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 چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی فراشناخت و آموزش حل مسئله در بهبود 

و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تالش اجرا  تعلل ورزی

شد. مطالعه از نوع آزمایشی )پیش آزمون ـ پس آزمون ( چند گروهی است که به 

نفر انتخاب شد  09ای و در نهایت به صورت تصادفی صورت نمونه گیری خوشه 

نفر در گروه آموزش  09، نفر در گروه آموزش فراشناخت09و به صورت تصادفی 

که  نفر نیز در گروهی که هیچ آموزشی ندیدند جای گرفتند. 09حل مسئله و 

استفاده شد.که نشان  LSDنتایج حاصل از تحلیل مانوا و همچنین آزمون تعقیبی 

  .ها تفاوت معنی داری وجود دارد بین گروهداد 

فرا شناخت، آموزش حل مسئله، تعلل ورزی، فرسودگی : واژگان کليدي

 .تحصیلی
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 مریم صادقی

 .کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
 

  نام نویسنده مسئول:

 مریم صادقی

بررسی اثر بخشی فراشناخت و آموزش حل مسئله در بهبود تعلل ورزي 

 و فرسودگی تحصيلی
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 مقدمه
کار آمد و مسئول برای ایفای  یکی از اهداف و وظایف مهم آموزش و پرورش ایجاد زمینه برای رشد همه جانبه و تربیت انسانهای سالم،

از آنجایی که دانشجویان به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه ای  ی و اجتماعی است.نقش در زندگی فرد

دارند،توجه به این قشر از جامعه از لحاظ آموزشی و تربیتی ،باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موجب می 

 گردد.

سال تشکیل می دهد و اکثر این جوانان در مدارس و دانشگاهها مشغول  90تا  51مان که اغلب جوانان با توجه به جمعیت جوان کشور

به تحصیل هستند و با عنایت به خصوصیات بالقوه و ویژگی های خاص این گروه که بخش حرکت ساز و ثمر بخش جامعه محسوب می شود 

توجه به سالمت جوانان در تمامی ابعاد جسمی ،روانشناختی جهت دستیابی به  و نقش عمده ای در ساختن جامعه فردا به عهده دارند و با

جامعه امن،سالم و پویا از ضروریات و اولویت های اساسی  کشور ما می باشد.بدیهی است که هر گونه ضایعه و نارسایی جسمی و روانشناختی 

بل اجتناب، به کندی در پیشرفت جامعه می انجامد و از طرف دیگر،عدم و در نتیجه کاهش توانایی های این قشر حرکت ساز، به گونه ای غیر قا

سالمت جسمی و روانشناختی آنها ممکن است در دراز مدت روی سالمتی تمام آحاد جامعه اثر منفی بگذارد. هر چند اقدامات قانونمند و 

(. 5031هشهای در سطح کالن است)کهرازئی وهمکاران،منسجم در راستای خدمات هر چه بهتر به این قشر فعال و پویا، مستلزم اجرای پژو

 یکی از مهمترین مسائل و مشکالت نظام های آموزشی موضوع افت تحصیلی است زیرا هر ساله از این طریق تعداد زیادی از منابع و استعدادهای

(.گالسر 5035عی بر جای می گذارد)صداقت،ملکی،بالقوه انسانی و اقتصادی تلف شده و آثار شوم و ناگواری در زندگی فردی، خانوادگی و اجتما

روانشناس نامی معتقد است:نظام تحصیلی ما برای شکست طراحی شده و آنهائی که موفق می شوند معموالً کسانی هستند  که می توانند 

علل ورزی تحصیلی توسط (اشاره می کند که ت9999(. تومی لودگی)5030مطابق با روش های از پیش تعین شده معلمان عمل کنند.)گالسر،

(به عنوان فقدان یا نبود عملکرد خود تنظیم تعریف شده است و تعلل ورزی یک مشکل جدی برای 5009، تاکمن و سکتن)به نقل از تاکمن

ر می تدانشجویان دانشگاه می باشد.همچنین تعلل ورزی در دانشجویان با گذشت زمان افزایش می یابد و وضعیت آنان از لحاظ تعلل ورزی بد

(.فراری اشاره می کند که،اشکال مختلف تعلل ورزی در افراد متفاوت است.مثالً 9999گردد)سولومون وراث بلوم؛به نقل از تومی لودگی،

دانشجویان کالج ممکن است در زمینه مطالعه و انجام تکالیف درسی تعلل ورزی نشان دهند اما بصورت فعال درگیر شغلهای پاره وقت جهت 

باشند.برعکس اشخاصی وجود دارند که مکرراًدر به تاخیر انداختن تکلیف درگیر هستند و وضعیت تعلل ورزی مزمن جزء سبک  کسب درآمد

 (.5009؛نقل ازابوالقاسمی،5001ناسازگارانه زندگی آنها شده است)فراری،

؛به 5030تحصیلی رایج است)الیس و ناوس،درصد از دانشجویان دانشگاهها برای تکالیف خاص  39برآورد می شود که تعلل ورزی در بین 

 (9991نقل از فراری،

اف انعط گیرد که موجب کارآیی، مجموعهای از فرایندهای فراشناختی و نظارتی شکل می با رشد وگسترش نظام شناختی در انسان،

ده عمل می کنند که در طی یادگیری مهارتهای فراشناختی ،آگاهی دهن عبارت دیگر، پذیری حافظه و یادگیری هدفمند وآگاهانه می شود.به

 یو پردازش اطالعات مورد استفاده یادگیرنده قرار می گیرند و نیز جریان این پردازش را تسهیل می کنند.به طور کلی ،کیفیت حافظه ویادگیر

ثربخشی راهبردهای انتخابی و به فراشناخت وابسته است.مهارتهای فراشناختی در ارزیابی مسأله،راهبردهای یادگیری برای حل آن،ارزیابی ا

( فراشناخت به دانش  یا آگاهی فرد از نظام 5030تغییر راهبردها در جهت بهبودبخشی یادگیری فراشناختی مؤثر و مسئول است.)کدیور،

رفت خود ستن، پیششناختی خوداو یا به دانستن درباره دانستن گفته می شود.دانش فراشناختی ما را یاری می دهد تا به هنگام یادگیری و دان

این دانش به ما کمک می کند تا نتایج تالشهای مان را برآورد کنیم و میزان تسلط خود را بر مطالبی که خوانده ایم  را زیر نظر بگیریم.

ن به ددانش فراشناختی به ما می گوید که راههای مختلفی برای سازمان دهی به مطالب به منظور سهولت بخشی ،بسنجیم.کوتاه سخن اینکه،

 (.5033؛به نقل از پشتام،5031یادگیری و یادآوری وجود دارد)سیف،

از طرف دیگر روانشناسان شناختی به این نتیجه رسیده اند که مطالعه علمی رفتارهای غیر قابل مشاهده، مانند فرایندهای فکری نیز 

شافی در آموزش تأکید دارند.در این روش باید یادگیرندگان را امکان پذیر است. بعضی از این روانشناسان به یادگیری معنی دار ویادگیری اکت

 (.5031چه به شکل گروهی  وچه به شکل فردی با مسائل روبرو کنند و تنها هنگام جستجوی راه حل به کمک آنها بشتابیم.)کدیور،

رانه برای مشکالت روزمره را رفتاری و مبتکرانه است که فرد به کمک آن راهبردهای موثر و سازگا_حل مساله فرآیندی شناختی

فرایند تفکر منطقی و منظمی است که به فرد کمک می ، (. این مهارت5001،به نقل از کسیدی و النگ،5033،شناسایی یا ابداع می کند )نزو

 (.5033راه حلهای متعددی جستجو و سپس بهترین راه حل را انتخاب کند)قاسم آبادی،، کند تا هنگام رویارویی با مشکالت

تکنیک ها و ایده هایی را که می دانیم و از تجارب گذشته به خاطر می آوریم را به فعالیت می گیرد. این فرآیند ، اطالعات، حل مسأله

دارای دو مرحله اصلی)ساخت یک شبکه ی شناختی که مسأله را باز می نماید و ساخت مجموعه ای از مناسبات متصل کننده ی شبکه مسأله 
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( توانایی حل مسأله به عنوان نقطه اوج توانایی های انسان نگریسته می شود)هامپسون 5033، یا راه حل(می باشد)گرینو و شبکه ی مطلوب

 (.5039 ،نقل از یوسفی و همکاران ،5003 ،وموریس

 فرد سرنوشت در یبسزای متعدد، تاثیر مطالعات براساس که باشد می تحصیلی فرسودگی و تحصیلی افت ،تحصیلی پیشرفت مقابل نقطه

 که است هیجانی و ذهنی خستگی از حالتی (. فرسودگی5031کند )فومنی،  می تحمیل جامعه و خانواده به گزافی هزینه همچنین و داشته

است  محوله تکالیف و وظایف دادن انجام برای الزم منابع فقدان و زمانی محدودیت و نقش،  فشار گرانباری مانند مزمن استرس سندرم حاصل

 در یناتوان احساس و درسی مطالب به نسبت اشتیاقی بی مانند معموالعالیمی دارند تحصیلی فرسودگی که ( افرادی9991پنین تانیرت،)تا

 (.9991کنند)سالمال و همکاران ، می  تجربه را تحصیلی افت نهایت در و درسی مطالب فراگیری

 زا سطحی رو این از و دهد انجام باید شخص که اند کرده تعریف عملی تنانداخ تعویق به یا انداختن تاخیر به را ورزی تعلل واقع در

 اب تحصیلی ورزی تعلل بین داری معنی مثبت روابط که داد نعامی نشان های (. یافته9991کند)روهربق، می تجربه را تعلل از ناشی اضطراب

 در را نقش شترینبی تحصیلی ورزی تعلل و دارد وجود(یتحصیل وناکارآمدی تحصیلی عالقگی تحصیلی، بی خستگی)تحصیلی فرسودگی ابعاد

. باشد آموزش حل مسئله و فراشناخت می دارد رابطه  فرسودگی با که هایی متغیر جمله (. از5033دارد)نعامی، تحصیلی فرسودگی تبیین

 می است ضروری هدف به رسیدن ایبر چه آن انداختن تاخیر به در رفتاری گرایش و تنظیمی خود عملکرد نبود عنوان به را ورزی تعلل

 با آموزشی موقعیتهای در تحصیلی فرسودگی که گفت توان می شده  انجام های پژوهش و تحقیقات اساس بر (.5003دانند)الیس،کناس،

 نیز و درسی مطالب به نسبت حساسیت بدون و بدبینانه نگرش و حس رشد مطالعه، به مربوط الزامات از ناشی خستگی مانند هایی ویژگی

 ورزی تعلل مطالعه با   5وچانگ کالسن ، انگ (.9991شود)سالمال، می مشخص تحصیلی و درسی امور در ضعیف شخصی پیشرفت احساس

 کشور دو هر در انگیزشی متغیرهای که دادند سنگاپور، نشان و کانادا کشور دو در دانشجو 5511 روی بر انگیزشی های همبسته و تحصیلی

داشت  کشور دو هر دانشجویان بین در ورزی تعلل با قوی ارتباط تنظیمی خود با مرتبط خودکارامدی بعالوه.باشد می  هم مشابه

 رسید جهنتی این به دانشگاه دانشجویان در تحصیلی فرسودگی و تحصیلی ورزی تعلل رابطه بررسی با پژوهشی ،  در9(. زانگ9959)کالسن،

 (.9959دارد )زهنگ، وجود مثبتی رابطه ورزی تعلل و تحصیلی فرسودگی بین که

 که است موضوع این مسئله، اساسی ترین پرسشها درباره ی فهمیدن حل آموزش به مربوط پرسشهای از دسته هربه باور گویا در دل 

س های در واقع چه کار می کند .موراخ در پژوهشی که در باره تاثیر آموزش فراشناختی در کال می کند حل را مسئله ای کسی که زمانی

 راهبردهای کاربرد درباره ی فراشناختی همیار حل مسئله ریاضی در دانشجویان انجام داد،  به این نتیجه رسید اگر در کالسهای همیار آموزش

شود .  استفاده همکاری وجود فراشناختی بدون آموزش روش از یا تنهایی به همیاری روش از که است زمانی از بهتر  گیرد، متفاوت صورت

و حافظه  یادگیری تواناییهای محدودیتهای و یادگیری موثر راهبردهای مورد در دانشجویان چقدر در پژوهش خود نشان داد هر  0رود ومار

 (.9993)اسکیتا،بیشتر باشد، افزایش می یابد آنها تحصیلی پیشرفت اینکه احتمال اندازه همان به بدانند، بیشتر خود ی

 با ختفراشنا از های خاصی جنبه .دارد مشارکت شناخت کنترل یا بینی ، باز ارزیابی در که است تیشناخ فرایند یا دانش فراشناخت

مساله،   حل نظیر هایی زمینه در  فراشناخت نقش درباره وسیعی پژوهشی های (.یافته9999باشد) والش،  می مرتبط تحصیلی فرسودگی

 زیادی شواهد  تحصیلی فرسودگی و فراشناخت میان ارتباط زمینه (. در9990 دارد )ویلز، تحصیلی فرسودگی و تحصیلی خواندن،  عملکرد

 (.5031است)استنبرگ، همراه تحصیلی پیشرفت و کارآمدی  افزایش با فراشناختی مهارتهای افزایش و توجه دهد می نشان و دارد وجود

میتوانند  آموزان دانش  .میکند کمک یادگیری زدهبا افزایش در افراد به فراشناختی (نشان داد که راهبردهای9990)1کولب و کولب

 دستور در یادگیری برای را راه میتوانند و محصالن کنند ترسیم فراشناخت یادگیری ظرفیتهای توسعه ی با یادگیری روند در را خود مسیر

 کنند. باز خود آموزشی برنامه ی کار

 شوند. برده کار به هم با فراشناختی و راهبردهای شناختی است الزم یادگیری در موفقیت ( نشان داد برای5033عباباف )

 رد روزمره زندگی در مشکالتشان و مسائل بر باشند قادر که است افرادی پرورش ,مدرن وتربیت تعلیم های نظام مهم اهداف از یکی

 (.9993کنند)سلکوک، غلبه آسانی به اجتماعی محیط

 یادگیری افزایش به تدابیر این از استفاده که است داده نشان فراشناختی ختی وشنا راهبردهای(در پژوهشی درباره 9999)1بکمن

 (.9999منجر می شود)بکمن،  یادگیرندگان

                                                           
1gha & rohc rhohklasen 
2hZang  
3hOroumrudh 
4hKolband Kolb 
5hBekman  
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( نشان داد بسیاری از فراگیران به علت نبود مهارت های استراتژی مطالعه و یادگیری فراشناختی دچار فرسودگی 9991)1دوراک

 است، برخوردار خوبی نسبتا فراشناختی آگاهی از که شخصی( نشان داد 5031ثال فوالد  چنگ)تحصیلی وشکست تحصیلی میشوند .برای م

 انجام برای که همچنین میداند .است داده انجام اشتباه بدون را تکالیف از مقدار چه و کرده درک کامال را مطالب مقدار از چه که میداند

 (.5031استفاده کند )فوالد چنگ، باید شیوه هایی چه زا یا دارد نیاز داده های چه به معین تکلیف یک دادن

 یگدیگر به وابسته شناختی فرایندهای کارها  و راه بینی باز نیز و شرطی مند،گزاره ای، روش دانش برگیرندهی در شناخت فرا عمل، در

 (.5033است )آقازاده،

 ثالم عنوان به.است افزایش به رو اموزشگاهی مراکز رد ورزی تعلل و تحصیلی فرسودگی شیوع که دهد می نشان پژوهشی های یافته

 باشد. می درصد 01تا 31حدود دانشگاهها در تحصیلی فرسودگی شیوع فراوانی که دهد می نشان (5033)زاده توکلی پژوهش نتایج

 .است موثر درسی تونم نگهداری و درک افزایش بر فراشناختی و شناختی راهبردهای استفاده( نشان دادند 5039و مصر آبادی ) سیف

که (. همچنین ساالری فر در تحقیقی نشان داد 5039می کند.)سیف،  کمک یادگیری بازده افزایش در افراد به فراشناختی راهبردهای

 اهای دانش فراشناختی باال،در مقایسه بمسئله،آزمودنی با حل مسأله رابطه دارد.به این معنی که در حلدانش فراشناختی سطوح باالی

داشتند.همچنین گروه دارای فراشناخت باال و استعداد پایین،در مقایسه با گروه  های دارای دانش فراشناختی پایین،عملکرد بهتریآزمودنی

 (.5039) ساالری فر، مسأله عملکرد بهتری داشت دارای استعداد باال و فراشناخت پایین،در حل

پی پاسخ به این مسئله است که آیا فراشناخت و آموزش حل مسئله در بهبود تعلل ورزی لذا با توجه به تعاریف و مسائل فوق محقق در 

 و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان تاثیر دارد ؟ 

 

 هاي تحقيقفرضيه
 دانشجویان مؤثر است.  ورزی در تعلل  فراشناخت -5

 مؤثر است. دانشجویان ورزی در تعلل مساله مهارت حل -9

 مؤثر است. دانشجویان تحصیلی گیفراشناخت در فرسود -0

 مؤثر است. دانشجویان تحصیلی مساله در فرسودگی مهارت  حل -1

 

 طرح پژوهش نوع و تحقيق روش
چند گروهی استفاده شد.  ،( در این تحقیق، با توجه به ماهیت موضوع پژوهش مداخله ای از نوع آزمایشی)پیش آزمون و پس آزمون

 است که قبل از اجرای آموزش و پس از اجرای آموزش آزمون بر روی افراد اجرا می شود. عمده ترین ویژگی این روش، این

 

 جامعه آماري، نمونه تحقيق و روش نمونه گيري
برآورد تقریبی  بود که5009 تحصیلی در سال تالششهرستان  دانشجویان دانشگاه آزادجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه 

باشد.گروه اول  شامل دانشجویانی بود که دارای مشکل تعلل ورزی می پژوهش، جامعه آماری شامل سه گروه در این  می باشد.دانشجو 5999

و فرسودگی تحصیلی بودند و آموزش  فراشناخت را دریافت کردند،گروه دوم شامل دانشجویانی بود  که دچار این مشکل بوده وآموزش حل 

 . نی که دچار دو اختالل  ذکر شده بودند اما هیچگونه آموزشی را دریافت نکردندمساله را دریافت کردند و گروه سوم  دانشجویا

روش گرد آوری اطالعات در این پژوهش بصورت پرسشنامه ای  بود که نمونه گیری به روش خوشه ای انجام گرفت، به این ترتیب که 

نفر با  09از هر گروه  انجام شدکه تصادفی ین آنها نمونه گیری هر رشته تحصیلی از دانشجویان به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد و  از ب

بوده اند به عنوان افراد واجد شرایط  1/1نفر از افرادی که انحراف معیار آنها باالتر از  09لحاظ جنسیت و رشته تحصیلی انتخاب شدند. که 

نفر آموزش حل مساله  09نفر آموزش فراشناخت و به  09 که پس از اجرای پیش آزمون به صورت خوشه ای بهاین پژوهش انتخاب گردیدند .

نفر هیچ گونه آموزشی را دریافت نکردند و به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شدند شرایط ورود به مطالعه برای آزمودنیها  09داده شد و 

 در دروس بود. 51معدل پایین تر از سال، افت تحصیلی و  19تا  53دانشجو بودن،سن 

 

 

 

                                                           
6hDorak 
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 ار تحقيقابز
)از کامال درست  1تا  5ماده که هر ماده دارای ارزشی بین  59( ساخته شده است . دارای 9999و دهیل ) 3مقیاس تعلل توسط شوارز

(اعتبار مقیاس تعلل 9999(که به طور معکوس نمره گذاری میشوند . شوارتز و دهیل)5،1،1،0،59تا کامال نادرست( است؛به اسثنای پنج ماده )

بوده که  33/9به دست آوردند . اعتبار مقیاس تعلل به دست آمده  33/9ا از طریق همبسته نمودن با آزمون انتظار خود کار آمدی ورزی ر

گزارش شده  31/9و  31/9حاکی از اعتبار باالی آن است . پایایی این مقیاس نیز با استفاده از روش های آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب 

 گزارش نموده است 39/9( پایایی و روایی این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ برابر با 5030بختیار پور و احمد فخرالدین )(.حافظی 91است)

 (.5030)حافظی،

 ) 3همکارانش و لی شوف دانشجویان توسط نمونة در استفاده ای بر که است، عمومی فرم - مسلش فرسودگی مقیاس شدة اصالح

 گیری اندازه سؤال 1 با عاطفی خستگی . مقیاس است خرده سه و شامل دارد سوال 51 کل در پرسشنامه این .تاس شده اصالح ( 9999

 پیوستار یک در سؤال ها همة. شود اندازه گیری می سوال 1 شده، خودکارآمدی تحلیلی با بررسی سؤال 1 ازطریق بدبینی و شک . شود می

 های نمره و بینی بد و شک و عاطفی در خستگی باال های نمره . شوند می نمره گذاری (1 ) همیشه تا ( 9 ) هرگز از لیکرت ای درجه 3

شود. پایایی و روایی  می گذاری نمره معکوس صورت به خودکارآمدی البته، که اند، فرسودگی تحصیلی دهندة نشان خودکارآمدی در پایین

 عاطفی، خستگی های مقیاس خرده برای ماه یک از پس بازآزمایی روش  به پایایی گزارش شده است. همچنین، 11/9این مقیاس برابر با 

گزارش  شده  05/9این به میزان  صوری روایی . است آمده دست به 13/9و  31/9/. و 30ترتیب  به تحصیلی و خودکارآمدی بدبینی و شک

تحصیلی  رشتة به عالقه ساختة محقق مقیاس و  جویاندانش افسردگی پرسشنامة از ترتیب به واگرا  نیز و همگرا روایی محاسبة است . برای

 (.9999، لی ) شوفاست ابزار این 30/9و 9/ 00 یی روا از حاکی شده گزارش نتایج که شده استفاده
 

 یافته هاي تحقيق

 مؤثر است. دانشجویان  ورزی فراشناخت در تعلل فرضيه اول:
 

 : نتایج آزمون تحليل مانواي تعلل ورزي1جدول
 

 مجذور ات سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 009/9 995/9 99/1310 01/510530 5 01/510530 مدل

 959/9 110/9 139/9 51/59 5 51/59 گروه

 319/9 995/9 00/510 51/0009 5 51/0009 پس آزمون-پیش آزمون

پس  -گروه*پیش آزمون

 آزمون
01/330 5 01/330 11/19 995/9 109/9 

 

و همچنین با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان  =19,11Fو با توجه به مقدار    5طبق نتایج جدول 

و  لاست، می توان گفت که فرضیه اول تایید می شود و بین تعلل ورزی گروه پیش آزمون و پس آزمون دو گروه کنتر 95/9کمتر از  00/9

می دهد. برای مشخص  کاهش را دانشجویان  ورزی تعلل ، فراشناخت تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارتی می توان گفت که فراشناخت

 کردن تفاوت میانگین از آزمون تعقیبی استفاده شده است.
 

 کنترل جهت تعيين اختالف ميانگين تعلل ورزي گروه فراشناخت و LSDنتایج آزمون تعقيبی  2جدول 
 

 سطح معنی داری (i-jاختالف میانگین ) (jگروه) (iگروه)

 کنترل پیش آزمون

 995/9 01/3 کنترل پس آزمون

 995/9 -19/3 فراشناخت پیش آزمون

 995/9 51 فراشناخت پس آزمون

 995/9 -01/3 کنترل پیش آزمون کنترل پس آزمون

                                                           
7hSchwarzerhand dehil 
2hSchaufeli, at al 
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 995/9 -01/51 فراشناخت پیش آزمون

 995/9 11/1 آزمونفراشناخت پس 

 فراشناخت پیش آزمون

 995/9 19/3 کنترل پیش آزمون

 995/9 01/51 کنترل پس آزمون

 995/9 19/99 فراشناخت پس آزمون

 فراشناخت پس آزمون

 995/9 -51 کنترل پیش آزمون

 995/9 -11/1 کنترل پس آزمون

 995/9 -19/99 فراشناخت پیش آزمون

 

انگین تعلل ورزی تمامی گروه ها تفاوت معنی داری وجود دارد و بیشترین اختالف میانگین تعلل ورزی بین می9طبق نتایج جدول

مربوط به فراشناخت پیش آزمون و فراشناخت پس آزمون است. به نحوی که بیشترین میانگین تعلل ورزی از آن فراشناخت پیش آزمون و 

 است. بنابراین می توان گفت که فراشناخت تعلل ورزی را کاهش می دهد. کمترین میانگین تعلل ورزی از آن فراشناخت پس آزمون
 

 مؤثر است. دانشجویان  ورزی تعلل در مهارت حل مساله فرضيه دوم:

 : نتایج آزمون تحليل مانواي تعلل ورزي3جدول

 مجذور اتا سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 001/9 995/9 31/3000 19/515353 5 19/515353 مدل

 990/9 103/9 519/9 19/9 5 19/9 گروه

 305/9 995/9 55/931 1001 5 1001 پس آزمون-پیش آزمون

 199/9 995/9 19/05 19/5119 5 19/5119 پس آزمون-آزمونپیش /گروه

    31/51 11 19/339 خطا

 

و همچنین با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان =05,19Fو با توجه به مقدار    0طبق نتایج جدول 

است، می توان گفت که فرضیه دوم تایید می شود و بین تعلل ورزی گروه پیش آزمون و پس آزمون دو گروه کنترل و  95/9کمتر از  00/9

می دهد.  کاهش را دانشجویان  ورزی تعلل مهارت حل مساله ، مهارت حل مساله تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارتی می توان گفت که

 برای مشخص کردن تفاوت میانگین از آزمون تعقیبی استفاده شده است.

 جهت تعيين اختالف ميانگين تعلل ورزي گروه حل مساله و کنترل LSD: نتایج آزمون تعقيبی 4جدول 

 سطح معنی داری (i-jاختالف میانگین ) (jگروه) (iگروه)

 کنترل پیش آزمون

 995/9 99/3 کنترل پس آزمون

 995/9 -99/59 حل مساله پیش آزمون

 995/9 19/51 حل مساله پس آزمون

 کنترل پس آزمون

 995/9 -99/3 کنترل پیش آزمون

 995/9 -19/53 حل مساله پیش آزمون

 995/9 19/0 حل مساله پس آزمون

 حل مساله پیش آزمون

 995/9 99/59 کنترل پیش آزمون

 995/9 19/53 کنترل پس آزمون

 995/9 39/91 حل مساله پس آزمون

 حل مساله پس آزمون

 995/9 -19/51 کنترل پیش آزمون

 995/9 -19/0 کنترل پس آزمون

 995/9 -39/91 حل مساله پیش آزمون
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ود دارد و بیشترین اختالف میانگین تعلل ورزی بین میانگین تعلل ورزی تمامی گروه ها تفاوت معنی داری وج 1طبق نتایج جدول 

مربوط به حل مساله پیش آزمون و حل مساله پس آزمون است. به نحوی که بیشترین میانگین تعلل ورزی از آن حل مساله پیش آزمون و 

 را کاهش می دهد. کمترین میانگین تعلل ورزی از آن حل مساله پس آزمون است. بنابراین می توان گفت که حل مساله تعلل ورزی

 

 مؤثر است. دانشجویان در فرسودگی تحصیلی : فراشناختفرضيه سوم
 

 :  نتایج آزمون تحليل مانواي فرسودگی تحصيلی5جدول 
 

 مجذور اتا سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 005/9 995/9 10/1501 19/591011 5 19/591011 مدل

 999/9 359/9 519/9 19/9 5 19/9 هگرو

پس -پیش آزمون

 آزمون
19/9331 5 19/9331 10/515 995/9 310/9 

 -گروه*پیش آزمون

 پس آزمون
19/5131 5 19/5131 50/03 995/9 103/9 

    51/53 11 99/015 خطا

 

داری خطای آزمون برای سطح اطمینان  و همچنین با توجه به اینکه سطح معنی=F 03,50و با توجه به مقدار   1طبق نتایج جدول 

است، می توان گفت که فرضیه سوم تایید می شود و بین فرسودگی تحصیلی گروه پیش آزمون و پس آزمون دو گروه  95/9کمتر از  00/9

ی دهد. م کاهش ار دانشجویان فرسودگی تحصیلی ، کنترل و فراشناخت تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارتی می توان گفت که فراشناخت

 برای مشخص کردن تفاوت میانگین از آزمون تعقیبی استفاده شده است.

 جهت تعيين اختالف ميانگين فرسودگی تحصيلی گروه فراشناخت و کنترل LSD:  نتایج آزمون تعقيبی 6جدول

 سطح معنی داری (i-jاختالف میانگین ) (jگروه) (iگروه)

 کنترل پیش آزمون

 919/9 0 کنترل پس آزمون

 995/9 -55 فراشناخت پیش آزمون

 995/9 99/50 فراشناخت پس آزمون

 کنترل پس آزمون

 919/9 -0 کنترل پیش آزمون

 995/9 -51 فراشناخت پیش آزمون

 995/9 99/59 فراشناخت پس آزمون

 فراشناخت پیش آزمون

 995/9 55 کنترل پیش آزمون

 995/9 51 کنترل پس آزمون

 995/9 99/91 آزمون فراشناخت پس

 فراشناخت پس آزمون

 995/9 -99/50 کنترل پیش آزمون

 995/9 -99/59 کنترل پس آزمون

 995/9 -99/91 فراشناخت پیش آزمون

 

بین میانگین فرسودگی تحصیلی تمامی گروه ها تفاوت معنی داری وجود دارد و بیشترین اختالف میانگین  1طبق نتایج جدول 

مربوط به فراشناخت پیش آزمون و فراشناخت پس آزمون است. به نحوی که بیشترین میانگین فرسودگی تحصیلی از آن  فرسودگی تحصیلی

فراشناخت پیش آزمون و کمترین میانگین فرسودگی تحصیلی از آن فراشناخت پس آزمون است. بنابراین می توان گفت که فراشناخت 

 فرسودگی تحصیلی را کاهش می دهد.

  مؤثر است. دانشجویان فرسودگی تحصیلی مهارت حل مساله در  م:فرضيه چهار
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 : نتایج آزمون تحليل مانواي فرسودگی تحصيلی6جدول 

 

 مجذور اتا سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 030/9 995/9 10/1039 35/01019 5 35/01019 مدل

 995/9 995/9 59/51 35/913 5 35/913 گروه

پس -پیش آزمون

 آزمون
95/9909 5 95/9909 19/591 995/9 111/9 

9 95/5553 5 95/5553 11/13 995/9 159/9 

    91/50 11 00/5913 خطا

 

و همچنین با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح =F      13  .11و با توجه به مقدار  1طبق نتایج جدول

است، می توان گفت که فرضیه چهارم تایید می شود و بین فرسودگی تحصیلی گروه پیش آزمون و پس آزمون  95/9کمتر از  00/9اطمینان 

 فرسودگی تحصیلی دو گروه کنترل و مهارت حل مساله تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارتی می توان گفت که مهارت حل مساله ،

 شخص کردن تفاوت میانگین از آزمون تعقیبی استفاده شده است.می دهد. برای م کاهش را دانشجویان
 

 جهت تعيين اختالف ميانگين فرسودگی تحصيلی گروه حل مساله و کنترل LSD: نتایج آزمون تعقيبی 7جدول 
 

 سطح معنی داری (i-jاختالف میانگین ) (jگروه) (iگروه)

 کنترل پیش آزمون

 911/9 0 کنترل پس آزمون

 995/9 -19/1 آزمون حل مساله پیش

 995/9 31/51 حل مساله پس آزمون

 کنترل پس آزمون

 911/9 -0 کنترل پیش آزمون

 995/9 -19/3 حل مساله پیش آزمون

 995/9 31/59 حل مساله پس آزمون

 حل مساله پیش آزمون

 995/9 19/1 کنترل پیش آزمون

 995/9 19/3 کنترل پس آزمون

 995/9 91/99 حل مساله پس آزمون

 حل مساله پس آزمون

 995/9 -31/51 کنترل پیش آزمون

 995/9 -31/59 کنترل پس آزمون

 995/9 -91/99 حل مساله پیش آزمون

 

بین میانگین فرسودگی تحصیلی تمامی گروه ها تفاوت معنی داری وجود دارد و بیشترین اختالف میانگین  3طبق نتایج جدول 

ل مساله پیش آزمون و حل مساله پس آزمون است. به نحوی که بیشترین میانگین فرسودگی تحصیلی از آن فرسودگی تحصیلی مربوط به ح

حل مساله پیش آزمون و کمترین میانگین فرسودگی تحصیلی از آن حل مساله پس آزمون است. بنابراین می توان گفت که حل مساله 

 فرسودگی تحصیلی را کاهش می دهد.

 

 بحث و نتيجه گيري

ین پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی فرا شناخت و آموزش حل مسئله در بهبود تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان ا  

های بدست آمده از پژوهش به این صورت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تالش صورت گرفت. در این فصل یافته

ستفاده از آزمون تحلیل واریانس دو متغیره تحلیل گردیده بود.مورد بحث و تبیین قرار گرفت و در نهایت برخی که با ا 1الی  5که فرضیه های 

 های پژوهش و پیشنهادات ارائه شد.  از محدودیت
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 مؤثر است. را دانشجویان  ورزي تعلل فرضيه اول این بود که فراشناخت در 

ورزی گروه پیش آزمون و پس آزمون دو گروه کنترل و فراشناخت تفاوت معنی داری وجود با توجه به نتایج به دست آمده بین تعلل 

میدهد. بنابراین فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار گرفت،  کاهش را دانشجویان  ورزی تعلل ، دارد. به عبارتی می توان گفت که فراشناخت

ون و فراشناخت پس آزمون است. به نحوی که بیشترین میانگین تعلل بیشترین اختالف میانگین تعلل ورزی مربوط به فراشناخت پیش آزم

ورزی از آن فراشناخت پیش آزمون و کمترین میانگین تعلل ورزی از آن فراشناخت پس آزمون است. بنابراین می توان گفت که فراشناخت 

(در تحقیقشان 5033مسویی داشت. حسینی و خیر )( ه5033های تحقیق )حسینی و خیر؛تعلل ورزی را کاهش می دهد. و این نتایج با یافته

نشان دادند. که متغیرهای کنترل ناپذیری و خطر واطمینان شناختی و خودآگاهی شناختی از ابعاد باورهای شناختی، تعلل ورزی رفتار را 

 می کنند.پیش بینی می کند و کنترل ناپذیری و خطر و خودآگاهی شناختی تعلل ورزی در تصمیم گیری را پیش بینی 

 مؤثر است. دانشجویان  ورزي تعلل در فرضيه دوم این بود که مهارت حل مساله

نتایج بدست آمده نشان داد که بین تعلل ورزی گروه پیش آزمون و پس آزمون دو گروه کنترل و مهارت حل مساله تفاوت معنی داری 

میدهد. بنابراین فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار  کاهش را دانشجویان  ورزی عللت وجود دارد. به عبارتی می توان گفت که مهارت حل مساله ،

گرفت و بیشترین اختالف میانگین تعلل ورزی مربوط به حل مساله پیش آزمون و حل مساله پس آزمون است. به نحوی که بیشترین میانگین 

آن حل مساله پس آزمون است. بنابراین می توان گفت که حل  تعلل ورزی از آن حل مساله پیش آزمون و کمترین میانگین تعلل ورزی از

( تحت 5033احمدپور)همسویی داشت.در تحقیق ( 5033احمدپور)های تحقیقات مساله تعلل ورزی را کاهش می دهد. و این نتایج با یافته

نتایج این تحقیق نشان می دهد  داده است.عنوان بررسی تأثیر روش حل مسأله بر یادگیری دانش آموزان متوسط در ردس روان شناسی انجام 

در جریان یادگیری   که بین دو گروه آزمایش و گواه، از لحاظ میزان یادگیری در درس روانشناسی ، فعال بودن، عالقه مند بودن وهمکاری 

 منجر شده است. تفاوت معنادار وجود داشت.به عبارتی کاربرد روش حل مسأله به افزایش میزان نمره وفعالیت دانش آموزان

 مؤثر است دانشجویان فرسودگی تحصيلی فرضيه سوم این بود که  فراشناخت در
نتایج بدست آمده نشان داد که بین فرسودگی تحصیلی گروه پیش آزمون و پس آزمون دو گروه کنترل و فراشناخت تفاوت معنی داری 

میدهد. بنابراین فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار  کاهش را دانشجویان دگی تحصیلیفرسو وجود دارد. به عبارتی می توان گفت که فراشناخت،

گرفت و بیشترین اختالف میانگین فرسودگی تحصیلی مربوط به فراشناخت پیش آزمون و فراشناخت پس آزمون است. به نحوی که بیشترین 

 رسودگی تحصیلی از آن فراشناخت پس آزمون است. بنابراینمیانگین فرسودگی تحصیلی از آن فراشناخت پیش آزمون و کمترین میانگین ف

(، ساالری فر 9999های تحقیقات،) بکمن،می توان گفت که فراشناخت فرسودگی تحصیلی را کاهش می دهد. و این نتایج با یافته

 ( همسویی داشت.5033وپاکدامن)

هارت های استراتژی مطالعه و یادگیری فراشناختی دچار همچنین دوراک در پژوهشی نشان داد بسیاری از فراگیران به علت نبود م

 برخوردار خوبی نسبتا فراشناختی آگاهی از که فرسودگی تحصیلی وشکست تحصیلی میشوند .برای مثال فوالد  چنگ نشان داد شخصی

 برای که همچنین میداند .است داده انجام اشتباه بدون را تکالیف از مقدار چه و کرده درک کامال را مطالب مقدار از چه که است، میداند

 (.5031باید استفاده کند )فوالد چنگ، شیوه هایی چه از یا دارد نیاز داده های چه به معین تکلیف یک دادن انجام

 مؤثر است. دانشجویان فرسودگی تحصيلی فرضيه چهارم این بود که  مهارت حل مساله در

دگی تحصیلی گروه پیش آزمون و پس آزمون دو گروه کنترل و مهارت حل مساله تفاوت نتایج بدست آمده نشان داد که بین فرسو

میدهد. بنابراین فرضیه  کاهش را دانشجویان فرسودگی تحصیلی معنی داری وجود دارد. به عبارتی می توان گفت که مهارت حل مساله ،

لی مربوط به حل مساله پیش آزمون و حل مساله پس آزمون پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و بیشترین اختالف میانگین فرسودگی تحصی

است. به نحوی که بیشترین میانگین فرسودگی تحصیلی از آن حل مساله پیش آزمون و کمترین میانگین فرسودگی تحصیلی از آن حل مساله 

        پس آزمون است.

بدست آمده از شیوه های دیگر جمع آوری اطالعات برای متغیرهای  با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که برای افزایش اعتبار اطالعات

 مورد مطالعه مانند مصاحبه تشخیصی با ساختار و مشاهده رفتار استفاده گردد تا نتایج تحت تاثیر حساسیت پرسشنامه قرار نگیرد.یافته های

الت روان شناختی مانند تعلل ورزی و فرسودگی بدست آمده از این پژوهش نقش آموزش فراشناخت و حل مساله را در شکل گیری مشک

تحصیلی را در دانشجویان مورد بررسی قرار می دهد و سودمندی و اثربخشی استفاده از اینگونه روشهای یادگیری را در کاهش اینگونه 

متفاوت  یایی با بافت فرهنگیمشکالت متذکر می شود. برای تعمیم نتایج به سایر جمعیتها، پیشنهاد می شود تحقیق در دیگر مناطق جغراف

 .و برروی جمعیت های دیگر نیز انجام شود
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