35 Knowledge
/ ... ،یادگیری
 فراشناختیin
راهبردهای
& Research
Appliedمقایسۀ
Psychology
Vol 14. No. 1 (Continuous No. 51)- Spring 2013

PP: 53-62

The Comparison of Meta-cognitive
Learning Strategies, Perfectionism, and
Cognitive Arousal of the High Ranks
and other Candidates of National
University Entrance Examination

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
)31  (پیاپی،1531  بهار،1  شمارۀ،سال چهاردهم
35-21 صص

 کمالگرایی،مقایسۀ راهبردهای فراشناختی یادگیری
و انگیختگی شناختی بین رتبههای برتر و سایر
داوطلبان امتحانات ورودی سراسری دانشگاهها

Hoosien Zare. Ph.D.
Associate professor, Department of psychology, Tehran Payame_
_Noor University

Majid Saffarinia.Ph.D.

حسین زارع

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران

مجید صفارینیا

Associate professor, Department of psychology, Tehran Payam_e_Noor

دانشیارگروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران

University

*

Parisa Rezae. M. A.
in General Psychology. Tehran Payame Noor University

Abstract
The purpose of this study was to determine the
differences between meta-cognitive learning strategies,
perfectionism, and cognitive arousal of the high
ranks and other candidates of university entrance
examination. Research methodology was ex-post
facto and statistical population consisted of
mathematics high rank and other candidates of
University entrance examination in Tehran.
Among these groups 50 candidates were high rank
ones and another 50 were other candidates who
were selected through objective sampling method
and available one, respectively. The measurement
instruments included Learning and Study
Strategies Inventory (LASSI, Weinstein, 1987),
Perfectionism Inventory (PI, Hill et al, 2004) and
Dissonance Arousal and Reduction Questionnaire
(DARQ, Harmon- Jones). The data were analyzed
by analyzing multi variance (MANOVA). The
results revealed that there was a significant difference
between meta-cognitive learning strategies, perfectionism
and reduction of cognitive inconsistency among
high ranks and other candidates of national
university entrance examination (P<0.05). However,
there was no significant difference between cognitive
arousal of the two groups.
Key words: Meta-cognitive learning strategies,
Perfectionism, Cognitive arousal, High ranks candidates.
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مقدمه
موفقیت تحصیلی به جلوهای از وضعیت تحصیلی دانشآمووز
یا دانشجو اشاره دارد که نشاندهندۀ نمرۀ یوک دوره ،میوانگی
نمرات برای مجموعهای از دورههوا در یوک دری یوا میوانگی
نمرات دورههای مختلف است (اعرابیان ،خداپناهی ،حیدری و
صالح صدقپور .)5333 ،موفقیت تحصیلی به عوامو مختلیوی
بستگی دارد که برخی از آنها نظیر هوش ،توانایی ،یادگیریهای
قبلی (راهبردهای یادگیری) ،ماهیت شوناختی دارنود .در مقابو
برخی دیگر نظیور محویخ خوانوادگی ،وی گویهوای شخصویتی
(کمالگرایی) و جایگواه اجتمواعی و اقتصوادی ،ییرشوناختی و
باالخره برخی دیگر انگیزشی هستند (عابدینی .)5334 ،از میان
عوام اشاره شده بهکارگیری راهبردهای یادگیری بهعنوان یکی
از عوام تعیی کنندۀ موفقیوت تحصویلی شوناخته شوده اسوت
(گری  ،کاسوتا ،روبرتسوون ،پنوو دیکنوز .)4959 ،4راهبردهوای
یادگیری 3را میتوان طرح کلی 2در نظر گرفت که فراگیر آن را
برای تعیی چگونگی بهتر دست یافت به هدف کلوی تحصوی
پیش از پرداخت به خودِ امر یادگیری تهیه میکند (شعارین اد،
 .)5333پینتریچ و دیگروت5009( 1؛ به نق از حسینینسو،،
ساک آذری و تاجالدینی )5334 ،راهبردهای یادگیری را شام
راهبردهای شوناختی ،6فراشوناختی وخوودنظ دهوی مویداننود.
راهبردهای فراشناختی یادگیری ،راهبردهای سواختاری هسوتند
که به یادگیرنده اجازۀ استیاده از فراشوناخت را در حو مسو له
میدهند .ای راهبردها شام بررسی آگاهانۀ یادگیری ،طراحوی
و انتخووار راهبردهووا ،بررسووی پیشوورفت یووادگیری ،تصووحیح
اشتباهها ،تحلی کارایی راهبردهای یادگیری و تغییر رفتارهوا و
راهبردهای یادگیری در زمان الزم است (کی  ،پوار و بواا ،3
4990؛ هابنر ،نوکلس و رنک .)4959 ،3
0
در بررسی راهبردهای یادگیری باید دو مؤلیۀ مه شناخت
و فراشناخت 59را مدنظر قورار داد .شوناخت اصوالحح وسویعی
است که بیشتر در ارجاع به فعالیتهای ذهنی مث تیکر ،ادرا
و اسووتدالل اسووتیاده موویشووود (عبدخوودا ی و ییوواری.)5330 ،

شناختها همچنی شام افکار ،باورها ،نگرشها و ارزشهایی
هستند که یک فرد آگاهانه دربارۀ خوودش ،رفتوارش و محویخ
پیرامونش دارد (لستر و یانگ .)4990 ،55شناختهای یک فورد
ممک است هماهنگ ،ناهماهنوگ یوا نوامربو باشوند .داشوت
شناختهای ناهماهنگ سب ،ناهماهنگی شناختی می شوود کوه
حالت ناخوشایندی از برانگیختگی است که فرد را بوه کواهش
ناهماهنگی برمیانگیزد و بر عملکرد تو ییر مویگوذارد (بهنور و
وانک .)5332 ،54پ وهشهای بسیاری نشان داده که ناهماهنگی
شناختی ممک است به کاهش در عملکرد منجر شوود .تیسویر
53
اصولی ای یافتهها آن است که ناهماهنگی شوناختی انگیختگوی
شناختی را افزایش مویدهود و ایو افوزایش ممکو اسوت در
تکلییی که بهدنبوال آن انجوام مویشوود تغییور بوهوجوود آورد
(فرانک  .)5330 ،52انگیختگی یک اصو انگیزشوی مربوو بوه
وی گیهای شخصیت است و بیانگر انواع فرایندهایی است کوه
بر هوشیاری ،بیداری و فعالسازی تسلخ دارد (ریو.)5333 ،51
عحوه بر راهبردهای یادگیری و عوام انگیزشی ،شماری از
خصوصیات شخصیتی نیوز بور کوارایی تحصویلی تو ییر دارنود
(ارونسون5330 ،56؛ کوو  ،هیووز و لیوو4993 ،53؛ گوادریوو و
تامسون4959 ،53؛ ورنر و فیلیون و گادریوو4959 ،50؛ یلمواز،49
 ،)4959که از جملۀ آنها میتوان بوه کموالگرایوی اشواره کورد.
کمالگرایی 45یک خصوصیت شخصیتی است که باعث میشود
سالح انتظار و توقع فرد نسبت به عملکورد خوود و اطرافیوانش
بهشدت افزایش یابد (افشار ،اسداللهی و یابتقدم .)5336 ،ای
وی گی شخصیتی یک نیاز قوی برای انجام دادن اموور زنودگی
فردی بهصورت کامحً بیعی ،است (کو و کرنوی.)4990 ،44
تری و شورت و همکاران (5001؛ به نق از بشارت ،جوش لوو
و میرزمانی ،)5336 ،براسای تقسی بنودی بهنجوار و نوروتیوک
کمووالگرایووی در چووارچور یووک الگوووی نظووری ،دو نوووع
43
کمالگرایی مثبت و منیی را متمایز کردند .کمالگرایی مثبوت
به آن دسته از شناختها و رفتارهایی اطحق میشود که هودف
کس ،موفقیت و پیشرفتهای سالح باال بهمنظوور دسوتیابی بوه

2. Greene, Costa, Robertson, Pan & Deekens
4. general plan
6. cognitive strategies
8. Hubner, Nuckles & Renkl
10. metacognition
12. Bohner & Wanke
14. Franken
16. Aronson
18. Gaudreau & Thompson
20. Yilmaz
22. Cook & Kearney

1. academic achievement
3. learning strategies
5. Pinterich & De Groot
7. Kim, Park & Baek
9. cognition
11. Lester & Yang
13. arousal
15. Reeve
17. Kwok, Hughes & Luo
19. Verner-Filion & Gaudreau
21. perfectionism
23. positive perfectionism
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پیامدهای مثبوت اسوت و کموالگرایوی منیوی 5بوه شوناختهوا و
رفتارهووایی گیتووه موویشووود کووه هوودف آن کسوو ،موفقیووتهووا و
پیشرفتهای سالح باال بهمنظور اجتنار یا فرار از پیامدهای منیوی
است .از آنجا که فرد کمالگرا برای رسویدن بوه معیارهوای خوود
تحش میکند و ایو توحش روی پیشورفت او تو ییر مویگوذارد،
کمالگرایی بهعنوان میهوم اصلی در در تیاوتهوای فوردی در
حیالۀ عملکرد تحصیلی در نظر گرفته میشود (هانچان.)4959 ،4
برخی از مالالعات گذشته در زمینوۀ موفقیوت تحصویلی بوه
بررسی نقش عوام شناختی ،انگیزشی و شخصیتی بر موفقیوت
تحصوویلی پرداختووهانوود (پنوواهی و آزاد فووحح5336 ،؛ کاپووان،3
 .)4959در مالالعهای بوستا ،پرینس ،الشوت و هاماکر)4999( 2
به بررسی همزمان تواناییهوای ذهنوی ،سوبکهوای یوادگیری،
شخصیت و انگیزۀ پیشرفت بهعنوان پیشبینیکنندههای موفقیت
تحصیلی در آموزش عوالی پرداختنود .ابوالحسونی و اسومعیلی
( )5330در مالالعهای که روی عوام مؤیر بر موفقیت رتبههای
برتر ،متوسخ و پذیرفتهنشدگان آزمون سراسری انجام دادند ،به
ای نتیجه دست یافتند که عوام مؤیر در موفقیوت سوه گوروه
مشابه بوده و تنها عام متیواوت شورایخ نامسواعد بیرونوی در
گروه پذیرفتهنشدگان است .بررسیهای دیگر نشاندهندۀ رابالۀ
موفقیت تحصیلی با وی گیهای شخصیتی ،سبکهای یوادگیری
(دی رد5006 ،؛ دی رد و اسووکنبر  ،)5006 ،1جهووتگیووری
هوودف ،راهبردهووای یووادگیری (خووادمی و نوشووادی5331 ،؛
محس پور ،حجازی ،کیوامنش ،)5336 ،انگیوزه بورای تحصوی
(یوسیی ،قاسمی ،فیروزنیوا5333 ،؛ اسوتوبر و رمبواو،)4993 ،6
کمالگرایوی (کاسوترو و رایوس ،)4993 ،3کموالگرایوی مثبوت
(اسووتامو و پووارکر4999 ،3؛ بووایلینووگ ،اسوورا یلی ،اسوومیت و
آنتونی4993 ،0؛ استوبر و کوریتینوگ )4993 ،59و راهبردهوای
فراشناختی یادگیری (اسکندری و صیری5334 ،؛ کرمی ،دالور،
بهرامووی و کریمووی5332 ،؛ عبابوواف5333 ،؛ هاشوومی و همتووی،
5333؛ چییو ،وینگ و ای چاو و مکبراید و چانوگ4993 ،55؛
ابار و لوکر ،4959 ،54نق از یعقورخانی )4959 ،53هسوتند .در
2. Hanchon
4. Busato, Prins, Elshout & Hamaker
6. Stoeber & Rambow
8. Stumpf & Parker
10. Kersting
12. Abar & Loker
14. Aiken & Dreger
16. Farsides & Woodfield
19. Fabio & Palazzeschi

سالهای  5039توا  5009هو  ،نظریوهپردازانوی چوون ایکو و
دراجر )5065( 52و فهنما و شرم  )5036( 51به نقش متغیرهای
انگیزشی بر کارکرد تحصیلی دانشآموزان توجه کردند (به نق
از عابوودی ،عریضووی ،توواجی و شووواخی .)5332 ،همچنووی
بررسیهای گذشته نشواندهنودۀ تو ییر انگیوزش (فارسویدی و
وودفیلد4993 ،56؛ الیارو ،آمانواتیلر ،گوونزالس بواک  ،باماکوا و
همکار4990 ،53؛ گرازیانو ،ریوایس ،کیانی ،کالکینس،)4993 ،53
خودنظ جویی (فابیو و پاالزسوکی )4990 ،50و خصیصوههوای
شخصیتی (فارسویدی و وودفیلود4993 ،؛ فوابیو و بوسوینی،49
 )4993بر موفقیت تحصیلی است.
در جمعبندی مبانی نظری و پ وهشی انجامشوده مویتووان
گیت یکی از موؤیرتری راههوا بورای یوافت عوامو موؤیر بور
موفقیت تحصیلی ،شناسایی تیاوتهایی اسوت کوه بوی افوراد
موفق و ناموفق در تحصی وجود دارد .شناسایی ای تیاوتهوا
به تعیی راهکارهایی برای شناخت عوام موؤیر در موفقیوت و
افت تحصیلی منجر میشود و ای مه به برنامهریزان آموزشوی
کمک میکند تا عوام مثبت ت ییرگوذار را بهبوود بخشوند و از
ت ییر عوام منیی بکاهند .بررسیهای به عم آمده نشان داد که
تاکنون در زمینۀ تیاوتهای شوناختی (راهبردهوای یوادگیری)،
شخصیتی (کمالگرایی) و انگیزشی (انگیختگی شوناختی) بوی
رتبههای برتر کنکور سراسری بهعنوان افراد موفق در تحصوی
و داوطلبان عادی بهعنوان گروه ناموفق در تحصوی  ،پ وهشوی
انجام نگرفته است .بر هموی اسوای در ایو پو وهش هودف
تعیی تیاوت بی راهبردهای فراشناختی یادگیری ،کمالگرایوی
و انگیختگی شناختی بی رتبوههوای برتور کنکوور سراسوری و
داوطلبان عوادی در نظور گرفتوه شود توا از ایو طریوق دانوش
پ وهشی در ای حوزه در دستری قرار گیرد.
روش
روش پژوهش ،جامعۀ آماری و نمونه :روش پ وهش حاضور
پووسرویوودادی و جامع وۀ آموواری پ و وهش را دو گووروه ،یکووی
1. negative perfectionism
3. Çapan
5. De Raad & Schouwenburg
7. Castro & Rice.
9. Bieling, Israeli, Smith & Antony
11. Chiu, Wing-Yin Chow & Mcbride-Chang
13. Yaghobkhani
15. Fennema & Sherman
17. Alfaro, Umana- Taylor, Gonzales- Backen, Bamaca et al.
18. Graziano, Reavis, Keane & Calkins
20. Fabio & Busoni
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دانشجویان شای به تحصی دارای رتبۀ قبولی زیر  199در رشتۀ
ریاضی دانشکدۀ برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در سوال
تحصیلی 5309و 5330و یک گروه از داوطلبان رشتۀ ریاضی کوه
در کنکور سراسری  5330قبول نشده و در شهر تهران به کوحی
کنکور میرفتند ،تشکی دادند .از میان دو جامعۀ آماری دو گروه
پنجاه نیری بهعنوان نمونۀ پ وهش انتخوار شودند .از آنجوا کوه
سازمان سنجش فهرسوت اسوامی داوطلبوان پشوت کنکوور را در
اختیار پ وهشگران قرار نداد ،روش نمونهگیری داوطلبوان عوادی
بووهصووورت در دسووتری و روش نمونووهگیووری رتبووههووای برتوور
بهصورت هدفمند انجام گرفوت .از بوی  599پرسشونامۀ توزیوع
شده 03 ،پرسشونامه بوه پ وهشوگر بازگشوت شود کوه  23نیور
(15/6درصد) از شرکتکنندگان پسور و  21نیور ( 23/2درصود)
دختر و  26نیر ( 20/1درصد) دارای رتبۀ برتر و  23نیور (19/1
درصد) داوطل ،عادی بودند.

همکار )4992( 2معرفی کردنود .ایو پرسشونامه  10پرسوش و
3خردهمقیای دارد و مقیای پاسخگویی آن پن درجهای (کامحً
مخالی = 5تا کامحً موافق = )1است .ای پرسشنامه را در ایوران
جمشیدی ،حسی چاری ،حقیقت و رزموی ( )5333ترجموه و
هنجاریابی کردنود .جمشویدی و همکواران ( )5333بوا حوذف
3پرسش از پرسشنامۀ اصلی 6 ،خردهمقیای به نوامهوای تلقوی
منیی از خود ،نظ و سوازماندهی ،هدفمنودی ،ادرا فشوار از
سوی والدی  ،تحش برای عالی بوودن و معیارهوای بواال بورای
دیگران را که از ترکی ،امتیازات خردهمقیایهای توحش بورای
عالی بودن ،هدفمندی و نظ و سوازماندهی بعود کموالگرایوی
مثبت و از ترکی ،امتیازات خردهمقیایهای معیارهای باال برای
دیگران ،ادرا فشار از سوی والدی و تلقی منیی از خود ،بعد
کمالگرایی منیی حاص میشود را معرفی کردهاند .امتیاز کلوی
کمالگرایی نیز از مجموع امتیازات عوامو ششوگانه بوهدسوت
میآید .جمشیدی و همکاران ( )5333پایایی ک ای مقیای را
به روش آلیای کرونباخ  9/09گزارش کردهاند .در ای پ وهش
آلیای کرونباخ ک پرسشنامه برابر با  9/33بهدسوت آمود .یوک
نمونه از سؤاالت ای پرسشنامه بوه ایو شورح اسوت :مو بوه
توصیههای دیگران در مورد خودم خیلی حسای هست .
پرسشنامۀ ناهمیاهنگی شیناختی :)DARQ( 1بورای سونجش
ناهماهنگی شناختی از پرسشنامه ای استیاده شد که هوارمون وو
جونز ( به نق از زندی )5330 ،معرفوی کورد .ایو پرسشونامه
43سؤال ،دو خردهمقیای بوه نوامهوای برانگیختگوی و کواهش
ناهماهنگی دارد و مقیای پاسخگویی آن پن درجهای لیکورت
( =5هرگز تا  = 1همیشه) است (زندی .)5330 ،ای پرسشونامه
برای سنجش تیاوتهای فردی مورتبخ بوا فراینود ناهمواهنگی
شناختی طراحی و ارا ه شده و در ایوران زنودی ( )5330آن را
هنجاریووابی کوورده اسووت .زنوودی ( )5330پووس از بررسووی
شاخصهای روانسونجی اولیوۀ پرسشونامه ،سوه پرسوش را از
پرسشنامۀ اصلی حذف و تعداد پرسشهای آن را به  41پرسش
رسانده است .الزم به ذکر است که پرسشهوای خوردهمقیوای
برانگیختگی ای پرسشنامه بوهصوورت معکووی نمورهگوذاری
موویشووود .زنوودی ( ،)5330ضووری ،پایووایی خووردهمقیووای
برانگیختگی ناهماهنگی و کاهش ناهماهنگی را به روش آلیای
کرونباخ به ترتی ،برابر با  9/32و  9/32گزارش کرده است .در
پ وهش حاضر آلیای کرونباخ دو خردهمقیای مورد اشاره برابر
با  9/31و  9/35بوهدسوت آمود .یوک نمونوه از سوؤاالت ایو

2.Weinstein
4. Hill, Huelsman, Furr, Kibler, Vicente et al

1. Learning and Study Strategies Inventory
3. Perfectionism Inventory
5. Dissonance Arousal and Reduction Questionnaire

ابزار سنجش
سیییاهۀ راهبردهییای یییادگیری ( :)LASSIبوورای سوونجش
4
راهبردهای یادگیری ،از پرسشنامهای استیاده شد که وینشوتای
(5033؛ به نق از هاشمی و همتوی )5333 ،معرفوی کورد ،ایو
پرسشنامه  33پرسوش و  59خوردهمقیوای (انگیوزش ،نگورش،
مدیریت زمان ،آرامش هیجانی ،تمرکز ،پردازش اطحعات ،فنون
مالالعووه ،انتخووار نکووات اصوولی ،خودآزمووایی و راهبردهووای
امتحاندهی) دارد و مقیوای پاسوخگویی آن پون درجوهای (=5
اصحً تا  =1تقریباً همیشه) است (هاشمی و همتی .)5333 ،ای
پرسشنامه برای سونجش رفتارهوا و تصوورات آشوکار و نهوان
مرتبخ با یادگیری موفق طراحوی و ارا وه شوده و بوه برخوی از
سؤالها نیز بهصورت معکووی امتیواز داده مویشوود .یوسویی
( )5330نسخهای از ای پرسشنامه را در پ وهش خود اسوتیاده
کرد و آلیای کرونباخ  59خردهمقیای ای پرسشنامه را در دامنۀ
 9/32تا  9/33و پایایی بازآزمایی آنها را در دامنۀ  9/35تا 9/31
گزارش کرده است .در ای پ وهش از امتیاز کلی ای پرسشنامه
استیاده شد .آلیای کرونباخ کلی پرسشنامه در پو وهش حاضور
برابر با  9/33بهدست آمد .یک نمونه از سؤاالت ای پرسشنامه
به ای شرح است« :هنگام گوش کوردن بوه مالالو ،مویتووان
مالال ،مه را از مالال ،ک اهمیت تمیز ده ».
سیییاهۀ کمییالگرایییی :)PI( 3بوورای سوونجش کمووالگرایووی از
سیاهه ای استیاده شد که هی  ،هولسم  ،فارر ،کیبلر ،ویسونته و
5
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دادن توضیحات الزم در اختیار نمونههای در دستری که مایو
به پرکردن پرسشنامهها بودنود ،قورار گرفوت توا پاسو دهنود.
دادههای حاص از پرسشونامههوای پو وهش از طریوق تحلیو
واریانس چندمتغیری ( )MANOVAاز طریوق نورمافوزار بسوتۀ
آماری برای علوم اجتمواعی ( )SPSSنسوخۀ  52موورد تحلیو
قرار گرفت.

پرسشنامه به ای شرح اسوت« :پوس از اینکوه روی موضووعی،
سخت کار و تحش میکن  ،پشیمان و مردد میشوم کوه آیوا آن
کار ارزش ای تحش را داشته است یا خیر».
روش اجرا و تحلیل
پووس از مراجعووه بووه دانشووگاه صوونعتی شووریف و انجووام
هموواهنگیهووای الزم ،پرسشوونامههووای پوو وهش در اختیووار
دانشجویانی که دارای مح های ورود (رتبۀ قبوولی زیور )199
به پ وهش بودند ،قرار گرفت تا بهصورت فردی پاسو دهنود.
در کحیهای کنکور نیز پرسشنامهها بهصورت فوردی پوس از

یافتهها
در جدول  5میانگی و انحراف معیار متغیرهای پو وهش بورای
رتبههای برتر کنکور سراسری و داوطلبان عادی ارا ه شده است.

جدول 1ی میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در رتبههای برتر کنکور سراسری و داوطلبان عادی
کمالگرایی

راهبردهای یادگیری

کمالگرایی منفی

کمالگرایی مثبت

برانگیختگی

کاهش

شناختی

ناهماهنگی

رتبۀ برتر

داوطلب عادی

رتبۀ برتر

داوطلب عادی

رتبۀ برتر

داوطلب عادی

رتبۀ برتر

داوطلب عادی

رتبۀ برتر

داوطلب عادی

رتبۀ برتر

داوطلب عادی

M

121/12

132/35

155/53

131/5

31/13

35/31

32/53

33/13

52/55

53/23

52/52

53/23

SD

13/155

55/15

12/55

11/53

11/3

11/521

13/13

15

3/13

3/335

5/33

5/12

گروه

جدول 1ی خالصۀ نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری متغیرهای پژوهش رتبههای برتر کنکور سراسری و داوطلبان عادی
متغیرها

SS

df

MS

F

P

توان

راهبردهای یادگیری

5352/523

1

5352/523

3/215

2/225

2/315

کمالگرایی کلی

3532/525

1

3532/525

13/515

2/221

2/335

کمالگرایی مثبت

1335/325

1

1335/325

13/253

2/221

2/335

کمالگرایی منفی

1525/355

1

1525/355

2/533

2/211

2/551

برانگیختگی شناختی

55/523

1

55/523

1/533

2/151

2/115

کاهش ناهماهنگی

133/151

1

133/151

5/133

2/255

2/315

چنانکه در جدول  5مشاهده میشود ،میوانگی راهبردهوای
فراشووناختی یووادگیری ،کمووالگرایووی ،کمووالگرایووی مثبووت،
کمالگرایی منیی و کاهش ناهماهنگی شناختی داوطلبان عادی،
باالتر از رتبههای برتر کنکور سراسری است .در جدول  4نتای
تحلیو واریووانس چنوودمتغیری در راسووتای مقایسووۀ متغیرهووای
پ وهش در گروههای نمونۀ پ وهش ارا ه شده است.

چنانکه در جودول  4مشواهده مویشوود ،بوی راهبردهوای
فراشووناختی یووادگیری ( ،)P>9/95 ، F= 3/653کمووالگرایووی
( ،)P>9/95 ، F=50/352کمووالگرایووی مثبووت (، F=50/930
 ،)P>9/95کمالگرایی منیوی ( )P>9/95 ، F=6/303و کواهش
ناهمووواهنگی شوووناختی ( )P>9/91 ، F=2/511در دو گوووروه
رتبههوای برتور کنکوور سراسوری و داوطلبوان عوادی تیواوت
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معناداری وجود دارد ،اما بی برانگیختگوی شوناختی رتبوههوای
برتر کنکور سراسری و داوطلبان عادی تیاوت معناداری وجود
ندارد (.)P<9/91
بحث
ایو پو وهش کووه بووا هوودف مقایسوۀ راهبردهووای فراشووناختی
یادگیری ،کمالگرایی و انگیختگی شناختی بی رتبههوای برتور
کنکور سراسری و داوطلبان عادی اجرا شد ،نشان داد کوه بوی
راهبردهای فراشناختی یادگیری رتبههای برتر کنکور سراسوری
و داوطلبان عوادی تیواوت معنواداری وجوود دارد (جودول .)4
بهعبارت دیگر نتای پو وهش حاضور نشوان داد کوه داوطلبوان
عادی از راهبردهای فراشناختی یادگیری بیشتر استیاده میکنند.
ای یافته با نتای مالالعات اسکندری و صیری ( ،)5334عباباف
( ،)5333چییو و همکواران ( )4993و یعقوورخوانی ()4959
ناهماهنگ اسوت .نتوای مالالعوات پ وهشوگران نشوان داد کوه
دانشآمووزان و دانشوجویان موفوق از راهبردهوای فراشوناختی
یادگیری بیشتر از دانشآمووزان و دانشوجویان نواموفق اسوتیاده
میکنند .ای ناهمسویی در نتای را میتووان بوا نحووۀ انتخوار
نمونهها و ابزار مورد استیاده مرتبخ دانست .در مالالعات موورد
بررسی دانشآمووزان و دانشوجویان قووی و ضوعیف براسوای
معدل درسی از ه متمایز شدهاند ،در حالی که در ای مالالعوه
رتبههای برتر کنکور سراسری بوهعنووان گوروه موفوق در نظور
گرفته شدهاند .بدون شک رتبههای برتر از توانواییهوای ذهنوی
باالیی برخوردارند و ممک است به واسالۀ توانایی بواالیی کوه
دارند برای یادگیری کمتر از راهبردهوای فراشوناختی یوادگیری
استیاده کنند .همچنی داوطلبان ناموفق در کنکور سراسری ه
ممک است موقع امتحان ،اضالرار زیادی را تجربه کنند و ای
اضالرار موج ،اختحل در یوادآوری مالالو ،و موانعی بورای
موفقیت آنان در کنکور شود.
همچنی برای تبیی یافتههای ای پ وهش در حوزۀ تیاوت
معنادار بی رتبههای برتر کنکور و سایر داوطلبان میتوان گیت
که عام موفقیت رتبههای برتر کنکور سراسری در بهکارگیری
راهبردهای فراشناختی یادگیری نیست و ممک است توصیه به
کاربرد و استیاده از راهبردهای فراشناختی یوادگیری در کموک
به دانشآموزان برای یلبه بر کمبودها و ضوعفهایشوان (بورای
شرکت در کنکور سراسری) کوافی نباشود (هوابنر و همکواران،
 .)4959از طرف دیگر یافتۀ پ وهش حاضر در ایو بخوش بوا
نتیجۀ مالالعۀ عبدخدا ی و ییاری ( )5330که در بررسی خوود
به ای نتیجه رسیدند که همبستگی معناداری بی رتبۀ کنکور و
استیاده از راهبردها وجود ندارد ،همسویی ندارد.

نتای دیگر پ وهش حاضر نشان داد کوه تیواوت معنواداری
بی کمالگرایی رتبههوای برتور کنکوور سراسوری و داوطلبوان
عادی وجوود دارد (جودول  .)4در واقوع نتوای نشوان داد کوه
داوطلبان عادی ،کمالگراتر از رتبههای برتور کنکوور سراسوری
هستند .ای بخش از نتای با نتیجوۀ مالالعوۀ کاسوترو و رایوس
( )4993مبنی بر اینکه کمالگرایی بهطوور معنواداری پیشورفت
تحصیلی را پیشبینی میکند ،همسو نیست ،ولی با نتای مالالعۀ
پنوواهی و آزاد فووحح ( )5336و کاپووان ( )4959همسووویی دارد.
یافتههای مالالعۀ پناهی و آزاد فحح ( )5336نشاندهندۀ تجربوۀ
تنیدگی بیشتر افراد کمالگراست .کاپان ( )4959نیز در پ وهش
خود به ای نتیجه رسید که دانشجویان کمالگرا ،تعل تحصیلی
بیشتری را تجربه میکنند .ای نتای از چند جنبوه قابو بحوث
است .کمالگرایان به سب ،ماللقگرایی ،بسیار مستعد اضالرار
هسوووتند (افشوووار و همکووواران .)5336 ،اضوووالرار از جملوووه
هیجانهای منیوی بوهشومار مویآیود و بوهطوور قالوع موجو،
درماندگی میشود .از طرف دیگر اضالرار برانگیزاننده است و
براسووای بعضووی از نظریووههووای انگیزشووی و برانگیختگووی ،در
صووورت وجووود میووزان ماللوووبی از برانگیختگووی ،احسووای و
عملکرد افراد ،در بهتری حد خود خواهد بود .اما برانگیختگوی
بسیار ک یا بسیار زیاد ،موج ،اخوتحل در عملکورد مویشوود
(ریو .)5333 ،ای احتمال وجود دارد که داوطلبوان نواموفق در
کنکور سراسری ه بهواسوالۀ کموالگورا بوودن موقوع امتحوان
اضالرار زیادی را تجربه کرده و ای اضالرار موج ،اخوتحل
در عملکرد آنها در موقع امتحان و مانعی برای موفقیت آنان در
کنکور شده باشد .از طرف دیگر داوطلبوان نواموفق در کنکوور
سراسری بهواسالۀ وی گی کمالگرایی ،بیشتر بر ایبوات توانوایی
خود تمرکز دارند و بهبوود بخشویدن توانوایی خوود را نادیوده
میگیرند .ای نادیده گرفت توانایی در درازمودت بور عملکورد
آنها ت ییر منیی میگذارد (اسوتوبر و رم بواو .)4993 ،همچنوی
ای افراد بهدلی تری از ارتکار اشتباه بیشتر در تحصی تعل
میکنند (کاپان .)4959 ،افرادی که تعلو مویکننود بوهصوورت
اختیاری و ییراصولی انجام عملی را به تعویق میاندازند و کار
خود را ای گونه توجیه میکننود کوه در شورایخ تحوت فشوار،
عملکرد بهتری دارند (استوبر و رم بواو .)4993 ،هموی مسو له
ممک است باعث از دست دادن فرصتهای مناس ،و موانعی
برای موفقیت آنها شود.
در پ وهش حاضر همچنی بی کمالگرایی مثبوت و منیوی
رتبههوای برتور کنکوور سراسوری و داوطلبوان عوادی تیواوت
معناداری وجود دارد ( نتای نشان داد که کمالگرایوی مثبوت و
منیی داوطلبان عادی نسبت به رتبههای برتر ،باالتر است) .ایو
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نتیجه با نتای مالالعات استامو و پوارکر ( ،)4999بوایلینوگ و
همکاران ( ،)4993گادریو و تامسون ( )4959و ورنر و فیلیوون
و گادریو ( ،)4959مبنی بور اینکوه بوی کموالگرایوی مثبوت و
موفقیت تحصویلی رابالوۀ مثبوت وجوود دارد ،ناهمسوو اسوت.
کمالگرایوی مثبوت سوازهای ایجوابی و ت ییودی اسوت .چنوی
سازهای ،بر مثبتنگری و توجه به موفقیتها بنا میشود و فورد
را برای رسیدن به اهداف و پیامدهای مثبت تجهیز میکند .ایو
سازوکار ت ییرگذاری کمالگرایی مثبت بهجای تحمی اضالرار
و نگرانووی در مووورد تحقووق نیووافت اهووداف و معیارهووای
دستنیافتنی ،خوشبینی نسبت به تحقق اهداف و آرموانهوای
تحققپذیر را در فرد فعال میسازد(بشارت ،نادعلی ،زبردست و
صالحی.)5333 ،در واقع جنبههوای مثبوت کموالگرایوی باعوث
انجام دقیق و بینقص مسؤولیتها ،ریزبینی و توجه به جز یات
میشود (افشار و همکاران .)5336 ،با توجه به ای وی گیهای
کمالگرایی مثبت ،آنچه به نظر میرسود ،باعوث موفوق نشودن
داوطلبووان در کنکووور سراسووری بووا وجووود دارا بووودن ایوو
خصوصیات میشود ،ای است که ریزبینی و توجه به جز یوات
در داوطلبان عادی ممک است آنها را بوه مالالعوۀ موضووعات
ییرضروری وادار سوازد و زموان مییود بورای مالالعوۀ مالالو،
مناس ،را از آنها بگیرد و مانع موفقیت آنها در امتحان شود .بوه
نظر میرسد زمانی که یادگیرندگان در راباله با تکلیف یادگیری
شک و تردید میکنند ،بوهگونوهای عمو مویکننود کوه گوویی
میخواهند فقخ کاری در ای زمینه انجام داده باشند .به هموی
دلی نیز بحتکلییی ممک است مانعی برای موفقیت آنها شود.
از طرف دیگر نتای مربو به باالتر بودن کمالگرایی منیی
داوطلبان ناموفق (عادی) با داوطلبان موفق در کنکور بوا نتوای
مالالعات فراست (5005؛ نقو از پنواهی و آزاد فوحح،)5336 ،
گادریو و تامسون ( ،)4959ورنروو فیلیوون و گوادریوو ()4959
همسو است .فراست (5005؛ نق از پناهی و آزاد فحح)5336 ،
در بررسی خود به ای نتیجه رسید که افراد کموالگورای منیوی
بسیار نگوران اشوتباه کوردن هسوتند و در عمو ممکو اسوت
جهتگیری شکست را به تکالیف و امتحانات نشان بدهنود .از
نظر هی ( )4992تمرکوز بور اشوتباهها بوا کموالگرایوی منیوی
همبستگی دارد .نتای بررسی گادریوو و تامسوون ( )4959هو
نشان می دهد که کمالگرایی معالوف به نگرانیهوای سنجشوی
محض بوا نتوای فووقالعواده ضوعیف در عملکورد و پیشورفت
تحصیلی مرتبخ است .الزم به ذکر اسوت کوه در کموالگرایوی
معالوف به نگرانیهای سنجشوی محوض ،ماننود کموالگرایوی
منیی ،افراد معیارهای کمالگرایانۀ برگرفته از فشارهای خارجی
را بدون اینکه بهصورت شخصی ارزیابی کنند یا ای معیارها را

درونی سازند ،بهکار می برند و دنبال میکنند .یافتههای مالالعوۀ
ورنر و فیلیون و گادریو ( )4959نشاندهندۀ وجود رابالۀ منیوی
بی کمالگرایی جامعهمدار و پیشرفت تحصیلی اسوت .از نظور
هی ( )4992کمالگرایوی جامعوهمودار بوا کموالگرایوی منیوی
همبستگی دارد .در تبیی ای نتای میتوان به ای نکتوه اشواره
کرد که کمالگرایی منیی سازهای اجتنابی است .ایو سوازه بور
بدبینی ،اضالرار و نگرانی در مورد شکستها و ناکامیهوا بنوا
شده و فرد را برای فرار و اجتنار از پیامدهای منیی به توحش
وادار موویسووازد .کمووالگرایووی منیووی براسووای ای و سووازوکار
ت ییرگووذاری ،اضووالرار و نگرانووی را در مووورد تحقووق نیووافت
اهداف و معیارهای آرمانی بر فرد تحمی مویکنود و بودبینی را
افزایش میدهد (بشارت و همکاران .)5333 ،همی بدبینی زیاد
برای موفقیت محدودیت ایجاد میکند.
همچنی جنبۀ منیی کمالگرایی در داوطلبان نواموفق کنکوور
سراسری ممک است بوا کواهش تودریجی بوازدهی و فعالیوت،
ناامیدی ،خود محمتگری و طیوره رفوت هموراه باشود (افشوار و
همکاران .)5336 ،داوطلبان ناموفق ممک است بهصورت موزم
مبتح بوه خودشناسوی و خودارزیوابی شودید باشوند ،از انتقواد و
سرزنش در مورد شکست در دستیابی به اهداف بترسند و محیخ
اطراف خود را پیوسته ارزیابی کنند .بهطوری که ای خودارزیابی
منیی و در ناتوانی در بورآوردن توقعوات و انتظوارات خوود و
دیگران ،مانع تحش حقیقی برای رسیدن به معیارهای عالی شوود.
بنابرای میتووان گیوت بوا آنکوه افوراد کموالگرای خودانتقوادگر
(منیی) برای پیشرفت ارزش قای هستند ،اما برای رسیدن بوه آن
واقعاً تحش نمیکنند .ایو افوراد بیشوتر سوازوکارهای دفواعی را
بهکار میبرند که ای به حس بوییبواتی و آسوی،پوذیری دربوارۀ
خود ،استمرار و تداوم میبخشد (هی  .)4992 ،بخش دیگوری از
نتووای ایو پو وهش نشووان داد کووه بووی برانگیختگووی شووناختی
رتبههای برتر کنکور سراسری و داوطلبان عادی تیاوت معناداری
وجود ندارد (جدول  .)4برخی پ وهشهای گذشته نشان داد کوه
ناهماهنگی شناختی ممک است به واسالۀ افزایش در انگیختگوی
به کاهش در عملکرد منجر شود .به ای معنی که ای انگیختگوی
موج ،تسهی اجرای تکالیف بعدی مویشوود و بوا عملکورد در
تکالیف پیچیدۀ بعدی تداخ مویکنود (فورانک  .)5330 ،نتیجوۀ
پ وهش حاضر ای یافته را ت یید نکرد.
باالخره نتای آخری بخش از نتای پ وهش حاضور نشوان
داد که بی ناهماهنگی شناختی رتبههای برتر کنکور سراسوری
و داوطلبان عوادی تیواوت معنواداری وجوود دارد (جودول .)4
بهطور صریحتر میتوان گیوت کوه داوطلبوان عوادی بیشوتر از
رتبههای برتر درصدد کواهش ناهمواهنگی برمویآینود .در ایو
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خصوص میتوان گیت که یکی از یافتههای مشتر بوهدسوت
آمده در بررسیهای مختلف روی ناهماهنگی شوناختی ،وجوود
تیاوت در واکنش به موقعیتهای برانگیزانندۀ ناهماهنگی است
(زندی  .)5330ای یافتهها با نتیجوۀ بررسوی حاضور هماهنوگ
است .توجه به ای نکته مه است که دنیا از یکسوو بوه موردم
منالقی و از سوی دیگر بوه کسوانی کوه ناهمواهنگی را کواهش
میدهند تقسی نشده است .اما بدون شک ای حقیقوت وجوود
دارد که مردم همه یکسان نیستند و در نتیجوه بعضوی بیشوتر از
دیگران قادر به تحم ناهماهنگی هستند (ارونسون .)5330 ،به
نظر میرسد رتبههوای برتور کنکوور سراسوری بیشوتر از افوراد
ناموفق قادر به تحم ناهماهنگی هستند .آنها نسوبت بوه تغییور
شناختهایشان مقاومترند و از طرف دیگر نسبت بوه احسوای
منیی مرتبخ با ناهماهنگی آگاهتر ،بنابرای کمتر قادرند از طریق
کوواهش تنوواقض آن را بکاهنوود (ارونسووون .)5330 ،از نظوور
ارونسون ( )5330کاهش ناهماهنگی ،رفتاری ناسازگارانه است.
به ای معنا که ای رفتار شخص را از فراگیری واقعیات مه یوا
پیدا کردن راهح های واقعی برای مسوا بواز مویدارد .رفتوار
کاهش ناهماهنگی ،رفتار دفاع از خود است و کسانی که مصم
به کاهش ناهماهنگی هستند به خالاهای خود اعتراف نمیکنند،
بلکه در عوض خالاهای خود را میپوشانند.
در مجموع نتای ای پ وهش نشان میدهد که بهکوارگیری
صرف راهبردهای فراشناختی یادگیری برای موفقیت در کنکور
سراسری کافی نیسوت ،بلکوه کموالگرایوی و ابعواد آن از جملوه
وی گیهایی هستند که مانع موفقیت داوطل ،در کنکور سراسری
میشوند .همچنی براسای نتای پ وهش حاضر میتووان نتیجوه
گرفت که انگیختگی شناختی با عملکرد فرد در کنکور سراسوری
ارتباطی ندارد ،ولی رتبههای برتر کنکور سراسری بیشتر از افوراد
ناموفق قادر به تحم ناهماهنگی هستند .جامعۀ آمواری پو وهش
حاضر و نوع پ وهش ،محدودیتهایی را در زمینۀ تعمی یافتههوا،
تیسیرها و اسنادهای علتشناختی متغیرهای مورد بررسی مالورح
میکننود .براسوای یافتوههوای پو وهش پیشونهاد مویشوود در
بررسوویهووای آینووده بووه مالالعوۀ همزمووان هوووش ،راهبردهووای
یووادگیری ،میووزان اطحعووات قبلووی ،وی گوویهووای شخصوویتی و
انگیزشی افراد موفق در تحصی پرداخته شود توا بتووان از ایو
طریق به تعیی ای مس له پرداخت که از بی ای متغیرها کودام
مورد پیشبینیکنندۀ قویتری برای موفقیت تحصیلی بوهشومار
میروند .همچنی پیشنهاد میشود که در بررسیهای آینوده بوه
ت ییر استیادۀ زیاد از کاهش ناهمواهنگی بور عملکورد پرداختوه
شود .باالخره اینکه چون شخصیت نقوش ییرقابو انکواری در
ابعاد مختلف زندگی و بهوی ه پیشرفت تحصیلی اییوا مویکنود،
انتظار میرود آموزش و پرورش در کنار سنجشهای گوناگونی

که در مقاطع مختلف تحصیلی به عم میآورد ،بخشوی را نیوز
به سنجش ابعاد روانی و شخصیت دانشآموزان اختصاص دهد
تا از ای طریق بتواند به دانشآموزان و خانوادههای آنهوا بورای
پیشرفت تحصیلی یاری رساند.
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