با دیگران( پدید می آید. به عبارت دیگر فراگیران خود پنداره تحصیلی خودشان را در هریک از 

درس ها با استفاده از دو داوری شکل می دهند. نخست داوری بیرونی که در این شیوه مهتارت 

ی فرد در یک موضوع درسی با مهارت فراگیران دیگر مقایسه متی شتود، دوم داوری درونتی ها

 
1 Global self-concept 
2 Shavelson 
3 Hanber, J. J.  
4 Stanton, G. C. 
5 Multidimentional and hierarchical model 
6 Purkey 
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که در این شیوه مهارت های فرددر یک موضوع درسی با مهارت هایش در موضوع های درستی 

 دیگر مقایسه می شود. 

توجته کترده انتد؛ دیتدگاه هتای اجتمتاعی، شتناختی،   «خود»دیدگاه های اساسی که به  

محصولی اجتماعی است.   «خود»  جتماعی و تحلیلی می باشند. در دیدگاه اجتماعی،ا  -شناختی

استت و بته فراینتدهایی   «ختود»در این دیدگاه، محیط بیرونی از عوامل اساسی شکل دهنتده  

همچون جبر اجتماعی و ساختار کالن اجتماع، همانند سازی، ایفای نقش و تعامتل هتای بتین 

رون بر درون توجیه یابد. بر خالف دیتدگاه اجتمتاعی، دیتدگاه فردی استناد می شود تا نفوذ بی

را یک ساختار شناختی توصیف می کند که میانجی گر دنیای بیترون و درون   "خود"شناختی،  

بوده، حوادث و اطالعات را پردازش، ذخیره و سازماندهی می کند و بر مبنای این سازماندهی با 

ن دیدگاه تالش می کند بر توازی و ارتبتاط تغییترات محرکات و وقایع بعدی درگیر می شود. ای

 شناختی با تغییر در ادراک خود تمرکز نماید.  

با اندکی تأمل در تحلیل رویکرد شناختی نسبت بته ختود متی تتوان گفتت کته  معرفتی 

به عنوان یک ساختار صرفاً شتناختی کامتل و کتافی نیستت، چراکته انستان موجتودی   «خود»

از شناخت های او  و رفتارهتای حاصتل از آن تحتت تتأثیر تعامتل بتا  اجتماعی است و بسیاری

ضترورتی اجتنتاب ناپتذیر   «ختود»اجتماع شکل می گیرد. توجه به ابعاد اجتماعی در  توصیف  

بوده و خود عالوه بر ساختار شناختی، از ابعاد اجتماعی نیز برخوردار استت. بنتابراین تغییترات 

به دنبال آن تغییرات حاصل در شناخت آنهتا، در نتوع ادراک  حاصل در تعامل افراد با دیگران و

اجتماعی دیدگاهی همته جانبته  –افراد از خود تاثیر می گذارد.  در این راستا رویکرد شناختی 

تر پیرامون ادراک خود را مطرح می سازد. این دیدگاه،  عالوه بر بعد شناختی ادراک ختود، بته 

مفهومی است که نقش   «خود»  ی داشته است. در این دیدگاهابعاد اجتماعی آن نیز توجه ویژه ا

میانجی گر را در میان درون و بیرون ایفا می کنتد و عهتده دار تنظتیم رفتتار استت. شتناخت 

اجتماعی، به طور کلی، برداشت فرد از دنیا، پدیده های اجتمتاعی، چگتونگی ستازمان دادن بته 

ه از خالل آنها تجربه اجتماعی ادراک و دانتش اجتماعی است ک  -آنها و نیز فرایندهای شناختی

اجتمتاعی، پتل ارتبتاطی رویکردهتای  –اجتماعی کسب می گردد. در واقتع دیتدگاه شتناختی  

شناختی و اجتماعی است، یعنی هم بر فرایندهای درونی )فرد و شناخت او( و هتم فراینتدهای 
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عی و تجربه اجتماعی ادراک بیرونی )اجتماع و تجربه های اجتماعی( متمرکز است. دانش اجتما

 نیتمهتم در ا   یها  هینظر  از  یکنیز از کانال  فرایندهای شناختی و اجتماعی کسب می شود. ی

از ختود از جملته؛   ییهتا جنبتهبنتدورا  هیتبندورا است. در نظرشناختی اجتماعی  هیحوزه، نظر

 تواند یم خود تیتقو.  تاس  یا  ژهیو  تیاهم  یدارا  یمیو خودتنظ  یو خود کارآمد  1خود  تیتقو

 کیتممکتن استت  یختود پاداشت نیت. اباشد مهم  گرانید  لهیوس  به  شده  انجام  تیتقو  اندازه  به

 نتدیفرا نیا لهیما به وس یمعتقد است که اکثر رفتارها  یخاطر باشد. و  تیرضا  ایاحساس غرور  

( 1988نمونه دیگر این رویکردها، پژوهش سوزان هتارتر )   شود.  یم  میخود تنظ  ،تیمداوم تقو

(. هارتر در الگوی انگیزشی خود مفهوم ادراک خود را بسط داد و نشتان 1385) محسنی،  است

داد که ادراک خود در زمینه های مختلف،  متفاوت استت. در دیتدگاه هتارتر مهتم تترین ایتن 

( شایستتگی جستمانی. 3شایستگی اجتماعی،  (  2( شایستگی شناختی،  1زمینه ها عبارتند از :  

بر اساس دیدگاه هارتر، در دانش آموزانی که مشکالت تحصیلی را تجربه می کنند، ادراک خود 

پایین از شایستگی خود، آنها را به اجتناب از درخواست کمک از معلم وا می دارد. ایتن پدیتده 

که ادراک خود پایین تری را تجربته می تواند چرخه ای معیوب ایجاد کرده و در دانش آموزانی  

می کنند به طفره رفتن از تتالش هتای تحصتیلی منجتر گتردد و موجتب بتدتر شتدن بیشتتر 

شایستگی و نمرات در مدرسه گردد. نتیجه نهایی ایتن چرخته، کتاهش بیشتتر در ادراک ختود 

هم ایجاد تحصیلی را به دنبال داشته و ممکن است این کاهش در سایر ادراک های آنها از خود 

گردد و اثر گذارد. از سوی دیگر بسیاری ازمحققتان و تئتوری پتردازان بته ارتبتاط ادراک هتای 

مثبت از خود و افزایش رشد شخصی، اجتماعی و هیجانی و نیز موفقیت تحصیلی اشاره داشتته 

( و معتقدنتد کته ادراک هتای منفتی از ختود بتا نشتانه هتای 1395)نعیمی، آشفته و طتالبی،  

کنتتاره گیتتری، فقتتدان تتتالش و عملکتترد ضتتعیف در مدرستته همبستتتگی دارد  افستتردگی،

 (.  2007،  2)کندینسکی

دیدگاه های مطرح شده عنوان می کنند که یک ادراک مثبت از خود، بر رشد شخصتی و 

اجتماعی و نیز کسب  هویت فردی و اجتماعی افراد تاثیر به سزایی داشته و در مقابتل، فقتدان 

 
1 Self-Reinforcement   
2
 Kandinsky 
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، کاهش انگیزه، فقدان تالش و عملکرد ضعیف افراد و در نهایتت  احستاس ادراک مثبت از خود

اجتماعی و نظتر بته اهمیتت ادراک  –گم گشتگی را به دنبال دارد. با توجه به رویکرد شناختی 

خود، روان شناسان تربیتی با آوردن نمونه های معتبر نشان داده اند که پنداشت هر دانش آموز 

حصیلی( می تواند زمینه کامیتابی تحصتیلی و اجتمتاعی او را فتراهم از خود )تحصیلی یا غیر ت

سازد و همزمان از آن تاثیر پذیرد. پژوهش ها نشان می دهد دانش آمتوزان موفتق در مدرسته، 

مفهوم خود مثبتی را پرورش می دهند و مفهوم خود مثبت رشتد یافتته، افتزایش پیشترفت در 

(. عملکترد تحصتیلی یتاد گیرنتدگان و نیتز 1389 ظهره وند،عملکرد مدرسه را باعث می شود )

فرایند های تحصیلی، وابسته به کیفیت ادراک از خود است. به طوری که مشتکالت موجتود در 

ادراک خود سبب مشکالت بین فردی در یادگیرنده شده و از آنجتا کته ایتن گونته افتراد نمتی 

 گیری و آموزشی خواهند شد. توانند مشکالت خود را به روشنی بیان کنند، دچار مشکالت یاد

از   یا  مجموعتهکه ریشه در ادراک خود دارنتد،    «1فرایند های تحصیلی معطوف به خود»

 مختلف افتراد بتا  یها  یستگیمتوجه کسب شا  هاآن  یریکه جهت گ  ی هستندلیتحص  یرهایمتغ

. خودکارآمدی، خود تنظیمی، خود کنترلی و غیره از جمله این فراینتدها بر»خود«  است  دیتاک

هستند که تحت تاثیر نحوه ادراک افراد از خود قرار می گیرند. ادراک خود از طریتق تتأثیر بتر 

این فرایندهای تحصیلی و با تاثیر پذیری از شناخت افراد و تعامل اجتماعی آنها، زمینه افزایش 

یلی افراد را فراهم می ستازد. بررستی  مطالعتات و تحقیقتاتی همچتون یا کاهش عملکرد تحص

(  1385(، محستتنی )2015(، زیمتترمن )1393(، پورحستتین )1998(، پتتورکی )2012شتتانک )

پیرامون هریک از ابعاد خود تحصیلی، ما را با انواع خود های تحصتیلی مواجته متی ستازد کته 

خته اند. مفتاهیم و فراینتدهایی ماننتد ختود تحصیلی پردا  «خود»هریک از زاویه ای به مفهوم  

نظارتی، کمک طلبی، خود ارزشتی، ختود کارآمتدی، ختود تنظیمتی، ختود کنترلتی، شتناخت 

اجتماعی و غیره. با توجه بته نقتش چشتمگیر هریتک از ایتن  فراینتدها در زنتدگی تحصتیلی 

وجته بته اهمیتت فراگیران و ضرورت آشنایی بیشتر با نقش آنها در عملکرد تحصیلی و نیز بتا ت

ابعاد اجتماعی رشد و نقش مهم تعامل در زندگی تحصیلی، این مطالعه ستعی دارد بته پرستش 

 های زیر پاسخ دهد:  

 
1 Self-directed academic processes 
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اجتماعی کدامنتد و هتر  -با رویکرد شناختی  «فرایند های تحصیلی معطوف به خود» (1

 کدام چه ارتباطی با عملکرد تحصیلی یادگیرندگان دارند؟ 

 بط فرایندهای تحصیلی معطوف به خود چگونه است؟  مدل مناسب پیرامون روا (2

 روش پژوهش 

در این پژوهش از روش تحقیق مروری استفاده شده است. روش تحقیق مروری، مطالعته همته 

 نیا  یمرور  تحقیق  هدف  جانبه و تفسیر متونی است که موضوعات خاصی را بررسی می کنند.  

و رو   قیتختود را از تحق  یابیتا ارز  دیمرور و نقد نما  را  است که متون مرتبط با موضوع جستجو

 یمترور  قیتتحق  نشان دهد. انجام  به کار رفته اند،مورد نظر    زهدر حو  نیز اا  شیپ   که  ییها  ش

 قاتیرا که در تحق یتا خالء و شکاف ترکیب متون می پردازدبوده و به جستجو، نقد و    نظام مند

نظر به گستردگی فرایندهای   کند.  هیرا توج  یشنهادیپ   قیو سؤال تحق  داده  موجود است، نشان

اجتمتاعی، تتالش شتد فراینتدهای مهتم تتر و   -تحصیلی معطوف به خود با رویکترد شتناختی

برجسته تر در تحصیل یادگیرنتدگان کته تحتت تتاثیر ابعتاد شتناختی و اجتمتاعی قترار دارد، 

دی شناسایی و هریک از آنها به تفصیل مورد بررستی قترار گیترد. در ایتن راستتا، منتابع متعتد

 36شناسایی و مطالعه منابع تا حد اشباع نظری ادامه یافتت. بتدین منظتور در مجمتوع تعتداد 

 منبع علمی اعم از مقاله و کتاب  مطالعه گردید.  

 

 یافته ها  

پس از انجام مطالعات مقدماتی، فرایندهای تحصیلی معطتوف بته ختود  شناستایی گردیتد. بته 

اجتماعی، طی مصتاحبه بتا متخصصتان   -کرد شناختیمنظور تعیین مهم ترین فرایند ها با روی

حوزه روان شناسی تربیتی سه متغیر؛ شناخت اجتماعی، ختودتنظیمی، و خودکارآمتدی تاییتد 

گردید. سپس مطالعات عمیق صورت گرفت و اطالعات  جمع بندی و به سواالت پژوهش پاسخ 

 داده شد.

اجتمتاعی   -رویکترد شتناختی  بتا  «فرایند های تحصیلی معطوف به ختود»: 1سوال پژوهشی  

 کدامند و هر کدام چه ارتباطی با عملکرد تحصیلی یادگیرندگان دارند؟  
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 شناخت اجتماعی

شناخت، مفهومی کلی برای تمام شکل های دانستن و آگتاهی ماننتد؛ ادراک، تفکتر، استتدالل، 

ن معاصتر قضاوت، برنامه ریزی، به خاطر آوردن و تصور کردن است. با ایتن حتال، روان شناستا

بدون این که قصد نادیده گرفتن فرایند های هوشی دقیق را داشته باشند، دامنه شناخت را بته 

در این میان، در دهته هتای .  سایر ویژگی های اجتماعی و روان شناختی انسان بسط می دهند

اخیر شناخت اجتماعی بیش از پتیش متورد توجته پژوهشتگران در حتوزه هتای روان شناستی 

؛ به نقل از یعقوب نژاد 1994، 1فرهنگی، تجربی و اجتماعی قرار گرفته است ) وارنتحولی، بین  

  (.1392و مدیرخازنی،  

شناخت اجتماعی به عنوان توانایی شناخت خود، هیجانات افراد دیگر و استتنتاج حتاالت 

همدلی و ذهنی آنان از روی لحن، حاالت چهره و بدن، توانایی استدالل در مورد حاالت ذهنی،  

پردازش شوخی، درک کردن معنای رفتار و نشانه های اجتماعی آن ها، انطبتاق اجتمتاعی، بته 

کارگیری قوانین و دانش مربوط به امور اجتماعی به منظور تعامل با هتم نتوع ختود و متدیریت 

، 2عواطف خود در روابط بین فردی را در بر  می گیرد )پینخام، پن، گرین، باک، هالی و هتاروی

(. به بیان دیگر، شناخت اجتماعی یعنی شناسایی تفاوت ها و تطابق پاسخ فرد با عوامتل 2014

اجتماعی که بسیاری از موارد مانند تصمیم گیری های سطحی یا تسلط بر مسائل بتین فتردی 

(. خأل موجود در این توانایی موجتب اختتالل در بستیاری از 2015،  3کامینگ  )نتیجه آن است  

نند فعالیت های تحصیلی می شود. این خأل بسیار چشمگیر استت، زیترا نته تنهتا عملکرد ها ما

توانایی فرد در برقراری ارتباط با دیگران بلکه نگرش او از خویشتن را نیز تحت نفوذ ختود قترار 

می دهد. بنابراین، نقح شناخت اجتماعی ممکن است موجب ایجاد یک چرخه معیتوب گتردد 

تمال کمتری تعامالت اجتماعی سازنده را تجربه می کنند؛ چراکه ایتن که در اثر آن افراد به اح

افراد اغلب در شناخت نیازهای خود مشکل داشته و نمی توانند این نیازها را با اهتداف زنتدگی 

تتوان گفتت کته تعامتل بتا   یمت  یهرچه بهتر شناخت اجتماع   نییدر تبخویش منطبق سازند.  

 
1 Warren 
2 Pinkham, Penn, Green, Buck, Healey & Harvey   
3 Cummings 
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 ینتوع   دیتمعنا کته فترد با  نیروزانه افراد است، به ا  یرهاو فکر کردن، الزمه اغلب رفتا  گرانید

 یگتریاساس ارتباط ختود و د  نیداشته باشد و بتواند بر ا  یاجتماع   تیاز موقع  یشناخت  یابیارز

بتوانتد بتر   دیتمنظتور انستان با  نیت. بته اردیآن در نظر بگ  اصخ  یاجتماع   نهیزم  ایرا در بافت  

و باورهتا دستت   التیتما  یمند و دارا  تین  یموجوداتبه عنوان    یگریاز خود و د  یها  یابیارزش

 (.  1385 ،ی)محسن  ابدی

با در نظر گرفتن عملکرد های مد نظتر در شتناخت اجتمتاعی از تفستیر حتاالت صتورت 

گرفته تا قضاوت در مورد یک محرک اجتماعی که هر کدام در حیطه های اختصاصی عمل می 

کنند، به نظر می رسد کلیت مفهوم شتناخت اجتمتاعی نیتاز بته ستاختاری در ستطوح بتاالتر 

ازمان دهی کند. به این ترتیب یک موجود اجتماعی نه تنهتا شناخت دارد تا این فرایند ها را س

باید قادر باشد که وضعیت فردی خودش را در قبال یک همنوع باز نمود کند، بلکه بایتد بتوانتد 

یک ساختار همراه با جزئیات، از همنوعی که محرک های اجتماعی تولیتد متی کنتد بازستازی 

ی تواند یک مدل ذهنی بسازد. این مدل بتاز کند. شناخت اجتماعی به کمک چنین ساختاری م

نمود جامعی است از یک »فرد دیگر« که به عنوان یک عامل اجتماعی در حال کتنش بتا ختود 

(. برای تولید چنین باز نمودی از یک » فترد دیگتر« در یتک 1999،  1آدلفز)فرد پردازنده است  

د دیگر در درون ذهنیت ختود ساختار اجتماعی، یک راه، تالش برای مدل سازی ذهنیت این فر

است. توانایی انسان برای قضاوت در مورد احساسات دیگران، حالت های رفتاری آن ها، باورها و 

امیال شان از توانایی همدلی کردن نشأت می گیرد. به کمک این عمل، فرد می تواند بته طترز 

این فرد را پیش بینتی کنتد.   جامعی در زاویه دید فرد دیگر قرار بگیرد تا در نهایت بتواند رفتار

این مجموعه اعمال و توانایی ها، نظریه ذهن نامیتده متی شتوند. نظریته ذهتن مجموعته ای از 

فرایند های عالی شناختی است که در نهایت ساز و کارهای شناخت اجتماعی را سازمان دهتی 

ر را درک کنتد. می کند. نظریه ذهن به فرد این توانایی را می دهد تا وضعیت ذهنی افراد دیگت

«، 2پژوهش های گوناگونی پیرامون سازه های عمده شناخت اجتمتاعی نظیتر »ادراک شخصتی

 
1 Adolphs 
2 Individual perception 
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« نیز صورت گرفته است. در این میتان رویکترد 2« و » نظریه ذهن1»مهارت های پذیرش نقش

نظریه ذهن آخرین روند پژوهشی در باره تحول شناخت اجتماعی کودکان می باشد که در دهه 

، 3فتالول و میلتر)غاز شده و در حال حاضر حوزه غالب پژوهشی در ایتن زمینته استت  آ  1980

1998 .)   

نظریه شناخت اجتماعی از مؤلفه های متفاوتی تشکیل شده است از جملته انتظتار ارزش 

)باور افراد در خصوص احتمال و ارزش نتایج رفتار انتخابی(، خود کارآمدی )باور افتراد در بتاره 

ام رفتار(، خود تنظیمی )کنترل شخصی از طریتق  ختود تنظیمتی، هتدف گزینتی، توانایی انج

(. شناخت اجتماعی از طریتق تتاثیر 1396بازخورد، خود پاداش دهی و خود هدایتی( )صالحی،  

بر توانایی خود تنظیمی فراگیران و نیز افزایش خود کارآمتدی آنهتا، فعالیتت هتای تحصتیلی و 

 ار می دهد.  یادگیری آنها را تحت تأثیر قر

شناخت اجتماعی در مقایسه با سایر مفاهیم مطرح شده در این مطالعه، مفهتومی کلتی و 

محصول فرایند هایی است که طی آن یک فرد، ختود و همنوعتانش را درک کنتد. فراینتدهایی 

مانند خود ارزشمندی، خود آگاهی، خود کنترلی و غیره. این فرایندها شامل پردازش اطالعتاتی 

که طی آن فرد، دیگران و جهان پیرامون )از بعد اجتمتاعی اش( درک و تجزیته و تحلیتل است  

می شوند. این فرایند های پردازشی می توانند به صورت ناخود آگاه یا خود آگاه صورت پذیرنتد 

 قرار گیرند.   4و در عین حال تحت تاثیر تعداد زیادی از سوگیری های انگیزشی

 

 خود تنظیمی تحصیلی

است.  5از مفاهیم مطرح در روان شناسی تربیتی و شناختی معاصر یادگیری، خود تنظیمییکی  

( در نظریه سه وجهی خود، شناخت اجتماعی را مبنای یادگیری ختود تنظیمتی 1986) بندورا

می داند. به عقیده وی، فعالیت های یادگیری دانش آموزان بته وستیله فراینتد هتای شخصتی، 

 
1 Acceptance of role skills 
2 Theory of mind 
3 Flavell & Miller 
4 Motivational bias 
5 Self-regulation 
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(. از یادگیری خود 1396عیین می شود )انتظامی بیان، احقر و شعبانی، محیطی و رفتاری آنها ت

(، یادگیری ختود تنظیمتی را شتامل 1999تنظیمی تعاریف متعددی ارائه شده است. پینتریچ )

راهبردهایی می داند که دانش آموزان به کار می برند تتا شتناخت هایشتان را تنظتیم کننتد و 

آنها برای کنترل یتادگیری شتان بته کتار متی گیرنتد. همچنین راهبردهای مدیریتی است که  

لموس نیز معتقد است خودتنظیمی یعنی ظرفیت فرد برای تعدیل رفتارها بتر طبتق شترایط و 

تغییرات محیطی بیرونی و درونی. او تأکید می کند که خود تنظیمی نبایتد معتادل فراینتدهای 

می دهد کته ختود تنظیمتی بترای قضاوت در مورد تغییر شرایط محیطی تلقی شود. او توضی  

سازماندهی رفتار بر طبق اهداف است که شامل خود مدیریتی فرایندهای گوناگون نظتم دهتی 

نیز هست که با توجه به اهداف آماده و اجرا می شوند. اصطالح خود مدیریتی، تأکید متی کنتد 

خود تنظیمی   که هم منابع بیرونی و هم درونی ممکن است کاربردهای ضمنی برای فرایندهای

 (. 1391داشته باشند )کارشکی و محسنی،  

 ،یاز نظتر رفتتار  رنتدهیگ  ادیترا به مشتارکت فعتال    یریادگیدر    یمیتنظ  خود،  1زیمرمن

اطتالق   یریادگیتنمتودن    بیشتینه    یبترا  یریادگی  ندیدر فرا  یو فراشناخت  یشناخت  ،یزشیانگ

(، خود تنظیمی را  به صورت تالش های روانتی در کنتترل 2011)  2. کول، لوگان و والکر  نمود

وضعیت درونی، فرایند ها و کارکرد ها، به منظور دستیابی به اهداف باالتر تعریف می کنند. لتذا 

یاد گیرنده های خود تنظیم به وسیله ویژگی هایی از قبیل ابتکار شخصی، تسلط بتر یتادگیری 

 (.  2015می شوند )زیمرمن، هدف و خود اسنادی مطلوب متمایز 

یکی از مسایل مطرح در بررسی یادگیری خود تنظیمی، اختالف نظر در نوع مؤلفته هتای 

تشکیل دهنده آن است. در اکثر نظریه ها، مهم ترین فرایند های خود تنظیمی شتامل انتختاب 

ان، هدف، برنامه ریزی، سازماندهی، راهبردهای یادگیری شناختی، ختود آمتوزی، متدیریت زمت

خود نظارتی، خود ارزیابی، استنباط، شکل دادن محیط و کمک طلبی استت. بتین راهبردهتای 

یاد شده راهبرد اندیشیدن و از جهات متفاوت یاد گرفتن، مدیریت و نظارت بر فرایند یتادگیری 

مهم تر، اساسی تر و مورد تأکید بیشتری است. در این میان، الگوی چرخه ای زیمرمن و الگوی 

 
1 Zimmerman 
2 Cole, Logan & Walker   
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ی یکپارچه شده پینتریچ، مبانی مستدل و مستتحکمی بترای پتژوهش و نظریته پتردازی مفهوم

 (. 1391فراهم می کنند )کارشکی و محسنی،  

( از سه فرایند اصلی و مهم خودتنظیمی یعنتی 1997در نظریه شناخت اجتماعی بندورا )

شتاهده خویشتتن نگتری، م  منظور ازخویشتن نگری، خودداوری، خود واکنشی یاد شده است.  

رفتارهای خویش و توجه آگاهانه به شناخت ها، فرایندها و جنبه های خاص رفتاری خود است. 

پیشرفت خود بتا متالک هتا و اهتداف تعیتین شتده استت. خودواکنشتی،   داوری، مقایسه  خود

نیزگویای پاسخ های همراه با ارزیابی نسبت به قضاوت هایی است که افراد در باره عملکرد خود 

اکنش هایی مانند احساس رضایتمندی به دنبال دست یافتن به اهداف که ختود ستبب دارند. و

 افزایش احساس توانایی افراد می شود. 

( مدل پیشرفته ای از یادگیری خود تنظیمی را بر اساس دیدگاه شناختی 2000زیمرمن )

ختود تنظتیم اجتماعی بندورا بیان می کند. او خاطر نشان می کند که دانش آموزان می توانند 

تلقی شتوند اگتر بته لحتاظ فراشتناختی، انگیزشتی و رفتتاری، مشتارکت کننتدگان فعتالی در 

فرایندهای یادگیری شان باشند. سته فرضتیه در تعریتف او گنجانتده شتده استت: راهبردهتای 

یادگیری خود تنظیمی، ادراک خود کارآمدی از عملکرد و مهارت خود و تعهد برای رسیدن بته 

ه باور او، یادگیری ختود تنظیمتی از طریتق رویتدادهای شخصتی، محیطتی و اهداف خویش. ب

رفتاری تعیین می شود. مهم ترین این رویدادها یا اثرات عبارتند از: اثرات شخصی شامل دانش 

و اهداف شخح، اثرات رفتاری شتامل ختود مشتاهده، ختود قضتاوت و ختود واکتنش و اثترات 

او راهبردهای یادگیری خود تنظیمی متؤثر را طبقته محیطی شامل ترغیب کالمی و الگو یابی.  

بندی و تفکیک کرد. این راهبردها به شترح زیتر بودنتد: ختود ارزیتابی، ستازماندهی و انتقتال، 

انتخاب هدف و برنامه ریزی، جستجوی اطالعات، تثبیت و نظارت، ساخت دهی محیطی، نتیجه 

 ، مرور یادداشت ها و آغاز گری.  گیری، یاد آوری و به خاطر سپاری، جستجوی کمک اجتماعی

یکی از جدید ترین نظریه های مطرح در مورد خود تنظیمی و مؤلفه های آن متعلتق بته 

( است. مطابق الگوی پینتریچ، خود تنظیمی شامل فرایند های انتختاب هتدف، 2004پینتریچ )

راینتدهای نظارت، کنترل و تنظیم است و طی چهار مرحلته اتفتاق متی افتتد. البتته  تمتامی ف

یادگیری در این مراحل نمی گنجنتد، بته گونته ای کته موقعیتت هتایی بترای یتادگیری متواد 
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تحصیلی به شیوه های غیر ارادی، ضمنی یا آشکارتر نیز وجود دارد، بدون اینکه آنهتا یتادگیری 

( 1شان را با روش به ظاهر پیشنهاد شده در این الگو تنظیم کننتد. ایتن مراحتل عبارتنتد از : )

رنامه ریزی، انتخاب هدف و همچنین فعال سازی ادراک و دانش تکلیف، بافت و خود متناسب ب

( فعال شدن فرایند های نظارتی گوناگون شامل آگاهی فرا شناختی از جنبه هتای 2با تکلیف؛ )

( تالش های فرد برای کنترل و تنظیم جنبه های خود، تکلیف 3متفاوت خود، تکلیف یا بافت؛ )

( انواع متفاوتی از واکنش ها و بازتاب های مربوط به خود، تکلیف و بافت. این چهتار 4و بافت؛ )

مرحله، زنجیره متوالی زمانی و کلی ای ارائه می دهند که همه افراد به هنگام انجام تکلیف باید 

آن را بپیمایند. با این وجود هیچ فرضیه محکمی وجود ندارد که نشان دهد بته لحتاظ سلستله 

ا خطی حتما مراحل باید به این گونه باشند. در اکثر الگوهای یادگیری ختود تنظیمتی مراتبی ی

وقتی که فرد در یک تکلیف پیشرفت می کند، نظارت، کنترل و واکنش متی توانتد همزمتان و 

 (. 1391پویا اتفاق افتد )کارشکی و محسنی،  

راهبردهای شناختی، فراشناختی و راهبردهتای متدیریت منتابع را   1پینتریچ و دی گروت

تحت عنوان خود تنظیمتی معرفتی کردنتد. راهبردهتای شتناختی شتامل مترور ذهنتی، بستط 

وسازماندهی است. این راهبردها هم برای تکالیف ستاده و حفتظ کردنتی و هتم بترای تکتالیف 

(. عالوه 1986، 2رد دارد )وینستاین و مایرپیچیده تر، که نیاز به درک و فهم اطالعات دارند کارب

بر راهبردهای شناختی، دانش فراشناختی یادگیرندگان و استفاده از این راهبردها تأثیر مهمتی 

بر پیشرفت تحصیلی آنها دارد. فراشناخت شامل دو جنبه کلی، یعنی دانش در بتاره شتناخت و 

(. بسیاری از الگوهتای کنتترل 1983  ،3خود تنظیمی و تنظیم شناخت است ) براون و همکاران

فراشناختی در برگیرنده سه نتوع راهبترد برنامته ریتزی، نظتارت و تنظتیم استت. راهبردهتای 

مدیریت منابع نیز به راهبردهایی اشاره داردکه یادگیرندگان برای کنترل و اداره محیط بته کتار 

طالعته و استتفاده از افتراد می گیرند؛ برای مثال، مدیریت در تنظیم وقت، نحوه تالش، محیط م

دیگر، شامل معلمان، همساالن یا استفاده از راهبردهای کمک یابی. راهبردهای مدیریت منتابع 

 
1 Pintrich & DeGroot 
2 Weinstein & Mayer 
3 Brown & et al 
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به یادگیرندگان کمک می کند تا با محیط سازگار شده و آن را با توجه به هدف هتا و نیازهتای 

 (.1392کدیور،  )خود تغییر دهند  

می و خود کنترلی و منابع کنترل افراد اشاره دارنتد. مطالعات موجود، به ارتباط خود تنظی

به گونه ای که اصوالً راهبرد هتای یتادگیری فترا شتناختی، بتا استناد هتای درونتی و کوشتش 

تحصیلی بیشتر مشخح می شوند در حالی که راهبرد های شناختی با اسناد های بیرونی، علل 

است. همچنتین دانتش آمتوزانی کته غیر قابل کنترل و موفقیت و تالش تحصیلی کمتر همراه  

پیشرفت تحصیلی را به تالش های شخصی )اسناد درونی( نسبت می دهنتد بیشتتر از راهبترد 

در حتالی کته   های فرا شناختی استفاده و موضوعات یادگیری را عمیق تر پردازش متی کننتد.

یین تتر و دانش آموزانی که سبک اسنادشان در تحصیل، بر عوامل کنترل ناپذیر کار آمتدی پتا

نیک پتی و )یادگیری سطحی تر متمرکز است، بیشتر از راهبردهای شناختی استفاده می کنند 

  (.  1395همکاران، 

 

یافته های پژوهش نشان می دهد که  بین راهبردهای یادگیری خود تنظتیم و انگیتزش  

گیری پیشرفت و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود داشته و مولفه هتای راهبردهتای یتاد

خود تنظیمی قدرت پیش بینی پیشرفت تحصیلی فراگیتران را دارد) میرزاییتان، حستن زاده و 

یادگیرندگانی که عملکرد تحصیلی خود را در ابعاد مختلف شناختی، انگیزشی   (.1391شیردل،  

و رفتاری تنظیم می کنند، یادگیرندگان موفقی هستند. لذا یادگیری خود تنظیمی قدرت پیش 

رد تحصیلی افراد را دارد. به عبارت بهتر، یادگیرنتدگان بترای دستتیابی بته عملکترد بینی عملک

تحصیلی مطلوب،  باید یاد بگیرند که چگونه عملکرد ختود را تنظتیم کننتد و علیترغم ستخت 

بودن فعالیت ها، اهداف خود را دنبال کنند. همچنتین یادگیرنتدگانی کته در فراینتد یتادگیری 

روی عملکترد یتادگیری ختود تمرکتز بیشتتری داشتته و احستاس   خود، خود تنظیم هستتند،

شایستگی و خود کار آمدی باالیی دارند. آنها از سط  انگیزشی بتاالیی برخوردارنتد و ایتن امتر 

 سبب افزایش رفتار خود کنترلی آنها می شود.   
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 خودکار آمدی تحصیلی 

هدایت بخش و برانگیزاننتده رفتتار بته خود کار آمدی به عنوان یک متغیر انگیزشی فعال ساز،  

(،  بتا رویکتردی 1997(. بنتدورا )2014، 1سوی هدف تعریف شده است )مک گنون و همکاران

اجتماعی، خود کارآمدی را به عنوان بتاور شتخح در متورد توانتایی اش در جهتت   –شناختی  

بترای ایجتاد سازماندهی و اجرای یک سلسله فعالیت های مورد نیاز در یک موقعیت مشتخح، 

( 1997بنتدورا )    یدیتاستتدالل کل  .مهارت هایی که فرد به آن تمایل دارد، معرفتی متی کنتد

مطلوب  طیشرا زه،یاست که سط  انگ نیدر عملکرد انسان ا  یخود کارآمد  یباورهادرباره نقش  

 نیآنچه اعتقاد دارند، قرار دارد تا آنچه واقعاً درستت استت. بته همت هیافراد بر پا  شتریو اعمال ب

دارنتد  شتانی هتایی که در مورد توانتا ییباورها لهیوس  به  تواندی  رفتار انسان م  یخاطر چگونگ

 یباورهتا  نیآنچه واقعاً قادر به انجام دادن آن هستتند؛ بنتابرا  لهیوس  شود تا به  ینیب  شیبهتر پ 

چه که دارند،  هایی    دانش و مهارت  افراد با  میکن  نییکه تع  کنندی  م  به ما کمک  یخود کارآمد

   (.1396مرادی، سعدی پور، کامکار و والیتی،  )کاری را انجام می دهند  

پژوهش های فراوانی به این نتیجه رسیده اند که باور های ختود کارآمتدی بتر یتادگیری، 

(. 2013،  3؛ ستینگ و همکتاران2012،  2انگیزش و عملکرد تحصیلی اثرگذار استت )استتیونس

تتأثیر گذارنتد. بتا   4همچنین، این باورها بر چهار فرایند شناختی، انگیزشی، عاطفی و گزینشتی

افزایش میزان خود کار آمدی یاد گیرندگان، عملکرد تحصیلی آنهتا نیتز افتزایش پیتدا کترده و 

ی پتایین تتری آمادگی و استقامت بیشتتری نستبت بته آنهتایی کته از میتزان ختود کتار آمتد

(. باورهای خود کارآمتدی بته صتورت هتای 2013،  5شیرر)برخوردارند از خود نشان می دهند  

مختلف بر فرایندهای شناختی تأثیر می گذارند. در بیشتر رفتارهای هدفمند، اهداف بر استاس 

آینده نگری انتخاب می شوند. هدف گزینی افراد بر اساس ارزیابی از توانایی هتای ختود استت. 

گیز تری برای خود انتخاب می کنند و افراد دارای خود کارآمدی قوی تر، هدف های چالش بران

 
1 McGeown & et al 
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نیز تعهد بیشتری نسبت بته اهتداف ختود نشتان متی دهنتد. همچنتین بته تتدابیر شتناختی، 

راهبردهای منعطف و موثر و اهداف انگیزشتی دقیتق و روشتنی گترایش دارنتد. در مواجهته بتا 

یی برای غلبه ها به خود مطمئن هستند، موانع را برطرف کردنی می بینند، فعاالنه راه ،شکست

بر مشکالت پیدا می کنند و انتظار دارند که تالش شان نتایج دلخواه ایجاد کنتد.  امتا افتراد بتا 

احساس خود کار آمدی پایین از تکالیف مشکل و چالش انگیز اجتناب می کنند و معتقدند کته 

هنگام مواجته این افراد تعهد ضعیفی نسبت به هدف های شان دارند و   .فراتر از توانایی آنهاست

شدن با موانع، به جای جستجوی راه حل ها، بر شکست ها و نتتایج منفتی ختود متمرکتز متی 

 (. 2003، 1ماتسوشیما و شیومی)در نتیجه به آسانی دچار استرس و افسردگی می شوند    ،شوند

تصور یادگیرندگان از کارآمدی خود از منابع گوناگونی حاصل می شود؛  همچون عملکترد 

واکنش های فیزیو لوژیک خودشان، تشویق دیگران و تجربیاتی که از طریق یتادگیری   واقعی و

مشاهده ای به دست می آورند. دانش آموزان، بسیاری از اطالعات در باره توانایی های خودشان 

را از طریق اطالع از نحوه عمل دیگران به دست می آورند. شباهت به دیگران نشانه مهمی برای 

ار آمدی فرد است. مشاهده موفقیت افراد مشابه، ختود کارآمتدی افتراد مشتاهده برآورد خود ک

کننده را افزایش می دهد و آنها را برای انجام تکالیف بر می انگیزاند، زیرا آنها بر این باورند کته 

اگر دیگران می توانند موفق شوند پس آنها هم متی تواننتد موفقیتت کستب کننتد. در ضتمن، 

ر خود کارآمدی می تواند با شکست های شخصی بعدی خنثی گردد. دانش افزایش جانشینی د

آموزانی که شکست همساالن خودشان را مشاهده می کنند، ممکن است به این باور برسند که 

آنها شایستگی الزم برای موفقیت را ندارند و این می تواند آنها را از تالش برای انجام تکلیف باز 

  (.2012،  2شانک)دارد. 

( خود کار آمدی زمینه ای است چند بعدی کته بایتد در 1394به نقل از نیکنام و جوکار )

زمینه های مختلف مورد ارزیابی حوزه قرار گیرد. بر همین مبنا، سه حوزه اصلی برای خود کتار 

، کته ادراک فترد از 3آمدی در نظر گرفته شده است که عبارتند از : خود کتار آمتدی تحصتیلی

 
1 Matsushima& Shiomi 
2 Shunk 
3 Academic Self-Efficacy 
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رای انجام تکالیف تحصیلی تعیین شتده و همچنتین توانتایی در متدیریت فعالیتت توانایی اش ب

، به معنی  قابلیت هتای فترد در برختورد بتا 1های یادگیری می باشد، خود کار آمدی اجتماعی

چالش های اجتماعی و احساس توانایی در روابط با همساالن و توانایی اداره کتردن ناستازگاری 

، که اشاره دارد به توانایی ادراک فائق آمدن بتر 2کار آمدی هیجانی  های بین فردی است و خود

هیجانات منفی توسط شخح و همچنین  توانایی شخح برای  تنظتیم، تعتدیل هیجتان هتای 

، 3والیس، آمستتاد، زالیتگ و پاکستتن)مناسب و اجتناب از حالت های منفی در موقعیت معین 

، بعد خود کار آمتدی تحصتیلی کته بتا کوشتش و (. در میان ابعاد مختلف خود کارآمدی2008

پافشاری در انجام تکالیف، به کارگیری راهبرد های شناختی و فراشناختی، خود سازمان دهتی، 

پایداری در رویارویی با دشواری ها، گزینش رشته و مانند اینهتا تتأثیر ختود را در جنبته هتای 

شکستت  ایت تیتموفقشمار متی رود.   گوناگون زندگی افراد بر جای می گذارد، متغیری مهم به

بستگی دارد. والتد بنیتتو و   افراد  یکارآمد  خود  یبه باورهادر دانشگاه نیز    انیدانشجو  یلیتحص

بتر  یادیتز ریتتاث یلیتحصت یکارآمتد ختود( در مقاله خود بیان می کنند کته  2017)  4آندریا  

 ینتیب  شیپت  یکارآمد  نشان دادند، خود  همچنین شانک و پاجارسدارد.  سال اول      انیدانشجو

 ختود  نیاستت، بنتابرا  انیدانشتجو  یلیمختلف تحص  فیعملکرد در تکال  یامدهایمثبت پ   هکنند

(. افتراد بتا 2018عرفتانی،  است )  یلیتحص  فیعوامل مؤثر بر انجام تکال  نیتری  از اصل  یکارآمد

یف دارنتد، در انجتام باور های خود کار آمدی قوی، نسبت به افرادی که ختود کتار آمتدی ضتع

تکالیف کوشش و پافشاری بیشتری از خود نشان می دهند و در نتیجه عملکرد آنتان در انجتام 

(. خود کار آمدی تحصیلی اولیه حاصتل 1394سلیمی، یوسفی و سعیدزاده، )تکالیف بهتر است  

جتارب استعداد، تجارب یادگیری قبلی و حمایت اجتماعی است. بدین ترتیب فراگیتران دارای ت

یادگیری قبلی و محکم از سایر فراگیران خود کار آمدی تحصیلی باالتری را نشتان متی دهنتد. 

حتی ممکن است که خود کار آمدی تحصیلی به سایر حوزه های ظاهراً نامربوط به تحصتیالت 

تعمیم داده شود. مثالً دانشجویانی که معتقد به برنامه ریزی و مدیریت کارها بترای انجتام یتک 

 
1 Social Self-Efficacy 
2 Emotional Self-Efficacy 
3 Umstattd, Zullig & Paxton 
4 Valdebenito  & Andrea 
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ش و یا یک تکلیف درسی هستند،  همین روند را برای سایر زمینه های زندگی خود ادامه پژوه

  (. 2002،  1شانک و پاجارس)می دهند  

فرد ممکن است متتأثر   یکارآمد  خود  یباور هستند که باورها  نیاز متخصصان بر ا  یبرخ

 نهیدر زمباشد)که در بخش های قبلی به شرح آن پرداخته شد(. او    یمیتنظ  خود  یهاداز راهبر

 انجام شده است. از جمله  یگوناگون  یها  پژوهش  یشناخت  یراهبردها  و  یکارآمد  خود  یباورها

و   یمتیتنظ  خود  یریادگی  یکه راهبردها  افتیدست    جهینت  نیبه ا  یدر پژوهش(  2012)  شانک

 ،یکارآمد  که خود  افتیدر  . اودارد  ریآموزان تأث  دانش  یلیتحص  شرفتیپ   یبر رو  یکارآمد  خود

 بتا نمتره یمعنتادار یهمبستتگ یلیو عملکرد تحص ده نظم خود یراهبردها  ،یدرون  یها  ارزش

 یکارآمتد  از ختود  رنتدگانیگ  ادیت  یاو نشان داد آگتاه  نیداشتند. همچن  شدهی  نیب  شیپ   یها

ی آنان م  یدرس  یها  تیاستمرار فعالبهبود و    جهیو در نت  زشیانگ  شیموجب افزا  شانی  لیتحص

ستط  بتاال در  یها  تیکه به موفق  یافراد  که  افتندیدست    جهینت  نیبه ا  . دیگر پژوهش هاشود

 ختود یریادگیت یهستند که از راهبردهتا یکسان کنند،ی  م  دایدست پ   یلیعملکرد تحص  نهیزم

گرفتن کمک در صتورت  شان،ی ازهایبه ن یابیخود جهت دست یکیزیف طیده و کنترل مح  نظم

. نتتایج پتژوهش کنندی  م  هاستفاد  شتریزمان ب  تیریمربوط به مد  یها  و استفاده از مهارت  ازین

نیز نشان می دهد که خود کار آمدی تحصیلی و عالقه به مطالعه بر راهبترد  (1395ابراهیمی )

گذارند و این راهبترد های پردازش اطالعات اعم از راهبرد های شناختی و فراشناختی تاثیر می 

داری یادگیرندگان تاثیر قابل تتوجهی  ها نیز به نوبه خود بر نظم دهی و افزایش یادگیری و یاد

 . دارند

، 2خود کار آمدی تحصیلی تاثیرات  بسیار قوی روی اسناد تحصیلی دارد )فلدمن و کوبوتتا

تالش پایین نستبت متی (. دانشجویانی که خود کارآمدی باالیی دارند شکست شان را به 2015

در مقابل دانشجویانی که خود کارآمدی پایینی دارند شکستت شتان را بته   ،دهند تا توانایی کم

خود کارآمدی تحصتیلی بته میتانگین نمترات   یاالتتب  حطوتتتوانایی پایین نسبت می دهند. س

د باالتر و پایداری برای تکمیل تکتالیف یتادگیری متی شتود، در نتیجته دانشتجویانی کته ختو

 
1 Pajars 
2 Feldman & Kubota 
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کارآمدی تحصیلی باالتری دارنتد، ستازگاری تحصتیلی بهتتری دارنتد و راهبردهتای یتادگیری 

ات مطالعت نیتعتالوه بتر اسودمند تری را به کار برده و درنهایت کارکرد بهتری خواهند داشت.  

 نیاضطراب امتحان مرتبط است. ا  نییبا سطوح پا  یکارآمد  خود  یکه سط  باال  نشان می دهد

مترتبط استت.  انیدانشجو یلیادراک شده  با عملکرد تحص یلیتحص جو طیا شراهمراه ب  ر،یمتغ

و عملکترد   1ادراک شتده  تحصتیلی  جتوبتر    یمثبتت  ریتاث  یلیتحص  یکارآمد  خود  ن،یا  برعالوه  

 (. 2013،  2)عبدالمطلب و ساهادارد  انیدانشجو یلیتحص

کارآمدی و سط  یادگیری، آمتوزش در مجموع، مطالعات موجود به ارتباط قوی بین خود 

و فعالیت های آموزشی و پژوهشی اشاره دارند. همچنین پژوهش های متعدد بر روی خود کتار 

آمدی تحصیلی نشان داده است که خود کار آمدی تحصیلی به عنوان یک عامل تعیین کننتده 

آمتدی  کسانی کته ختود کتار موفقیت در مدرسه و منتقل شدن به دانشگاه محسوب می شود.

باالیی دارند بر این باور هستند که می توانند به طور مؤثر با رویدادها و شرایط برخورد کننتد و 

چون در مواجهه با مشکالت انتظار موفقیت دارند بر روی تکلیتف استتقامت نمتوده و اغلتب در 

ز تردیتد سط  باالیی عمل می کنند. این افراد در مقایسه با افراد دارای خود کار آمدی پتایین ا

کمتری نسبت به توانایی خود برخوردارند و اطمینان بیشتری بته ختود دارنتد. چنتین افترادی 

مشکالت را چالش می بینند نه تهدید و فعاالنه موقعیت های جدید را جستجو می کننتد. زیترا 

خود کار آمدی باال ترس از شکست را کاهش می دهتد، ستط  آرزو را بتاال متی بترد و توانتایی 

 گشایی و تفکر تحلیلی را بهبود می بخشد. مسئله 

مدل مناسب پیرامون روابط فرایندهای تحصیلی معطوف بته ختود چگونته : 2سوال پژوهشی 

 است؟  

در پاسخ به سوال دوم پژوهش و بر استاس مطالعتات انجتام شتده پیرامتون فراینتد هتای 

میتان ایتن فراینتدها در اجتماعی، روابتط   -تحصیلی معطوف  به خود با تأکید بر ابعاد شناختی

 ارائه شده است.   1قالب مدلی نظری در نمودار 

 
1 Perceived academic climate 
2 Abd-Elmotaleb & Saha 
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 معطوف به خود  یلیتحص یندهایفرا ی: مدل نظر1شماره نمودار

 

 بحث و نتیجه گیری 

مطالعه حاضر با هدف شناستایی فراینتدهای تحصتیلی معطتوف بته ختود بتا اتکتا بتر دیتدگاه 

 "ختود "اجتماعی انجام گرفت. از یافته های پژوهش چنین بر متی آیتد کته مفهتوم –شناختی

نقش یک رابط و میانجی را در میان درون و بیرون ایفا می کند و از این طریق رفتتار انستان را 

راک از خود، ابعاد مختلفی داشته و در حوزه تحصیلی، هرگونه ادراک مثبتت تنظیم می کند. اد

از خود، رشد شخصی، موفقیت تحصیلی و رشد اجتماعی و هیجانی را به دنبال خواهتد داشتت. 

ادراک های منفی از خود نیز با نشانه هایی مانند؛ افسردگی، اتزواطلبی، فقدان تتالش و ضتعف 

وزشی همراه خواهد بتود. موفقیتت تحصتیلی حاصتل از ادراک عملکرد تحصیلی در موقعیت آم

های مثبت از خود به همراه با افزایش قدرت شناخت اجتماعی، سبب ارتقاء مهارت هتای ختود 

تنظیمی، تقویت باورهای خود کارآمدی در افراد می شود. بر اساس مطالعات انجام شده، مفهوم 

انتظار ارزش، خود کارآمدی، خود تنظیمتی را شناخت اجتماعی که مؤلفه های متفاوتی مانند؛  

در برمی گیرد، یک مفهوم کلی تر است که بستیاری از فراینتدهای مطترح شتده را در بتر متی 

گیرد. تبیین دقیق تر شناخت اجتماعی، بر تعامل افراد با یکدیگر و شناخت و اندیشه به عنتوان 

. به بیان دیگتر، افتراد در مواجهته بتا مؤلفه های اساسی اغلب رفتارهای روزمره آنها تأکید دارد

موقعیت های اجتماعی متفاوت، در ابتدا بایستی نوعی ارزیتابی شتناختی از موقعیتت داشتته و 

سپس بر اساس آن، ارتباط خود با دیگران را در موقعیت و زمینه اجتماعی خاص در نظر داشته 

از خود و دیگران است، ارزیتابی   باشند. الزمه تحقق چنین امکانی، دستیابی فرد به ارزیابی های
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هایی که خود و دیگران را افرادی قصدمند و باهدف و نیز دارای باورهتا و تمتایالت مطترح متی 

نماید. درمیان فرایندهای تحصیلی معطوف به خود، انواع متعددی از آنها بتر ضترورت تعامتل و 

خت اجتماعی به عنوان یتک اجتماعی تأکید دارند که در این میان شنا  -توجه به ابعاد شناختی

مفهوم گسترده، ارتباط تنگاتنگی با عملکرد تحصیلی افراد دارد. عالوه بر این، مفهتوم شتناخت 

اجتماعی شامل دو مفهوم خودکارآمدی و خودتنظیمی بوده که این دو مفهوم هم از مهم تترین 

 ر می روند.اجتماعی به شما  -فرایندهای تحصیلی معطوف به خود  متکی بر ابعاد شناختی

بر اساس یافته های پژوهش شناخت و آموزش ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. به عبارت بهتر 

توانایی های شناختی مانند شناخت اجتماعی و مولفه هتای آن، نقشتی محتوری در یتادگیری، 

عملکرد تحصیلی مطلوب و موفقیت های تحصیلی دارد. عالوه بر این ختودتنظیمی تحصتیلی و 

ردهای آن به یادگیرندگان کمک می کند تا با استفاده از راهبردهتای شتناختی، یتادگیری راهب

آنها تسهیل شود. یک یادگیرنده خودتنظیم عالوه بر خودکارآمدی بتاال و اطمینتان بته توانتایی 

های خود، مستقل و کنجکاو است و عالقته درونتی بیشتتر دارد و ایتن شترایط ستبب افتزایش 

صیلی او می گردد. به عنوان نتیجه ای دیگر از مطالعه حاضتر متی تتوان عملکرد و موفقیت تح

اظهار داشت یادگیرندگانی که خودتنظیمی باالیی دارند، از انگیزه پیشترفت بتاالتری برختوردار 

هستند و عمدتاً در تکالیف آموزشی و تحصیلی موفق می شوند؛ چراکه آنها علیرغم شکستت در 

ست نمی کشند  و تا رسیدن به موفقیت به کوشتش ختود ادامته انجام تکالیف، از تالش خود د

 می دهند.

از دیگر یافته های مطالعه حاضر می توان به نقش خودکارآمدی تحصیلی بر انگیزش تحصتیلی 

و عملکرد تحصیلی یادگیرندگان اشاره کرد. در تبیین این شرایط به نظر می رسد قبل از شروع 

یرنتدگان از ستطوح خودکارآمتدی متفتاوتی برختوردار آموزش در محیط هتای یتادگیری، یادگ

هستند که این خودکارآمدی تحتت تتاثیر عوامتل متفتاوتی همچتون ویژگتی هتای شخصتیتی 

یادگیرندگان، تجربه ها و میزان برخورداری آنها از حمایت های اجتماعی قترار دارد. در مراحتل 

ذیری از ویژگتی هتای فتردی، بعد ) حین آموزش( خودکارآمدی یادگیرندگان عالوه بتر تاثیرپت

متاثر از عوامل موقعیتی  )از جمله میزان حمایت معلم، میزان دسترسی به منابع درسی( است. 

 هرچه یادگیرنده بیشتر از این عوامل برخوردار باشد، عملکرد تحصیلی بهتری خواهد داشت. 
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راینتد نظر به اهمیت فرایندهای تحصیلی معطوف بته ختود و ضترورت توجته بته آن در ف

آموزش و پرورش، ارائه پیشنهادات سازنده و کاربردی به فراگیران، مربیان، متولیتان آمتوزش و 

پرورش و آموزش عالی و غیره، زمینه ارتقاء و بهبود فرایند آموزش را فراهم می سازد. برختی از 

 مهم ترین پیشنهادات عبارتند از :

توسعه و کاربرد راهبردهای جدید خود تنظیمی در آموزش یادگیرنده محور در نظتام  -

 های آموزشی 

تقویت  باورهای خود کار آمدی تحصیلی و تالش مربیان در جهت ارتقاء این باور هتا  -

 در یادگیرندگان از طریق ایجاد انگیزه و افزایش عالقه آنها به رشته تحصیلی خود  

لگوگیری از مربیان به عنوان یکی از راهکارهای آمتوزش مهتارت هدایت فراگیران به ا -

خود تنظیمی با هدف کسب استتقالل حرفته ای و رشتد شایستتگی و توانمنتدی در 

 آینده حرفه ای خویش  

آموزش چگونه یاد گرفتن به یادگیرندگان عالوه بر آموزش آنچته کته بایتد یادگرفتته  -

 شود. 

فراگیران از طریق ایجاد فرصت خود مختاری برای ایجاد زمینه ادراک مثبت خود در   -

آنها در مدارس و دانشگاه ها از جمله امکان مشارکت آنها در امتور آموزشتی،  اجتازه 

اظهار نظر و تصمیم گیری در باره قوانین و نیز افزایش احساس حمایتت فراگیتران از 

 راگیرانطریق ایجاد رابطه استاد شاگردی و نیز ایجاد روابط دوستانه بین ف

هیجتانی و اجتمتاعی فراگیتران و   -توجه به احساس شایستتگی و نیازهتای عتاطفی   -

همزمان استفاده از روش های تدریس فعال با هدف افزایش سط  عملکترد تحصتیلی 

 فراگیران 

بازنگری برنامه درسی و گنجاندن آموزش فرایندهای مختلف مانند خود آگاهی، ختود  -

در فهرست برنامه های آموزشی مدارس و دانشگاه   تنظیمی، شناخت اجتماعی و غیره

 ها یا مراکز مشاوره این دو نهاد  
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تربیت کارشناسان متخصح در آموزش مهارت های زندگی و تعیتین سرفصتل هتای  -

مورد نظر در این حتوزه هتا و مجهتز نمتودن معلمتان بته آمتوزش هتای مبتنتی بتر 

 فرایندهای تحصیلی معطوف به خود  

یق و همه گیر طرح ها و برنامه های آموزش مهارت هتای زنتدگی تاکید بر اجرای دق -

 در دانشگاه ها و مدارس با هدف افزایش و بهبود فرایندهای تحصیلی معطوف به خود 

 ینتدهایو ابعتاد مختلتف آن و فرا  «ختود»  شتتریمطالعه حاضر با هدف شناخت هرچته ب

موضوع   یبا توجه به گستردگانجام شد    اجتماعی  -با رویکرد شناختی  معطوف به خود  یلیتحص

نظر به   پرداخته شد.  ندهایفرا  نیا  نیاز مهم تر  یمتعدد، به نمونه ا  یلیتحص  یندهایو وجود فرا

به  یاز اهداف مطالعات بعد ندهایفرا  ریمعطوف به خود، شناخت سا  یلیتحص  یندهایفرا  تیاهم

 رود.  یشمار م
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