
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Farhangian Universityدانشگاه فرهنگیان

                                                         Quarterly Journal of Education Studiesآموزش پژوهیفصلنامه 

 Volume 6, Issue 12, Spring, 1212                                                   2911 بهار، 12، شماره ششمدوره 

21 

 

 آموزاناثربخشی آموزش راهبردهای  فراشناختی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش

 

 9اسماعیلی  بهرام، 1محمد رضا  صالحی ،2ورز کندازیکشت  احسان
 

 1/21/19پذیرش:                                              21/22/19دریافت: 
 

 چکیده

مقطع  زانآموپژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش

 بان آزموپس-آزمونیشآزمایشی با طرح پنیمه پژوهش روش در این راستا،انجام شد.  متوسطه شهرستان مرودشت

روش  آموز بهدانش  03بودند که  آموزان پسر پایه اول دوره متوسطهدانش شامل جامعه آماری. بود کنترلگروه 

طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.  انتخاب و به  ایای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهنمونه

ها با استفاده از های گروه آزمایش آموزش داده شد. دادهودنیراهبردهای فراشناختی در هشت جلسه گروهی به آزم

 آوری و با استفاده از تحلیل کوواریانسهای خودپنداره تحصیلی راجرز و عملکرد تحصیلی درتاج جمعپرسشنامه

ر وهای خودپنداره تحصیلی را به طمؤلفه تواندزش راهبردهای فراشناختی میتحلیل شدند. نتایج نشان داد که آمو

طور  آموزان بهریزی و تأثیرات هیجانی را در عملکرد تحصیلی دانشداری افزایش دهد و خودکارآمدی، برنامهمعنی

و در فقدان کنترل پیامد و انگیزش تغییری ایجاد نشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که  بهبود بخشد داری معنی

 آموزان در گروه آزمایش، دره و عملکرد تحصیلی دانشآموزش راهبردهای فراشناختی باعث افزایش خودپندار

حاضر مؤید اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش خودپنداره و  هایدهمقایسه با گروه گواه شد. مشاه

 آموزان است.عملکرد تحصیلی در دانش

 .دوره متوسطهخودپنداره، راهبردهای فراشناختی، عملکرد تحصیلی،  :ه هاواژ کلید
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 مقدمه

شناسی است. خودانگاره تمام آن درک و ذهنیت و یا خودانگاره یکی از مفاهیم بسیار مهم در روان 1خودپنداره

که فرد خود را در یک زمینه توانا یا ناتوان، در یک د نسبت به خویشتن خویش دارد. ایناحساسی است که یک فر

ه فرد است دهنده خودانگارخود را نسبت به اطرافیان در چه جایگاهی بداند تشکیلکه زمینه آگاه یا ناآگاه بداند و این

شود( ساخت نداز هم نامیده میاچشم-هویت، خود-ساخت، خود-مفهوم خودپنداره )که خود (.2332، 2تان)گرل

یل ها و تحصکردهها مانند تحصیلدر رابطه با هر تعداد از ویژگی« خود»بعدی است که اشاره به ادراک فرد از چند

، بیرن و ورث 1111، 0)بونگ و کالرک ، هویت نژادی و بسیاری دیگر داردهای جنسی و جنسیتیها و نقشنکرده

با مفهوم عزت نفس و احساس خشنودی  ؛ همچنین( 2335، 1، هافمن، هاتی و دیان بوردز2334، 5، هافمن1111، 4گاوین

وص هر نوجوان یک عقیده مخصوص و تصور ذهنی از وضع خود دارد از زندگی ارتباط نزدیک دارد. هر فرد به خص

سازد. این تصور ذهنی بر اثر تجارب شخصی و تأثیر دنیای خارج در او به را منعکس می و به طریقی در ذهن خود آن

دست هرتباط خود با محیط بآید و کودک و نوجوان یک نظر ثابت و پایدار از محیط و از شخص خود و از اوجود می

ترین همپردازد. در واقع شاید مبه کوشش می هاآنکند و برای مقابله با برطبق آن مسایل زندگی را ارزیابی می ،آوردمی

نیم. مشاوران ککنیم تفسیرهایی از رفتارهایمان و محیطی باشد که در آن زندگی میچیزی که ما درباره خودمان بیان می

بین انواع مشکالت جوانان )چه مشکالتی که از زبان خود جوانان شنیده و چه  این نظرند که در شناسان برو روان

ود. نگرش ششان دیده میشود( بیشتر ارزشیابی غیرمنصفانه آنان از مشکالتمشکالتی که در رفتار آنان مشاهده می

ها هنگر جوامع و فرخورد. یک دلیل عمده این امر این است که اکثبینی در بین بزرگساالن نیز به چشم میکمخود

های ایجاد خودپنداره مثبت (. یکی از روش 1021نژاد،نهند )نوابیمدار هستند و برتوفیق و پیروزی فرد ارج میموفقیت

 که است عقیده این بر خود اجتماعی یادگیری نظریه در( 1125) 2درافراد، اصالح نحوه اسنادهای علی افراد است. راتر

 دیگر، یبعض کهصورتی در ؛دانندمی( عملکرد نتایج) خود هایموفقیت یا هاشکست مسئول را خود افراد از بعضی

ند دانند از منبع کنترل درونی برخوردارکه خود را مسئول موفقیت و شکست خود می افرادی. را غیره و شانس و محیط

یامدهای کنترل بیرونی دارند. یکی از پدانند، منبع و افرادی که دیگران و محیط را مسئول موفقیت یا شکست خود می

ای همهم اسناد علی در ارتباط با مرکز کنترل درونی و بیرونی مفهوم خودپنداره است. پیامدهای مثبت رفتار که به علت

کند، در حالی که موفقیتی که به علل بیرونی شود، در شخص احساس غرور و اعتماد به خود میدرونی اسناد داده می

ود. این شاقبال یا کمک دیگران و غیره نسبت داده شود، منجر به احساس غرور و خودپنداره مثبت نمی چون بخت و

شود ند و تصور میکمطالب به طور آشکار به رابطه ما بین انگیزه پیشرفت افراد با منبع کنترل درونی و بیرونی داللت می

؛ نقل شده توسط: مالتبی، 1188، 8و دوفور سوینی، )بناسی دشوسطوح باالتر پیشرفت مرتبط میکه منبع کنترل درونی با 

 (.2332، 1مکااسکیل و دی
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ؤثر بر هایی بود که بر نقش فرآیندهای عالی مهای نیمه دوم قرن بیستم، پیدایش نظریهترین پیشرفتیکی از مهم

وسیله نام دارد که نخستین بار به 1تر فراشناختهای عالیکنند. این فرآیندید میمهار و هدایت فرآیندهای شناختی تاک

که  ای استهای نظری و تجربی مستحکم و قانع کنندهفراشناخت، برآمده از بنیان  (.1081فالول مطرح شد )زینلی، 

شناختی جستجو کرد. بر پایه دیدگاه پیاژه، -شناسی تحولیآثار مربوط به روان توان دربرخی از مبانی آن را می

یابند و سپس، هایی میهای تکلیف مورد یادگیری، رابطههای فراشناختی و بازدهها، تجربهها، وسیلهفراگیران، بین هدف

تدریس و آموزش چگونه فکر کردن و  (.2332، 2دهند )دافیمشاهدات خود را با مشاهدات به عمل آمده انطباق می

وشن در این زمینه انجام شده است، کامالً رهفتاد بود و با تحقیقاتی که  ترین کشف دههچگونه مطالعه کردن، بزرگ

یری ای در یادگتواند به پیشرفت قابل مالحظهآموزان، میهای فراشناخت به دانشاست که تدریس و آموزش روش

های های افزایش توانایی فراشناخت باید در برنامهمنجر شود. چنانچه تفکر، یک واقعیت پایدار باشد، آموزش روش

ارگیری این روش، کهتر بهره مند شد. با بصر و آینده نیز گنجانده شود تا از نتایج آموزش و پرورش بیشتربیتی دهه معا

های فرآیندهای فکری خودشان فکر کنند، آگاهی به دست آورند و روش توانند یاد بگیرند تا درباره آموزان میدانش

گذاری در شود و نتایج سرمایهتر و پایدارتر می، کاملترخاصی را در خالل حل مسایل به کار برند که یادگیری دقیق

تر خواهد بود. آموزش راهبردهای فراشناخت باعث زمینه آموزش و پرورش در جهت رشد و ترقی جامعه، مطلوب

تواند شود که فرد بشود. آموزش این راهبردها باعث میهای شناختی فرد میبهبود عملکرد درک مطلب و سایر کنش

ای های درگیر در یک عمل شناختی از ابتدا تا انتها را تحت نظر بگیرد و جریان یادگیری خود را به گونهتمام کنش

ها، اش نسبت به زمان و مکان در دسترس افزایش یابد. این گونه آموزشوری فرآیندهای ذهنیهدایت کند که بهره

(. از 2331، 0انی دیگر هستند )دیسوت و ازسویهای مکانی و زمابزارهای مفیدی برای تعمیم یادگیری به موقعیت

ای رفع این در تالش بر، اندنداره نداشتهیابی و سنجش خودپکه پژوهشگران یک پایه نظری دقیق برای ارزش ییجاآن

( یک الگوی سلسله مراتبی و چندبعدی از خودپنداره را گسترش دادندکه 1121و استانفون ) نقیصه شولسون، هانبر

یفیت ای در کهای قابل مالحظهاست. اخیرا پیشرفتهای شخصی و تخصصی تقسیم شدهعمومی به حوزهخودپنداره 

ای توصیف هگیری بهتر مثل پرسشنامهتر نظری مثل الگوی شولسون و همکاران، ابزار اندازهپژوهشی از الگوهای قوی

وجود آمده است )مارش و روچ، هب شناسی بهتر( و روش1112های خودپنداره چندبعدی مارش )خود و پرسشنامه

( در یک فرا تحلیل گسترده و وسیع نتیجه گرفتند که همبستگی پیشرفت تحصیلی با 1182(. هانسفورد و هاتی )1111

است؛  4/3اما همبستگی پیشرفت تحصیلی با خودپنداره تحصیلی در حدود  ؛خودپنداره عمومی در حد متوسط است

ه آموزان و به واسطهای مطالعه مناسب سعی در تقویت روش مطالعه این گروه از دانشلذا الزم است که با اتخاذ روش

( نیز در پژوهش 1113) 4های عملکرد تحصیلی و خودپنداره نمود. مارشتر مؤلفهآن سعی در برآورده ساختن بیش

یش و خود به این نتیجه رسیده است که بین پیشرفت تحصیلی و خودپنداره رابطه وجود دارد. پار

 نموده اشاره جوانان 1خودپنداره و فرزندپروری سبک بین ارتباط وجود به خود بررسی در( 1110) 5کلوسکیمک

( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که فشار بیش از حد والدین برای موفقیت فرزندان، منجر به 1118) 2وارنر. است
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( نشان داد که 1182) 1(. نتایج پژوهش هالتر و هارپر1080نیا، شود )نقل از دیباجگیری خودپنداره منفی میشکل

ط های دختر و پسر داشته است. مشابه همین نتایج توسترین تأثیر را روی خودپنداره آزمودنیحمایت خانوادگی، بیش

 ( نیز گزارش شده است.1114) 2نیسلن و متا

تواند در افزایش سطح خودپنداره و اال میباشد که احتمهایی میتقویت راهبردهای فراشناختی از جمله مهارت

ی هستند که در های بازبیندرگیر شدن با دیگر ابعاد عملکرد تحصیلی نقش داشته باشد. راهبردهای فراشناختی، مهارت

 هایش را وارسی کند، چگونه وقت کافیشوند و اگر فرد نداند چگونه پاسخخودپنداره تحصیلی و آموزش فعال می

رف کند و یا چگونه در صدد تعیین سطح اطالعات قبال آموخته شده بر آید در آن صورت انجام برای مطالعه ص

(؛ بنابراین راهبردهای فراشناختی، 1088گیرد )دیره و بنی جمالی، تر صورت میتکالیف یادگیری با دشواری بیش

راهبردهای فراشناختی ابزار هدایت و نظارت بر راهبردهای شناختی هستند. در  در واقع، است؛ یادگیری را آسان نموده

یادگیری مبتنی بر نگرش فراشناخت، فکر بیش از حافظه ارزش دارد و معلم تعادلی بین امنیت -راهبردهای یاددهی

 آموز بتواند ریسک کند.سازد تا دانشروانی و آزادی برقرار می

( در 1083از جمله عبدوس ) ؛راشناخت تحقیقات بسیاری صورت گرفته استدر زمینه آموزش راهبردهای ف

پژوهشی با هدف تعیین رابطه بین راهبردهای فراشناختی و تحول خودپنداره، نشان داد که بین راهبردهای فراشناختی 

وجه که مورد تهاست آموزان رابطه مثبت وجود دارد. عملکرد تحصیلی و عوامل مرتبط با آن سالو خودپنداره دانش

ت یادگیری و تأکید بر تربی -متخصصان آموزش و پرورش است. تأکید بر نقش فراگیران در فرآیند یاددهی 

تواند یباشد که میادگیرندگانی که احساس ارزش و خود باوری داشته و نوآور و خالق باشند، از جمله مسائل مهمی می

 (.1081به عملکرد مناسب و مطلوب کمک کند )زینلی، 

آموزان مربوط است، آن در دانش 0بینی عملکرد تحصیلی و کشف عواملی که به موفقیت تحصیلی و پایداریپیش

. عملکرد تحصیلی (1012 ورز کندازی،)کشت ترین اهمیت را در آموزش و پرورش دارندموضوعاتی هستند که بیش

اری های مختلف کو عملکرد شغلی در دورهبینی کننده عملکرد فرد در دیگر سطوح آموزشی و یا پیامدهای پیش

د ریزی، کنترل پیامهای مطالعه، برنامه( انگیزش، تأثیرات هیجانی، مهارت1081(. )زینلی، 2335، 4است )رابن، مککوچ

پژوهش  داند. نتایجآموزان میتحصیلی و خودکارآمدپنداری را به عنوان عوامل تأثیرگذار در عملکرد تحصیلی دانش

ند. اند که چگونه یاد بگیرآموزان این است که یاد نگرفتهتر دانش( نشان داد که امروزه مشکل بیش1081عابدی )

گیرند آموزان در جریان یادگیری یا حل مسئله به طور فعال به کار میفراشناختی رفتارهایی است که دانش یراهبردها

شان و هایکنند تا نتایج تالشآموزان کمک میدانشها به تا عملکرد خودشان را تنظیم و هدایت کنند. این مهارت

 اند، ارزیابی کنند.میزان تسلط خود را بر مطالبی که خوانده

هده شده های مشاکنند تا درک کنند که مفاهیم از نظم و ترتیبآموزان کمک میراهبردهای فراشناختی به دانش

د. در ساخت شونشوند که برای تعیین این نظم استفاده مییهای نمادینی ساخته مو رویدادها، زبان یا برچسب در اشیا

اربردی ها بیشتر دانش کدار فرآیندی است که از طریق آن انسانمفاهیم جدید خودپنداره دخالت دارد و یادگیری معنی

یندهای ( آموزش فراشناختی نقش مهمی در تنظیم فرآ2334) 5(. به اعتقاد الگن1081آورند )سیف، دست میهخود را ب

در  هانآکند، قادر به کنترل آن فرآیندها و استفاده از فرد فرآیندهای شناختی را درک می شناختی دارد و هنگامی که

                                                           
1 Hoelter & Harper 
2 Neilsen & Metha 
3 Persistence 
4 Ruban & McCoach 
5 Ulgen 
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سالگی بروز نموده  2تا  5های فراشناختی در سنین یک شیوه پربازده برای رسیدن به یادگیری بهتر خواهد بود. توانایی

ه توان راهبردهای مناسب فراشناختی را بدبستانی مینابراین از سنین پیشب ؛یابدهای بعد گسترش میو در سال

ی ریزبرنامه -را گسترش داد. مهارت سازماندهی هاآنتوان های تحصیلی باالتر میآموزان آموزش داد و در دورهدانش

رای مطالعه، بینی زمان الزم بپیشباشد که شامل تعیین هدف برای یادگیری و مطالعه، های فراشناختی مییکی از مهارت

تعیین سرعت مناسب مطالعه، تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری و انتخاب راهبردهای یادگیری مفید است 

 (.1010)به نقل از سیف، 

ریزی باعث افزایش دقت و نظم در انجام کارهای ( در پژوهشی به این نتیجه رسید که مهارت برنامه1088پاشایی )

ان درک و یادگیری در افزایش میز ریزیبرنامهآید. شود. کارهای او به صورت هماهنگ و منظم در میزانه فرد میرو

ه تواند میزان دقت و کارآیی حافظو انجام مطالعه در یک زمان و مکان مشخص می ریزیبرنامهزیرا  ؛بسیار موثر است

های راه کند تا از نظام شناختی خود آگاه شود،اگیرنده تالش میرا افزایش دهد. با بکارگیری راهبردهای فراشناختی فر

ه داشته باشد جانبریزی کند و خودنظم جویی همههای بهینه یادگیری را پیاز میان بردن موانع یادگیری را بکاود، شیوه

در حافظه و  (. راهبردهای فراشناختی موجب کارآیی، بهبود فرآیند پردازش اطالعات1082)آقازاده و احدیان، 

شود و نقش مهمی در بهبود، انتقال و تعمیم یادگیری از یک موقعیت به موقعیت جدیدتر یادگیری هدفمند و آگاهانه می

خودپنداره  ای برای تقویتتردید راهبردهای فراشناختی، مقدمهو نیز نگهداری پایدارتر مطالب یادگرفته شده دارد. بی

د و تجربه موفقیت در تحصیل احساس خودباوری و ارزشمندی و توانمندی را در شوو در نتیجه پیشرفت تحصیلی می

 (.2331)لیندا،  کندفرد ایجاد می

( در پژوهشی با هدف توصیف فراشناخت به معنی آگاهی و کنترل شناخت خود آورده است، 2313ویت )

موزانی که از این راهبردها استفاده آکنند نسبت به دانشآموزانی که از راهبردهای فراشناختی استفاده میدانش

در حال حرکت است  1ایهای خودمطالعهتر هستند؛ زیرا که دانش و معلومات در مسیر گسترش مهارتکنند، موفقنمی

ور ها به طباشد که این مهارتهای مطالعه میآموزان در مهارتو شایستگی دانش که عوامل مهم آن فرآیند یادگیری

ای یادگیری آموزانی که روش هبنابراین دانش ؛بعد از تحصیل تأثیر خواهند داشت در مدرسه و زندگیموثر بر پیشرفت 

، هاآن ریزی فرآیند یادگیری و ارزیابی کلیو مطالعه مناسب را گسترش نمی دهند، در انگیزش برای یادگیری و برنامه

فی تأثیر ل، به طور منر طول تحصیل و بعد از تحصیآموزان دناکارآمد خواهند بود و این ناکارآمدی بر پیشرفت دانش

رغم اختصاص زمان کافی برای مطالعه، دچار شکست آموزان ممکن است علیهمچنین برخی از دانش ؛خواهد داشت

های آموزانی که مهارتهای مطالعه موثر و مفید است. عالوه براین، دانششوند که دلیل اصلی آن، عدم کسب مهارت

نوان یک هدف، عکنند، نگرش مثبتی را نسبت به مدرسه و یادگیری انتخابی بهب را در مدرسه کسب میمطالعه مناس

ان در آموزکه موفقیت کسب شده بعد از مطالعه مفید موجب اطمینان خاطر و تشویق دانشدهند. ضمن اینرشد می

(. 2331ر، ، آدا و آلواهند شد )دیلکمنبخش، خومطالعه، به عنوان یک فعالیت لذت شان نسبت بهجهت تغییر دیدگاه

ر تواند گامی مهم و اساسی داحتماال تقویت راهبردهای فراشناختی در خودپنداره و عملکرد تحصیلی می از این رو،

ر، هدف پژوهش حاض بر این اساس ران در جهان در حال پیشرفت باشد.جهت بهبود فرآیند آموزش و عملکرد فراگی

هرستان دوره متوسطه ش پسرآموزان دانشخودپنداره و عملکرد تحصیلی  برهای فراشناختی آموزش راهبرد اثربخشی

 های زیر مورد آزمون قرار گرفت:باشد. در این راستا، فرضیهمی مرودشت

 آموزان افزایش دهدهای خودپنداره تحصیلی را در دانشتواند مؤلفهآموزش راهبردهای فراشناختی می. 

                                                           
1 self- study 
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  آموزان افزایش دهدتحصیلی را در دانش عملکردهای تواند مؤلفهفراشناختی میآموزش راهبردهای. 

 

 روش پژوهش

کلیه  شامل جامعه آماری .آزمون با گروه کنترل بودپس-آزمونآزمایشی و طرح پیشروش پژوهش، نیمه

های اول متوسطه پایهدر یکی از  12-18در سال تحصیلی ه شهر مرودشت که آموزان پسر پایه اول دوره متوسطدانش

گیری تصادفی . با استفاده از روش نمونه، بودفیزیک مشغول به تحصیل بودند -های علوم انسانی، تجربی یا ریاضیرشته

 2های این مدارس، از بین کالس سپسمدرسه پسرانه به طور تصادفی انتخاب شدند.  2ای، ابتدا مرحلهای چندخوشه

نفر بودند. بعد به طور تصادفی یکی از  43آموزان این دو کالس مجموعا نشتعداد دا  کالس انتخاب شد که

ها و اما پس از اجرای پرسشنامه ؛ر هم در گروه کنترل جایگزین شدنددرگروه آزمایش و کالس دیگ  هاکالس

نار ک ،مخدوش بودن  آزمودنی که به غیبت زیاد در جلسات یا 13های مربوط بهآوری داده ها، پرسشنامهجمع

ها به . در طرح مورد بحث، آزمودنیتحلیل وارد شدند  آزمودنی در 03های مربوط به شدند. در نهایت داده  گذاشته

های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. قبل از اجرای متغیر طور تصادفی انتخاب و به طور تصادفی هم در گروه

عملکرد  هایوسیله پرسشنامهههای هر دو گروه بدنیصیلی و خودپنداره تحصیلی آزمو(، سطح عملکرد تحXمستقل)

برنامه  یتومح الزم به ذکر است آزمون(.گیری شدند )مرحله پیشتحصیلی درتاج و خودپنداره تحصیلی راجرز اندازه

 یجود برامو یبرنامه فراشناخت نیچند زیفراشناخت و ن یهاو مولفه فیبر اساس تعار آموزش راهبردهای فراشناخت،

 شتریب ییاستفاده بهتر و آشنا یشده است. برا هیآموزان، تهدانش یلیآن بر خودپنداره و عملکرد تحص یاثربخش

در  یابه صورت جزوه هاآنمرتبط با  فیتکالو  یریادگی وهیراهبردها، ش نیا یمحتو ،یشیگروه آزما یهایآزمودن

( و نظریه یادگیری 1184) 1آموزش برگرفته از تدریس دوجانبه پالینسکار و براون یشیوه .قرار گرفت هاآن اریاخت

و  «توضـیح دادن»، «سؤال کـردن»، «خالصه کردن»در این روش چهار راهبرد اصلی ( بود. 1122) 2اجتماعی بندورا

ر توضیحات الزم توسط آزمایشگکه از ارایه شد روندی را شامل می . این شیوه،شودمی آموزش داده« بینی کردنپیش»

و  گرفتهر راهبرد در الگوهای حداکثر پنج نفری مورد بحث قرار می .گردیدو نمایش الگو توسط او شروع می

ته برای تکالیف در نظرگرف آموز به تنهاییو نهایتا خود دانش شدتکالیف مرتبط با راهبرد به طور گروهی اجرا می

هدف اساسی و نهایی آموزش هرراهبرد، انجام مستقالنه تکلیف توسط خود داد. آموزش هر راهبرد را انجام می

 هااز کار گروهی خود و نیز کار فردی انجام داده شده توسط آنآموزان آموز بود. در هر جلسه الزم بود دانشدانش

اری و با همک و توسط آزمودنی گرفتتهیه کنند. این گزارش توسط آزمایشگر مورد اررزیابی قرار می گزارش

شیوه  گروه آزمایشی، محتوی این راهبردها،های آزمودنی برای استفاده بهتر و آشنایی بیشتر شد.آزمایشگر اصالح می

هشت  شیگروه آزما بر این اساس، قرار گرفت. هاآندر اختیار  ایبه صورت جزوه هاآنیادگیری و تکالیف مرتبط با 

و پس از اتمام آموزش،  قرار گرفتند یفراشناخت یآموزش راهبردها ریساعته تحت تأث کی یجلسه گروه

 های مربوط به عملکردآزمون(. به این صورت دادهبرای هر دو گروه اجرا شد )مرحله پس های مذکورپرسشنامه دوباره

 آوری شد.ها جمعو خودپنداره تحصیلی آزمودنی

 

 

 

                                                           
1 Palinscar & Brown 
2 Bandura 
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 خالصه جلسات آموزش راهبردهای فراشناختی .2جدول 

 اهداف موضوع جلسه

 اول

 راهبردهای برنامه ریزی   -

 تعریف یادگیری و مطالعه   -

 تعیین هدف مطالعه   -

 آشنا شدن با مفهوم مطالعه و یادگیری   -

 ارتباط مطالعه با یادگیری   -

 کسب توانایی تعیین هدف برای مطالعه یک موضوع   -

 تعیین اهداف برای یک موضوع درسی: تکالیف   -

 دوم

پیش بینی زمان الزم برای مطالعه و    -

 یادگیری

 تعیین سرعت مطالعه   -

 یادگیری تعیین زمان   -

 سرعت مناسب برای انجام مطالع   -

انجام زمانبدی و تنظیم سرعت مطالعه برای : تکلیف   -

 یک موضوع درسی

 سوم
تحلیل چگونگی برخورد با موضوع    -

 یادگیری

رفتاری و )آشنا شدن با انواع نظریه های یادگیری   -

 (شناختی

تمرین مطالعه و یادگیری چند موضوع درسی : تکلیف   -

 با نظریه های گوناگون یادگیری

 چهارم
راهبردهای )انتخاب راهبردهای یادگیری    -

 (شناختی

 تعیین راهبرد یادگیری مناسب برای مظالعه   -

تمرین مطالعه و یادگیری بر اساس راهبرد   :تکلیف   -

 انتخابی

 پنجم
 یادگیری مطالب ساده و پایه   -

 دسته بندی اطالعات جدید   -

 تقویت روش مطالعه و یادگیری   -

مطالعه یک موضوع به روش دسته بندی : تکلیف   -

 کردن

 ششم

 یادگیری مطالب پیچیده و دشوار   -

 تهیه فهرست عناوین یا سرفصل ها   -

 تبدیل متن درس به طرح و نقشه و نمودار   -

 تقویت روش مطالعه و یادگیری   -

مطالعه یک موضوع به روش تهیه فهرست و : تکلیف   -

 نمودار

 هفتم

دسته بندی اطالعات جدید بر اساس مقوله    -

 های آشنا

استفاده از طرح درختی برای خالصه کردن    -

اندیشه های اصلی یک مطلب و نشان دادن روابط میان 

 آنها

 تقویت روش مطالعه و یادگیری   -

مطالعه یک موضوع به روش دسته بندی : تکلیف   -

 کردن و پیدا کردن روابط بین مطالب

 هشتم
استفاده از نمودار گردشی برای توضیح و  -

 فرآیند پیچیدهتشریح یک 

 تقویت روش مطالعه و یادگیری   -

توانایی انتخاب روش مطالعه مناسب با توجه به    -

 موضوع مورد مطالعه

مطالعه یک موضوع با استفاده از نمودار : تکلیف   -

 گردشی

 

 هاابزار

 های زیر استفاده شد.ها از پرسشنامهآوری دادهبرای جمع

 زانیتوسط کارل راجرز به منظور سنجش م 1152تا 1108پرسشنامه در سال  نیا :«راجرز»پرسشنامه خودپنداره 

« الف»فرم  .است سوال 25و دارای  «ب»و« الف»ل دو فرم جداگانه شده که شام هیافراد ته یپندارشتنیخو

 ؛سنجدیم ،که در حال حاضر از خودش دارد ی راو تصور ندیبیگونه که فرد خودش را مآن یعنی ،هیپنداره پاشتنیخو

هر  در .آن گونه که فرد آرزو دارد باشد یعنی ؛دهدیرا مورد سنجش قرار م یآرمان ایآل دهیپنداره ا شتنیخو «ب»فرم 
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سخ دهد. فرم پا «ب»و سپس  «الف»به فرم  دیابتدا با ی( قرار داده شده است. آزمودنی)مثبت و منف یصفت قطب 25فرم 

آرزوها  بر اساس دیبا «ب»کند و فرم یم لیو صفات خود دارد، تکم اتیکه از خصوص یریرا با توجه به تصو «الف»

است که در برابر هر صفت متضادش هم نوشته شده،  لشک نیسواالت به ا لیشود. طرز تکم لیتکم شیهاآلدهیو ا

در به تعبیر دیگر،  دهد. 2تا 1 نیب یابه خودش نمره کند و یابیخود را با توجه به آن دو صفت ارز دیبا یآزمودن

و مفاهیمی که مربوط به مسئله تحقیق است  ای در نظر گرفته شده استدرجه 2پرسشنامه راجرز یک مقیاس دوقطبی 

ای درجه 2شود تا مفهومی را روی یک مقیاس دوقطبی دهنده خواسته میاند. از پاسخدر دو قطب مقیاس قرار گرفته

ها مشخص گردیده است که دو های هر مفهوم در هر یک از مقیاسبا محاسبه جمع نمرهسپس ؛ ذاری نمایدگعالمت

وش برای بررسی میزان پایائی آزمون، از ر چه اندازه به یکدیگر شبیه هستند.مفهوم از نظر یک فرد یا یک گروه تا 

های ؤالهای سین نمرهدونیمه کردن و ضریب همبستگی حاصل از نمرات هر دونیمه استفاده شده است. همبستگی ب

سپس با  ؛است 12/3شد. ضریب همبستگی برابر های زوج براساس همبستگی گشتاوری پیرسون محاسبه فرد و سؤال

است که  83/3استفاده از روش اسپیرمن، ضریب اعتبار کل آزمون محاسبه شد. ضریب همبستگی محاسبه شده برابر با 

د اشبرسشنامه راجرز مورد تأیید میآزمون با توجه به استاندارد بودن پ دار است. رواییمعنی 331/3در سطح آلفای 

 (.1022 ،یکاجیمحمد؛ 1020فرد، نودرگاه؛ 1082 ،یفیشرو  یاکبر احقر، ،یحسن)

برخی از سئواالت فقط یک عامل   باشدکهسئوال می 48این آزمون دارای  :«درتاج»پرسشنامه عملکرد تحصیلی 

، 01، 03، 21، 28، 12، 4، 0، 2، 1 کنند. مجموع نمرات سئواالت گیری میتر از یک عامل را اندازهو برخی دیگر بیش

کننند که به طور مستقیم گیری میعامل اول )خودکارآمدپنداری( را اندازه 48و  42، 41، 42، 43، 02، 01، 02

، 8ع سئواالت شود. مجموگذاری میبه طور معکوس نمره 1شوند و سئوال گذاری مینمره

که به طور معکوس  01،02،05،01شود و سئواالت گذاری میکه به طور مستقیم نمره 10،14،15،11،12،18،11،23

ریزی( را گیرند. سئواالتی که عامل سوم )برنامهیگیری م( را اندازهشوند. عامل دوم )تأثیرات هیجانیگذاری مینمره

که به طور  21گذاری می شوند و سئوال طور مستقیم نمرهباشند که بهیم 5،41،45،41گیرند: سئواالت اندازه می

شود که گیری میاندازه  01، 08، 8وسیله سئواالت هشود. عامل چهارم )فقدان کنترل پیامد( بمی گذارینمرهمعکوس 

طور معکوس به 40 که همگی به طور مستقیم و سئوال 21،22،20،24شوند. و سئواالت می گذارینمرهبه طور مستقیم 

ی از آزمون عملکرد تحصیل گذارینمرهکنند. برای گیری میانگیزش( را اندازهپنجم ) شوند که عاملمی گذارینمره

باشند. ، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کامال مخالفم میها به صورت کامال موافقممقیاس لیکرت استفاده شد که گزینه

عبارت های منفی به طور  گذارینمرهداده می شود. برای  5،4،0،2،1ه ترتیب نمره های پاسخ ها ب گذارینمرهبرای 

میزان پایایی این  شود.لحاظ می  5و برای کامال مخالفم نمره  1شود؛ یعنی برای کامال موافقم نمره معکوس عمل می

آزمون از طریق دو روش روایی دست آمده است. روایی این /( به42آزمون از روش همسانی درونی )آلفای کرنباخ 

های مربوط به عملکرد محتوایی و روایی سازه ارزیابی شده است. میزان پایایی به دست آمده در هر کدام از حیطه

( 22/3( و عامل پنجم )14/3( عامل چهارم )20/3(، عامل سوم )10/3(، عامل دوم )12/3تحصیلی عبارتند از: عامل اول )

 (.1080ن آزمون باید گفت که این آزمون از روایی محتوایی برخوردار است )درتاج،است. در مورد روایی ای
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 یافته های پژوهش

 آزمون در جداول زیر نشان داده شده اند.آزمون و پسمیانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی ها در مراحل پیش
 

 آزمونتحصیلی برای گروه های آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون و پس های خودپندارهمیانگین و انحراف استاندارد مؤلفه .1جدول 

 تعداد گروه هامؤلفه

 آزمونپس پیش آزمون

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 احساس خشنودی
 91/22 19/222 01/22 201 21 کنترل

 11/21 11/221 11/21 19/201 21 آزمایش

 درک

 

 1/1 11/10 01/1 29/10 21 کنترل

 12/9 29/91 11/9 11/29 21 آزمایش

 عزت نفس

 

 91/1 19/21 9/9 11/29 21 کنترل

 01/9 19/90 9/9 19/21 21 آزمایش

 ذهنیت درونی

 

 12/2 19/9 19/2 11/1 21 کنترل

 91/9 19/22 11/2 19/1 21 آزمایش

ه آزمون برای گروهای خودپنداره تحصیلی در مرحله پسمشاهده می شود میانگین نمرات مؤلفه 1همان طور که در جدول 

 آزمایش بزرگ تر از گروه کنترل می باشد.

 
 آزمونمیانگین و انحراف استاندارد ابعاد عملکرد تحصیلی برای گروه های آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون و پس .9جدول 

 تعداد گروه ابعاد

 آزمونپس پیش آزمون

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 عملکردتحصیلی
 11/9 11/10 12/9 19/91 21 کنترل

 01/20 11/19 11/1 19/91 21 آزمایش

 1/1 01/91 1/1 19/91 21 کنترل خودکارآمدی

 01/9 11/11 11/9 29/10 21 آزمایش 

 91/1 01/19 11/1 91/19 21 کنترل تأثیرات هیجانی

 1 11/21 11/1 19/19 21 آزمایش 

 02/1 01/9 09/1 1/9 21 کنترل برنامه ریزی

 01/1 11/1 11/1 1/9 21 آزمایش 

 91/1 11/2 11/1 91/1 21 کنترل فقدان کنترل

 11/2 1/1 11/1 1/9 21 آزمایش 

 11/1 1/22 21/1 22 21 کنترل انگیزش

 19/1 11/22 11/1 11/22 21 آزمایش 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

آزمون برای گروه آزمایش شود که میانگین نمرات ابعاد عملکرد تحصیلی در مرحله پسهم مشاهده می  9در جدول 

ها، تحلیل کوواریانس انجام شد که قبل از انجام آن، ها و بررسی فرضیهباشد. برای تحلیل دادهتر از گروه کنترل میبزرگ

  نتایج در زیر ارائه شده است. های آن بررسی شد که خالصهمفروضه

 به منظور بررسی این مفروضه تعامل بین متغیر وابسته و متغیر کمکی مورد بررسی یکسانی شیب خط رگرسیون:  -

رضیه همگنی توان نتیجه گرفت که فهای مورد مقایسه تعامل وجود ندارد. بنابراین میقرار گرفت. که نتایج نشان داد بین میانگین

 باشد.رسیون برقرار میشیب خط رگ

برای بررسی این مفروضه، نمودار خطوط رگرسیون برای متغیرهای وابسته و  مفروضه خطی بودن رگرسیون:  -

ترسیم شد. که نشان داد تعاملی بین خطوط رگرسیون در گروه های کنترل و آزمایش   کمکی در گروه های آزمایش و کنترل

جه گرفت توان نتیاند. بنابراین میوجود ندارد. و خط رگرسیون برای گروه های آزمایش و کنترل تقریباً موازی هم قرار گرفته

 باشد.که مفروضه خطی بودن رگرسیون برقرار می

 
 مفروضه همگنی واریانس ها و کالموگروف اسمیرنف خالصه نتایج آزمون لِوِن برای . 1جدول

 F Df2 Df1 P k-s P متغیر

 911/0 19/0 99/0 19 2 1/0 احساس خشنودی

 111/0 91/0 01/0 19 2 1/9 درک

 212/0 01/2 21/0 19 2 1 عزت نفس

 911/0 11/0 011/0 19 2 11/0 ذهنیت درونی

محاسبه شده نتیجه گرفته شد که مفروضه همگنی واریانس ها  Fدار نشدن و با توجه به معنی 1های جدولبر اساس یافته 

برقرار می باشد. همچنین نتایج آزمون کالموگرف اسمیرنف نشان می دهد که مفروضه نرمال بودن توزیع داده ها برقرار می باشد. 

های نس چندمتغیره برای تعیین تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در مؤلفهها، آزمون تحلیل کوواریابا توجه به برقراری مفروضه

 گزارش شده است.  1خودپنداره تحصیلی انجام شد که خالصه نتایج در جدول
 

 های خودپنداره تحصیلیخالصه نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری برای تعیین تأثیر راهبردهای فراشناختی در مؤلفه .1جدول 

 وابسته متغیر  
مجموع 

 مجذورات
DF 

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معنی داری

مجذور 

 اتا

 گروه

 910/0 002/0 10/219 11091 2 11091 احساس خشنودی

 119/0 002/0 91/11 9/2019 2 9/2019 درک

 121/0 002/0 10/291 11/2111 2 11/2111 عزت نفس

 219/0 002/0 11/211 29/1000 2 29/1000 ذهنیت درونی 

    10/911 11 02/9121 احساس خشنودی خطا

    91/12 11 11/122 درک 

    19/1 11 11/119 عزت نفس 

    09/11 11 29/2111 ذهنیت درونی 

     11 02/11102 احساس خشنودی کل

     11 11101 درک 

     11 10119 عزت نفس 

     11 9199 ذهنیت درونی 
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های خودپنداره تحصیلی در گروه های آزمایش و نتیجه گرفته شد که بین میانگین مؤلفه  1با توجه به مندرجات جدول

نتیجه   بنابراین می توان  [ .p<02/0و   F(2،11)=219/10, 11/91, 291/10, 211/11داری وجود دارد ]کنترل تفاوت معنی

موزان افزایش آهای خودپنداره تحصیلی را در دانشمبتنی بر آموزش راهبردهای فراشناختی می تواند مؤلفه  مداخالت  گرفت که

های تغییرات مؤلفه  از %21، %12، %11، %91  دهد آموزش راهبردهای فراشناختی می تواننددهد. همچنین ضریب اتا که نشان می

  آموزان تبیین کنند.دانش به ترتیب احساس خشنودی، درک، عزت نفس، ذهنیت درونی خودپنداره تحصیلی را در 
 

 خالصه نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری برای تعیین تأثیر مهارت های فراشناختی در ابعاد عملکرد تحصیلی .1جدول 

 متغیر وابسته 
مجموع 

 مجذورات
Df 

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معنی داری
 مجذوراتا

 گروه

 999/0 002/0 11/1 1/291 2 1/291 عملکردتحصیلی

 111/0 001/0 11/19 29/2119 2 29/2119 خودکارآمدی

 101/0 002/0 11/12 91/901 2 91/901 تأثیرات هیجانی

 929/0 001/0 19/92 1/191 2 1/191 برنامه ریزی

 001/0 111/0 11/901 11/219 2 11/219 فقدان کنترل

 009/0 21/0 10/211 11/211 2 11/211 انگیزش 

    91/21 11 21/119 عملکردتحصیلی خطا

    11/91 11 9/112 خودکارآمدی 

    11/1 11 9/211 تأثیرات هیجانی 

    10/1 11 9/211 برنامه ریزی 

    911/0 11 11/21 فقدان کنترل 

     11 12/19 انگیزش 

     11 21/9091 عملکردتحصیلی کل

     11 21/1199 خودکارآمدی 

     11 91/9121 تأثیرات هیجانی 

     11 19/2920 برنامه ریزی 

     11 1/119 فقدان کنترل 

     19 11/11 انگیزش 

نتیجه گرفته شد که بین میانگین ابعاد عملکرد تحصیلی در گروه های آزمایش و کنترل  1با توجه به مندرجات جدول

نتیجه گرفت   بنابراین می توان  [.F(2،11)=1/11, 19/11, 12/11, 92/19 02/0>pداری وجود دارد ]تفاوت معنی

برنامه  ، خودکارآمدی ، تأثیرات هیجانی مبتنی بر آموزش راهبردهای فراشناختی می تواند ابعاد عملکرد تحصیلی،   مداخالت  که

، %11، %99  دهد آموزش راهبردهای فراشناختی می توانندتغییر دهد. همچنین ضریب اتا که نشان می  آموزانریزی را در دانش

آموزان را به ترتیب در عملکردتحصیلی، خودکارآمدی، تأثیرات هیجانی و یرات ابعاد عملکرد تحصیلی دانشاز تغی 92%، 10%

 برنامه ریزی تبیین کنند.
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 گیریبحث و نتیجه

دپنداره های خوتواند مؤلفههای پژوهش نتیجه گرفته شد که آموزش راهبردهای فراشناختی میبر اساس یافته

بنابراین، فرضیه  ؛آموزان افزایش دهدرا در دانش« خشنودی، درک، عزت نفس، ذهنیت درونیاحساس »تحصیلی 

(، )مارش 1112(، مارش )1121های هانبرو استانفون )که این نتیجه با نتایج پژوهش گرددنخست این تحقیق حمایت می

(، 1182(، هالتر و هارپر )1118) (، وارنر1110کلوسکی )(، پاریش و مک1182(. هانسفورد و هاتی )1111و روچ، 

( مطابقت داشت. نتایج این 1080نیا )( و دیباج1083(، گلچین و همکاران )2331(، تمپلین و گویر )1114نیسلن و متا )

های خودتنظیمی، یادگیری تواند با رشد و تقویت مهارتها نشان دادند که راهبردهای فراشناختی میپژوهش

 آموزان گسترش دهد.های خودپنداره تحصیلی را در دانشله مؤلفهخودگردان و فرآیند حل مسا

با تجربه و خردمند همواره به وجود ارتباط مثبت و قابل توجه بین  معلمانتوان گفت که در تبیین این نتیجه می

-د و تواناییاین باورند که فراگیرانی که از خو آموز از خود و عملکرد او در مدرسه اشاره دارند. آنان بردرک دانش

زانی که آمورسد آن دسته از دانشهایشان خشنود هستند، راه موفقیت را در پیش خواهند گرفت. برعکس به نظر می

ورز ت)کش ماننداند، از دستیابی به مدارج عالی باز میدرباره خود و توانایی خودشان با نوعی نگرش منفی مواجه

خص شرسد که موفقیت و پیشرفت تحصیلی از عمق تصورات فردی همچنین به نظر می(؛ 1011کندازی و رئیسی، 

تری بر روی سازند که کنترل بیشآموزان را توانا میآموزش راهبرهای فراشناختی، دانش گیرد. افزون بر این،ریشه می

قی به نظر منط ،تر پیش روند. بر این اساسعملکرد تحصیلی خود داشته باشند و در مورد یادگیری خودشان آگاهانه

های احساس خشنودی، آموزان را در مهارترسد که آموزش راهبردهای فراشناختی، خودپنداره تحصیلی دانشمی

طور ناگهانی و هچون افکار خالق و سازنده اغلب ب ،بر این ؛ عالوهزت نفس، ذهنیت درونی افزایش دهددرک، ع

فراشناختی، در هنگام عملکرد  راهبردهاید از آموزش ممکن است بع، گیردخودانگیخته در ذهن افراد شکل می

داره ایجاد کنند، خودپنهای شناختی که افراد از قدرت تصویرسازی ذهنی خودشان استفاده میشان یا در فعالیتروزمره

آموزش  که افزایش نگرش مثبت قابل تعمیم وشود و در نتیجه تفکر واگرا فرصت بروز پیدا کنند. با توجه به این

های آموزش افزایش نگرش مثبت برای معلمان برگزار گردد. به باشد، برای تقویت نگرش شاگردان، دورهمی

آموز توجه نموده، نگرش مثبت او نسبت به خود را تقویت نموده و از ایجاد نگرش منفی نسبت به خودپنداره دانش

 به او امکان داده شود که تصویری واقعی آموز توسط مربی،خود جلوگیری گردد. با قبول نکات ضعف و قوت دانش

ر اساس همچنین ب؛ کاهش نکات منفی در او کمک گردد نسبت به خود در او ایجاد گردد. به تقویت نکات قوت او و

رآمدی، تواند ابعاد عملکرد تحصیلی، خودکاهای پژوهش نتیجه گرفته شد که آموزش راهبردهای فراشناختی مییافته

این  .رددگتائید می ،فرضیه دوم پژوهش حاضر رو این از ؛بهبود بخشد آموزان رادانش ریزیبرنامهتأثیرات هیجانی و 

 ،)ری (، 1088(، صفری و مرزوقی )1013) (، صفری و محمدجانی1081های جوادی و همکاران)نتیجه با نتایج پژوهش

های که راهبردهای فراشناختی انجام فعالیت ها نشان دادند( مطابقت داشت. نتایج این پژوهش2338( و سانتراک )2330

 دهند.آموزان افزایش میمدرسه، تکالیف درسی و پیشرفت تحصیلی را در دانش

ی های روان شناختی سطح عالکه چون راهبردهای فراشناختی از جمله مهارتگفت توان در تبیین این نتیجه می

سازی درونی و آگاهی های درونی افراد کمک می کند، بر این احتماال به توانمند هاآنذهن هستند که تقویت نمودن 

های درونی به تقویت توانمندی  در پژوهش حاضر احتماال ریزیبرنامه-دهیاساس آموزش راهبردهای سازمان

تر، افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس و همچنین انجام های احساس کنترل بیشمانند توانایی ،آموزاندانش

 ها و فرآیندهایفراشناختی شامل آگاهی و دانش روش راهبردهایجایی که همچنین از آن ؛شودمنجر میینی زگهدف



 ...اثربخشی آموزش راهبردهای  فراشناختی بر ___________________________________________________________

 

یری تأثیر یندهای یادگتواند بر فرآشود، میهای کنترل و نظارت بر یادگیری میشناختی یادگیری و نیز شامل روش

 مهمی رسیاب نقش و شودمی گفته دگیرییا مورد مطلب وکنترل درک ،استعداد به که فراشناختچرا؛ داشته باشد

شد و بخ توسعه  را  فراگیران  یادگیری  های مهارت تواندمی شناختی دارد و عملکردهای  گسترش و بهبود در 

جه گرفت که توان نتیبنابراین می ؛باشندهای ارائه شده در این راستا نیز در افزایش انگیزش یادگیری موثر میآموزش

وامل انگیزشی، اعتماد به هایی مانند عها و ویژگیچون توانمندی ریزیبرنامه -واسطه آموزش راهبرد سازمان دهیهب

تر بر عملکرد و انجام تکالیف درسی موجب گزینی و احساس کنترل بیشت نفس، هدفمندی و هدفزنفس و ع

چون بسیاری  ،افزون بر این آموزان بهبود پیدا کند.شنشود که به طور کلی عملکرد تحصیلی دامی

آموزش  ،فراشناختی است راهبردهای  و  ها فقدان مهارت ناشی از  مطالعه و تعمیم یادگیری  یادگیری و  مشکالت  از 

 بهای تعیین هدف، کاهش اضطرامدیریت زمان، روش نظارت، انتخاب، کنترل، امکان آموزانبه دانش این راهبرد 

ند که در کبرای آینده و افزایش میزان انگیزش را در آنان ایجاد می ریزیبرنامه، هیجاناتو استرس امتحان، کنترل 

ردهای رسد که آموزش راهبلذا منطقی به نظر می  ؛کندآموزان کمک میسطح عملکرد تحصیلی دانش نهایت به ارتقا

 بود بخشد.آموزان را بهفراشناختی در پژوهش حاضر توانسته است سطح عملکرد تحصیلی دانش

ی را در تواند خودکارآمدپندارهای پژوهش نتیجه گرفته شد که آموزش راهبردهای فراشناختی میبر اساس یافته

( و ازسوی و آتامن 1013های سعیدی، سامانی، کاظمی )بهبود بخشد. این نتیجه با نتایج پژوهش  آموزاندانش

سازی ه چون در جلسات آموزشی راهبردهای فراشناختی بر فعالتوان کمطابقت داشت. در تبیین این نتیجه می ( 2331)

ه هایی مانند اعتماد بآموزان ویژگیشود و در اثر این فعال نمودن دانشآموزان در فرآیند یادگیری تاکید میدانش

تمال زیاد به اح ،شودگری در آنان تقویت میگیری و انتخابپذیری، توانایی تصمیمنفس، عزت نفس، مسئولیت

رد. تر پی خواهند بهای درونی خودشان بیشآموزان، آنان به قابلیتهای درونی در دانشواسطه رشد این توانمندیهب

آموزان آموزش داده شد که در مورد تعیین زمان مطالعه خود، سرعت مطالعه و استفاده در جلسات آموزشی به دانش

آموزان در انجام مطالعه و فرآیند یادگیری خود نقش دانش ،بر این اساس .اشندبردهای مناسب یادگیری فعال باز راه

دکارآمدی به خو ،تری داشتند و ادراک بهتر و مثبت تری نسبت به توانایی های خود پیدا کردند. افزون بر اینفعال

ه منظور دستیابی به های شخصی برای سازمان دادن و طی کردن مسیرهای عمل بعنوان باورهایی در مورد توانایی

د شان برای تولیعنوان باورهای افراد در مورد تواناییدی ادراک شده را بهپیشرفت تعریف شده است. خودکارآم

گذارد. ر میتأثی هاآنداند که تالش برای تأثیر و مهار بر رویدادهایی است که بر زندگی انتخابی سطح عملکرد می

یزانند و انگکنند، خودشان را برمیکنند، فکر میمی ه مردم چگونه احساسکند کباورهای خودکارآمدی مشخص می

ی، در انتخاب راهبرد یادگیر آموز در فرآیند یادگیری خودش فعال باشد وکنند. زمانی که دانشچگونه رفتار می

ی خودکارآمدی گرسد که ویژمنطقی به نظر می ،درگیر باشدشناختی فراهای بندی کردن مطالب و دیگر فعالیتدسته

    یابد.آموز در عملکرد تحصیلی بهبود میدانش

را در « انیتأثیرات هیج»تواند های پژوهش نتیجه گرفته شد که آموزش راهبردهای فراشناختی میبر اساس یافته

ها نشان ( مطابقت دارد. نتیجه این پژوهش2332بهبود بخشد. این نتیجه با نتایج پژوهش هاول و واتسون )   آموزاندانش

در تبیین  .داری وجود دارددادند که بین راهبردهای فراشناختی و توانایی کنترل و تنظیم هیجانات در افراد رابطه معنی

ه درون تری نسبت بهای بیشآموزان آگاهیفراشناختی دانش توان که چون در هنگام آموزش راهبردهایاین نتیجه می

نترل احساس ک ،ها و یادگیری خودشان نقش دارندگیری و تحول شناختکنند و در خصوص شکلخودشان پیدا می

های که توانایی ریزیبرنامهدر راهبرد سازماندهی  ،تری بر رفتارها و عملکرد خودشان دارند. بر این اساسبیش
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های سطح عالی ذهن ها از ویژگیشود که این تواناییگری و خودنظم دهی به فراگیران آموزش داده میظیمخودتن

و امور مربوط به مطالعه و یادگیری افزایش  هاهار و کنترل فعالیتهستند که چون احساس و توانایی افراد را در م

ویژه هیجاناتی هب ؛نفی و مثبت خودشان را تنظیم کنندکند که بتوانند هیجانات مدر نتیجه به افراد کمک می ،دهدمی

های پژوهش بر اساس یافته نیز ؛حصیل را در سطح مطلوبی نگه دارندهای مربوط به مدرسه و تها و اضطرابمانند استرس

ین نتیجه ا بهبود بخشد.  آموزانرا در دانش« ریزیبرنامه»تواند نتیجه گرفته شد که آموزش راهبردهای فراشناختی می

توان ( مطابقت دارد. در تبیین این نتیجه می2338( و سانتراک )2331(، )الینچ ،2332)لموس ، هایبا نتایج پژوهش

 هایی مانند تنظیم برنامه مطالعه، سرعت مطالعه، انتخابشامل فعالیت ریزیبرنامهکه چون راهبرد فراشناختی گفت 

اضر در پژوهش حو از طرفی،  شودیابی میدر فرآیند یادگیری و ارزشراهبرد مناسب برای یادگیری و درگیر شدن 

های درونی مانند کنترل و نظارت، مدیریت زمان احتماال توانمندی ریزیبرنامه -دهیدر هنگام آموزش راهبرد سازمان

در  ریزیرنامهببه واسطه این تغییرات مثبت و مطلوب توانایی  ،آموزان تقویت می شودو فرآیند مطالعه در دانش

 یابد.آموزان بهبود میدانش

انگیزش   و «فقدان کنترل پیامد»د توانه آموزش راهبردهای فراشناختی نمیاما در این پژوهش نتیجه گرفته شد ک

( و عطارخامه و سیف 2330های دیسوت و همکارانش )این نتیجه با نتایج پژوهش بهبود بخشد.  آموزانرا در دانش

د که چون فقدان کنترل پیامد رفتار و عملکرد زمانی در افراگفت توان دارد. در تبیین این نتیجه می بقت( مطا1088)

افتد که آنان در جریان فرآیند انجام کار و عوامل تأثیرگذار در آن قرار ندارند و همچنین آنان مهارت و اتفاق می

این نتیجه  دهی را ندارند. در تبیینخودتنظیمی و خودنظمگیری، انتخاب و هایی مانند تصمیمتوانایی الزم برای فعالیت

ی فرایندهای شناختی خودمان و چگونگی استفاده بهینه از توان که چون راهبردهای فراشناخت به دانش ما دربارهمی

ی مارگیری این مهارت نقش مههای بکبنابراین آموزش شیوه ؛شودگیری اطالق میهای یادها برای رسیدن به هدفآن

های زشباشد که آموترین این موارد میتواند در موفقیت افراد داشته باشد و نیز افزایش انگیزش یکی از مهمرا می

آموزان مقطع دبیرستان به لحاظ شناختی در سطح نسبتا خوبی چون دانش ،فراشناخت بر آن تأثیر دارد. افزون براین

نیاز در آموزش راهبردهای فراشناختی محسوب ه صورت عوامل پیشهای ذهنی آنان که بهستند که احتماال توانمندی

ین را درون سازی کنند. با توجه به ا هاآنموجب شد که راهبردهای فراشناختی را زود یاد بگیرند و بتوانند   شوند،می

اال به احتم هاآنشناختی سطح عالی ذهن هستند که تقویت نمودن های روانکه راهبردهای فراشناختی از جمله مهارت

کند. نتایج پژوهش حاضر در مورد تأثیر عوامل آموزش توانمندسازی درونی و آگاهی های درونی افراد کمک می

دار نیست که احتماال این نتیجه متفاوت به علت جامعه آماری خاص راهبردهای فراشناختی در عوامل انگیزشی معنی

بودند، که امروزه عوامل انگیزشی  متوسطهآموزان پسر دوره آن باشد. چون جامعه آماری پژوهش حاضر که دانش

ا تر نقش این دسته از عوامل رآموزان هم بیشباشد و دانشآموزان بیشتر تأثیر مسایل اجتماعی و محیطی میدانش

منطقی به  ،زدرداپهایی درونی افراد میتر به تقویت تواناییلذا آموزش راهبردهای فراشناختی که بیش ؛دانندموثرتر می

ت تأثیر داری تحکننده در پژوهش حاضر را به طور معنیآموزان شرکتتواند سطح انگیزش دانشرسد که نمینظر می

 قرار دهد.

هایی که واسطه تغییرات و ایجاد توانمندیهتوان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای فراشناختی ببه طور کلی می

گری و مدیریت زمان، درگیر شدن در فرآیند یادگیری و گیری، انتخابتصمیم در سطح اعتماد به نفس، عزت نفس،

یرات ریزی، تأثبرنامه  تواند عملکرد تحصیلی را در چارچوب خودکارآمدپنداری،آموزان میتقویت انگیزش دانش

ه است که نجام شدآموزان پسر سال اول متوسطه ابا توجه به این که پژوهش حاضر بر روی دانش هیجانی بهبود بخشد.
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ا، تفسیرها و ههایی را در زمینه تعمیم یافتهباشند، محدودیتهای اجتماعی و خانوادگی بسیار متفاوتی میدارای زمینه

های د پژوهششولذا پیشنهاد می ؛ها توجه شودآنکند که باید به شناسی متغیرهای مورد بررسی ایحاد میاسنادهای علت

انجام   تر باشند و امکانخانوادگی همگن -های اجتماعیی انجام شود که به لحاظ موقعیتبعدی بر روی جوامع آمار

پنداره یا به منظور تقویت خود شودهمچنین بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می ؛د داشته باشدگیری وجوجلسات پی

هایی آموزشی بر اساس کارگاهها و کالس ،آموزانتر به ابعاد عملکرد تحصیلی دانشخودانگاره و توجه بیش

 .گرددآموزان برگزار راهبردهای فراشناختی برای دانش
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 منابع

 ( 1082آقازاده، محرم؛ احدیان، محمد.) تهران: نور مبانی نظری وکاربردهای آموزشی نظریه شناخت .

 پردازان.

 ( 1011آقامحمدی، مصطفی.) مثبت و منفی( وگرایی ی در کمالفرداثربخشی آموزش مهارت ارتباط بین( 

 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهرپایانهوش پسر. آموزان تیزدانش  در  نوآوری

 ی در اجتماع -های مقابله با هیجانات با رویکرد شناختیبررسی تأثیر آموزش مهارت (.1088) پاشایی، زهره

شد، نامه کارشناسی ارپایانآموزان پسر. کاهش اضطراب امتحان، استرس افزایش عملکرد تحصیلی دانش
 .دانشگاه شهید بهشتی

 بین آگاهی  (.1081عبادی، زهرا ) زاده، اکبر وآرا، محمود؛ یعقوبی، مریم؛ حسنجوادی، مرضیه؛ کیوان

مجله ایرانی  فراشناختی از راهبردهای مطالعه و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
 .158-141 ، 22 ،لوم پزشکیآموزش در ع

 نهیدر زم یپژوهش یهاپرسشنامه (.1082) نسترن ،یفیشر؛ ابوالقاسم ،یاکبر ؛ینرگس؛ احقر، قدس ،یحسن 
 . انتشارات سخن.یشناسو جامعه یتیمشاوره، علوم ترب ،یشناسروان

 یلی عملکرد تحص ای بر بهبودسازی ذهنی فرآیندی و فرآوردهبررسی تأثیر شبیه (.1080) درتاج، فریبرز

 .رساله دکترا، دانشگاه عالمه طباطبایی .دانشجویان، ساخت و هنجاریابی عملکرد تحصیلی

 (. بررسی رابطه کارایی خانواده و خودپنداره در دانشجویان دانشکده توانبخشی 1080) نیا، پرویندیباج

شگاه علوم پزشکی شهید مجله پژوهشی دان. پژوهنده )1081ید بهشتی طی سال دانشگاه علوم پزشکی شه
 .243-202، 1080، مهر و آبان 43، شماره 1(. سال بهشتی

  های فراشناختی در تأثیر آموزش مهارت (.1013) علیاظمی، سلطان؛ کسامانی، سیامکسعیدی، فریبا؛

ایگاه پآموزان پسر دوره راهنمایی. راهبردهای مطالعه برخودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش
 مقاالت سیویلیکا.چاپ 

 تهران: انتشارات آگاه. .آموزش و یادگیری ،شناسی پرورشی نوینروان (.1010) اکبرسیف، علی 

 (. اثر بخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر سرعت خواندن، 1081) واد؛ مصرآبادی، جاکبرسیف، علی

 .25-12 (،2)8، فصلنامه تعلیم و تربیت یادداری و درک متون مختلف.

 تی بر شناخ(. مطالعه تجربی بررسی میزان تأثیر آموزش به شیوه فرا1088) الهیحیی؛ مرزوقی، رحمت فری،ص

 دو ماهنامه آموزان در برنامه درسی علوم دوره راهنمایی.های فراشناختی دانشعملکرد تحصیلی و آگاهی
 .51-45(، 01)1، دانشور رفتار/ تربیت و اجتماع

 های دانشجویان و (. کاربرد راهبردهای فراشناخت در تجربه1013محمدخانی، صدیقه ) صفری، یحیی؛

 .51-41، 2، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی .هاآنارتباط آن با سطح پیشرفت تحصیلی 

 2دوره ،پژوهش های روان شناختی ای نو در اندازه گیری آن.(. نوآوری و شیوه1022) عابدی، جمال 

(1،2)، 04-41. 

 سر آموزان پبررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر پرورش خودپنداره دانش (.1083) دوس، میتراعب

 نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه الزهرا.پایان .سال سوم دبیرستان شهر تهران
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 (. تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری مطالعه فراشناختی بر انگیزش و پیشرفت 1088) عطارخامه، فاطمه

 .48-02(، 1)5، شناسی تربیتینامه مطالعات روانپژوهش آموزان. تهران،تحصیلی دانش

 تخت  . شیراز: انتشاراتتعلیم و تربیت آینده با توجه به اسناد باالدستی(. 1012ورز کندازی، احسان )کشت

 جمشید.

 تهران: نشر تایماز.. آموزاناختالالت یادگیری در دانش .(1011) فروزان، رئیسیورز کندازی، احسان؛ کشت 

 یتانرسیبا سطوح اضطراب در دانش آموزان دب یپندارشتنیرابطه خو ی(. بررس1022) یمهد ،یکاجیمحمد 

 .ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد واحد رودهن یکارشناس امهنانیپاتهران،  8آموزش و پرورش منطقه 

 ارشد مشاوره،  یکارشناس انامهیپابا خودپنداره در جوانان،  یارتباط جو عاطف (.1020) ، محمودفردنودرگاه
 .دانشگاه آزاد واحد رودهن
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