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 چکیده
. 

لی بینی پیشرفت تحصیهدف از انجام این پژوهش، پیش

آموزان بر اساس راهبردهای انگیزشی، فراشناختی و دانش

هدف تحصیلی در درس علوم پایه نهم است. جامعه آماری این 

های آموزان دختر پایه نهم دبیرستانتحقیق شامل کلیه دانش

است. حجم نمونه  7981-89شهرستان قم در سال تحصیلی 

ورگان با آموز بود که با استفاده از جدول مدانش 997شامل 

ای از میان جامعه آماری انتخاب گیری خوشهاستفاده از نمونه

ها از دو پرسشنامه استاندارد شدند. برای گردآوری داده

و ( 788۱گروت )راهبرهای انگیزشی و فراشناختی دی

( با پایایی 7889پرسشنامه استاندارد هدف تحصیلی بوفارد )

نباخ استفاده شد. بر اساس الفای کرو 97/۱و  99/۱به ترتیب 

آموزان در امتحانات برای پیشرفت تحصیلی، نمرات دانش

نهایی درس علوم پایه نهم لحاظ شد. نتایج حاصله نشان داد 

که بین راهبردهای انگیزشی، راهبردهای فراشناختی و هدف 

آموزان در درس علوم پایه تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش

اما از بین متغیرهای فوق تنها نهم رابطه معناداری وجود دارد. 

بینی پیشرفت تحصیلی متغیر هدف تحصیلی توانایی پیش

سازی توان گفت با فراهمآموزان را دارد. در نتیجه میدانش

هایی برای بهبود راهبردهای انگیزشی، ها و برنامهزمینه

آموزان، پیشرفت تحصیلی فراشناختی و هدف تحصیلی دانش

 یابد.آنان افزایش می

پیشرفت تحصیلی، راهبردهای انگیزشی،  :های کلیدیواژه
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Abstract  
 

The purpose of this study is to predict students' 

academic achievement based on motivational 
strategies, metacognitive strategies and academic 

purpose in the ninth grade science course. The 

statistical population of this study includes all 
ninth grade female students of high schools in 

Qom in the academic year of 1397-98. Sample of 

the study (N=331) was selected based on random 
sampling method using Morgan sample size 

sampling table. For data collection, two standard 

questionnaires of the motivational and 
metacognitive strategies questionnaire (Digrott, 

1990) and the academic goals questionnaire 

(Beaufort et al. 1998) were used. The reliability 
estimations of the instruments were 0.88 and 0.81, 

respectively, based on Cronbach's alpha. The 

students' scores on the final exam of the ninth 
grade science course were taken as academic 

achievement. The findings showed that there is a 

relationship between the students' metacognitive 
strategies and academic achievement in the ninth 

grade science course. Moreover, there is a 

relationship between the students' academic goal 
and their academic achievement. In conclusion, it 

can be said that improving motivational and 

metacognitive strategies and highlighting students' 
academic goal might increase their academic 

achievement. 
 

Keywords: Academic achievement, motivational 

strategies, metacognitive strategies, academic 

goal, student 
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 مدرسه و معلم اختیار در محدودی دارند، تعداد دخالت تحصیلی پیشرفت در که عواملی مجموعه از

 عوامل به مربوط کودك اجتماعی پایگاه و والدین سواد هوش، میزان مثال، قرار دارد. برای

 همه برای فراشناختی راهبردهای انگیزشی و آموزش هستند ولی مداخله و کنترلغیرقابل

 و خواهند بود. محققان مفید و مؤثر اندآورده به دست را شناختی هایمهارت که آموزانیدانش

 هایمدل پیشرفت تحصیلی، و انگیزشی با یادگیری عوامل میان ارتباط تبیین برای پردازاننظریه

 کرد. ( اشاره2۱77) 7پنتریچ، مارکس و بویل مدل به توانمی میان آن از که اندکرده ارائه ونیگوناگ

 راهبردهای انگیزشی انگیزش، به نسبت خود دیدگاه اساس پنتریچ، مارکس و بویل بر مدل این در

ی راهبردها حیطه دو در را یادگیری راهبردهای و عاطفه و انتظار گذاری،ارزش حیطه سه در را

 اند.کرده تعریف منابع مدیریت و فراشناختی -شناختی

حیطه  درس، در یك آموزشی هایهدف اکثر که دید توانمی و آموزش یاددهی فرایند به نگاهی با

 از هدف پردازند.می حیطه این در آموزشی هایهدف نوشتن به بیشتر معلمان و دارند قرار شناختی

 به را خود درس هایهدف معلمان که است این شناختی هحیط در آموزشی، هایهدف بندیطبقه

 ذهنی فرایندهای و دارند بیشتری عمق هایی را کههدف و نكنند محدود پایین یادگیری سطوح

 را شناختی حوزه هایهدف (2۱۱9) 2نمایند. لنز و ونستین کیست تدوین طلبند،می را تریپیشرفته

 بندیطبقه در اخیراً که کردند تقسیم سطح باالترین تا سطح یادگیری ترینپایین از طبقه، شش به

 دو دارای جدید بندیاست. طبقه گرفته ( صورت2۱77) 9اندرسون وسیلهبه تغییراتی شناختی، حیطه

 هاآن از یكی که است هاییبندیتقسیم دارای شناختی. بعد دانش، فرایند بعد و است: بعد دانش بعد

 هایگرفتن نظریه در نظر و فراشناخت و شناخت اهمیت دهندهنشان این که است، دانش فراشناختی

 است. یادگیری حیطه در فراشناخت

 نظر به ولی هستند تحصیلی عملكرد در کنندهتعیین دو هر فراشناختی هایمهارت و هوش

از  برخی است. بیشتر مدرسه هایسال در های فراشناختیمهارت بهبود و تغییر احتمال رسدمی

 را خود تفسیر فراشناختی اغلب هایمهارت فاقد فراگیران که باورند این بر 4بورك مانند نظرانصاحب

 اطمینان عدم از حالتی کنند،می مطالعه آمیزموفقیت طوربه کههنگامی حتی و ندارند باور متون، از

 (.7987خود دارند )صفری و اکبریان،  هایتوانایی به نسبت

 گونهاین مورد بررسی قرار دادند. درسی برنامه در را آن اهمیت و شناختفرا نیز زیادی تحقیقات

(. 2۱۱9، 2)مورتن دانندمی الزم تحصیلی موفقیت کسب برای را فراشناختی هایآگاهی ها،یافته

 فرآیندهای در شكست یادگیری، مشكالت ریشه که است آن از حاکی تحقیقاتی هاییافته همچنین

                                                           
1. Pintrich, Marx & Boyle 
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 تحقیقات یوسفی(. 2۱77، 7)بایرون و زیمیان است فراشناخت( هایلفهمؤ از )یكی خودتنظیمی

آموزان ( در زمینۀ تأثیر راهبردهای انگیزشی و فراشناختی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش7989)

شناسی سال اول دبیرستان، حاکی از آن است که استفاده از راهبردهای انگیزشی در درس زیست

( 7982نژاد )در پژوهش عابدی و سبحانی شود.آموزان میصیلی دانشفراشناختی باعث پیشرفت تح

نتایج نشان داد که بین راهبردهای یادگیری خودتنظیم و انگیزش پیشرفت تحصیلی با عملكرد 

عالوه، سهم نسبی انگیزش پیشرفت آموزان رابطه معناداری وجود دارد. بهتحصیلی ریاضی دانش

آموزان در درس ریاضی دتنظیم در تبیین عملكرد تحصیلی دانشتحصیلی و راهبردهای یادگیری خو

( به این نتایج دست یافتند 7982) خورشیدی، کدیوو  و صرامیرسولی است. %79و  %2۱به ترتیب 

های گرایشی و یادگیری با راهبردهای عمقی، ارتباط مستقیم دارند. همچنین گیریکه جهت

هبردهای فراشناختی، سطحی و مدیریت منابع ارتباط های یادگیری و اجتنابی با راگیریجهت

ای راهبردهای شناختی و نقـش واسطه (7989عشوری و محمدی ) نتایج پژوهش غیرمستقیم دارند.

های پیشرفت و پیشرفت تحصیلی تأیید گیری هدففراشناختی و هوش معنوی را در میان جهت

منفی بر پیـشرفت تحـصیلی داشـت؛  کرد. همچنین هدف اجتناب از عملكرد، تأثیر مستقیم و

شناسی نخست باید به آموزش هـدف بنـابراین بـرای افزایش پیشرفت تحصیلی درس زیست

دهی فراشناختی اقدام کرد و در نهایت از پیامدهای منفی تبحرگرا، سـپس بـه آمـوزش خودنظم

رت راهبردهای فراشناختی ( در بررسی نظا7891) 2پاریس و اوکا .هدف اجتناب از عملكرد آگاه بود

آموزان کالس چهارم دریافتند بین بر عملكرد حافظه کاری و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش

 راهبردهای فراشناختی و عملكرد حافظه کاری با پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری وجود دارد.
آموزان با گیری دانشهای یاد( در تحقیقی به بررسی رابطه بین سبك2۱72)9و آرچر کوماراجو

های ها نشان داد بین سبكآموزان پرداختند. یافتههای شخصیتی و پیشرفت تحصیلی دانشویژگی

 آموزان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.آموزان با پیشرفت تحصیلی دانشیادگیری دانش
یشی و اجتنابی با گیری یادگیری، گرا( در بررسی رابطه بین جهت2۱79) 4ویرگت، ریورس و یورت

گیری یادگیری با راهبردهای آموزان دریافتند بین جهتراهبردهای فراشناخت در بین دانش

های گیریها نشان داد بین جهتکه یافتهفراشناخت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در حالی

نتایج پژوهش  ارد.گرایشی و اجتنابی با راهبردهای فراشناخت ارتباط مثبت و معناداری وجود ند

گیری یادگیری با راهبردهای فراشناختی در بین ( نشان داد بین جهت2۱77) 2ئودوسیو و پارپویانو

گیری عملكرد با راهبردهای آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین جهتدانش

                                                           
1. Byron & Ziemian 

2. Paris & Oka 
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 7نیوسكی و دئوكول، ترزآموزان ارتباط ضعیفی وجود دارد. پژوهش بلكفراشناختی در بین دانش

( نیز نشان می دهد که باورهای هوشی، نقش کلیدی در انگیزش وپیشرفت تحصیلی 2۱۱1)

 فراگیران بازی می کنند.

پژوهش  آموزان اینبا توجه به اهمیت هدف، انگیزش و فراشناخت در پیشرفت تحصیلی دانش

فراشناختی و هدف تحصیلی  به این سوال پاسخ دهد که آیا راهبردهای انگیزشی، تا دارد آن بر سعی

 در درس علوم را دارند. آموزانتحصیلی دانش بینی پیشرفتتوانایی پش

 

 شناسیروش

آماری  جامعه شده است.پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی است که به روش همبستگی انجام

       صیلیسال تحدر آموزان دختر پایه نهم دبیرستان شهرستان قم دانشکلیه  شامل این تحقیق

نفر به  997حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان از میان جامعه مذکور باشند. می 89-7981

 72های استان قم، به این صورت که ابتدا از بین دبیرستانای انتخاب شدند؛ گیری خوشهروش نمونه

صورت از بهکالس ب 2صورت تصادفی انتخاب شد و از بین این مدارس در هر مدرسه مدرسه به

 صورت تصادفی، انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند.نفر به 74تصادفی انتخاب گردید. در هر کالس 

 های زیر بودند:ها پرسشنامهآوری دادهابزارهای جمع

این پرسشنامه توسط : (MSLQ) راهبردهای فراشناختی و انگیزشی راهبردهای پرسشنامه -

سؤال( و  22که شامل دو بخش باورهای انگیزشی )شده است ( طراحی788۱) 2گروتپینتریچ و دی

مقیاس  2سؤال( است مؤلفه راهبردهای شناختی و فراشناختی دارای  27راهبردهای فراشناختی )

آیتم( و  2آیتم(، تفكر انتقادی ) 4دهی )آیتم(، سازمان 1آیتم(، بسط دهی ) 4مرور ذهنی )

سؤال است. این  41های این مقیاس جموع سؤالآیتم( است و م 72دهی فراشناختی )خودنظم

شده گیری انگیزش و استفاده از راهبردهای فراشناختی یادگیرندگان تهیهپرسشنامه برای اندازه

 7ای است )از کامالً مخالفم =پنج گزینه« بسته پاسخ»های این پرسشنامه از نوع آزمون است. سؤال

 روش از استفاده با پرسشنامه روایی بررسی ( در7887) 9بویلپینتریچ، مارکس و (. 2تا کامالً موافقم=

 امتحان اضطراب و درونی گذاریارزش خودکارآمدی، عامل انگیزشی سه باورهای مقیاس برای تحلیل

 و شناختی راهبردهای از استفاده عامل دو یادگیری خودتنظیمی راهبردهای مقیاس برای و

های خودکارآمدی، اضطراب و ضرایب پایایی خرده مقیاس آوردند به دست را فراشناختی راهبردهای

، 11/۱، 9۱/۱، 89/۱دهی را با روش آلفای کرانباخ به ترتیب امتحان، مرور ذهنی، بسط دهی، سازمان

به  99/۱در این پژوهش، پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  به دست آوردند. 18/۱

                                                           
1 . Blackwell, Trzesniewski & Dweck 
2 . Pintrich & De Groot 

3 . Pintrich Marx & Boyle 
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است، لذا پرسشنامه از پایایی قابل  1/۱ریب آلفای کرونباخ باالتر از دست آمد با توجه به اینكه ض

 قبولی برخوردار است.

 7، وزوا و بردلوتوسط بوفارد پرسشنامه استاندارد هدف تحصیلی: تحصیلی هدف پرسشنامه -

 2 طیف اساسمؤلفه است و بر  9گویه و  2۱ شده است. این پرسشنامه دارایتدوین( 7889)

نوع هدفی را  ،«مخالفم کامالً» و «مخالفم» ،«تاحدودی موافقم» ،«موافقم کامالً» از تلیكر ایدرجه

 ضرایب( 7889بوفارد ) کند.گزیند ارزیابی میبرای خود برمی های تحصیلیکه فرد در موقعیت

و  12/۱و  12/۱، 99/۱ ترتیب به اجتنابی و عملكرد تسلط، ابعاد برای کرونباخ، آلفای روش با را پایایی

در این تحقیق با استفاده از ضریب محاسبه کردند.  97/۱، 97/۱، 94/۱با روش باز آزمایی به ترتیب 

، 9۱/۱آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه برای ابعاد تسلط، عملكرد و پرهیز از شكست به ترتیب 

، لذا پرسشنامه است 1/۱به دست آمد. با توجه به اینكه ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  92/۱و  19/۱

 از پایایی قابل قبولی برخوردار است.

آموزان در امتحانات نهایی درس برای پیشرفت تحصیلی، نمرات دانش تحصیلی: پیشرفت -

 علوم پایه نهم لحاظ شد.

 

 هایافته

شده است، اما قبل از های آماری مربوط به هر فرضیه ارائههای پژوهش و یافتهدر این قسمت، فرضیه

 –ها با آزمون کولموگروفبودن توزیع دادهها، ابتدا فرض نرمالبه بحث و بررسی فرضیهورود 

 های پژوهش پرداخته شد.اسمیرنوف بررسی شد و سپس به بررسی فرضیه
 هاجهت بررسی توزیع دادهاسمیرنوف  –نتایج آزمون کولموگروف  (1)جدول 

 سطح معناداری مقدارZ متغیر

۱۱۱/۱ 2۱9/۱ پیشرفت تحصیلی  

7۱9/۱ 892/۱ راهبردهای انگیزشی  

11۱/۱ ۱1/7 راهبردهای فراشناختی  

71۱/۱ 999/۱ هدف تحصیلی  

اسمیرنوف نشان داد که فرض نرمال بودن توزیع متغیرها در همه  –نتایج آزمون کولموگروف

متغیرهای پژوهش رعایت شده است؛ بنابراین توزیع طبیعی و امكان استفاده از آزمون تحلیل 

 رسیون وجود دارد.رگ

 نیز هاماندهپس استقالل و پراکندگی یكسانی بودن، خطی بهنجاری، پرت، هایچنین دادههم

 باشند.های آمار پارامتریك میفرضدهنده برقراری پیششدند که همگی نشان بررسی

                                                           
1 .Bouffard, Vezeau & Bordeleau 
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توانند پیشرفت تحصیلی های انگیزشی، فراشناختی و هدف تحصیلی میفرضیه اول: راهبرد

 بینی نمایند.آموزان پایه نهم را در درس علوم پیششدان

جهت بررسی این فرضیه از روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده 

 شد.
راهبردهای  بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهایتحلیل رگرسیون چند متغیره جهت پیش (2)جدول 

 انگیزشی، فراشناختی و هدف تحصیلی

 تغیرم

 مالك

 متغیرهای

 بینپیش
 tمیزان  ضریب  خطای معیار Bضریب 

سطح 

 داریمعنی

پیشرفت 

 تحصیلی

 راهبردهای انگیزشی

 راهبردهای فراشناختی

 هدف تحصیلی

۱81/۱ 

914/۱ 

192/۱ 

949/۱ 

912/۱ 

281/۱ 

۱27/۱ 

۱17/۱ 

72۱/۱ 

218/۱ 

818/۱ 

9۱9/2 

197/۱ 

929/۱ 

۱22/۱ 

۱۱2/۱ Sig= 844/4 F= ۱49/۱ =2R 2۱9/۱ R= 

بین در دهنده سهم هریك از متغیرهای پیش( نشان2مقادیر ضرایب رگرسیون در جدول )

مندرج در جدول فوق، در  استانداردشده بتا بینی پیشرفت تحصیلی است. بر اساس ضرایبپیش

واحد افزایش در  ۱2/۱صورت ثابت بودن سایر شرایط، افزایش یك واحد در راهبردهای انگیزشی با 

واحد افزایش در پیشرفت  ۱1/۱پیشرفت تحصیلی و افزایش یك واحد در راهبردهای فراشناختی با 

باشد؛ همچنین افزایش یك واحد معنادار نمی >p ۱2/۱تحصیلی همراه است که هیچ کدام در سطح 

 >p ۱2/۱واحد افزایش در پیشرفت تحصیلی همراه است که در سطح  72/۱در هدف تحصیلی با 

ست. به عبارت دیگر نتایج نشان داد از بین متغیرهای فوق تنها متغیر هدف تحصیلی معنادار ا

 آموزان را در درس علوم دارد.بینی پیشرفت تحصیلی دانشتوانایی پیش

آموزان پایه نهم در درس علوم رابطه فرضیه دوم: بین راهبردهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش

 وجود دارد.

 شد.جهت بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده 
 آموزانراهبردهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانشضریب همبستگی پیرسون بین  (3)جدول 

 سطح معناداری میزان همبستگی متغیرها

ارتباط راهبردهای انگیزشی و 

 پیشرفت تحصیلی

**749/۱ ۱۱2/۱ 

 **P< ۱7/۱  

( میزان ضریب همبستگی بین راهبردهای انگیزشی و پیشرفت 9تایج جدول )با توجه به ن

داری بنابراین رابطه معنیمعنادار است.  >p ۱7/۱که در سطح  شده است؛محاسبه 749/۱تحصیلی 
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به عبارت دیگر با بهبود  آموزان وجود دارد.بین راهبردهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش

 یابد و بالعكس.آموزان بهبود میفت تحصیلی دانشراهبردهای انگیزشی، پیشر

آموزان پایه نهم در درس علوم فرضیه سوم: بین راهبردهای فراشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش

 رابطه وجود دارد.

 شده است.جهت بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده
 آموزانفراشناختی و پیشرفت تحصیلی دانشراهبردهای ضریب همبستگی پیرسون بین  (4)جدول 

 سطح معناداری میزان همبستگی متغیرها

ارتباط راهبردهای فراشناختی و 

 پیشرفت تحصیلی
**724/۱ ۱۱1/۱ 

** ۱7/۱P<  
( میزان ضریب همبستگی بین راهبردهای فراشناختی و پیشرفت 4با توجه به نتایج جدول )

داری بنابراین رابطه معنیمعنادار است.  >p ۱7/۱سطح که در  شده است؛محاسبه 724/۱تحصیلی 

به عبارت دیگر با بهبود  آموزان وجود دارد.بین راهبردهای فراشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش

 یابد و بالعكس.آموزان بهبود میپیشرفت تحصیلی دانشفراشناختی، راهبردهای 

آموزان پایه نهم در درس علوم رابطه فرضیه چهارم: بین هدف تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش

 وجود دارد.

 شده است.جهت بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده
 آموزانهدف تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشضریب همبستگی پیرسون بین  (5)جدول 

 سطح معناداری میزان همبستگی متغیرها

ت و پیشرفهدف تحصیلی ارتباط 

 تحصیلی
**827/۱ ۱۱۱/۱ 

** ۱7/۱P<  
( میزان ضریب همبستگی بین هدف تحصیلی و پیشرفت تحصیلی 2با توجه به نتایج جدول )

داری بین انتخاب بنابراین رابطه معنیمعنادار است. >p ۱7/۱که در سطح  شده است؛محاسبه 782/۱

انتخاب اهداف بود به عبارت دیگر با به آموزان وجود دارد.هدف تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش

 یابد و بالعكس.آموزان بهبود میپیشرفت تحصیلی دانشتحصیلی، 

 

 گیریبحث و نتیجه

از بین  جهت بررسی فرضیه اول از روش آماری تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج نشان داد -

ایی تنها متغیر هدف تحصیلی توان های انگیزشی، فراشناختی و هدف تحصیلیمتغیرهای راهبرد

های حاصل از این آموزان پایه نهم را در درس علوم دارد. یافتهبینی پیشرفت تحصیلی دانشپیش
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 خورشیدی، کدیوو  و صرامیرسولی(، 7982نژاد )عابدی و سبحانیهای فرضیه با نتایج پژوهش

ورد توان به این مدر تبییـن این مسئله می ( همسو بوده است.2۱72) و آرچر (، کوماراجو7982)

آموزانی که دارای هدف تحصیلی مثبتی هستند، در تحصیل بر افزایش کفایت اشاره داشت که دانش

کنند و برای انجام تكالیف دارای انگیزش درونی هستند. و کسب مهارت در تكلیف تأکید می

ند، دیگر، این افراد دارای انگیزش درونی هستند و بر خالف کسانی که انگیزش بیرونی دارعبارتبه

آموزانی که چنین هدفی برای انجام یك فعالیت نیاز به تقویت و پاداش بیرونی ندارند. مثالً دانش

ها هدف دارند به دنبال تشویق معلم و والدین نیستند، بلكه خود یادگیری مطالب علوم برای آن

جدی  است. رشد آگاهی های فراشناختی، از جمله موضوعاتی است که در دهه های اخیر به طور

مورد توجه پژوهشگران حوزه ی تعلیم و تربیت قرار گرفته است. به گونه ای که نه تنها در خصوص 

ها برای موفقیت تحصیلی فراگیران، تقریباً در بین پژوهشگران این حوزه، لزوم آموزش این آگاهی

نوان یك نظر وجود دارد، بلكه آموزش راهبردهای فراشناختی برای قرن بیست و یكم به عاتفاق

هایی فراهم گردد تا آنان بتوانند به این بنابراین باید زمینه. ضرورت تشخیص داده شده است

 های باالیی دست پیدا کنند.ها دست یابند تا در زمینه یادگیری به موفقیتمهارت

جهت بررسی فرضیه دوم از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج نشان داد  -

به عبارت  آموزان ارتباط معناداری وجود دارد.ردهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانشبین راهب

های حاصل از یافته یابد.آموزان بهبود میدیگر با بهبود راهبردهای انگیزشی پیشرفت تحصیلی دانش

 (2۱72) و آرچر ( و کوماراجو7998) عابدینی، باقریان و کدخدایی هایاین فرضیه با نتایج پژوهش

جای آموزان بهتوان به این مورد اشاره داشت که دانشدر تبییـن این مسئله می. همسو بوده است

آنكه برای کسب مهارت و دانش بر معلمان، والدین یا دیگر عوامل آموزشی تكیه کنند، شخصاً 

ل دیگر، یادگیری خودتنظیمی به مشارکت فعاعبارتکنند. بههای خود را شروع و هدایت میکوشش

یادگیرنده از نظر رفتاری، انگیزشی، شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری برای بیشتر کردن 

آموزان بر میزان یادگیری و استفاده از در واقع، نوع باورهای انگیزشی دانش .شودیادگیری اطالق می

شرفت تحصیلی کننده در پیعوامل تعیین ای دارد و از جملهراهبردهای شناختی آنان تأثیر عمده

 .شودمحسوب می

جهت بررسی فرضیه سوم از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج نشان داد  -

به عبارت  آموزان ارتباط معناداری وجود دارد.بین راهبردهای فراشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش

های حاصل یابد. یافتهبود میآموزان بهدیگر با بهبود راهبردهای فراشناختی پیشرفت تحصیلی دانش

خورشیدی، کدیوو  و رسولی(، 7982نژاد )عابدی و سبحانیهای از این فرضیه با نتایج پژوهش

توان گفت . در تبیین این یافته میهمسو بوده است (7891(، پاریس و اوکا )7982) صرامی

یادگیری مورد استفاده ای است که یادگیرنده ضمن راهبردهای فراشناختی هرگونه عمل و اندیشه

ها و سهولت ها و مهارتسازی دانشدهی و ذخیرهدهد و از آن طریق به فراگیری سازمانقرار می



 28                                                                     …آموزان بر اساسبینی پیشرفت تحصیلی دانشپیش 

آموزان با استفاده از راهبردها و کند. به عبارتی، دانشها در آینده کمك میبرداری از آنبهره

شده ترکیب نموده و شده و ذخیرهههای فراشناختی، اطالعات تازه را با اطالعات قبلی آموختآگاهی

کنند. حال اگر این راهبردهای فراشناختی متناسب با ترجیحات یادگیری یادگیری خود را تقویت می

همراه شود، بهترین بستر را برای پیشرفت تحصیلی حاصل  آموزانهای یادگیری دانددلبشو سبك

ری و راهبردهای فراشناختی، باالترین های یادگیخواهند نمود. به عبارتی، با استفاده از سبك

 عملكرد تحصیلی را نشان خواهند داد.

جهت بررسی فرضیه چهارم از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج نشان  -

به  آموزان ارتباط معناداری وجود دارد.داد بین انتخاب اهداف تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش

های یابد.یافتهآموزان بهبود میداف در تحصیل، پیشرفت تحصیلی دانشعبارت دیگر با انتخاب اه

(، و ویرگت، ریورس و 7989عشوری و محمدی )های حاصل از پژوهش حاضر با نتایج پژوهش

آموزانی که دارای هدف دانشتوان گفت . در تبیین این یافته می( همسو بوده است2۱79یورت)

کنند و افزایش کفایت و کسب مهارت در تكلیف تأکید میتحصیلی مثبتی هستند، در تحصیل بر 

دیگر، این افراد دارای انگیزش درونی عبارتبرای انجام تكالیف دارای انگیزش درونی هستند. به

هستند و بر خالف کسانی که انگیزش بیرونی دارند، برای انجام یك فعالیت نیاز به تقویت و پاداش 

زانی که چنین هدفی دارند به دنبال تشویق معلم و والدین نیستند، بلكه آموبیرونی ندارند. مثالً دانش

تواند این باشد که ها هدف است. یك تبیین احتمالی دیگر میخود یادگیری مطالب علوم برای آن

شود که فقط فهم و یادگیری این درس را های درس علوم توسط معلمانی اداره میشاید کالس

آموزانی که به دنبال پرورش شایستگی خود هستند و یادگیری علوم ها دانشکردند. زیرا تنتقویت می

 کردند.هایشان کسب میرا واقعاً دوست داشتند پیشرفت باالیی به دلیل تالش

بیشـتری  های انگیزشی، فراشناختیراهبردآموزانی کـه از توان گفت دانشبه طور کلی می

کنند همان موقع بــا م یا هنگام مطالعه سعی میکنند، در هنگــام تدریس معلاسـتفاده می

معنـادار کردن اطالعات، ایجــاد ارتبـاط منطقـی بـا اطالعـات قبـل، کنـترل چگونگی این فرآیند و 

 .ایجاد محیط یادگــیری مناسـب، مطـالب را یاد بگیرند و عملكرد تحصیلی خود را بــاال بـبرند

های خود دارند، اهمیت دادن فرد به تكالیفی که د در خصوص تواناییدیگر، باورهایی که افراعبارتبه

های ویژه در آموختن، نحوه تفكر کردن، خلق باید انجام دهد و رسیدن به اهداف درسی، رشد قابلیت

تواند بر پیشرفت تحصیلی وی تأثیر گذاشته و موجبات کردن، کشف کردن و به خاطر سپردن می

در واقع، فرد زمانی که بتواند چگونگی تفكر کردن را بیاموزد و این تفكر را  .بهبودی آن را فراهم کند

تری برخورد کند، های صحیح هدایت نماید و در برخورد با تكالیف درسی با نگرش مثبتدر جهت

 تواند پیشرفت تحصیلی خود را بهبود بخشیده و به موفقیت برسد.طور قطع میبه
 اند.شدهپژوهش حاضر، تعدادی از پیشنهادهای کاربردی ارائه آمده ازدستبر اساس نتایج به



      7311پاییز  ( / 71)پیاپی  3شماره  پنجم/سال  ای معلم/فصلنامة توسعة حرفه                            1۱  

های زمان در اولویتطور همفراشناختی به –های انگیزشی شود آموزش مهارت. پیشنهاد می7

 برنامه درسی مدارس و مؤسسات آموزشی قرار گیرد.

ی در خصوص های آموزششود مسئوالن محترم آموزشی، اقدام به برگزاری کالس. پیشنهاد می2

های بهینه مربوط به راهبردهای فراشناختی و خودتنظیمی نمایند و در این میان حتماً یاددهی شیوه

های آموزشی متناسب با آموزان را مورد توجه قرار داده و دورهنیازهای آموزشی و فردی دانش

 .ها برگزار کنندنیازهای آن

نهاد شود تا بــا یادآوری اهداف دروس در هر . بــه معلمـان و مربیـان تعلیـم و تربیت پیش9

 آموزان فرصــت بیشــتری بــرای یادگیری در آنها ایجاد کنند.جلسه و تفهیم این اهداف بـه دانش
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