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طبقهای متناسب
نمونهگیری تصادفی  
پیامنور ،اصفهان ،علوم پزشکی و صنعتی اصفهان بود که با روش  
دانشگاههای  

نامههای هوش هیجانی و حالت فراشناخت استفاده
دادهها از پرسش  
جمعآوری  
با حجم نمونه انتخاب شدند .برای  
یافتهها نشانداد
دادهها ازتحلیلرگرسیونچندگانهاستفادهشد(بااستفادهازنرمافزار  .)SPSS
گردید.برایتحلیل 
دومؤلفهمدیریتخودوخودآگاهیازهوشهیجانی

) β=0/228, T=3/514 ,P≤0/0و )(β=0/145, T=2/253, P≤0/05

(و سه مؤلفه آگاهی فراشناختی ،بررسی خود و راهبردهای شناختی از فرا شناخت )β=0/298 , T=5/725, P≤0/01

کنندههای معناداری برای عملکرد
پیشبینی  
و  β=0/110 , T=2/147 , P≤0/05و  ( (β =0/257, T=4/890 , P≤0/01
تواناییهای فراشناختی در نظام

یافتهها حاکی از اهمیت پرورش هوش هیجانی و 
تحصیلی دانشجویان هستند  .
چالشهای بزرگ و کوچک جهان آینده

بهدنبال آمادهسازی یادگیرندگان برای رویارویی با 
آموزش عالی است که  
است .
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مورد پژوهش قرار گرفته است .با این حال ،باید در

مقدمه 
مهمترین مسائل برای متولیان تعلیم و
یکی از  

نظر داشت که عوامل و متغیرهای فردی آن چنان

بهخصوص مسؤوالن نظام آموزش عالی،
تربیت؛  

درهم تنیده و در تعامل با یکدیگر هستند که تعیین


عملکرد تحصیلی دانشجویان است .افراد با موفقیت

بهروست .
رو 
آنهابادشواری 
نقشوسهمهریکاز 

مییابند که
در تحصیل به موقعیت و جایگاهی دست  

روانشناسی
مطالعات انجام شده در حیطه  

از حداکثر نیروی درونی و بیرونی خود در راستای

بهعنوان
شناختیگویایآناستکهدانشفراشناختی 

اهداف آموزشی و تربیتی استفاده نموده ،شرایط الزم

ویژگیهای فردی تأثیر زیادی بر بهبود

یکی از 

میکنند.ایندر
رابرایزندگی اجتماعیموفقکسب  

عملکرد تحصیلی فراگیران دارد که الزم است بیشتر

عدم موفقیت در تحصیل زمینه
حالی است که  

به آن پرداخته شود (رادیلیکو .)2002 ،3در واقع،

مشکالت فردی و اجتماعی و انحراف از دستیابی به

روانشناسان برای تبیین دانش و نوع کنترل افراد بر


اهداف سیستم تعلیم و تربیت را به همراه دارد

فعالیتهای یادگیری ،از اصطالح جدیدی

افکار و 

(ریوکین و همکاران2005 ،1؛ به نقل از ماهاسنه،2

کردهاند .فالول و
موسوم به فراشناخت استفاده  

فناوریهای نوین در امر

 .)2014از سویی ،امروزه از 

همکاران )2001( 4فراشناخت را فرایندی دانستهاند

آموزش استفاده فراوانی میشود و با توجه به اهمیت

که در آن فراگیران از چگونگی یادگیری خودآگاهی

یادگیری مادامالعمر در زندگی و موفقیت انسان

دارند و هنگام عملکرد و پس از اتمام آن ،پیشرفت
5

دورههای مجازی و
راهاندازی  
دانشگاهها به  

امروزی 

میکنند .هافمن و اسپاتاریو ()2008
خود را ارزیابی  

کردهاند؛بهطوریکهافرادمیتوانند
الکترونیکیاقدام 

در پژوهشی نشان دادند که فراشناخت با یادگیری

بهراحتی از آموزش عالی
دورهها  
با شرکت در این  

رابطه مثبتی دارد .در واقع ،شناخت فرد درباره

بهرهمندگردند .


تواناییهای خود و آگاهی از راهبردهای شناختی و


عوامل مرتبط با عملکرد تحصیلی فراگیران از

میشود .به عبارت
فراشناختی 6باعث بهبود یادگیری  

بنظران
دیرباز مورد عالقه بسیاری از محققان ،صاح 


دیگر ،میتوان گفت که خودآگاهی شناختی یا

و دست اندرکاران آموزش عالی بوده است .از این

فراشناخت الزمه یادگیری مؤثر در هر مرحله از
7

8

رو ،متخصصان تعلیم و تربیت عوامل گوناگونی را

تحصیل است (استرنبرگ 1990؛ زیمرمن  1990 ،و

کردهاند که تأثیر زیادی بر عملکرد تحصیلی
مشخص  

ماهاسنه .)2014،

دانشآموزان و دانشجویان دارند .این عوامل را


به عالوه ،باید در نظر داشت که عوامل فردی از

میتواندرچهاردستهفردی،آموزشگاهی،خانوادگی


بهتنهاییقادربهتبیینعملکردتحصیلی
نوعشناختی ،

و اجتماعی تقسیم نمود (زهرا کار .)1386 ،از میان

افراد نیستند .به بیان دیگر ،عملکردهای شناختی تنها

بهعنوان موضوع اصلی در
این عوامل ،ابعاد فردی  
روانشناسی و علوم تربیتی مطرح شده و
مطالعات  
Rivikin etal
Mahaseneh

1
2

3

Rodilico
4
Flavell etal
5
Haffman & Spatario
6
meta cognitive and cognitive strategies
7
Sternberg
8
zimmerman
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در کنار عملکردهای هیجانی است که میتوانند

پژوهشها از

متناقض است؛ برای مثال ،برخی از 

کارایی بهینه خود را داشته باشند و به کارکردهای

جمله کوهسار و همکاران ( )1386و لعلی فاز و

بهتری بینجامند .از این رو ،طی چند دهه اخیر

دادهاند که هوش هیجانی
عسگری ( )1387نشان  

روانشناسان پرورشی مفهوم هوش هیجانی1را مطرح


تاثیری بر عملکرد تحصیلی ندارد .این در حالی است

کرده و تأثیر آن را بر فرایندهای شناختی و در نتیجه

که مطالعات دیگری؛ از جمله :براکت و کاتیوالك6

عملکرد تحصیلی یادگیرندگان مورد توجه قرار

( ،)2007پیترایدز و همکاران ،)2004( 7ماهاسنه

دادهاند .بار ـ آن )1997( 2هوش هیجانی را به عنوان


دادهاند
( )2014علویانی و مال حسینی ( )2012نشان  

شایستگیهایی

تواناییهای غیرشناختی ،دانش و 


مهارتهای

که هوش هیجانی رابطه معناداری با 

موفقیتآمیزی

بهطور 
میداند که فرد را قادر میسازد  


فراشناختی و با عملکرد تحصیلی دانشجویان عادی و

با شرایط مختلف زندگی انطباق یابد .در این راستا

غیرمجازی دارد .شایان ذکر است که پژوهش

گلمن)1995(3معتقداستافرادیکهکفایتهیجانی

دستجردی ( )2013تنها پژوهشی است که رابطه

تواناییهای بیشتری نیز برای تمرکز بر

بیشتری دارند ،

هوش هیجانی با پییشرفت تحصیلی را در دانشجویان

مهارتهای حل

مشکالت و همچنین ،استفاده از 

دورههای مجازی بررسی کرده است .نتایج این


مسأله دارند .بنابراین ،موفقیت فرد در آموزش و

پژوهش حاکی از این است که بین نمره کلی

یادگیری ـ خواه در مدرسه ،خواه در دانشگاه و خواه

دورههای مجازی در هوش هیجانی و
دانشجویان  

مؤلفههای
دردورههایحضورییاالکترونیکیـتنهابه 

پیشرفت تحصیلی آنان رابطه معناداری وجود دارد و

شناختی و فراشناختی وابسته نیست؛ بلکه با

مؤلفههای هوش هیجانی فقط سه مؤلفه
از میان  

مهارتهای هیجانی ،اجتماعی؛ از جمله هوش هیجانی

خوشبینی ،درك عواطف خود و دیگران و کنترل


مؤلفههای آن (داشتن انگیزه الزم ،توانایی منتظرماندن،
و 

پیشبینی پیشرفت تحصیلی این
عواطف ،قادر به  

اطاعت از دستورها و کنترل تکانه ،4مهارت کمک

بودهاند .
دانشجویان 

خواستنازدیگرانوبیاننیازهای هیجانی و آموزشی)
مرتبطاست(میروهمکاران .)2000،5

در مورد راهبردهای فراشناختی نیز یافتهها
کمابیش ناهمسو هستند؛ برای مثال ،پژوهشگران

با توجه به آنچه گفته شد ،دو عامل فراشناخت و

زیادی؛ازجمله:پرسلیوکاتاال،)1990(8موسولودیس

هوش هیجانی را میتوان به عنوان عوامل مهمی در

وفیلیپو،)2005(9سروروهمکاران،)2009(10رابطه

زمینهسازی بسترهای الزم برای عملکرد تحصیلی


فراشناخت و عملکرد تحصیلی را معنادار گزارش

دانشجویانتلقینمود.با این حال،مطالعاتبهدست

نکردهاند؛ حتی برخی از پژوهشگران از جمله پوکای


آمدهدرموردنقشایندوسازهدرعملکردتحصیلی

وبلومنفلد)1990(11رابطهایندومتغیررامنفینشان
6

1

emotional intelligence
Bar- On
3
Goleman
4
impulse control
5
Mayer etal
2

Brackett & Katulak
Petrides etal
8
Pressley & Katala
9
Mousoulides & Philippou
10
Sarwar etal
11
Pokay & Blumenfeld
7


/پژوهشهایعلومشناختیورفتاری،سالپنجم،شمارهدوم،پیاپی(،)9پاییزوزمستان 1394

104

پژوهشهایدیگری؛از

دادهاند.ایندرحالیاستکه


نمونهپژوهش حاضر عبارت است از  250نفر از

جمله مطالعات هافمن و اسپاتاریو ( ،)2008جوادی

دانشگاههای دولتی

دورههای الکترونیکی 
دانشجویان  

( )1389و ماهاسنه ( )2014از اهمیت فراشناخت در

شهر اصفهان (پیام نور ،اصفهان ،صنعتی اصفهان و

میکنند .متأسفانه،
تعیین عملکرد تحصیلی حمایت  

علومپزشکیاصفهان)کهبهصورتتصادفیطبقهای

طی جستجوهای متعددی از منابع معتبر اینترنتی و

متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند .به منظور

مهارتهای

غیراینترنتی،پژوهشییافت نشدکهرابطه

برآورد حجم نمونه از روش کوکران استفاده شد .از

فراشناختی و عملکرد تحصیلی را در دانشجویان

کل افراد نمونه  75نفر از دانشگاه پیام نور 58 ،نفر از

دورههای الکترونیکی بررسی کرده باشد .در واقع،


دانشگاهاصفهان67،نفرازدانشگاهصنعتیاصفهانو

پژوهشماهاسنه()2014تنهاپژوهشیاستکهرابطه

50نفرازدانشگاهعلومپزشکیاصفهانبودند.شایان

هوش هیجانی و فراشناخت را با یکدیگر و با

ذکراستکه130نفرازایندانشجویاندخترو120

پیشرفت تحصیلی دردانشجویانغیرمجازیوعادی

آنها در مقطع
نفر از آنان پسر بوده و تمامی  

آنها
دردانشگاهبررسیکردهاستورابطهمثبتیبین 

کارشناسی مشغولبه تحصیلبودند.میانگینسن این

گزارش کرده است .از این رو ،هدف اصلی پژوهش

دانشجویانبرابربا23سالو5ماهبود .

مؤلفههایهوشهیجانیو
حاضر،بررسیارتباطبین 
دورههای
فراشناخت با عملکرد تحصیلی دانشجویان  
دانشگاههای شهر اصفهان بوده و سایر

الکترونیکی 


ابزارپژوهش 
اندازهگیری متغیرهای پژوهش از ابزارهای
برای  

هدفهایآنبررسیفرضیههایزیراست-1:عملکرد


زیراستفادهشد :

مؤلفههای هوش
تحصیلی دانشجویان بر اساس  

الف) پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز1

پیشبینی است و  -2عملکرد تحصیلی
هیجانی قابل  

( :)2005این آزمون دارای  28ماده است که به پنج

دانشجویان بر اساس مؤلفههای فراشناخت قابل

مقیاس هوش هیجانی کلی ،خودآگاهی ،2خود

پیشبینیاست.


مدیریتی ،3آگاهی اجتماعی 4و مدیریت روابط،5

روشپژوهش 
طرح مطالعه حاضر با توجه به نحوه روش
دادهها توصیفی (غیرآزمایشی) است که با
گردآوری  
میگیرد.جامعهآماریپژوهش
روشهمبستگیانجام 
دورههای
حاضر عبارت است از کلیه دانشجویان  
(پیامنور،
دانشگاههای دولتی شهر اصفهان  

الکترونیکی 
اصفهان ،صنعتی اصفهان و علومپزشکیاصفهان) که
درسالتحصیلی1390-91مشغولبهتحصیلبودند .

نمرهگذاری آزمون با استفاده از
تقسیم میشود.شیوه  
درجهای از  1تا  6انجام میشود .جمع
مقیاس   6
سؤالها کسب
نمرههایی که آزمودنی در هر یک از  

میدهد .ضرایب
میکند ،نمره کل آزمون را تشکیل  

تشکیلدهندههوشهیجانی

پایاییبرایچهارمهارت
نمرهها مربوط به  36دانشجو برای
و جمع کل  
1

Bradberry & Greavs
self-awarenes
3
self-management
4
social awareness
5
relation management
2
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خودآگاهی  ،0/73مدیریت خود  ،0/87آگاهی

شایان ذکر است که معدل دانشجویان در پایان

اجتماعی  ،0/78مدیریت روابط 0/76 ،و برای کل

بهعنوان شاخصی برای عملکرد
سال تحصیلی  

هوش هیجانی  0/90گزارش شده است (گنجی و

تحصیلیآناندرنظرگرفتهوواردتحلیلشد.

همکاران .)1385 ،گنجی و همکاران ()1385

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو
تحلیل  

درپژوهشیدیگر،ضریبپایاییآزمونهوشهیجانی

بهرهگیری از آمار توصیفی و آمار استنباطی نظیر


برادبریـگریوز را برای کل گروه  540نفره برابر با

شاخصهای گرایش مرکزی (فراوانی ،میانگین


 0/83و برای چهار خرده مقیاس آن به ترتیب برابر

انحراف استاندارد) ضریب همبستگی پیرسون و

کردهاند .
با0/82،0/80،0/81و0/79گزارش 

تحلیلرگرسیونچندگانهصورتگرفت .

ب)پرسشنامهحالتفراشناختاونیل1و عابدی:این
پرسشنامه توسط هارلولد اونیل و جمال عابدی


يافتههايپژوهش 


( )1996ساخته شده است .پرسشنامه حالت

در این قسمت با توجه به اهداف پژوهش به

فراشناختی دارای چهار مؤلفه آگاهی فراشناختی،2

آنها خواهیم پرداخت .لذا
یافتههای مرتبط با  
بررسی  

برنامهریزی4استکه
بررسیخود،3راهبردشناختیو 

یافتههای مرتبط با فرضیه اول پژوهش ارایه
ابتدا  

برایهرمؤلفهپنجسؤالدرنظرگرفتهشدهاست .

خواهدشد .

نمرهگذاری آزمون با استفاده از مقیاس 6
شیوه  

برای آزمون این فرضیه که عملکرد تحصیلی

نمرههایی که
درجهای از  1تا  6انجام میشود .جمع  


دانشجویان بر اساس مؤلفههای هوش هیجانی

میکند ،نمره
آزمودنی در هر یک از سؤالها کسب  

(خودآگاهی ،خودمدیریتی ،آگاهی اجتماعی ،مدیریت

میدهد .در پژوهش ساالریفر
کل آزمون را تشکیل  

پیشبینی است ،از تحلیل رگرسیون
رابطه) قابل  

( )1381اعتبار این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ

چندگانهاستفادهشد .


بهدست آمده برای
محاسبه شده است که ضرایب  

در این تحلیل همه ابعاد هوش هیجانی به عنوان

فههای آگاهی فراشناختی  ،0/79راهبرد شناختی
مؤل 

پیشبین و عملکرد تحصیلی بهعنوان متغیر
متغیر  

برنامهریزی  ،0/81خودبازبینی  0/82و مقیاس
  ،0/83

مالك وارد معادله رگرسیون شدند .نتایج این تحلیل

کل0/94بود.مجموعهشواهدارائهشدهدربارهاعتبار

درجدول()1گزارششدهاست .

و روایی سازه و مالحظات نظری و عملی در تدوین

مقدار  R2در این تحلیل رگرسیون برابر با 0/18

پرسشنامه ،حاکی از این است که این پرسشنامه

میدهد  18درصد تغییرات
بهدست آمد که نشان  


ابزاریمفیدبرایارزیابیحالتفراشناختیاست .

پیشبینوابستهاست .
عملکردتحصیلیبهمتغیرهای 
یافتهها نشان داد که مقدار  Fمربوطه نیز
بهعالوه  ،

معناداراست(F=20/594و .)P≤0/01
1

O'nell
meta cognitive awareness
3
self-investigation
4
planning
2
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جدول.1ضرايبرگرسيوناستانداردشدهواستانداردنشده 
متغير 

ضرايباستانداردنشده 

ضرايباستانداردشده 

T

سطحمعناداري 

17/264

0/000

1/279

0/202
0/578

B

خطاياستاندارد 

)(Constant

11/545

0/669

مدیریتروابط

0/038

0/030

0/089

آگاهیاجتماعی 

0/026

0/047

0/037

0/557

مدیریتخود 

0/130

0/037

0/228

3/514

0/000

خودآگاهی 

0/078

0/035

0/145

2/253

0/025

Beta

یافتههای جدول ( )1و با توجه به سطوح
بر اساس  

مؤلفههای
چندگانه استفاده شد .در این تحلیل  

مؤلفههای هوش هیجانی؛
معناداری تنها دو مؤلفه از  

پیشبین و عملکرد
فراشناختی به عنوان متغیرهای  

میتوانند عملکرد
یعنی مدیریت خود و خودآگاهی  

بهعنوان متغیرهای مالك مدنظر قرار گرفتند،
تحصیلی  

میتوان
پیشبینی کنند .با توجه به ضریب  
تحصیلی را  

یافتههای مربوط به آن را در جدول ( )2مشاهده
که  

گفت تغییری به اندازه یک انحراف معیار در مدیریت

خواهیدکرد .

خود و خودآگاهی به ترتیب موجب  0/22و 0/14

مقدار  R2تعدیل شده در این تحلیل برابر با 0/35

انحراف معیار تغییر در میزان عملکرد تحصیلی

میدهد  35درصد تغییرات عملکرد
است که نشان  

میشود .
دانشآموزان 


پیشبین وابسته است .به عالوه،
تحصیلی به متغیرهای  

میتوان
بهطور کلی ،در مورد فرضیه اول پژوهش  


یافتهها نشان داد که مقدار  Fمربوطه نیز معنادار است


یافتهها حاکی از تایید این فرضیه فقط
نتیجه گرفت که  

میتوان تاثیر
( F=51/713و  .)P≤0/01در نتیجه  ،

مؤلفههای هوش هیجانی است.
در رابطه با دو مؤلفه از  

پیشبین در متغیر مالك را از لحاظ آماری
متغیرهای  

یافتههای مربوط به فرضیه دوم پژوهش
در ادامه ،به  

اینکه مقدار ضریب
پذیرفت .در نهایت ،با توجه به  

خواهیمپرداخت .

میتوان به وسیله جدول
رگرسیون معنادار است  ،

به منظور بررسی این فرضیه که عملکرد تحصیلی

ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده میزان

مؤلفههای فراشناخت (آگاهی
دانشجویان بر اساس  

پیشبین
مؤلفههای متغیر  
اهمیت و معناداری هر یک از  

برنامهریزی)
فراشناختی ،بررسی خود ،راهبرد شناختی و  

رادرتعیینمتغیرمالكبهتفکیکمشخصنمود .

پیشبینی است نیز از آزمون تحلیل رگرسیون
قابل  
جدول.2ضرايبرگرسيوناستانداردشدهواستانداردنشده 
متغير 

ضرايباستانداردنشده 

ضرايباستانداردشده 

T

سطحمعناداري 

19/737

0/000

5/725

0/000
0/032

B

خطاياستاندارد 

) (Constant

10/138

0/514

آگاهیفراشناختی

0/102

0/018

0/298

بررسیخود 

0/029

0/014

0/110

2/147

راهبردشناختی 

0/141

0/029

0/257

4/890

0/000

برنامهریزی 


0/043

0/024

0/091

1/818

0/070

Beta
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دورههایالکترونیکیبراساس
پیشبینیعملکردتحصیلیدانشجویان 


یافتههایجدول()2باتوجهبهسطوح
مطابقبا 

دانشجویان بوده و افزایش آن در دانشجویان

مؤلفههای چهارگانه
معناداری سه مؤلفه از  

دورههای الکترونیکی باعث افزایش عملکرد


فراشناختی؛یعنی،آگاهیفراشناختی،بررسیخودو

میگردد .این نتایج با نتایج برخی از
آنها  
تحصیلی  

میتوانند عملکرد تحصیلی این
راهبرد شناختی  

مطالعات خارجی؛ از جمله شاته و همکاران1

پیشبینی کنند .با توجه به ضریب بتا
دانشجویان را  

( ،)2007استولمیر )2002( 2و ماهاسنه ()2014

میتوانگفتتغییریبهاندازهیکانحرافمعیاردر


همخوان است .همچنین ،برخی از مطالعات داخلی

آگاهی فراشناختی ،بررسی خود و راهبرد شناختی

پژوهشهایثمریوطهماسبی()1386

نیزازجمله

بهترتیبموجب0/11،0/29و0/25انحرافمعیار

ودستجردی()2013وعلویانیومالنوری()2012

میشود.
دانشآموزان 
تغییردرمیزانعملکردتحصیلی 

همخوان است .این محققان بر این باورند که عالوه

مؤلفههای
میدهد که  
بهطور کلی ،نتایج نشان  


میتواند در
بر هوش شناختی ،هوش هیجانی نیز  

آگاهی فراشناختی ،بررسی خود و راهبرد شناختی

عرصههای مختلف

دستیابی فرد به موفقیت در 

پیشبینی میکنند
بهطور مثبتی عملکرد تحصیلی را  


تحصیلی و شغلی نقشی کامالً پررنگ و اساسی ایفا

مؤلفههای
نمرههای افراد در این  
و با افزایش  

نماید .

فراشناخت عملکرد تحصیلی نیز بیشتر میشود .به

اما تبیین دیگری که میتواند اهمیت هوش

طورکلی ،در مورد فرضیه دوم پژوهش میتوان

هیجانی و حتی برتری آن بر هوش شناختی را در

یافتهها حاکی از تایید این فرضیه
نتیجه گرفت که  

پیشبینی عملکرد کلی و تحصیلی توجیه کند ،جنبه


مؤلفههای فراشناخت
فقط در رابطه با سه مؤلفه از  

اجتماعی آن است .در واقع ،توجه صرف به هوش

است .

شناختی بیش از حد مکانیکی و تصنعی است .در


نتيجهگيري 
بحثو 

واقع ،باید دانست که هر فرد در یک بافت و زمینه
اجتماعی زندگی میکند و محیط اجتماعی ما

با توجه به اهمیت عوامل مؤثر بر عملکرد

سرشار از وقایع و رویدادهایی است که نیازمند

مؤلفههای
تحصیلی ،مطالعه حاضر به بررسی تاثیر  

سازگاری و انطباق با این شرایط است .این مسأله

مهارتهای فراشناختی بر عملکرد

هوش هیجانی و 

تنهاازطریقهوشهیجانیقابلکنترلخواهدبود .

دانشگاههای

تحصیلیدانشجویاندورههایالکترونیکی
شهراصفهانپرداخت .

3

بهاعتقادکورنیلوواوهمکاران ()2011وقایعو
رویدادهای زندگی به صورت مثبت و منفی در

نتایج این مطالعه نشان داد که بین تمامی

پیرامونمادرجریانهستندودراینشرایط،هوش

مؤلفههای هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی،


مصیبتبار را

هیجانی است که وقایع خوشایند و 

همبستگی مثبت وجود دارد؛ با این حال ،این رابطه

آنها
تحت کنترل قرار داده ،نحوه برخورد ما را با  

فقط در مورد دو مؤلفه مدیریت خود و خودآگاهی

میدهد .فرد
در راستای سازگاری تحت تأثیر قرار  

میدهد که هوش هیجانی
معنادار است .این نشان  
بهطور کلی یک متغیر مؤثر بر عملکرد تحصیلی


1

Shotte etal
Stottlemyer
3
Kornilova etal
2
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دارای هوش هیجانی باال در تعامل با محیط خود

نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که بین تمامی

اثربخشتر بوده ،تمامی موانعی را که مانع عملکرد

مؤلفههای فراشناختی؛ یعنی آگاهی فراشناختی،


بهتر او در اموری ،همچون :موارد تحصیلی

برنامهریزی با
بررسی خود ،راهبرد شناختی و  

میگردد ،با آرامش و احساس کنترل بیشتری از


دورههای الکترونیکی
عملکرد تحصیلی دانشجویان  

برمیدارد و در نتیجه بهتر میتواند عمل
پیش رو  

همبستگی وجود دارد؛ اما این همبستگی فقط در

میشود فراگیری که هوش
کند .این موضوع باعث  

مورد سه مؤلفه آگاهی فراشناختی ،بررسی خود و

چالشهای

هیجانیباالتریدارد،موانع،مشکالتو

یافتهها با
راهبردهای شناختی معنادار است .این  

موقعیتیرابهترمدیریتنموده،تأثیراتمنفیآنبر

بسیاری از مطالعات پیشین صورت گرفته در خارج

میدهد .
تحصیلیخودراکاهش 

عملکرد

ساالریفر و پاکدامن

و داخل کشور از جمله 

یافتههای مطالعه حاضر بر این مسأله تأکید


( ،)1388جوادی ( ،)1389حیدری پهلویان و

داشتکهتنهادوبعدهوشهیجانی؛یعنیمدیریت

مالنوری ( )2012و
همکاران ( ،)1380علویان و  

بینیکننده
پیش 
خودوخودآگاهیاستکهمیتواند 

ماهاسنه ( )2014همخوانی دارد .در واقع ،این

دورههای الکترونیکی
عملکرد تحصیلی دانشجویان  

نظریههای فراشناختی؛ از
نتیجهگیری با بسیاری از  


باشد .یکی از دالیل احتمالی این موضوع مربوط به

جمله نظریه فراشناختی فالول ( )2001کامالً

دورههای الکترونیکی
ایناستکهچوندانشجویان  

همخوان است .در این راستا ،دیویس و هامفرلی1

نسبت به دانشجویان عادی با استادان و دانشجویان

( )2012معتقدند آگاهی فراشناختی با تاثیر بر

دیگر ارتباط حضوری ندارند ،در نتیجه ،نیاز

احساسات و تجارب و در نتیجه هدایت تفکر و

خودکنترلیدارند .
بیشتریبهمدیریتخودو 

موقعیتهای یادگیری و حل مساله

اندیشه فرد در 

میدهد که در بحث تأثیر هوش
این نشان  

میگردد .در
به عملکرد هرچه بهتر حافظه منجر  

هیجانی بر عملکرد تحصیلی ابعادی که مربوط به

مورد تاثیر راهبرد شناختی بر عملکرد تحصیلی نیز

خودفردهستند،بیشتربایدمدّنظرقرارگیرند.باید

میتوان به تبیین استرینگر و هیث )2011( 2اشاره


در نظر داشت که اهمیت و ضرورت این دو مؤلفه

آنها راهبرد شناختی را الزمه توجه
نمود  .

از هوش هیجانی در عملکرد تحصیلی دانشجویان

همهجانبه به ماهیت تکلیف و انتخاب کارآمدترین


عادی و مجازی امری کامالً قابل انتظار است

مهارتهای

راهبردها به هنگام استفاده فرد از 

(ماهاسنه2014،ودستجردی)2013 ،؛زیرا ایندو

میدانند .
فراشناختیخود 

نظریهها را در زمینه
مفهوم پایه و اساس بسیاری از  

محدودیتهای پژوهش حاضر انتخاب

از جمله 

بهویژه عملکرد تحصیلی شکل
تبیین عملکرد؛  

دورههای
گروه نمونه از میان دانشجویان  

میدهد .با این حال ،قضاوت در مورد این مسأله


دانشگاههای شهر اصفهان است که الزم

الکترونیکی 

میطلبد که بتوان
گستردهتری را  

مطالعات بیشتر و 
جنبهها و الگویی از روابط مستقیم و
سایر  
غیرمستقیمرابررسینمود .

Davis & Humphrey
Stringer & Heath

1
2
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دورههایالکترونیکیبراساس
پیشبینیعملکردتحصیلیدانشجویان 


دورههای
است تعمیم نتایج آن به دانشجویان  

ساالریفر ،م و پاکدامن ،ش .)1388( .نقش


دانشگاههابااحتیاطصورتگیرد.

الکترونیکیسایر

مؤلفههای حالت فراشناختی در عملکرد


پیشنهاد میشود برای درك بهتر و دقیقتر

تحصیلی .فصلنامه روانشناسی کاربردی .سال

دورههای
ماهیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان  

سوم،شماره،4ص .12-23

الکترونیکی روابط علّی میان متغیرهای شخصی و

کوهسار ،ع؛ روشن ،ر .و اصغرنژاد ،ع.)1386( .

بافتی با عملکرد تحصیلی آنان از طریق ارایه

بررسی مقایسهای رابطه هوش هیجانی با

ژوهشهای آزمایشی بررسی

مدلهای ساختاری و پ


سالمت روانی و پیشرفت تحصیلی در

پژوهشهای

میشود در 
شود .همچنین ،پیشنهاد  

دانشجویان شاهد و غیرشاهد دانشگاه تهران.

مهارتهای فراشناختی

بعدی هوش هیجانی و 

مجله روانشناسی و علوم تربیتی .سال اول،

دانشجویان عادی و دانشجویان دورههای الکترونیکی

شماره،37ص .97-111

مقایسهشود.

برادبری ،ت.وگرویوز،ج.)1384(.هوشهیجانی
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Abstract:
The purpose of the present study was to predict academic performance of E- students in Isfahan
city universities from their Meta cognition skills and emotional intelligence. 250 E- students
from Payame Noor, Isfahan, Medical science and industrial universities were selected by
randomized sampling method. The research Instruments included emotional intelligence and
Meta cognitive state questionnaires. Data were analyzed by using multiple regression analyses.
The Results indicated that two components of emotional intelligence and three components of
Meta cognition were the best predictors of the E-students’ academic performance (emotional
awareness and self-management: P≤0/01, β =0/228 , T=3/514; P≤0/05, T=2/253, β =0/145 and
meta cognitive awareness, self-investigation, and cognitive strategies: P≤0/0, T=5/725,
β= /0298; P≤0/05 , T=2/147 , β=0/110; P≤0/01 , T=4/890, β= 0/257)). The results indicate the
importance of emotional intelligence and Meta cognitive skills to educational systems,
particularly in higher education system.
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