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  : چكيده
آموزش راهبردهاي فراشناختي در افزايش خالقيت و بهبود عملكرد  تأثيرپژوهش حاضر  با هدف تعيين 

 آزمون پيش پژوهش طرح و يشيآزما مهيپژوهش ن روش. دشهر تبريز انجام شدر  آموزان دانشتحصيلي 
  30دختر پايه اول دوره متوسطه بودند كه  آموزان دانشجامعه آماري . بودآزمون با گروه كنترل  پس –

در دو گروه  يتصادف طور انتخاب و به اي  اي چند مرحله گيري تصادفي خوشه روش نمونهبه آموز  دانش
هاي گروه  جلسه گروهي به آزمودني 8در  راهبردهاي فراشناختي. شدند  نيگزيو كنترل جا شيآزما

تاج  هاي خالقيت عابدي و عملكرد تحصيلي در پرسشنامهها با استفاده از  داده. آزمايش آموزش داده شد
آموزش راهبردهاي  نشان داد كه جينتا. ندشد ليتحلكوواريانس  ليتحلو با استفاده از  آوري جمع

ريزي و  ي افزايش دهد و خودكارآمدي، برنامهدار معنيي خالقيت را به طور ها مؤلفهواند ت ميفراشناختي 
و در  )P<0.01(بهبود بخشد ي دار معنيبه طور  آموزان دانشات هيجاني را در عملكرد تحصيلي تأثير

موزش كند كه آ نتايج پژوهش شواهدي را پيشنهاد مي. فقدان كنترل پيامد و انگيزش تغييري ايجاد نشد
آموزان  دانشراهبردهاي فراشناختي روش مناسبي براي افزايش خالقيت و  بهبود عملكرد تحصيلي 

 آموزان دانشهاي خالقيت و بهبود عملكرد تحصيلي  لفهؤشود به منظور افزايش م لذا پيشنهاد مي. باشد مي
    .تقويت شود آموزان دانشممكن است مفيد باشد كه سطح راهبردهاي فراشناختي 

  راهبردهاي فراشناختي، عملكرد تحصيلي، خالقيت: گان كليديواژ
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  :مقدمه
اي  در آموزش و پرورش هر جامعه با اهميتي امروزه خالقيت و پرورش افراد خالق موضوع بسيار

). 2007، 1تان گرل(هاي خود را هدايت كنند  افراد خالق فعاالنه قادرند عاليق و خواسته. شود محسوب مي
 .است دوره كودكيپرورش آن در  همشروط ب يبزرگسال هآن در دور يريبكارگ است كه ديينفرآيت، خالق

 ،تورنس(شروع شود  يزندگ يننخست سال هاي از بايدسازنده  نوآور و افراد خالق، تربيتبر اين اساس 
ي ذهن يندهايفرآ توانايي يتخالقاست كه  معتقد) 1391(آقامحمدي . )1382ي، به نقل از فاطم 1960

 .باشد يمنحصر به فرد م شود و مي  منجر يداتيتول يا ها نظريه ادراكات، ها، ايده ها، حل راهخلق كه به  ستا

بوده   3تفكر خالقيت و مورد خالق پژوهش در يشگاماناز پ يكياز پنجاه سال به عنوان  يشب 2تورنس
تواند  يم يمختلف يه روش هاب يتخالق ينا ند ودار يتخالقو  تورنس همه افراد استعداد يدهبه عق. است
رشد و  يبرا يبشر ياستعدادها يرهم مانند سا يتخالق). 2005 ، 4يدالو( سركوب شود يا يابد يشافزا

 وجود دارد، بيشكودكان كم و  همهوجود استعداد كه البته در  - 1 دارد يبه دو شرط اساس يازن ييشكوفا
 ي مناسبآموزش يطمحيازمند ن يترشد خالق اينبنابر .استعداد ييرشد و شكوفا يمناسب برا يطمح -2
چهار عامل سيالي، انعطاف پذيري، بسط و ابتكار را به عنوان ) 1983(تورنس  ).1387حسيني، ( باشد يم

يكي از اهداف متعالي نظام آموزشي هر جامعه اي باال بردن سطح . ويژگي هاي خالقيت بر مي شمارد
به نقل از ( كه پرورش افراد خالق در راس آنها مي باشداست  آموزان دانشهاي شناختي  توانايي

   ). 1391آقامحمدي، 
 ابزارهايي شناختي و آموزش تربيتي، روان شناسي روان شناسي زمينه در آمده بدست جديد هاي يافته

 از باالتري سطح بتواند به فرد تا اند كرده فراهم شناختي راهبردهاي پرورش و آموزش براي را ارزشمند
  ). 1388ديره و بني جمالي، (برسد  شناخت و يادگيري افاهد
 فرآيندهاي نقش بر كه بود هايي نظريه پيدايش بيستم، قرن دوم نيمه پيشرفت هاي مهم ترين از يكي
 نام  5فراشناخت تر عالي هاي فرآيند اين .كنند مي تاكيد شناختي فرآيندهاي هدايت و مهار مؤثر بر عالي

 و نظري هاي بنيان از برآمده فراشناخت،).  1389زينلي، (وسيله فالول مطرح شد دارد كه نحستين بار ب
 روانشناسي به مربوط آثار در توان مي را آن مباني از كه برخي است اي كننده قانع و مستحكم تجربي

 هاي تجربه ها، وسيله ها، فراگيران، بين هدف پياژه، ديدگاه پايه بر. كرد جستجو شناختي -تحولي

 با را خود مشاهدات سپس، و يابند مي هايي رابطه يادگيري، مورد تكليف هاي بازده و شناختيفرا

  ). 2007، 6دافي(دهند  مي انطباق آمده عمل به مشاهدات

                                                      
1 . Girltan, A 
2 . Torrance 
3 . Creative thinking 
4 . Vidal 
5 . Meta cognition 
6. Duffy 
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 با و بود هفتاد  دهه كشف بزرگترين كردن، مطالعه چگونه و كردن فكر چگونه آموزش و تدريس 

 فراشناخت هاي روش آموزش و تدريس كه است روشن كامالً ت،اس شده انجام زمينه اين در كه تحقيقاتي

 واقعيت يك تفكر،چنانچه  .شود منجر يادگيري در اي مالحظه قابل پيشرفت به تواند مي ،آموزان دانش به

 آينده و معاصر دهه تربيتي هاي برنامه بايد در فراشناخت توانايي افزايش هاي روش آموزش باشد، پايدار

 آموزان دانش روش، اين بكارگيري با. شد مند بهره بيشتر پرورش و آموزش نتايج از تا دگنجانده شو نيز

 هاي روش و آورند دست به آگاهي كنند، فكر خودشان فكري فرآيندهاي  درباره تا بگيرند ياد توانند مي

 نتايج و شود مي پايدارتر و تر كامل تر، دقيق يادگيري كه برند كار به مسايل حل خالل در را خاصي

 آموزش .بود خواهد مطلوب تر جامعه، ترقي و رشد جهت در پرورش و آموزش زمينه در گذاري سرمايه

 آموزش. شود مي فرد شناختي هاي كنش ساير و مطلب درك عملكرد بهبود باعث فراشناخت راهبردهاي

 را انتها تا ابتدا از شناختي عمل يك در درگير هاي كنش تمام بتواند فرد كه شود مي باعث راهبردها اين

 اش ذهني فرآيندهاي وري بهره كه كند هدايت اي گونه به را خود يادگيري جريان و بگيرد نظر تحت
 تعميم براي مفيدي ابزارهاي ها، آموزش گونه اين .يابد افزايش دسترس مكان در و زمان به نسبت

از طرفي نتايج ). 2009، 1يديسوت و ازسو(ند هست ديگر زماني و هاي مكاني موقعيت به يادگيري
سال  آموزان دانشنشان داد كه بين روش مطالعه عميق و ميزان خالقيت در ) 1392(پژوهش بيگدلي 

نتايج اين پژوهش همچنين نشان داد كه چون هدف دانش . ي وجود دارددار معنياول متوسطه رابطه 
، بيشتر از روش مطالعه سطحي و آموران دختر معموال كسب نمره باالتر مي باشد، در هنگام مطالعه

پرخواني استفاده مي كنند كه با فرآيند تحول خالقيت سازگار نيست و ممكن است تنها برخي از 
لذا الزم است كه با اتخاذ روش هاي مطالعه مناسب سعي در . ي عملكرد تحصيلي را در بر گيردها مؤلفه

ي ها مؤلفهه آن سعي در برآورده ساختن بيشتر و به واسط آموزان دانشتقويت روش مطالعه اين گروه از 
تقويت راهبردهاي فراشناختي از جمله مهارت هايي مي باشد كه . عملكرد تحصيلي و خالقيت نمود

احتماال مي تواند در افزايش سطح خالقيت و درگير شدن با ديگر ابعاد عملكرد تحصيلي نقش داشته 
  . باشد

 اگر و شوند مي فعال آموزش و يادگيري خالل در هستند كه بينيباز مهارت هاي فراشناختي، راهبردهاي
 در چگونه يا و كند صرف مطالعه براي كافي وقت كند، چگونه وارسي را پاسخ هايش چگونه نداند فرد

 دشواري با يادگيري تكاليف انجام صورت آن در آيد بر شده آموخته قبال اطالعات سطح تعيين صدد

  ). 1388ه و بني جمالي، دير(بيشتر صورت مي گيرد 
 ابزار فراشناختي راهبردهاي ديگر سخن نموده، به آسان را يادگيري فراشناختي، راهبردهاي بنابراين
 نگرش بر مبتني يادگيري -ياددهي راهبردهاي در .هستند شناختي راهبردهاي بر نظارت و هدايت

                                                      
1. Desoete , A. &Ozsoy 
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 تا سازد مي برقرار آزادي و رواني يتامن بين تعادلي معلم و دارد ارزش حافظه از بيش فكر فراشناخت،
  .كند ريسك بتواند آموز دانش

در ) 1380(جمله عبدوس  از است گرفته صورت بسياري تحقيقات فراشناخت راهبردهاي آموزش زمينه در
 راهبردهاي كه بين داد نشان خالقيت، و تحول شناختيافر راهبردهاي پژوهشي با هدف تعيين رابطه بين

  . وجود دارد مثبت رابطه آموزان دانش قيتخال و فراشناختي
 .است پرورش و آموزش متخصصان توجه مورد كه هاست سال آن با مرتبط عوامل و تحصيلي عملكرد
 و ارزش احساس كه يادگيرندگاني تربيت بر تأكيد و يادگيري -ياددهي  فرآيند در فراگيران نقش بر تأكيد
 مناسب عملكرد به تواند مي مي باشد كه مهمي مسائل ز جملهباشند، ا خالق و نوآور و داشته باوري خود

  .)1389زينلي، (كند  كمك مطلوب و
 آمـوزان  دانـش آن در  1پيش بيني عملكرد تحصيلي و كشف عواملي كه به موفقيت تحصـيلي و پايـداري  

عملكـرد تحصـيلي   . مربوط است، موضوعاتي هستند كه بيشترين اهميت را در آمـوزش و پـرورش دارنـد   
ش بيني كننده عملكرد فرد در ديگر سطوح آموزشي و يـا پيامـدهاي و عملكـرد شـغلي در دوره هـاي      پي

ات هيجـاني، مهـارت هـاي    تـأثير انگيـزش،   )1389زينلي، (). 2005، 2رابن، مككوچ(مختلف كاري است 
ر عملكـرد  گذار دتأثيرمطالعه، برنامه ريزي، كنترل پيامد تحصيلي و خودكارآمدپنداري را به عنوان عوامل 

  .مي داند آموزان دانشتحصيلي 
اين است كه ياد نگرفته اند  آموزان دانشمشكل بيشتر امروزه نشان داد كه ) 1389(نتايج پژوهش عابدي 
در جريـان   آمـوزان  دانـش راهبردهاي شناختي و فراشناختي رفتارهـايي اسـت كـه    . كه چگونه ياد بگيرند

ايـن  . مي گيرند تا عملكرد خودشان را تنظيم و هـدايت كننـد   يادگيري يا حل مسئله به طور فعال به كار
كمك مي كنند تا نتايج تالش هايشان را ارزيابي كنند و ميزان تسـلط خـود را    آموزان دانشمهارت ها به 

   .بر مطالبي كه خوانده اند، ارزيابي كنند
از نظـم و ترتيـب هـاي    ند تا درك كنند كه مفـاهيم  نك كمك مي آموزان دانشبه  شناختيراهبردهاي فرا

كـه بـراي تعيـين ايـن      ساخته مي شوند رويدادها، زبان يا برچسب هاي نماديني ومشاهده شده در اشياء 
اسـت  ي فرآينـد  دار معنيدر ساخت مفاهيم جديد خالقيت دخالت دارد و يادگيري . نظم استفاده مي شوند

  ).1386سيف، ( آورند خود را بدست مي كاربرديكه از طريق آن انسان ها بيشتر دانش 
آموزش فراشناختي نقش مهمي در تنظيم فرآيندهاي شناختي دارد و هنگامي كه ) 2004( 3به اعتقاد الگن

فرد فرآيندهاي شناختي را درك مي كند، قادر به كنترل آن فرآيندها و استفاده از آنها در يك شيوه 
سالگي بروز  7تا  5اي فراشناختي در سنين ه توانايي. پربازده براي رسيدن به يادگيري بهتر خواهد بود

توان راهبردهاي مناسب  بنابراين از سنين پيش دبستاني مي. هاي بعد گسترش مي يابد نموده و در سال
                                                      

1. Persistence 
2. Ruban & McCoach 
3. Ulgen  
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. هاي تحصيلي باالتر مي توان آنها را گسترش داد آموزش داد و در دوره آموزان دانشفراشناختي را به 
از مهارت هاي فراشناختي مي باشد كه شامل تعيين هدف براي برنامه ريزي يكي  -مهارت سازماندهي

بيني زمان الزم براي مطالعه، تعيين سرعت مناسب مطالعه، تحليل چگونگي  يادگيري و مطالعه، پيش
  ). 1393به نقل از سيف، (برخورد با موضوع يادگيري و انتخاب راهبردهاي يادگيري مفيد است 

نتيجه رسيد كه مهارت برنامه ريزي باعث افزايش دقت و نظم در  در پژوهشي به اين) 1388(پاشايي 
برنامه ريزي در . كارهاي او به صورت هماهنگ و منظم در مي آيد. انجام كارهاي روزانه فرد مي شود

زيرا برنامه ريزي و انجام مطالعه در يك زمان و مكان . افزايش ميزان درك و يادگيري بسيار موثر است
 . يزان دقت و كارآيي حافظه را افزايش دهدمشخص مي تواند م

با بكارگيري راهبردهاي فراشناختي فراگيرنده تالش مي كند تا از نظام شناختي خود آگاه شود، راه هاي 
از ميان بردن موانع يادگيري را بكاود، شيوه هاي بهينه يادگيري را پي ريزي كند و خودنظم جويي همه 

اظهار داشتند كه ) 1382(بر همين اساس آقازاده و احديان ). 1382حديان، آقازاده و ا(جانبه داشته باشد 
خالقيت به توانايي نگاه جديد و متفاوت به يك موضع و به عبارتي فرآيند شكستن و دوباره ساختن دانش 

  . خود درباره يك موضوع به دست آوردن بينش جديد نسبت به ماهيت آن منجر مي شود
 و هدفمند يادگيري و حافظه در اطالعات پردازش فرآيند بهبود كارآيي، جبمو فراشناختي راهبردهاي

 نيز و جديدتر موقعيت به موقعيت يك از يادگيري تعميم و انتقال بهبود، در مهمي نقش و شود مي آگاهانه
 و موضوع يك به متفاوت و جديد نگاه به منجر خالقيت و دارد شده يادگرفته مطالب پايدارتر نگهداري

 خالقيت و فراشناختي راهبردهاي ترديد بي .شود مي آن ماهيت به نسبت جديد بينش آوردن تبدس

اي براي موفقيت در تكاليف يادگيري و در نتيجه پيشرفت تحصيلي مي شود و تجربه موفقيت در  مقدمه
  ). 2006ليندا، (تحصيل احساس خودباوري و ارزشمندي و توانمندي را در فرد ايجاد مي كند 

 ت،اس آورده خود، شناخت كنترل و آگاهي معني به فراشناخت توصيف هدف با در پژوهشي) 2010(ويت 

 راهبردها اين از كه يآموزان دانش به نسبت كنند مي استفاده فراشناختي راهبردهاي از كه يآموزان دانش
ي ها زيرا كه دانش و معلومات در مسير گسترش مهارت .هستند تر موفق كنند، نمي استفاده

در  آموزان دانشدر حال حركت است كه عوامل مهم آن فرآيند يادگيري و شايستگي  1اي خودمطالعه
مهارت هاي مطالعه مي باشد كه اين مهارت ها به طور موثر بر پيشرفت در مدرسه و زندگي بعد از 

را گسترش ي كه روش هاي يادگيري و مطالعه مناسب آموزان دانشبنابراين . خواهند داشت تأثيرتحصيل 
ريزي فرآيند يادگيري و ارزيابي كلي آنها، ناكارآمد خواهند  نمي دهند، در انگيزش براي يادگيري و برنامه

 تأثيردر طول تحصيل و بعد از تحصيل، به طور منفي  آموزان دانشبود و اين ناكارآمدي بر پيشرفت 
اص زمان كافي براي مطالعه، ممكن است علي رغم اختص آموزان دانشهمچنين برخي از . خواهد داشت

عالوه براين، . دچار شكست شوند كه دليل اصلي آن، عدم كسب مهارت هاي مطالعه موثر و مفيد است

                                                      
1. self- study 
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ي كه مهارت هاي مطالعه مناسب را در مدرسه كسب مي كنند، نگرش مثبتي را نسبت به آموزان دانش
اينكه موفقيت كسب شده بعد از  ضمن. دهند مدرسه و يادگيري انتخابي به عنوان يك هدف، رشد مي

در جهت تغيير ديدگاه شان نسبت به مطالعه،  آموزان دانشمطالعه مفيد موجب اطمينان خاطر و تشويق 
 بر اين اساس احتماال تقويت ).2009، 1ديلكمن، آدا و آلور(به عنوان يك فعاليت لذت بخش، خواهند شد 

 بهبود جهت در مهم و اساسي گامي ي مي تواندتحصيل و عملكرد خالقيت در فراشناختي راهبردهاي

    . باشددر جهان در حال پيشرفت  فراگيران عملكرد و آموزش فرآيند
عملكرد آموزش راهبردهاي فراشناختي در خالقيت و  تأثيربه بررسي بر اين اساس در پژوهش حاضر 

  .آموزان دختر پرداخته شد دانش تحصيلي
  

  روش
نفـر بودنـد و در سـال     7851ن دختر پايه اول دوره متوسطه شهر تبريز كه آموزا جامعه آماري كليه دانش

فيزيـك   -هاي علوم انساني، تجربي يـا رياضـي   هاي اول متوسطه رشته در يكي از پايه 92-93تحصيلي 
  2گيري تصادفي خوشـه اي چنـد مرحلـه اي، ابتـدا      با استفاده  از روش نمونه.  مشغول به تحصيل بودند

كالس انتخاب شد  2بعد از بين كالس هاي اين مدارس، . به طور تصادفي انتخاب شدند مدرسه دخترانه
بعد بـه طـور تصـادفي يكـي از كـالس هـا        . نفر بودند 40اين دو كالس مجموعا  آموزان دانشكه  تعداد 

اما پـس از اجـراي پرسشـنامه هـا و     .  درگروه آزمايش و كالس ديگر هم در گروه كنترل جايگزين شدند
آزمودني كه به غيبت زياد در جلسات يا  مخدوش بودن  10آوري داده ها، پرسشنامه هاي مربوط به جمع

  .  آزمودني در  تحليل وارد شدند 30هاي مربوط به  در نهايت داده. كنار گذاشته  شدند
ا گروه كنترل بود آزمون پس - آزمون پيشروش پژوهش، نيمه آزمايشي و طرح  در . ب

ودني ها به طور تصادفي انتخاب و به طور تصادفي هم در گروه طرح مورد بحث، آزم
، سطح عملكرد )X(قبل از اجراي متغير مستقل. هاي آزمايش و كنترل جايگزين شدند

تحصيلي و خالقيت آزمودني هاي هر دو گروه بوسيله پرسشنامه هاي عملكرد تحصيلي 
سپس گروه آزمايش ). آزمون پيشمرحله (درتاج و خالقيت تورنس اندازه گيري شدند 

قرار گرفتند و  آموزش راهبردهاي فراشناختي تأثيرهشت جلسه گروهي يك ساعته تحت 
خالقيت تورنس و   هاي عملكرد تحصيلي درتاج پرسشنامهپس از اتمام آموزش، دوباره 
به اين صورت داده هاي مربوط به ). آزمون پسمرحله (براي هر دو گروه اجرا شد 

  .خالقيت آزمودني ها جمع آوري شدعملكرد تحصيلي و 
  
  
  

                                                      
1. Dilekmen, M. , Ada, S. & Alver 
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  راهبردهاي فراشناختيخالصه جلسات آموزش 
 اهداف  موضوع جلسه

  راهبردهاي برنامه ريزي -  اول
 تعريف يادگيري و مطالعه - 

 تعيين هدف مطالعه - 

 

  آشنا شدن با مفهوم مطالعه و يادگيري -
  ارتباط مطالعه با يادگيري -
  وضوعكسب توانايي تعيين هدف براي مطالعه يك م -
 تعيين اهداف براي يك موضوع درسي: تكاليف -

 پيش بيني زمان الزم براي مطالعه و يادگيري - دوم

 تعيين سرعت مطالعه -

 

  يادگيري تعيين زمان -
 سرعت مناسب براي انجام مطالع -

انجام زمانبدي و تنظيم سرعت مطالعه براي يك : تكليف -
 موضوع درسي

 يتحليل چگونگي برخورد با موضوع يادگير - سوم
 

 )رفتاري و شناختي(آشنا شدن با انواع نظريه هاي يادگيري -

تمرين مطالعه و يادگيري چند موضوع درسي با : تكليف -
 نظريه هاي گوناگون يادگيري

راهبردهاي ( انتخاب راهبردهاي يادگيري - چهارم
 )شناختي

 تعيين راهبرد يادگيري مناسب براي مظالعه -

 اس راهبرد انتخابيتمرين مطالعه و يادگيري بر اس:  تكليف -

  يادگيري مطالب ساده و پايه - پنجم
 دسته بندي اطالعات جديد  -

 تقويت روش مطالعه و يادگيري -

 مطالعه يك موضوع به روش دسته بندي كردن : تكليف -

  يادگيري مطالب پيچيده و دشوار - ششم
 تهيه فهرست عناوين يا سرفصل ها -

 تبديل متن درس به طرح و نقشه و نمودار -

 ش مطالعه و يادگيري تقويت رو -

 مطالعه يك موضوع به روش تهيه فهرست و نمودار: تكليف -

دسته بندي اطالعات جديد بر اساس مقوله هاي  - هفتم
 آشنا

استفاده از طرح درختي براي خالصه كردن  -
انديشه هاي اصلي يك مطلب و نشان دادن 

 روابط ميان آنها

 تقويت روش مطالعه و يادگيري -

وضوع به روش دسته بندي كردن و مطالعه يك م: تكليف -
 پيدا كردن روابط بين مطالب

استفاده از نمودار گردشي براي توضيح و تشريح - هشتم
 يك فرآيند پيچيده

 

  تقويت روش مطالعه و يادگيري -
توانايي انتخاب روش مطالعه مناسب با توجه به موضوع  -

 مورد مطالعه

 گردشي مطالعه يك موضوع با استفاده از نمودار : تكليف -

  ابزار
  . براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي زير استفاده شد

  پرسشنامه خالقيت عابدي
سئوالي  75پرسشنامه خالقيت كه توسط عابدي بر پايه نظريه و تعريف تورنس از خالقيت، يك آزمون 

نعطاف پذيري و بسط مواد اين آزمون در چهار گروه سيالي، ابتكار، ا. براي اندازه گيري خالقيت تهيه شد
ضريب پايايي بخش هاي سيالي ، ابتكار، انعطاف پذيري و بسط كه از طريق با آزمايي به . قرار مي گيرد

هاي  در پژوهش حاضر ضريب اعتبار بخش. بدست آمد 84/0و  80/0، 82/0،  85/0دست آمد به ترتيب 
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 80/0، 84/0، 82/0، .85/0ترتيب سيالي، ابتكار، انعطاف پذيري و بسط از طريق روش بازآزمايي به 
  .بدست آمد74/0، 78/0، 75/0، 80/0و روايي آن به روش آلفاي كرانباخ به ترتيب . بدست آمد

گزينه هاي آزمون خالقيت نشان دهنده ميزان خالقيت از كم به زياد است، در نتيجه : شيوه نمره گذاري
هاي خام در هر مقوله نشان دهنده كمترين به نمره . را مي گيرند 3تا  1آزمودني ها به ترتيب نمرات 

تا  1جمع نمرات خام سوال هاي . بيشترين نمره اي است كه هر فرد مي تواند در آن مقوله كسب كند
جمع نمرات خام سوال . است 48تا 16،  نمره خام در مقوله ابتكار را نشان مي دهد و دامنه نمرات از 16

جمع نمرات . است 66تا  22الي را نشان مي دهد و دامنه نمرات از نمره خام در مقوله سي 38تا  17هاي 
 33تا 11،  نمره خام در مقوله انعطاف پذيري را نشان مي دهد و دامنه نمرات از 49تا  39خام سوال هاي 

،  نمره خام در مقوله بسط را نشان مي دهد و دامنه نمرات از 60تا 50جمع نمرات خام سوال هاي . است
  .ست و مجموعه نمرات اين چهار بعد نشانگر نمره كلي خالقيت استا 33تا 11

   "درتاج"پرسشنامه عملكرد تحصيلي 
سئوال مي باشدكه  برخي از سئواالت فقط يك عامل و برخي ديگر بيشتر از يك  48اين آزمون داراي 

 ،37 ،36 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28، 12 ،4 ،3 ،2 ،1 مجموع نمرات سئواالت . كنند مي گيري عامل را اندازه
كه به طور مستقيم نمره  كننند را اندازه گيري مي) كارآمدپنداريخود(عامل اول  48 و 47 ،46 ،42 ،40

، 8مجموع سئواالت . به طور معكوس نمره گذاري مي شود 9گذاري مي شوند و سئوال 
كه به  31،32،35،36كه به طور مستقيم نمره گذاري مي شود و سئواالت  13،14،15،16،17،18،19،20

سئواالتي . را اندازه گيري مي گيرند) ات هيجاني تأثير( عامل دوم . طور معكوس نمره گذاري مي شوند
مي باشند كه به طور مستقيم  5،41،45،46سئواالت : را اندازه مي گيرند) برنامه ريزي ( كه عامل سوم 

فقدان (عامل چهارم . مي شود كه به طور معكوس نمره گذاري  26نمره گذاري مي شوند و سئوال 
اندازه گيري مي شود كه به طور مستقيم نمره گذاري مي   39، 38، 8بوسيله سئواالت ) كنترل پيامد

به طور معكوس نمره گذاري مي  43كه همگي به طور مستقيم و سئوال  21،22،23،24و سئواالت . شوند
براي نمره گذاري آزمون عملكرد تحصيلي از . درا اندازه گيري مي  كنن) انگيزش ( شوند كه عامل  پنجم 

مقياس ليكرت استفاده شد كه گزينه ها به صورت كامال موافقم ، موافقم، نظري ندارم، مخالفم و كامال 
براي نمره . داده مي شود 5،4،3،2،1براي نمره گذاري پاسخ ها به ترتيب نمره هاي . مخالفم مي باشند

و براي كامال  1عكوس عمل مي شود يعني براي كامال موافقم نمره گذاري عبارت هاي منفي به طور م
  .لحاظ مي شود  5مخالفم نمره 

روايي اين . به دست آمده است)  47/0آلفاي كرنباخ (ميزان پايايي اين آزمون از روش همساني دروني 
به دست آمده در ميزان پايايي . آزمون از طريق دو روش روايي محتوايي و روايي سازه ارزيابي شده است

، عامل )93/0(، عامل دوم )92/0(عامل اول : هاي مربوط به عملكرد تحصيلي عبارتند از هر كدام از حيطه
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در مورد روايي اين آزمون بايد گفت كه . است) 72/0(و عامل پنجم ) 64/0(عامل چهارم ) 73/0(سوم 
  ). 1383درتاج،(اين آزمون از روايي محتوايي برخوردار است 

  ته هاياف
در جداول زير نشان  آزمون پسو  آزمون پيشنمرات آزمودني ها در مراحل  ميانگين و انحراف استاندارد

  .داده شده اند
  آزمون پسهاي خالقيت براي گروه هاي آزمايش و كنترل در مراحل پيش آزمون و  لفهؤم ميانگين و انحراف استاندارد 1جدول 

  زمونآ پس پيش آزمون تعداد گروه  ها مؤلفه
  انحراف استاندارد  ميانگين  انحراف استاندارد ميانگين

  34/11  93/111 04/11 106 15 كنترل انعطاف پذيري
  46/15  25/119 76/12 68/107 15 آزمايش

  5/5  75/20 06/5 18/20 15 كنترل  اصالت
  21/3  13/32 59/3 56/18 15 آزمايش  
  89/2  93/17 8/3 75/18 15 كنترل  بسط
  02/3  68/30 8/3 68/17 15 شآزماي  
  91/1  93/8 98/1 56/7 15 كنترل  سيالي
  36/3  68/11 96/1 43/7 15 آزمايش  

 آزمون پسدر مرحله  ي خالقيتها مؤلفهمشاهده مي شود ميانگين نمرات  1همان طور كه در جدول 
  . براي گروه آزمايش بزرگ تر از گروه كنترل مي باشد

  آزمون پستاندارد ابعاد عملكرد تحصيلي براي گروه هاي آزمايش و كنترل در مراحل پيش آزمون و ميانگين و انحراف اس 2جدول 
  آزمون پس پيش آزمون تعداد گروه ابعاد

  انحراف استاندارد  ميانگين  انحراف استاندارد ميانگين
  52/8  66/90 91/8 53/87 15 كنترل عملكردتحصيلي

  05/10  66/93 54/9 53/89 15 آزمايش
  9/5  06/35 6/5   93/34 15 كنترل خودكارآمدي

  09/8  26/55 56/8 13/40 15 آزمايش  
  86/6  06/28 72/7 86/28 15 كنترل ات هيجانيتأثير

  6  66/17 26/6 53/23 15 آزمايش  
  01/2  04/8 08/2 6/8 15 كنترل برنامه ريزي

  06/2  66/9 29/2 4/8 15 آزمايش  
  86/2  46/1 74/2    86/5 15 كنترل فقدان كنترل

  72/1  7/5 29/2 4/3 15 آزمايش  
  74/2  4/11 17/2 11 15 كنترل انگيزش

 23/2  46/11 49/2 26/11 15 آزمايش  

براي  آزمون پسدر مرحله ابعاد عملكرد تحصيلي  شود كه ميانگين نمرات هم مشاهده مي  2در جدول 
ها، تحليل كوواريانس  ها و بررسي فرضيه براي تحليل داده. شدبا تر از گروه كنترل مي آزمايش بزرگگروه 

  .  هاي آن بررسي شد كه خالصه ننايج در زير ارائه شده است انجام شد كه قبل از انجام آن، مفروضه
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به منظور بررسي اين مفروضه تعامل بين متغير وابسته و متغيـر كمكـي   : يكساني شيب خط رگرسيون -
بنابراين . ي مورد مقايسه تعامل وجود نداردها نيانگيمه نتايج نشان داد بين ك. مورد بررسي قرار گرفت

  .باشد يمنتيجه گرفت كه فرضيه همگني شيب خط رگرسيون برقرار  توان يم
براي بررسي اين مفروضه، نمودار خطوط رگرسيون بـراي متغيرهـاي   : مفروضه خطي بودن رگرسيون -

كـه نشـان داد تعـاملي بـين خطـوط      . تـرل  ترسـيم شـد   وابسته و كمكي در گروه هاي آزمايش و كن
و خط رگرسيون بـراي گـروه هـاي آزمـايش و      .رگرسيون در گروه هاي كنترل و آزمايش وجود ندارد

نتيجـه گرفـت كـه مفروضـه خطـي بـودن        تـوان  يمـ بنابراين . اند گرفتهموازي هم قرار  باًيتقركنترل 
  . باشد يمرگرسيون برقرار 

  اسميرنف كالموگروف و واريانس ها همگني مفروضه براي  لوِن آزمون خالصه نتايج 3جدول1
 FDf1 Df2P k-s P متغير

  376/0  23/0 33/0 28 1 9/0 پذيريانعطاف
  266/0  86/0 06/0 28 1 7/3 اصالت
  191/0  09/1 16/0 28 1 2 بسط
  855/0  54/0 059/0 28 1 77/0 سيالي

 شده نتيجه گرفته شد كـه مفروضـه   محاسبه Fنشدن  دار معنيو با توجه به  3جدول ه هايبر اساس يافت
 اسـميرنف نشـان مـي دهـد كـه      كـالموگرف  آزمـون  همچنين نتايج .واريانس ها برقرار مي باشد همگني
، آزمـون تحليـل   هـا  مفروضـه با توجـه بـه برقـراري     .توزيع داده ها برقرار مي باشد بودن نرمال مفروضه

انجـام شـد    ي خالقيتها مؤلفهآموزش راهبردهاي فراشناختي در  تأثيركوواريانس چندمتغيره براي تعيين 
  . گزارش شده است  4كه خالصه نتايج در جدول

  ي خالقيتها مؤلفه راهبردهاي فراشناختي در تأثيربراي تعيين  خالصه نتايج تحليل كواريانس چندمتغيري 4 جدول
مجموع وابسته  متغير  

  مجذورات
DFميانگين

  مجذورات
F مجذور اتا  معني داري سطح  

  340/0 001/0  50/128 42086 1 42086 پذيري انعطاف  گروه
  428/0 001/0  85/46 8/1023 1 8/1023  اصالت
  515/0 001/0  60/134 45/1242 1 45/1242  بسط

  173/0 001/0  44/127 18/6000 1 18/6000  سيالي  
       50/327 26 01/8515 پذيري طافانع  خطا
       85/21 26 99/611  اصالت  
       23/9 26 44/258  بسط  
       08/47 26 13/1224  سيالي  
        29 01/47601 پذيري انعطاف  كل
        29 24207 اصالت  
        29 20478 بسط  
        29 3688 سيالي  
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در گروه هاي آزمايش  ي خالقيتها مؤلفه يننتيجه گرفته شد كه بين ميانگ 4با توجه به مندرجات جدول
  . [F(1,26)=128/50, 46/85, 134/60, 127/44  P<0/01]ي وجـود دارد  دار معنـي و كنترل تفـاوت  

بنابراين مي توان  نتيجه گرفت كه  مـداخالت  مبتنـي بـر آمـوزش راهبردهـاي فراشـناختي مـي توانـد         
آمـوزش   دهـد  يمـ همچنين ضـريب اتـا كـه نشـان      .افزايش دهد آموزان دانشرا در  ي خالقيتها مؤلفه

انعطـاف   بـه ترتيـب   يهـا  مؤلفـه تغييـرات  از  % 17، %51، %42، %34راهبردهاي فراشناختي مي توانند  
   . تبيين كنند آموزان دانش  را در خالقيتپذيري، اصالت، بسط، سيالي 

  ابعاد عملكرد تحصيلي ت هاي فراشناختي درمهار تأثيربراي تعيين  خالصه نتايج تحليل كواريانس چندمتغيري 5جدول 
 مجذوراتا سطح معني داري F ميانگين مجذوراتDf مجموع مجذورات متغير وابسته 
 388/0 001/0 64/9 9/186 1 9/186  عملكردتحصيلي گروه

 456/0 004/0 74/43 13/1558 1 13/1558 خودكارآمدي

 405/0 001/0 97/41 39/304 1 39/304 ات هيجانيتأثير

 813/0 005/0 78/31 2/235 1 2/235 برنامه ريزي

 009/0 572/0 45/305 94/143 1 94/143  فقدان كنترل

  008/0  15/0  50/144 29/125 1 29/125  انگيزش
    37/19 27 14/523  عملكردتحصيلي خطا

    62/35 27 8/961  خودكارآمدي 

    25/7 27 8/195  ات هيجانيتأثير 

    40/7 27 8/199  زيبرنامه ري 

    867/0 27 72/12  فقدان كنترل 

     27 41/23  انگيزش 

     29 16/3034  عملكردتحصيلي كل

     29 16/5288  خودكارآمدي 

     29 86/3617  ات هيجانيتأثير 

     29 73/1810  برنامه ريزي 

     29 2/293  فقدان كنترل 

     98 29/25  انگيزش 

در گـروه هـاي    ابعـاد عملكـرد تحصـيلي    نتيجه گرفته شد كه بين ميانگين 5مندرجات جدولبا توجه به 
.  [F(1,26)=9/64, 43/74, 41/97, 31/78  P<0/01]ي وجـود دارد  دار معنـي آزمايش و كنترل تفاوت 

ابعـاد  بنابراين مي توان  نتيجه گرفت كه  مداخالت  مبتني بر آموزش راهبردهاي فراشناختي مـي توانـد   
همچنين . تغيير دهد  آموزان دانش برنامه ريزي را در ات هيجاني، تأثيرخودكارآمدي ،  ملكرد تحصيلي، ع

تغييرات از % 81، %40، %45، %38آموزش راهبردهاي فراشناختي مي توانند   دهد يمضريب اتا كه نشان 
ات هيجـاني و  تـأثير ، خودكارآمـدي در عملكردتحصيلي،  را به ترتيب آموزان دانشابعاد عملكرد تحصيلي 
   . برنامه ريزي تبيين كنند
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  بحث و نتيجه گيري
ي هـا  مؤلفـه آموزش راهبردهاي فراشناختي مي توانـد    بر اساس يافته هاي پژوهش نتيجه گرفته شد كه

افزايش دهد كه اين نتيجـه بـا نتـايج     آموزان دانشرا در سيالي انعطاف پذيري، اصالت، بسط و "خالقيت 
 ،)1390(صـفري و محمـدخاني  ، )1389( كيوان آرا ، يعقـوبي، حسـن زاده، عبـادي    ي،جوادپژوهش هاي 

و  )2011( 2اُزســوي، )1380( ، عبــدوس)2008(ســانتراك و  )2003(1ريــد ، )1388(مرزوقــي  صــفري و
نتايج اين پژوهش ها نشان دادند كه راهبردهـاي فراشـناختي   . مطابقت داشت )2010( 3و فيرتو  ليتزينگر

ي هـا  مؤلفـه رشد و تقويت مهارت هاي خودتنظيمي، يادگيري خودگردان و فرآيند حل مساله  مي تواند با
  . گسترش دهد آموزان دانشخالقيت را در 

تحـت آمـوزش راهبردهـاي فراشـناختي قـرار       آمـوزان  دانشدر تبيين اين نتيجه مي توان گفت كه وقتي 
علمي و فكـري مربـوط بـه درس هايشـان      گرفتند به مرور زمان به آنان كمك كه بتوانند در حل مسايل

را توانـا مـي سـازند     آموزان دانشافزون بر اين، اين آموزش ها . عميق تر و به شيوه تفكر واگر عمل كنند
كه كنترل بيشتري بر روي عملكرد تحصيلي خود داشته باشند و در مورد يادگيري خودشـان آگاهانـه تـر    

سد كـه آمـوزش راهبردهـاي فراشـناختي سـطح خالقيـت       بر اين اساس منطقي به نظر مي ر. پيش روند
  . را در مهارت هاي انعطاف پذيري، بسط، سيالي و اصالت افزايش دهد آموزان دانش

افزون بر اين چون افكار خالق و سازنده اغلب بطور ناگهاني و خودانگيخته در ذهن افراد شكل مي گيرد 
هنگام عملكرد روزمره شـان يـا در فعاليـت هـاي     ممكن است بعد از آموزش مهارت هاي فراشناختي، در 

شناختي كه افراد از قدرت تصويرسازي ذهني خودشان استفاده مي كنند، تفكر واگـرا فرصـت بـروز پيـدا     
در هنگام انجام فعاليت هايي مبتني بر مهارت هاي فراشناختي و همچنين در مواقعي كه فرد ذهـن  . كنند

ر پراكنده و در يك حالت غيرنظامدار افكاري كـه داراي هـيچ   خودش را راحت مي گذارد ممكن است بطو
نظم و چارچوبي نيستند بطور خودجوش به ذهن فرد بيايد و بصورت تركيباتي در آينـد كـه در درجـه اول    

آموزشي مـدارس بـه    -بنابراين الزم است كه فعاليت هاي فرهنگي. است دار معنيتنها براي خود شخص 
و شرايط مناسب جهت شكوفا شدن و ابراز خودجوش چنين افكار سازنده و نحوي تدوين گردد كه فرصت 

بـه كسـب نمـره     آموزان دانشعالوه بر اين چون در كالس ها ي درس اغلب . خالقي وجود داشته باشد
قبولي و بدست آوردن رتبه باالتر مي انديشند طبيعتا فرآيند هاي شناختي خودش را با چار چوب و شرايط 

ماهنگ مي كنند كه اين موضوع خود يكي از موانع اساسي خالقيت و نوآوري در كالس كالس و معلم ه
 .درس مي باشد

آموزش راهبردهاي فراشناختي مي تواند ابعاد  بر اساس يافته هاي پژوهش نتيجه گرفته شد كههمچنين 
اين نتيجه . بخشدرا  بهبود  آموزان دانشبرنامه ريزي   ات هيجاني وتأثيرخودكارآمدي،  عملكرد تحصيلي،

                                                      
1. Reid  
2. Ozsoy 
3. Litzinger, T., & Firetto, C.M 
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مرزوقـي   صـفري و  ،)1390(صـفري و محمـدجاني  ، )1389(همكـاران  و جـوادي پـژوهش هـاي   با نتايج 
نتـايج ايـن پـژوهش هـا نشـان دادنـد كـه        . مطابقت داشـت ) 2008(سانتراك و  )2003، 1ريد( ، )1388(

 آمـوزان  دانشر راهبردهاي فراشناختي انجام فعاليت هاي مدرسه، تكاليف درسي و پيشرفت تحصيلي را د
  . افزايش مي دهند

در تبيين اين نتيجه مي توان كه چون راهبردهاي فراشناختي از جمله مهارت هاي روان شـناختي سـطح   
عالي ذهن هستند كه تقويت نمودن آنها احتماال به توانمندسازي دروني و آگاهي هاي دروني افراد كمك 

برنامه ريزي در پـژوهش حاضـر احتمـاال  بـه      -يمي كند، بر اين اساس آموزش راهبردهاي سازمان ده
مانند توانايي هاي احساس كنترل بيشتر، افـزايش اعتمـاد بـه     آموزان دانشتقويت توانمندي هاي دروني 

همچنين از آنجايي كـه مهـارت هـاي    . نفس و عزت نفس و همچنين انجام هدف گزيني منجر مي شود
دهاي شناختي يادگيري و نيز شامل روش هاي كنتـرل  فراشناختي شامل آگاهي و دانش روش ها و فرآين

بـه   چرا كه فراشناخت . داشته باشد تأثيرو نظارت بر يادگيري مي شود، مي تواند بر فرآيندهاي يادگيري 
  و بهبـود   در  مهمـي  بسـيار   نقـش    و شـود  گفته مـي  يادگيري مورد  مطلب  كنترل  و درك  استعداد 

بخشـد و   توسـعه   را  فراگيران  يادگيري  هاي  مهارت تواند  مي و  رددا شناختي  عملكردهاي گسترش 
بنابراين مـي تـوان   . آموزش هاي ارائه شده در اين راستا نيز در افزايش انگيزش يادگيري موثر مي باشند

برنامه ريزي چون توانمندي هـا و ويژگـي هـايي     -نتيجه گرفت كه بواسطه آموزش راهبرد سازمان دهي
انگيزشي، اعتماد به نفس و عرت نفس، هدفمندي و هدف گزيني و احساس كنترل بيشتر بر  مانند عوامل

عملكرد و انجام تكاليف درسي موجب مي شود كه به طور كلي عملكرد تحصيلي داش آموزان بهبود پيدا 
 نفقـدا  ناشـي از   مطالعه و تعمـيم يـادگيري    و  يادگيري مشكالت   افزون بر اين چون بسياري از. كند

 انتخـاب،   امكـان     آمـوزان  دانـش بـه    آموزش اين راهبرد  .است فراشناختي راهبردهاي   و  مهارت ها

مديريت زمان، روش هاي تعيين هدف، كـاهش اضـطراب و اسـترس امتحـان، كنتـرل        نظارت،  كنترل،
در نهايـت بـه    هيجانات ، برنامه ريزي براي آينده و افزايش ميزان انگيزش را در آنان ايجاد مي كند كـه 

لذا منطقي بـه نظـر مـي رسـد كـه آمـوزش       .  كمك مي كند آموزان دانشارتقاء سطح عملكرد تحصيلي 
را بهبـود   آمـوزان  دانـش راهبردهاي فراشناختي در پژوهش حاضر توانسته است سطح عملكرد تحصـيلي  

  .بخشد
ي توانــد آمــوزش راهبردهــاي فراشــناختي مــ بــر اســاس يافتــه هــاي پــژوهش نتيجــه گرفتــه شــد كــه

 سـعيدي، سـاماني،  پـژوهش هـاي   اين نتيجه با نتايج . بهبود بخشد  آموزان دانشرا در  يپندارخودكارآمد
در تبيين اين نتيجه مـي تـوان كـه چـون در      .مطابقت داشت ) 2009(ازسوي و آتامن و  )1390( كاظمي

دگيري تاكيد مي شود و در در فرآيند يا آموزان دانشسازي  جلسات آموزشي راهبردهاي فراشناختي بر فعال
ويژگي هايي مانند اعتماد بـه نفـس، عـزت نفـس، مسـئوليت پـذيري،        آموزان دانشاثر اين فعال نمودن 

                                                      
1. Reid  
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توانايي تصميم گيري و انتخاب گري در آنان تقويت مي شود به احتمال زياد بواسطه رشد اين توانمنـدي  
در جلسـات  . دشـان بيشـتر پـي خواهنـد بـرد     ، آنان به قابليت هاي دروني خوآموزان دانشهاي دروني در 

آموزش داده شد كه در مورد تعيين زمان مطالعه خود، سرعت مطالعه و استفاده از  آموزان دانشآموزشي به 
در انجام مطالعـه و فرآينـد يـادگيري     آموزان دانشراهبردهاي مناسب يادگيري فعال باشند، بر اين اساس 

افزون بـر  . هتر و مثبت تري نسبت به توانايي هاي خود پيدا كردندخود نقش فعال تري داشتند و ادراك ب
اين خودكارآمدي به عنوان باورهايي در مورد توانايي هاي شخصـي بـراي سـازمان دادن و طـي كـردن      

خودكارآمدي ادراك شده را بـه عنـوان   . مسيرهاي عمل به منظور دستيابي به پيشرفت تعريف شده است
و  تـأثير انايي شان براي توليد انتخابي سطح عملكرد مي داند كـه تـالش بـراي    باورهاي افراد در مورد تو

باورهاي خودكارآمدي مشخص مي كنـد كـه   . مي گذارد تأثيرمهار بر رويدادهايي است كه بر زندگي آنها 
زمـاني  .  مردم چگونه احساسمي كنند، فكر مي كنند، خودشان را برمي انگيزانند و چگونه رفتار مي كننـد 

انش آموز در فرآيند يادگيري خودش فعال باشد و در انتخاب راهبرد يـادگيري، دسـته بنـدي كـردن     كه د
مطالب و ديگر فعاليت هاي شناختي را درگير باشد منطقي به نظر مي رسد كه ويژگي خودكارآمدي دانش 

  .    آموز در عملكرد تحصيلي بهبود مي يابد
ات تـأثير "آموزش راهبردهـاي فراشـناختي مـي توانـد      هبر اساس يافته هاي پژوهش نتيجه گرفته شد ك

مطابقت ) 2007( پژوهش هاول و واتسون اين نتيجه با نتايج . بهبود بخشد  آموزان دانشرا در   "هيجاني
نتيجه اين پژوهش ها نشان دادند كه بين راهبردهاي فراشناختي و توانايي كنترل و تنظيم هيجانات . دارد

  .   ي وجود داردارد معنيدر افراد رابطه 
آگاهي هاي  آموزان دانشدر تبيين اين نتيجه مي توان كه چون در هنگام آموزش راهبردهاي فراشناختي 

بيشتري نسبت به درون خودشان پيدا مي كنند و در خصوص شكل گيري و تحول شناخت ها و يادگيري 
بر اين اساس در  راهبرد . دارند خودشان نقش دارند احساس كنترل بيشتري بر رفتارها و عملكرد خودشان

سازماندهي برنامه ريزي كه توانايي هاي خودتنظيم گري و خودنظم دهي به فراگيران آمـوزش داده مـي   
شود كه اين توانايي ها از ويژگي هاي سطح عالي ذهن هستند كه چـون احسـاس و توانـايي افـراد را در     

يادگيري افزايش مي دهد در نتيجه به افراد كمك مـي  مهار و كنترل فعاليت هاو امور مربوط به مطالعه و 
كند كه بتوانند هيجانات منفي و مثبت خودشان را تنظيم كنند بـه ويـژه هيجانـاتي ماننـد اسـترس هـا و       

همچنين بر اساس يافته هـاي  . اضطراب هاي مربوط به مدرسه و تحصيل را در سطح مطلوبي نگه دارند
  آمـوزان  دانشرا در  "برنامه ريزي"هبردهاي فراشناختي مي تواند آموزش را پژوهش نتيجه گرفته شد كه

  .بهبود بخشد
در . مطابقـت دارد ) 2008(و سـانتراك  ) 2006اليـنچ ، (، )2002لمـوس ، (پژوهش هاياين نتيجه با نتايج 

 فراشناختي برنامه ريزي شامل فعاليت هايي مانند تنظيم برنامه راهبرد تبيين اين نتيجه مي توان كه چون
مطالعه، سرعت مطالعه، انتخاب راهبـرد مناسـب بـراي يـادگيري و درگيـر شـدن در فرآينـد يـادگيري و         
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برنامه ريزي احتمـاال   -ارزشيابي مي شود، چون در پژوهش حاضر در هنگام آموزش راهبرد سازمان دهي
تقويـت مـي    انآموز دانشتوانمندي هاي دروني مانند كنترل و نظارت، مديريت زمان و فرآيند مطالعه در 

 . بهبود مي يابد آموزان دانششود به واسطه اين تغييرات مثبت و مطلوب توانايي برنامه ريزي در 

 "فقدان كنترل پيامـد "آموزش راهبردهاي فراشناختي نمي تواند  اما در اين  پژوهش نتيجه گرفته شد كه
  .بهبود بخشد  آموزان دانشرا در و  انگيزش 

مطابقت  )1388(عطارخامنه و سيف و  )2003(ديسوت و همكارانش هش هاي پژواين نتيجه با نتايج 
در تبيين اين نتيجه مي توان كه چون فقدان كنترل پيامد رفتار و عملكرد زماني در افراد اتفاق مي  .دارد

 گذار در آن قرار ندارند و همچنين آنان مهارت وتأثيرافتد كه آنان در جريان فرآيند انجام كار و عوامل 
در . توانايي الزم براي فعاليت هايي مانند تصميم گيري، انتخاب و خودتنظيمي  و خودنظم دهي را ندارند

راهبردهاي فراشناخت به دانش ما درباره ي فرايندهاي شناختي  تبيين اين نتيجه مي توان كه چون
ق مي شود بنابراين خودمان و چگونگي استفاده بهينه از آن ها براي رسيدن به هدف هاي ياد گيري اطال

آموزش شيوه هاي بكارگيري اين مهارت نقش مهمي را مي تواند در موفقيت افراد داشته باشد و نيز 
. دارد تأثيرافزايش انگيزش يكي از مهم ترين اين موارد مي باشد كه آموزش هاي فراشناخت بر آن 

طح نسبتا خوبي هستند كه احتماال مقطع دبيرستان به لحاظ شناختي در س آموزان دانشافزون براين چون 
توانمندي هاي ذهني آنان كه به صورت عوامل پيش نياز در آموزش راهبردهاي فراشناختي محسوب مي 

با توجه . شوند،  موجب شد كه راهبردهاي فراشناختي را زود ياد بگيرند و بتوانند آنها را درون سازي كنند
ارت هاي روان شناختي سطح عالي ذهن هستند كه تقويت به اين كه راهبردهاي فراشناختي از جمله مه

نتايج پژوهش . نمودن آنها احتماال به توانمندسازي دروني و آگاهي هاي دروني افراد كمك مي كند
نيست كه احتماال  دار معنيعوامل آموزش راهبردهاي فراشناختي در عوامل انگيزشي  تأثيرحاضر در مورد 

چون جامعه آماري پژوهش حاضر كه . عه آماري خاص آن باشداين نتيجه متفاوت به علت جام
مسايل  تأثيربيشتر  آموزان دانشدختر دوره دبيرستان بودند، كه امروزه عوامل انگيزشي  آموزان دانش

هم بيشتر نقش اين دسته از عوامل را موثرتر مي دانند لذا  آموزان دانشاجتماعي و محيطي مي باشد و 
ناختي كه بيشتر به تقويت توانايي هايي دروني افراد مي پردازد منطقي به نظر آموزش راهبردهاي فراش

ي دار معنيشركت كننده در پژوهش حاضر را به طور  آموزان دانشمي رسد كه نمي تواند سطح انگيزش 
  . قرار دهد تأثيرتحت 

ايجاد توانمندي  به طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه آموزش راهبردهاي فراشناختي بواسطه تغييرات و
هايي كه در سطح اعتماد به نفس، عزت نفس، تصميم گيري، انتخاب گري و مديريت زمان، درگير شدن 

مي تواند عملكرد تحصيلي را در چارچوب  آموزان دانش انگيزشدر فرآيند يادگيري و تقويت 
  .ات هيجاني بهبود مي بخشدتأثيرخودكارآمدپنداري،  برنامه ريزي، (
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انجام شده است كه داراي  دختر سال اول متوسطه آموزان دانشاين كه پژوهش حاضر بر روي  با توجه به
زمينه هاي اجتماعي و خانوادگي بسيار متفاوتي مي باشند، محدوديت هايي را در زمينه تعميم يافته ها، 

لذا . ه شودتفسيرها و اسنادهاي علت شناسي متغيرهاي مورد بررسي ايحاد مي كند كه بايد به آنها توج
پيشنهاد مي شود پژوهش هاي بعدي بر روي جوامع آماري انجام شود كه به لحاظ موقعيت هاي 

همچنين بر . خانوادگي همگن تر باشند و امكان  انجام جلسات پيگيري وجود داشته باشد -اجتماعي
عاد عملكرد به منظور تقويت سطح خالقيت و توجه بيشتر به اب .اساس نتايج پژوهش پيشنهاد مي شود

كالس ها و كارگاه هايي آموزشي بر اساس راهبردهاي فراشناختي براي  آموزان دانشتحصيلي 
 .برگزار شود آموزان دانش

  تقدير و تشكر
در اين جا از كليه اساتيد دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمين به ويژه اساتيد راهنما و مشاور و واحد  

حل انجام اين پژوهش، پژوهشگر را ياري ننموده اند تشكر و پژوهشي اين دانشگاه كه در تمامي مرا
 . قدرداني به عمل مي آيد
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