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Abstract 

Introduction: This research aims to study the role of the metacognition and meta-

emotion of students' academic self-efficacy with the mediation of self-directed 

learning.  

Method: The cross-sectional research method was correlational. The research 

population was all 27,863 secondary school students in Urmia city in the academic 

year of 2018-2019. Based on Cochran's formula, 379 students were selected as a 

sample by cluster sampling method, respecting gender ratio, educational level, 

and district. The research tools were McIlroy and Bunting's academic self-

efficacy questionnaire (2002), O'Neill and Abedi's metacognition inventory 

(1996), Mitmansgruber et al.'s emotional questionnaire (2009), and Fisher et al.'s 

self-directed learning scale (2001). Data were analyzed by structural equation 

modeling using path analysis in LISREL-8.8 software.  

Results: The findings showed that metacognition and positive meta-emotion have 

a direct and positive effect on self-directed learning and academic self-efficacy. 

Negative meta-emotion has a direct and negative effect on self-directed learning 

and academic self-efficacy. Self-directed learning has a direct and positive effect 

on academic self-efficacy. Also, metacognition and positive meta-emotion have 

an indirect and positive effect on academic self-efficacy through the mediation of 

self-directed learning. Negative meta-emotion through the mediation of self-

directed learning had an indirect and negative effect on academic self-efficacy 

(P<0.05).  

Discussion and Conclusion: Therefore, to improve students' academic self-

efficacy, programs can be designed and implemented through educational 

workshops to increase metacognition and positive meta-emotion and reduce 

negative meta-emotion 
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 ده ی چک 
حخآزین:  ق  فریشدددتد ردر ه فریه اد ن رد  خ د  ا  ری  هدف  ین  ژوهه  ررسیدددل خدفک رآمدد سحخدفی دانددد  ل می  

رآم. هد خیدش ژوهه  هبدش می   ژوهه  خقعیل یز  آ  هبرتدددب ل  رآم. سه   حخآزین مهسه مهم  ند می ری رآمسیهرر 
  379ف. رر یید   فرخآک دآدرین دیفیم  حخآز رآم می    27863رش دیفیم    1398-99خبآیدعش شد ر یسهخ ش مس ید ک داند  ل  

یی ر  سع نر  تدرر هتتد رپ ژ نش داند  ل ه     ش ی ب  د شدف ف.  ی ری رآشدشعتآین  بآ ش ر  سه   بآ شحخآز رشمی  
(پ ید  هش فریشدت رر یه  و ه ع رفی  2002ین رهی ه ر  ب تگ )یرزیسه ی ژوهه  ژریدندت خش رآمد سحخفی داند  ل خ 

(  2001( ه خق    ن می ری رآمسیهرر ف ندر ه هبا سین )2009ریه ا ن خ بب  تد رهرر ه هبا سین )(پ ژریدندت خش ف 1996)
دا  و شددف ف.    LISREL-8.8یفزیس  ن رل خی مالت یدد رب سی ر  ییددب  مه یز دا  و ختدد ر مس  رمه  ر  سه  خفک رآم ف. میمه 

رر ه رآمد سحخفی داند  ل یرر ختدبق و ه ختررپ  ه   ند ن میم دش فریشدت رر ه فریه ا ن خترر رر ن می ری رآمسیهن فبش
رر   ندد می ری رآمسیهرر  ه  خت ل  ه  ختدددبق و  یرر  ه رآمددد سحخددفی دانددد  ل  ندد می ری رآمسیهرر  رر  خت ل  فریه ادد ن 
رآمد سحخفی دانددد  ل یرر ختدددبق و ه خترر میشدددر. هبشت  پ فریشدددت رر ه فریه ا ن خترر ر  خ   ا  ری ن می ری 

انددد  ل یرر م رختدددبق و ه ختردر ه فریه اد ن خت ل رد  خ د  ا  ری ند می ری رآمسیهرر رر  رآمسیهرر رر رآمدد سحخدفی د
پ رریی ر رآم رآمدد سحخدفی دانددد  ل  رتد ررین (.  P<05/0رآمدد سحخدفی دانددد  ل یرر م رختدددبق و ه خت ل میشدددر )

فریه ا ن خت ل طری ل ه یز طرنق  ه نل رریی یفزین  فریشددت رر ه فریه ا ن خترر ه د ه   دآین رر  خشحخآزین خلمی  
 ه ی حخآزشل یهری درم.د سی ه 
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 مقدمه  
دار و چندبعدی است و تحقق  وتربیت فرایندی دامنهتعلیم

ای، فردی و  زمینه جانبه به عوامل  اهداف آن مستلزم نگاه همه
مداخله بین تحصیلی  پیشرفت  جریان  در  که  است  فردی 
ضرورتمی از  یکی  نظام کند.  موفقیت   های  آموزشی 

آموزان در نظام  که برای موفقیت دانش  [1آموزان است ]دانش
تحصیلی خودکارآمدی  داشتن  می  1آموزشی  باشد  ضرروی 

از [2] برگرفته  مفاهیم  از  تحصیلی  خودکارآمدی   .
های خود  آموزان به تواناییخودکارآمدی به معنای باور دانش

. این سازه به  [3]  های تحصیلی استجهت رسیدن به هدف
ب ارتباط  در  فراگیر  و  ادراک  یادگیری  قابلیت  و  شایستگی  ا 

دارد   اشاره  آموزشی  تکالیف  و  انجام وظایف  در  عملکرد وی 
کننده مهمی برای موفقیت تحصیلی، ادامه بینیو پیش  [4]

وقتی فرد باور داشته   .[5]تحصیل و پایداری تحصیلی است  
باشد که توانایی موفقیت و پیشرفت در زمینه تحصیل را دارد  

رآمدی تحصیلی است که بر تعامل فرد با  یعنی دارای خودکا
فعالیت در  خودتنظیمی  و  تحصیلی  و  محیط  مطالعه  های 

می تاثیر  ]یادگیری  خودکارآمدی  [.  6گذارد  اصلی  منابع 
های جانشینی،  های عملکردی، تجربه تحصیلی شامل موفقیت

حالتترغیب کالمی،  تاثیرهای  های  و  فیزیولوژیکی  های 
خانواد و  همساالن  هستندمدرسه،  در    ه  مهمی  نقش  که 

زمینه  در  شکست  و  دارندموفقیت  تحصیلی    [.7]  های 
های  آموزان دارای خودکارآمدی تحصیلی باال به تواناییدانش

خود باور دارند، به هنگام رویارویی با مشکالت از خود تالش  
دهند، بیشتر از راهبردهای یادگیری و پشتکار زیادی نشان می
اس یادگیری  برای  میعمیق  انجام  تفاده  به  تمایل  و  کنند 

 . [8]انگیز دارند های چالشفعالیت
 2خودکارآمدی تحصیلی، فراشناخت  موثر بریکی از عوامل  

ها،  . فراشناخت مفهومی چندوجهی و شامل دانش[9]است  
که  هستند  روانشناختی  ساختارهای  و  راهبردها  فرایندها، 

این سازه    .[10]کنند  شناخت را ارزیابی، نظارت و کنترل می
به معنای آگاهی از شناخت و فرآیندهای شناختی و کنترل،  
آنها   از  بهینه  استفاده  و  شناخت  فعاالنه  بازبینی  و  تنظیم 

و هر گونه دانش،   [11های یادگیری است ]تیابی به هدفدس
و   نظارت  ارزیابی،  در  دخیل  شناختی  فرآیند  و  اطالعات 

مهارتبرنامه از  استفاده  برای  شامل  ریزی  را  شناختی  های 
]می می  .[12شود  باعث  هیجانفراشناخت  تا  های  شود 

های محیطی نظارت، سازماندهی  شده بر اثر محرکفراخوانده
. فراشناخت از طریق فرایندهایی مانند  [13]یریت شوند و مد 

ریزی و تصحیح بر پردازش شناختی اثر کنترل، نظارت، برنامه

    
1 Academic Self-efficacy 
2 Metacognition 

روانشناختی و  می گذارد و نقش موثری در کاهش آشفتگی 
موثر . یکی دیگر از عوامل  [14]بهبود عملکرد تحصیلی دارد  

که در لغت   [15]است  3خودکارآمدی تحصیلی، فراهیجان بر
گاهی از هیجان و در اصطالح به معنای سازماندهی  به معنای آ

افکار، احساس مجموعه  از  و هیجانای  ها  ها درباره هیجانها 
هیجان[16]باشد  می توصیف  برای  فراهیجان  افراد  .  های 

می بکار  آنها  به  نسبت  آنان  برانگیختگی  و  خود  رود  توسط 
به  گیرند که در پاسخ  هایی را دربرمی. این سازه هیجان[17]

دهند مثل احساس شرم درباره خشم  های دیگر رخ میهیجان
. فراهیجان به دو بخش  [18] یا احساس خشم درباره اضطراب  

می تقسیم  منفی  فراهیجان  و  مثبت  و  فراهیجان  شوند 
طور مستقیم و غیرمستقیم بر شناخت طور که هیجان به همان

قیم بر طور مستقیم و غیرمستگذارد، فراهیجان نیز به تاثیر می
می تاثیر  برخالف  [19]گذارد  فراشناخت  مثبت  فراهیجان   .

بیشتر  پذیرش  کمتر،  به سرکوبی  تمایل  با  منفی  فراهیجان 
تصمیمهیجان قدرت  مناسبها،  از  گیری  بهتر  استفاده  و  تر 

 . [20]ای مرتبط است راهبردهای مقابله
تواند بین فراشناخت و فراهیجان با  یکی از عواملی که می

یادگیری  باشد،  میانجی داشته  خودکارآمدی تحصیلی نقش 
باشد. یادگیری خودراهبر فرایندی مداوم است  می 4خودراهبر 

به   اقدام  با کمک دیگران  یا  تنهایی  به  یادگیرنده  که در آن 
نیازمندی شکلتشخیص  یادگیری،  اهداف  های  به  دهی 

یادگیری،   برای  انسانی  و  مادی  منابع  شناسایی  یادگیری، 
ارزیابی  ا و  یادگیری  مناسب  راهبردهای  اجرای  و  نتخاب 

می عمل  وارد  یادگیری  در پیامدهای  را  عمل  ابتکار  و  شود 
شود که یادگیرندگان  . این سازه باعث می[21]گیرد  دست می

یادگیری نیازمند  که  را  طریق  آنچه  از  را  هستند  اش 
خودپیگیری، خودسازماندهی و خودانضباطی یادبگیرند و خود  

یادگیری خودراهبر    .[22]مسئول یادگیری خویش بدانند    را
عنوان یک فرآیند مداوم و منعطف مستلزم تنظیم هدف و  به

شده  های از پیش طراحیریزیها و برنامهتجزیه و تحلیل طرح
. این سازه فرآیندی  [23برای یادگیری و ارزیابی آنها است ]

فراگیران   فعال، ساختارمند و پردازشی است که با کمک آن، 
را تنظیم   و رفتارهای خود  انگیزه  اهداف آموزشی، شناخت، 

]می و    .[ 24نمایند  فعال  افرادی  خودراهبر  یادگیرندگان 
خودجوش هستند که به جای انتظار منفعالنه برای یادگیری 

می بدست  را  عمل  ابتکار  آنها واکنشی،  یادگیری  و  گیرند 
 . [25]باشد ه میهدفمند، معنادار، پایدار و همراه با انگیز

فراهیجان،  پژوهش فراشناخت،  روابط  درباره  اندکی  های 
یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی تحصیلی انجام شده است.  

3 Meta-emotion 
4 Self-directed Learning 
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 یع و یل فی ه ع ل زنت لل خ ت                              حخآزین:  ق  فریشت رر ه فریه ا ن ر  خ   ا  ری ن می ری رآمسیهررخفک رآمد سحخفی دان  ل می  

پژوهش   نتایج  مثال  همکاران  رنجبربرای  که  و  داد    نشان 
خودراهبر    افزایش افزایشیادگیری  خودکارآمدی    سبب 

همکاران[26]  شددانشجویان   و  شجاعی  پژوهش  نتایج   . 
از   هیجان    موثرنقش  حاکی  تنظیم  مثبت  در  راهبردهای 

و    افزایش خودراهبر  موثریادگیری  منفی    نقش  راهبردهای 
آموزان یادگیری خودراهبر در دانش در کاهش تنظیم هیجان 

شاه.  [27]  بود و  نتیجه   طالبیفرخ  این  به  پژوهشی  ضمن 
که افزایش   رسیدند  باعث  خودراهبر  یادگیری    افزایش 

و  [ 28]  شودمیخودکارآمدی   باعزت  دیگر  پژوهشی  در   .
  سبب افزایشهای شناختی  گزارش کردند که توانایی  همکاران

. حسینی طبقدهی و صالحی ضمن  [ 29]  شدخودکارآمدی  
یادگیری خودراهبر   افزایش  پژوهشی به این نتیجه رسیدند که

[. همچنین، 30]  شددی دانشجویان  خودکارآم  باعث افزایش
همکاران و  قمی  پژوهش  راهبردهای    نتایج  که  داد  نشان 

افزایشفراشناختی   در  موثری  خودراهبر   نقش  یادگیری 
ضمن پژوهشی به   و همکاران . سعید [31] دانشجویان داشت

  سبب افزایش این نتیجه رسیدند که راهبردهای فراشناختی  
دانشجو یادگیری خودراهبر  بر  .  [32]  شدیان  آمادگی  عالوه 

های فراهیجانی  نشان داد که سبک  پارسایی آن، نتایج پژوهش  
. بوزگون [33]  آموزان اثر معنادار داشتبر خودکارآمدی دانش

ن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که با افزایش  و پکدوغان ضم
می  خودکارآمدی  میزانفراشناخت   در  [ 34]  یابدافزایش   .

فراشناخت  که  کردند  گزارش  لطفیا  و  ریدلو  دیگر  پژوهشی 
 . [35] شودمیخودکارآمدی  سبب افزایش

آموزش  نظام  دانشدر  یک  از  مهم وپرورش  ترین  آموزان 
آموزان دهنده آن محسوب و از سوی دیگر دانشعنصر تشکیل
سازان فردای جامعه هستند. پس، ضروری است امروز، آینده

هایی عوامل موثر بر عملکردهای تحصیلی  وهشتا با انجام پژ
استفاده  بهبود وضعیت تحصیلی  برای  آنها  از  و  را شناسایی 
عملکردهای   بر  موثر  عوامل  از  یکی  که  آنجایی  از  کرد. 
تا  است  لذا ضروری  است،  تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی 
آنها   اساس  بر  را شناسایی و سپس  آن  بر  موثر  عوامل  ابتدا 

رای بهبود آن طراحی و اجرا کرد. همچنین، با  هایی ببرنامه
پژوهش خودکارآمدی  اینکه  بر  موثر  عوامل  بررسی  به  هایی 

پژوهش این  اما  پرداختند،  نقش  تحصیلی  به  کمتر  ها 
و بیشتر    فراشناخت، فراهیجان و یادگیری خودراهبر پرداختند

ها در این زمینه از نوع همبستگی بودند و روابط علّی  پژوهش
بررسی نشده است. نکته حائز اهمیت   مذکورغیرهای  بین مت

دیگر اینکه درباره روابط یا اثر شناخت و هیجان بر متغیرهای  
پژوهش شدهه تحصیلی  انجام  زیادی  نسبتاً  اما  ای   ،

و  پژوهش فراشناخت  اثر  یا  روابط  درباره  اندکی  بسیار  های 
و پژوهشی  است  فراهیجان بر متغیرهای تحصیلی انجام شده  

ن زمینه با میانجی یادگیری خودراهبر یافت نشد. به نظر  در ای
افزایش می در  موثری  نقش  خودراهبرد  یادگیری  که  رسد 

خودکارآمدی تحصیلی داشته باشد و متغیرهای فراشناخت و 
بگذارند اثر  خودکارآمدی  بر  بتوانند  آن  کمک  با  .  فراهیجان 

علّی   روابط  معنادارشدن  و  مطالعه  این  انجام  بین  بنابراین، 
ریزان در طراحی تواند به متخصصان و برنامهمتغیرهای آن می

هایی کارآمدی و کاربردی در جهت بهبود خودکارآمدی برنامه
تحصیلی از طریق فراشناخت، فراهیجان و یادگیری خودراهبر  

. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل  کمک نماید 
دانش تحصیلی  فراشنخودکارآمدی  نقش  و  آموزان:  اخت 

شد.  انجام  خودراهبر  یادگیری  میانجیگری  با   فراهیجان 
ارائه شد. 1بنابراین، مدل مفهومی پژوهش حاضر در شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حاضر پژوهش مفهومی مدل .1 شکل
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 وش پژوهشر 
روش پژوهش حاضر مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه  

آموزان دوره دوم متوسطه شهر ارومیه در  پژوهش همه دانش
آموز بودند.  دانش  27863به تعداد    1398-99  تحصیلیسال  

عنوان نمونه  آموز بهدانش  379بر اساس فرمول کوکران تعداد  
ه  ای با رعایت نسبت جنسیت، پایگیری خوشه با روش نمونه

شدند.  انتخاب  ناحیه  و  نمونه   تحصیلی  انجام  با  برای  گیری 
شهر ارومیه    2و    1، ابتدا از هر یک از دو ناحیه  روش مذکور

  به روش تصادفی   مدرسه )دو دخترانه و دو پسرانه(  4تعداد  
انتخاب و از هر پایه در هر مدرسه یک کالس و در مجموع  

پایه در  دوازدهم)  مختلف  هایسه کالس  تا  دلیل    (دهم  به 
های دوره دوم متوسطه آموزان همه پایهداشتن نمونه از دانش

به روش تصادفی انتخاب و سپس با توجه به حجم جامعه بر  
نمونه  حجم  نسبت  ناحیه  و  تحصیلی  پایه  جنسیت،  اساس 

نفر به روش تصادفی انتخاب شدند.    379محاسبه و در نهایت  
نمونه  اهمیت  برای  اخالقی،  نکات  رعایت  ضرورت های  و 

پژوهش بیان و در نهایت از آنان خواسته شد تا به ابزارهای  
صورت صادقانه پاسخ دهند.  پژوهش پس از مطالعه دقیق و به

ها  الزم به ذکر است که برای آنها توضیح داده شد که گویه
پاسخ صحیح و غلط ندارند و بهترین پاسخ، پاسخی است که 

ابزاره باشد.  آنها  واقعی  وضعیت  در گویای  استفاده  مورد  ای 
 این پژوهش به شرح زیر هستند: 

ابزار   تحصیلی:  خودکارآمدی پرسشنامه  الف(   این 
ها  گویه ساخته شد. گویه  10ایلروی و بانتینگ با  مکتوسط  

=کامال مخالفم تا  1ای لیکرت )با استفاده از مقیاس پنج درجه
نمره5 موافقم(  نمره =کامال  مجموع  با  ابزار  نمره  و  گذاری 

و نمره باالتر    10-50ها محاسبه، لذا دامنه نمرات بین  گویه
است.  نشان بیشتر  روایی   آناندهنده خودکارآمدی تحصیلی 

خرده  با  را  ابزار  مقیاس  واگرای  در  نگرانی  مقیاس 
ال و  بنسون  اضطراب  با  1994)  زاهار-تجدیدنظرشده  برابر   )

معنادار بود و پایایی    05/0تر از  که در سطح کوچک  -44/0
. در  [ 36]  گزارش  کردند   0/ 81آن را با روش آلفای کرونباخ  

صوری ابزار را با نظر  میرزایی علویجه و همکاران روایی    ایران،
خبرگان از نظر دشواری، تناسب و ابهام بررسی، اصالح و تایید  

را با روش آلفای کرونباخ    آنپایایی    شکری و همکاران  [ و37]
 . [38] گزارش کردند 77/0

اونیل و عابدی  این ابزار توسط    سیاهه فراشناخت:ب(  
گویه  20با   ساخته شد.  چهار گویه  مقیاس  از  استفاده  با  ها 

گذاری و نمره  =خیلی زیاد( نمره4=اصال تا  1ای لیکرت )درجه 
گویه  نمره  با مجموع  بین  ابزار  نمرات  دامنه  لذا  محاسبه،  ها 

 آنان دهنده فراشناخت بیشتر است.  و نمره باالتر نشان  80-20
پایایی آن را با روش    روایی سازه و محتوایی ابزار را تایید و 

و   نصری[. در ایران،  39]  گزارش  کردند  91/0آلفای کرونباخ  
روایی سازه ابزار را با روش تحلیل عاملی بررسی و    همکاران

دهی  ریزی، نظارت و نظمنتایج حاکی از وجود سه عامل برنامه
ش گزار  79/0ی کرونباخ  بود و پایایی کل آن را با روش آلفا

 . [ 40] کردند
فراهیجان: ج(   توسط    پرسشنامه  ابزار  این 

همکاران و  فراهیجان    28با    میتمانسگروبر  بعد  دو  و  گویه 
گویه( ساخته شد.    13گویه( و فراهیجان منفی )  15مثبت )

پنج درجه گویه از مقیاس  استفاده  با  لیکرت )ها  =کامال  1ای 
ار با مجموع گذاری و نمره ابز=کامال مخالفم( نمره4مخالفم تا  
ها محاسبه، لذا دامنه نمرات فراهیجان مثبت بین نمره گویه

بین    75-15 منفی  فراهیجان  باالتر    13-65و  نمره  و 
روایی سازه    آناندهنده بیشتر داشتن آن ویژگی است.  نشان

ابزار را با روش تحلیل عاملی تایید و پایایی را با روش آلفای  
و فراهیجان منفی    91/0ت  کرونباخ برای ابعاد فراهیجان مثب

روایی    و همکاران  . در ایران، رضایی[41]  گزارش  کردند  85/0
سازه ابزار را با روش تحلیل عاملی بررسی و نتایج حاکی از  

پایایی را با روش    وجود دو عامل فراهیجان مثبت و منفی بود و
و فراهیجان    87/0آلفای کرونباخ برای ابعاد فراهیجان مثبت  

 . [ 42] گزارش کردند 70/0منفی 
خودراهبر:د(   یادگیری  توسط   پرسشنامه  ابزار  این 

ها با استفاده از  گویه ساخته شد. گویه  40با    فیشر و همکاران
  =بسیار زیاد(5=بسیار کم تا  1ای لیکرت )مقیاس پنج درجه

ها محاسبه، لذا  گذاری و نمره ابزار با مجموع نمره گویهنمره
دهنده یادگیری  و نمره باالتر نشان  40-200دامنه نمرات بین  

با روش تحلیل   روایی سازه ابزار را  آنانخودراهبر بیشتر است.  
بررسی و نتایج حاکی از وجود سه عامل خودکنترلی،    عاملی

آن را با    کل   و پایایی   خودمدیریتی و رغبت برای مطالعه بود
آلفای کرونباخ   ایران،  [43]  گزارش  کردند   92/0روش  . در 

نظر  با  را  ابزار  صوری  روایی  صالحی  و  طبقدهی  حسینی 
  را با روش آلفای   آنپایایی    نظران تایید ومتخصصان و صاحب

 . [30] ددنگزارش کر 85/0کرونباخ 
نظر   با  ابزارها  محتوایی  و  روایی صوری  پژوهش  این  در 
متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی تایید و مقدار پایایی با  

تحصیلی   خودکارآمدی  برای  کرونباخ  آلفای  ،  85/0روش 
فراهیجان76/0فراشناخت   منفی  88/0مثبت    ،  فراهیجان   ،

های حاصل  داده  بدست آمد.   87/0و یادگیری خودراهبر    82/0
یابی معادالت ساختاری با روش مدلاز اجرای ابزارهای فوق  

تحلیل   LISREL-8.8افزار با استفاده از تحلیل مسیر در نرم
 شدند. 
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 هاافتهی 
فروانی   درصد  و  تحصیلی، فراوانی  پایه  رشته   جنسیت، 

آموزان دوره دوم متوسطه  دانش ی و تحصیالت والدینتحصیل
 ارائه شد.  1در جدول 

 آموزان دوره دوم متوسطهشناختی دانش های جمعیتفراوانی و درصد فروانی ویژگی. 1جدول 

 درصد  فراوانی سطوح متغیرها

 جنسیت 
 75/47 191 دختر

 25/52 209 پسر

 پایه تحصیلی 

 00/37 148 دهم 

 75/34 139 یازدهم

 25/28 113 دوازدهم 

 ناحیه
 98/51 197 ناحیه یک 

 02/48 182 ناحیه دو

 رشته تحصیلی 

 50/29 118 فیزیک  -ریاضی

 75/31 127 علوم تجربی

 75/38 155 علوم انسانی 

 تحصیالت پدر

 25/8 33 سواد بی

 15 60 سیکل 

 00/27 108 دیپلم

 25/7 29 کاردانی 

 50/38 154 کارشناسی 

 4 16 باالتر از کارشناسی 

 تحصیالت مادر

 75/6 27 سواد بی

 25/13 53 سیکل 

 25/34 137 دیپلم

 00/11 44 کاردانی 

 00/30 120 کارشناسی 

 75/4 19 باالتر از کارشناسی 

نتایج   دانش  1جدول  طبق    25/52)  پسرآموزان  بیشتر 
( و درصد  98/51(، ناحیه یک )درصد  37(، پایه دهم )درصد

تحصیلی انسانی  رشته  و    هستند  (درصد  75/38)   علوم 
( کارشناسی  آنها  بیشتر  پدر  و  درصد  50/38تحصیالت   )

( دیپلم  آنها  بیشتر  مادر  است. درصد  25/34تحصیالت   ) 
معیار  میانگین،  همبستگی  انحراف  ضرایب  فراشناخت،   و 

در  تحصیلی  خودکارآمدی  و  خودراهبر  یادگیری  فراهیجان، 
 ارائه شد.  2آموزان دوره دوم متوسطه در جدول دانش

 آموزان دوره دوم متوسطه دانش در میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش. 2جدول 
 5 4 3 2 1 انحراف معیار میانگین  متغیرها

     1 59/12 05/54 . فراشناخت1

    1 35/0** 82/12 49/50 . فراهیجان مثبت 2

   1 - 51/0** - 34/0** 17/10 48/42 فراهیجان منفی . 3

  1 - 46/0** 47/0** 39/0** 12/23 73/131 . یادگیری خودراهبر4

 1 46/0** - 44/0** 45/0** 57/0** 72/6 11/32 . خودکارآمدی تحصیلی5

**p<0/01 
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جدول    نتایج  و    2طبق  مثبت  فراهیجان  فراشناخت، 
خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت و  یادگیری خودراهبر با  

رابطه  تحصیلی  خودکارآمدی  با  منفی  فراهیجان  و  معنادار 
روابط سایر متغیرها نیز   میزان و جهت  منفی و معنادار دارد.

است. متغیرهای  پس  معنادار  بین  کافی  همبستگی  فرض   ،
پژوهش برای انجام تحلیل مسیر وجود دارد. همچنین، فرض  

اساس منرمال بر  آزمون کولموگروفبودن  وف اسمیرن  -قادیر 
بنابراین، استفاده از    (.P>0/ 05)برای همه متغیرها تایید شد  

است. مجاز  مسیر  تحلیل  مدل    برازندگیهای  شاخص  روش 
با   فراهیجان  و  فراشناخت  نقش  تحصیلی:  خودکارآمدی 

 ارائه شد.  3در جدول  میانجیگری یادگیری خودراهبر

 آموزان دوره دوم متوسطه برازندگی مدل پژوهش در دانش های شاخص. 3جدول 

 χ2/df RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI CFI ها شاخص

 98/0 98/0 94/0 96/0 97/0 99/0 001/0 35/2 آماره

 90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  08/0کمتر از  5کمتر از  حد پذیرش

نتایج   برازش  3  جدولطبق  دلیل  مدل  به  های  شاخصشده 
شاخص ریشه ،  (χ2/df)  به درجه آزادی  مجذور کایبرازندگی  

شاخص نیکویی  (،  RMSEAمیانگین مربعات خطای برآورد )
،  (AGFI)  شدهبرازش اصالح نیکویی  ، شاخص  (GFIبرازش )

هنجار برازش  ) شاخص  شاخص(NFIشده  برازش   ، 
) هنجار )( NNFIنشده  فزاینده  برازش  شاخص   ،IFI  و  )

مدل    برازش مناسبی دارد.  (CFI)  ایبرازش مقایسهشاخص  
و  شده  برازش  فراشناخت  نقش  تحصیلی:  خودکارآمدی 

به همراه ضرایب  فراهیجان با میانجیگری یادگیری خودراهبر 
در شکل    آموزان دوره دوم متوسطهدانشاستاندارد مسیرها در  

 4و نتایج تاثیرهای مستقیم و غیرمستقیم آن در جدول    2
 ارائه شد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متوسطه  دوم دوره آموزاندانش  در مسیرها استاندارد ضرایب همراه به پژوهش شدهبرازش مدل .2 شکل

 آموزان دوره دوم متوسطهدر دانش پژوهش  تاثیرهای مستقیم و غیرمستقیمنتایج . 4جدول 

 معناداری tآماره  ضریب مسیر  تاثیرهای مستقیم و غیرمستقیم 

 <05/0 82/5 27/0 دارد.  یمخودراهبر اثر مستق  یادگیری فراشناخت بر 

 <05/0 45/7 35/0 دارد. یمخودراهبر اثر مستق یادگیریمثبت بر  یجانفراه

 <05/0 - 38/7 - 34/0 دارد. یمخودراهبر اثر مستق یادگیریبر   یمنف یجانفراه

 <05/0 61/9 46/0 دارد. یماثر مستق  یلیتحص یفراشناخت بر خودکارآمد

 <05/0 94/6 32/0 دارد. یماثر مستق یلیتحص یمثبت بر خودکارآمد یجانفراه

 <05/0 - 83/6 - 31/0 دارد. یماثر مستق یلیتحص یبر خودکارآمد یمنف یجانفراه

 <05/0 79/7 37/0 دارد.  یماثر مستق یلیتحص یخودراهبر بر خودکارآمد یادگیری
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 <05/0 57/3 10/0 دارد.  یرمستقیماثر غ یلیتحص یخودراهبر بر خودکارآمد یادگیری  یانجیگریفراشناخت با م

 <05/0 11/4 13/0 دارد.  یرمستقیماثر غ یلیتحص یخودراهبر بر خودکارآمد یادگیری  یانجیگریمثبت با م یجانفراه

 <05/0 - 90/3 - 12/0 دارد.  یرمستقیماثر غ یلیتحص یخودراهبر بر خودکارآمد یادگیری  یانجیگریبا م یمنف یجانفراه

فراشناخت و فراهیجان مثبت   4و جدول  1طبق نتایج شکل 
بر یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی تحصیلی اثر مستقیم و 

منفی بر یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی    فراهیجانمثبت،  
بر   خودراهبر  یادگیری  و  منفی  و  مستقیم  اثر  تحصیلی 

اثر مستقیم و مثبت   . همچنین، داردخودکارآمدی تحصیلی 
یادگیری   میانجیگری  با  مثبت  فراهیجان  و  فراشناخت 

غیرمستقیم و مثبت    خودراهبر بر خودکارآمدی تحصیلی اثر
میان با  منفی  فراهیجان  بر و  خودراهبر  یادگیری  جیگری 

منفی   و  غیرمستقیم  اثر  تحصیلی   داردخودکارآمدی 
(05/0>P.) 

 گیریبحث و نتیجه
هستند سازان جامعه  آموزان آیندهبا توجه به اینکه دانش

عملکردهای در  موثری  نقش  تحصیلی  خودکارآمدی    و 
دارد مدل  تحصیلی  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش   ،

دانش تحصیلی  و  خودکارآمدی  فراشناخت  نقش  آموزان: 
 . انجام شد خودراهبرفراهیجان با میانجیگری یادگیری 

در  فراشناخت بر یادگیری خودراهبر  ها نشان داد که  یافته
اثر مستقیم و مثبت داشت  آموزان دوره دوم متوسطه  دانش

پژوهش یافته  با  یافته  این  و    [31]های قمی و همکاران  که 
همکاران   و  تبیین    [32]سعید  در  بود.  بر  همسو  یافته  این 

همکاران   و  قمی  پژوهش  که می  [31]مبنای  گفت  توان 
شود فراگیر یادگیری چگونه یادگرفتن )فراشناخت( باعث می

دیگر  به عبارت  به  شود.  خودراهبر  یادگیری  در  موثر  طور 
حرکت  به  را  خودراهبری  که  است  موتوری  فراشناخت 

میدرمی بنابراین  و  آورد.  رشد  با  که  داشت  اذعان  توان 
به  فراشناخت  توانمندی پیشرفت  قاعنوان  و  های  بلیتها 

یادگیری سطوح  خودراهبری،  بر  در    اثرگذار  نیز  خودراهبر 
ارتقاء میدانش یک  آموزان  به  رسیدن  معنای  به  این  و  یابد 

مستقل   فراگیران  با  پیشرو  آموزشی  است. نظام  خودآموز  و 
به خودراهبر  یادگیری  اینکه  دیگر  مشخصه  تبیین  عنوان 

فرا ارتقای  به  فراگیران منجر  در  آموزشی  یادگیری مهم  یند 
یاددهی مطلوب  نتایج  کسب  موفقیت    - فعال،  و  یادگیری 

تحصیلی خواهد شد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه فراشناخت 
از عناصر بسیار مهم و تاثیرگذار در موفقیت تحصیلی به شمار  

اولین مولفه موثر در یادگیری خودراهبر   آیدمی و این سازه 
برنامه راهبردهای  شامل  و  و  ریزی،  است  )نظارت(  بازبینی 

شناخت  میاصالح  بنابراین،  است.  که ها  داشت  انتظار  توان 

آموزان  فراشناخت باعث افزایش یادگیری خودراهبر در دانش
 .دوره دوم متوسطه شود

ها نشان داد که فراهیجان مثبت بر یادگیری دیگر یافته
اثر مستقیم و آموزان دوره دوم متوسطه  در دانشخودراهبر  

فراهیجان منفی بر آن اثر مستقیم و منفی داشت که مثبت و  
  [ 27]این یافته از جهاتی با یافته پژوهش شجاعی و همکاران  

بود تبیین  همسو  در  پژوهش  .  مبنای  بر  یافته  این 
توان گفت که فراهیجان می  [41]میتمانسگروبر و همکاران  
پذیرش هیجان از  تاثیر  توسط خود    ها مثبت  و  فرد حمایت 

گذارد. چون فراهیجان مثبتی بر سالمت و کیفیت زندگی می
از توانایی   افرادی که  از تنظیم هیجان است و  بخش مهمی 

ها  فراهیجانی بیشتری برخوردارند، آگاهی باالتری از احساس
بیشتری برای سازماندهی و تفسیر   های خود و تمایل و هیجان

در  موثری  نقش  مثبت  فراهیجان  که  آنجایی  از  دارند.  آنها 
های  ارتقای سالمت روانشناختی، سازماندهی و تفسیر هیجان

می لذا  دارد،  زندگی  کیفیت  که  و  زمانی  داشت  انتظار  توان 
باشند،  دانش برخوردار  بیشتری  مثبت  فراهیجان  از  آموزان 

تواند به یادگیری  ربه کنند که این امر میاضطراب کمتری تج
خودراهبر آنها کمک کند. بنابراین، فراهیجان مثبت از طریق  

احساس از  آگاهی  افزایش  و  اضطراب  هیجانکاهش  و  ها  ها 
 . شودنسبت به تحصیل باعث افزایش یادگیری خودراهبر می

مقابل،   هیجاندر  پذیرش  کاهش  باعث  منفی  ها  فراهیجان 
شود و تاثیر منفی بر سالمت و کیفتی زندگی  توسط فرد می

. چون فراهیجان بخش مهمی از تنظیم هیجان است  گذاردمی
و افرادی که از توانایی فراهیجانی کمتری برخوردارند آگاهی  

احساسپایین به  نسبت  هیجانتری  و  تمایل  ها  و  خود  های 
نادیده   برای  هیجانبیشتری  از گرفتن  اعم  خود  های 

مهیجان فراهیجان  های  که  آنجایی  از  دارند.  منفی  و  ثبت 
عدم   روانشناختی،  سالمت  کاهش  در  موثری  نقش  منفی 

ها و افت کیفیت زندگی  سازماندهی و تفسیر نامناسب هیجان
می لذا  دانشدارد،  که  زمانی  داشت  انتظار  آموزان  توان 

تجربه   را  بیشتری  اضطراب  دارند،  بیشتری  منفی  فراهیجان 
تواند به یادگیری خودراهبر آنها صدمه  میکنند که این امر  

و  بزند.   اضطراب  افزایش  از طریق  فراهیجان منفی  بنابراین، 
احساس از  آگاهی  هیجانکاهش  و  تحصیل  ها  به  نسبت  ها 

 شود.باعث کاهش یادگیری خودراهبر می
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یافته  بر  همچنین،  فراشناخت  که  داد  نشان  ها 
آموزان دوره دوم متوسطه اثر دانشخودکارآمدی تحصیلی در  

ی با  یافته  این  که  داشت  مثبت  و  پژوهشمستقیم  های  افته 
ریدلو و  و    [ 34]بوزگون و پکدوغان    ، [29باعزت و همکاران ]

پژوهش   همسو بود. در تبیین این یافته بر مبنای  [ 35لطفیا ]
آموزانی که بیشتر توان گفت دانشمی  [29]و همکاران  باعزت  

مهارت از  با  باالتری  سطوح  هستند،  آشنا  فراشناختی  های 
آموزان دارند. پس یکی  خودکارآمدی را نسبت به سایر دانش

مهم شیوهاز  از  ترین  استفاده  خودکارآمدی،  پرورش  های 
نکته حائز   .آموزی استورزی به جای اندیشه های اندیشهشیوه 

مهارت اینکه  دیگر  در  اهمیت  مهمی  نقش  فراشناختی  های 
اطالعات،  فعالیتانواع   کالمی  تبادل  جمله  از  شناختی  های 

کالمی،   درک  پیشرفت،  انگیزش  خواندن،  مطلوب  درک 
زبان و  نوشتن،  مساله  حل  حافظه،  توجه،  ادراک،  آموزی، 

از  یک  هر  افزایش  که  است  بدیهی  دارد.  اجتماعی  شناخت 
دانشتوانایی در  فراشناختی  کسب  های  در  را  آنها  آموزان 

های بیشتر باعث  دهد و موفقیتتر یاری میهای بیشموفقیت
می آنان  در  خودکارآمدی  فراشناخت افزایش  واقع  در  شود. 
است موفق ضروری  یادگیری  را  برای  افراد  فراشناخت  زیرا   .

های شناختی پرداخته سازد تا به مدیریت بهتر مهارتقادر می
تواند با جایگزینی  و عالوه بر آن در تعیین نقاط ضعف که می

یادگیریارتمه و  سازد  توانا  شود،  اصالح  جدید  های  های 
ای را برای ایجاد خودکارآمدی و افزایش آن ایجاد موفق زمینه 

تواند بر افزایش خودکارآمدی کند، لذا افزایش فراشناخت می
 تحصیلی اثر مستقیم و مثبت داشته باشد. 

یافته بر دیگر  مثبت  فراهیجان  که  داد  نشان  ها 
آموزان دوره دوم متوسطه اثر در دانش  خودکارآمدی تحصیلی

مستقیم و مثبت و فراهیجان منفی بر آن اثر مستقیم و منفی  
همسو بود.    [33]  پارساییداشت که این یافته با یافته پژوهش  

پژوهش   مبنای  بر  یافته  این  تبیین  و  در  میتمانسگروبر 
]ه که می  [41مکاران  افراد  واکنش  توان گفت  هیجانی  های 

نامیده  هایی که تجربه مینسبت به هیجان کنند، فراهیجان 
شود و در حالی که فراهیجان منفی مثل فراخشم ناتوانی  می

کند، فراهیجان  های خود را منعکس میفرد در پذیرش هیجان
نشان فراعالقه  مثل  پذیرمثبت  در  فرد  قابلیت  ش دهنده 

دارای هیجان افراد  برخالف  افرادی  و چنین  است  های خود 
گیری نامناسب،  فراهیجان منفی تمایل کمتری برای تصمیم

های خود دارند. نکته حائز  عجوالنه و سرکوبی افکار و هیجان
اهمیت دیگر اینکه فراهیجان مثبت برخالف فراهیجان منفی  

ارزیابی مناسب هیجان ویژه  ها بهباعث سازماندهی، تفسیر و 
گردد و افراد از این طریق حس جدیدی  های مثبت میهیجان

های خود  ها و هیجاندهند، احساسنسبت به خود شکل می

های مدیریت هیجان را در خود را به خوبی پردازش و مهارت 
می برقراکنند.  تقویت  در  افراد  و  این  معلمان  با  ارتباط  ری 

هستند،دانش موفق  اضطراب   آموزان  و  استرس   معموال 
را تجربه می  تحصیلی راهبردهای مقابلهکنندکمتری  از  ای ، 

  نمایندهای تحصیلی استفاده میسازگار در مشکالت و چالش
تجربه بیشتر  موفقیتو  نتیجه دارند  تحصیلی  آمیزهای  در   .

میزان  مثبت  فراهیجان  افزایش  با  که  است  منطقی 
افزایش و با   افزایش فراهیجان منفی  خودکارآمدی تحصیلی 

 میزان آن کاهش یابد. 
آن،   بر  خودکارآمدی    یادگیریافزون  بر  خودراهبر 

دانش در  و  تحصیلی  مستقیم  اثر  متوسطه  دوم  دوره  آموزان 
پژوهش یافته  با  یافته  این  که  داشت  و  مثبت  رنجبر  های 

حسینی طبقدهی و  [ و  28طالبی ] فرخ و شاه،  [26]همکاران  
بو  [30]صالحی   مبنای  همسو  بر  یافته  این  تبیین  در  د. 
توان گفت که  می  [30حسینی طبقدهی و صالحی ]  پژوهش

حل   توانایی  خودراهبر  یادگیری  باالی  سطوح  دارای  افراد 
های  مساله باال و ظرفیت زیادی برای درگیرشدن در فعالیت

طور مستقل یادگیری خویش  یادگیری مستقل را داشته و به
یران در فرایند یادگیری خودراهبر  کنند. فراگرا مدیریت می

های خود در ارزیابی کمبودهای دانش خود  به گسترش توانایی
می به تشویق  مرتبط  منابع  در  جستجو  با  سپس  و  شوند 

نکته حائز اهمیت کنند.  کمبودهای دانش خود رسیدگی می
دیگر اینکه فراگیران در فرایند یادگیری خودراهبر با انگیزه و  

ها خود در دسترسی و تداوم بخشیدن به تالشاراده در شروع  
شویه مدیریتی، خودکنترلی  به بهترین نتایج یادگیری خود به

کنند و عالوه  و اشتیاق برای یادگیری و حل مساله تالش می
بر آن به شناسایی نیازهای یادگیری خود از طریق شناخت 

تصمیم و  میمستمر  تشویق  مشارکتی  با  گیری  و  شوند 
د فعالیتدرگیرشدن  گرفتن  ر  عهده  به  و  کالسی  های 

بهره و  خود  یادگیری  کمکمسئولیت  از  های  گیری 
ترغیب  خود  خودکارآمدی  ارتقای  به  معلمان  غیرمستقیم 

میشوند،  می خودراهبر  یادگیری  و  پس  مستقیم  اثر  تواند 
 مثبتی بر افزایش خودکارآمدی تحصیلی داشته باشد. 

میانجیگری یادگیری خودراهبر فراشناخت با  عالوه بر آن،  
آموزان دوره دوم متوسطه در دانشبر خودکارآمدی تحصیلی  

توان یافته می  ایندر تبیین    داشت.  غیرمستقیم و مثبت  اثر
اثر فراشناخت بر خودکارآمدی تحصیلی به واسطه  گفت که  
میمکانیسم صورت  شناختی  مهمهای  از  که  ترین گیرد 
توان اختی موثر بر خودکارآمدی تحصیلی میهای شنمکانیسم

خودتنظیمی،  فراشناختی،  و  شناختی  راهبردهای  به 
خودگردانی تحصیلی و غیره اشاره کرد. یادگیری خودراهبر  
مسئولیت  یادگیرندگان  آن  در  که  است  فرایندی  معنای  به 
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ریزی، اجرا و ارزشیابی  شناسایی نیازهای آموزشی خود، برنامه
خود را خودشان بر عهده دارند و آنان با ابتکار  نتایج یادگیری  

عمل و مستقالنه برای دستیابی به اهداف یادگیری تالش و  
می باعاد    کنند. فعالیت  دارای  خودراهبر  یادگیری  پس 

یادگیری  بر  فراشناخت  که  آنجایی  از  و  است  شناختی 
بر  خودراهبر  یادگیری  و  مثبت  و  مستقیم  اثر  خودراهبر 

تحصیل مثبت  خودکارآمدی  و  مستقیم  اثر  لذا  داشتی   ،
هنگامی که اثر فراشناخت بر خودکارآمدی تحصیلی از طریق  

تواند  یادگیری خودراهبر ارزیابی شود، یادگیری خودراهبر می
نقش مثبت و موثری بین فراشناخت و خودکارآمدی تحصیلی  

باشد.  می  داشته  خودراهبر  یادگیری  میانجی  بنابراین،  تواند 
فر بین  و  مناسبی  باشد  تحصیلی  خودکارآمدی  و  اشناخت 

فراشناخت از طریق آن باعث افزایش خودکارآمدی تحصیلی  
 شود. میآموزان دوره دوم متوسطه در دانش

آخرین یافته پژوهش حاضر نشان داد که فراهیجان مثبت 
میانجیگری یادگیری خودراهبر بر خودکارآمدی تحصیلی با  

و    اثر غیرمستقیم و مثبتآموزان دوره دوم متوسطه  در دانش
فراهیجان منفی با میانجیگری آن بر خودکارآمدی تحصیلی  

توان می هااین یافتهاثر غیرمستقیم و منفی داشت. در تبیین 
وا  گفت که به  بر خودکارآمدی تحصیلی  فراهیجان  سطه اثر 
گیرد  های شناختی و هیجانی و انگیزشی صورت میمکانیسم

موثر بر خودکارآمدی   های شناختیترین مکانیسمکه از مهم
های خود، باور و  توان به شناخت نیازها و هیجانمی تحصیلی

موفق به  مهماعتقاد  از  و  غیره  و  مکانیسمشدن  های  ترین 
توان به  ی میموثر بر خودکارآمدی تحصیل  هیجانی و انگیزشی

قائل ارزش  تحصیل،  به  مثبت  هیجان  و  برای نگرش  شدن 
های منفی کم، اضطراب تحصیل، هدفمندی، داشتن هیجان

پیشرفت،  انگیزش  داشتن  موفقیت،  از  ترس  عدم  پایین، 
از آنجایی که  اشتیاق و سرزندگی تحصیلی و غیره اشاره کرد.  

ری است خودراهبری در یادگیری یک رویکرد به فرایند یادگی
یادگیری   نیازهای  با  مقاصد  شناسایی  به  را  فراگیران  که 

گیری مشارکتی  خودشان از طریق شناخت مستمر و تصمیم
کند و فراگیران را در فرایند فعال و ساختاری قرار ترغیب می

رفتارهای  می و  انگیزه  یادگیری،  اهداف  خودشان  که  دهد 
کنن تنظیم  را  انگیزشی  و  شناختی  از  اعم  پس  تحصیلی  د. 

یادگیری خودراهبر هم دارای ابعاد شناختی و هم دارای ابعاد  
مثبت بر   هیجانی و انگیزشی است و از آنجایی که فراهیجان

یادگیری خودراهبر اثر مستقیم و مثبت )فراهیجان منفی بر  
و یادگیری خودراهبر    یادگیری خودراهبر اثر مستقیم و منفی(

و مستقیم  اثر  تحصیلی  خودکارآمدی  داشت،    بر  لذا  مثبت 
هنگامی که اثر فراهیجان بر خودکارآمدی تحصیلی از طریق  

تواند  یادگیری خودراهبر ارزیابی شود، یادگیری خودراهبر می

نقش موثری بین فراهیجان و خودکارآمدی تحصیلی داشته  
تواند میانجی مناسبی  باشد. در نتیجه یادگیری خودراهبر می

تح خودکارآمدی  و  فراهیجان  و  بین  باشد  فراهیجان  صیلی 
افزایش   باعث  خودراهبر  یادگیری  طریق  از  مثبت 
خودکارآمدی تحصیلی و فراهیجان منفی از طریق یادگیری 
در   تحصیلی  خودکارآمدی  تعدیل  باعث  خودراهبر 

 شود.آموزان دوره دوم متوسطه میدانش
طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد فراشناخت و  هب

مثبت   و به فراهیجان  یادگیری خودراهبر  بر  صورت مستقیم 
به و  تحصیلی  میانجی  خودکارآمدی  با  غیرمستقیم  صورت 

و   معنادار  اثر  تحصیلی  خودکارآمدی  بر  خودراهبر  یادگیری 
به منفی  و فراهیجان  خودراهبر  یادگیری  بر  مستقیم  صورت 

به و  تحصیلی  میانجی  خودکارآمدی  با  غیرمستقیم  صورت 
بر   خودراهبر  معنادار  یادگیری  اثر  تحصیلی  خودکارآمدی 

پژوهش اینکه  با  بهداشت.  روابط  هایی  به  پراکنده  صورت 
منحصربه  سهم  اما  پرداختند،  مذکور  وجه متغیرهای  و  فرد 

های قبلی این بود که یادگیری تمایز پژوهش حاضر با پژوهش
تواند اثر فراشناخت و فراهیجان بر خودکارآمدی خودراهبر می

تعدی را  باشد.تحصیلی  آنها  بین  مناسبی  میانجی  و  نماید    ل 
دانش تحصیلی  خودکارآمدی  بهبود  برای  آموزان  بنابراین، 

 فراهیجان مثبت   هایی برای افزایش فراشناخت،نامهتوان برمی
و کاهش فراهیجان منفی طراحی و از    و یادگیری خودراهبر

 های آموزشی اجرا کرد.طریق کارگاه
حاضر شامل استفاده از   های پژوهشترین محدودیتمهم

خودگزارش  جمع  دهیابزارهای  دادهبرای  ،  هاآوری 
دانش به  پژوهش  جامعه  دوم محدودشدن  دوره  آموزان 

متوسطه شهر ارومیه و عدم بررسی نتایج به تفکیک جنسیت 
پیشنهاد می  بودند. از  شود که در پژوهشبنابراین،  های آتی 

جمع برای  ساختاریافته  دادهمصاحبه  این  آوری  استفاده،  ها 
دانش روی  بر  و  پژوهش  شهرها  سایر  و  مقاطع  سایر  آموزان 

حاضر   پژوهش  نتایج  با  آن  نتایج  و  انجام  دانشجویان  حتی 
تفکیک  به  پژوهش  این  انجام  پیشنهاد  آخرین  و  مقایسه 

آموزان و حتی دانشجویان دختر و پسر جنسیت بر روی دانش
می  است. پیشنهاد  نتایج  به  توجه  کبا  و ه  شود  مشاوران 

تحصیلی   خودکارآمدی  بهبود  برای  مدارس  روانشناسان 
یادگیری دانش آموزان میزان فراشناخت، فراهیجان مثبت و 

را   آنها  منفی  فراهیجان  میزان  و  افزایش  را  آنان  خودراهبر 
دهند. برنامه  کاهش  و  مسئوالن  به  دیگر  ریزان پیشنهاد 

دورهآموزش  برگزاری  خدمتوپرورش  ضمن  بهبود    های 
و   معلمان  برای  خودراهبر  یادگیری  و  فراحافظه  فراشناخت، 

تا در خالل   آموزان استهایی برای دانشبرگزاری چنین دوره 
دوره کارگاهاین  و  شکست ها  دالیل  موفقیتها  و  های  ها 
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و    تحلیل  و  بررسی  غیرتحصیلی  و  اهمیت  تحصیلی  و  نقش 
خودکا و  خودراهبر  یادگیری  فراهیجان،  رآمدی  فراشناخت، 
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