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 رهيافتي نو در مديريت آموزشي  پژوهشي–علمي  يفصلنامه
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت

  90 پاييز – 3ي شماره– دومسال 
 41-56صص 

 دانشجويان و ارتباط آن با هايه راهبردهاي فراشناخت در تجربكاربرد
  هاسطح پيشرفت تحصيلي آن

 2∗ صديقه محمدجانيو 1يحيي صفري
   18/2/90:ش تاريخ پذير    12/8/89: تاريخ دريافت

  چكيده
     اينمقدار و مطالعه در خصوص تجربيات فراشناختي دانشجويان براي شناختن پژوهش    

 راهبردهاي فراشناخت مقدار كاربردهدف اين پژوهش تعيين . رسدها، امري ضروري بنظر ميمهارت
پژوهش به روش توصيفي و . ان بود دانشجويان و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي آنيبه وسيله

شناسي  علوم تربيتي و رواني آماري شامل دانشجويان دانشكدهيجامعه. گرفتهمبستگي انجام 
عنوان نمونه، ه  نفر به روش تصادفي ساده ب50تعداد .  نفر بودند300دانشگاه شيراز به تعداد 

هاي فراشناختي پاسخ مبتني بر مقوله پرسشنامه محقق ساخته باز يوسيلهه ها بداده. انتخاب شدند
براي تجزيه و .  آماري، اعتبار يابي شديپرسشنامه از لحاظ روايي و پايايي در جامعه.  آوري شدگرد

 ندنتايج نشان داد. ها از روش تحليل محتوا و ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شدتحليل داده
 صحيح در مطالعه و يه گونهرا شناختي بهاي ف در صد از دانشجويان از مهارت26كه در كل 

 درصد دانشجويان از مهارت 35هاي فراشناخت، در خصوص مولفه. كردنديادگيري استفاده مي
 درصد 25 درصد داراي دانش فرا شناختي سطح باال و 34. كردنداستفاده مي» خود تنظيمي«

 داراي شرايط مساعد بكارگيري  درصد دانشجويان10. داراي كنترل اجرايي رفتار سطح باال بودند
هاي مناسب فراشناخت  درصد دانشجويان از راهبردها و روش29هاي فراشناختي بودند و مهارت

 دانشجويان همبستگي هاينمرههاي فراشناختي در كل و ميانگين كردند، بين مهارتاستفاده مي
 دانشجويان هاينمرهيانگين هاي فراشناخت و مبين مولفه.  (p<0/01)دار وجود داشتمثبت معني

هاي مطالعه كه اين همبستگي در خصوص راهبرها و روش (þ=54)ت همبستگي مثبت وجود داش
  . ها معني دار نبودبراي ساير مولفه. (p=0/003) و انواع دانش فراشناختي معني دار شناخته شد

                                                 
  . پيراپزشكيي دانشكده،دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه استاديار -1
  . عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد مرودشت، مرودشت-2
   ryhaneh1363@gmail.com: ي مسئول مقاله نويسنده- ∗

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

42 ... بين هوش هيجاني و آگاهي فراشناختي از راهبردهاييرابطه

چنين ارتباط بين ن و هم دانشجوياهايههاي فراشناختي در تجربباتوجه به ضعف نسبي مهارت    
ها و راهبردهاي فراشناختي به فراگيران، فراشناخت و پيشرفت تحصيلي دانشجويان، آموزش مهارت

  .گرددپيشنهاد مي
  

  . پيشرفت تحصيلي،هاي فرا شناختي شناخت، فراشناخت، مهارت:هاي كليديواژه
  

  مقدمه 
 راهبردهاي«كنند كه شامل ستفاده مي ا1فراگيران براي مطالعه و يادگيري از راهبردهايي    

راهبردهاي شناختي را ) ,Gagne 1985(گانيه . هستند 3»راهبردهاي فراشناختي«و 2 »شناختي
داند كه استفاده از مفاهيم، قواعد و اصول را هاي فرد در سازماندهي دروني ميها و تواناييقابليت

 ,1976 ( فالوليبه وسيلهبار تينراهبردهاي فراشناخت كه نخس. كنندتنظيم و تسهيل مي
Flavel (او .  فرآيندها و دست آوردهاي شناختي هستنديهدر بردارنده آگاهي دربار. مطرح شدند
در حالي كه . روندكند كه راهبردهاي شناختي به جهت تسهيل يادگيري بكار ميبيان مي

     .گيرند استفاده قرار ميراهبردهاي فراشناختي به منظور بازبيني پيشرفت در يادگيري، مورد
در پژوهش ) 2009( ها چنانكه صفريترين آنهايي است كه مهمچنين فراشناخت داراي مولفههم

شود ها و راهبردهاي مطالعه مي شامل دانش و كنترل فراشناختي، روش،دكنها اشاره ميخود به آن
 .گيرندي فراشناختي را در بر ميهاهاي فرعي هستند كه در كل آگاهيكه هر كدام داراي مولفه

دانش فراشناختي، كنترل و نظارت :  اساسييهم سه مولفه) Whitbread,2008( وايت بريد
فراشناختي و كنترل و نظارت بر احساسات و انگيزش در خالل وظايف يادگيري را براي فراشناخت 

  .گيرددر نظر مي
يان مشكالت بسياري در استدالل علمي  است كه دانشجوبر اين باور) Kohn,1989(كوهن     

  هاي فراشناختي خود استفاده كنند و پيشنهاددانند چگونه از مهارتكه نميدارند به خاطر اين
 .به دانشجويان كمك شود 4هاي فراشناختي و خود تنظيميكند كه در كسب مهارتمي
 
 

                                                 
1 - Strategy 
2  - - Cognitive Strategies 
3 - Metacognition 
4 - Self regulation 
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 2»راهبردهاي يادگيري«، 1»ه  مطالعيبرنامه« دهد كه  مربوط به فراشناخت نشان ميهايپژوهش
 مهم بر فرايند يادگيري فراگيران دارد يتاثير»  بر مؤثر بودن راهبردهاي مورد استفاده 3نظارت « و 

 دانندهاي فراشناختي آنان ميو مشكالت فراگيران در يادگيري را ناشي از ضعف مهارت
)Vong,1985 Baker, 1982, .( ناختي در يادگيري هاي فراشبا توجه به اهميت مهارت

هايي را طراحي كنند كه ريزي درسي، سعي كرده اند تا برنامهفراگيران، برخي از صاحبنظران برنامه
هاي آموزشي نظير پيش بيني، كنترل، خالصه كردن و نظارت بر يادگيري را به فراگيران مهارت

باكر  ،چنينهم). Brown, 1987( ها مؤثر باشد آگاهي فراشناختي آنيآموزش دهند تا در ارتقا
)1982 Baker, (داند هاي شناختي با اهميت مي مهارتيهاي فراشناختي را به اندازهمهارت

راههاي تقويت ) Schraw,1998 (سراو .شودچون باعث بهبود عملكرد فراگيران در تكاليفشان مي
به . داند معلم مييوسيلهبه  الگوهاي تفكر فراشناختي يا كنترل و تنظيم افكار يهيتفكر را در ارا

هاي فراشناختي فراگيران، الگوهايي از تجارب اين صورت كه معلمان بمنظور تقويت فعاليت
را » بكارگيري راهبردهاي مفيد براي مطالعه« و» چگونه انديشيدن«  فراشناختي را فراهم كنند كه

  .ها بياموزندبه آن
 شناختي كه در فراشناخت وجود دارند، فراگيران را با اين حال، آگاهي، تفكر، كنترل و فعاليت    

  مؤثرتر بيانديشند و توانايي فراشناختي خود را تقويت كنندايسازد تا به شيوهقادر مي
)Sternberg, 1998 .(شود، دو رويكرد كه براي تقويت راهبردهاي فراشناختي مهم تلقي مي

 يه و نوع محتوا كه يكي دانش دربارهراهبردهاي پرورش و ايجاد محيط اجتماعي حمايت كنند
 Watkins( باشندگيرنده ميد خود، به عنوان ياي خاص و ديگري دانش دربارهايحوزه

et.al,2005 .(  
هاي فراشناختي، د كه بين فراگيران از نظر بكارگيري مهارتنده نشان ميهاپژوهشبسياري از     

هاي يادگيري را با موفقيت تحصيلي  ارتباط سبكد كهنمطالعاتي هم وجود دار. تفاوت وجود دارد
 حاكي از ضعف هاپژوهشبرخي از اين ). Safari and Bazrafshan,2009(د ندهنشان مي

) 1989به نقل از صفري و مرزوقي،(مثالَ كوهن . هاي فراشناخت استفراگيران در بكارگيري مهارت
 شناخت و آگاهي يدار دربارههاي معنيظريهبر اين باور است كه بسياري از دانشجويان در ساختن ن

كند او توصيه مي. هاي فراشناخت است، با مشكل مواجه هستندخود كه مستلزم بكارگيري مهارت
. هاي خود تنظيمي كمك شودهاي فراشناختي و مهارتكه به اين دانشجويان در ساختن نظريه

                                                 
1 - Study plan 
2 -learning strategies 
3 -Monitoring 
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هاي فراشناختي مهارت ه سايرين از لحاظرسد كه يادگيرندگان اثر بخش به مراتب نسبت ببنظر مي
 كساني هستند كه درگير 1از اين ديدگاه، يادگيرندگان اثر بخش .  باالتر قرار دارنديدر سطح

 .(Watkins, 2005) شوند، نظارت و انديشيدن مي2 برنامه ريزي:فرآيندهاي فراشناخت شامل
د  استفاده را مي برنترينبيشاختي، هاي شناختي و فراشن يادگيرندگان موفق از مهارت،چنينهم

(Ababaf, 1996) . نيز گزارش داد كه بين دانش آموزان موفق و ناموفق در ) 2001(عربان
خود نظم « كه عملكرد ايگونهبكارگيري راهبردهاي فراشناخت تفاوت معني دار وجود دارد، به 

دانش آموزان موفق و خبره  در ،شودكه منجر به بازبيني و نظارت بر موفقيت مسئله مي» دهي
 در خصوص تاثير ،چنيناين پژوهش هم. خيلي بهتر از دانش آموزان ناموفق و تازه كار بود

راهبردهاي فراشناختي در دانش آموزان به اين نتيجه رسيد كه راهبردهاي برنامه ريزي و آگاهي 
كل بين راهبردهاي هاي دوم و سوم را دارا هستند و در  به ترتيب رتبه3)دانش فراشناختي(

  . مثبت بااليي وجود دارديفراشناختي با پيشرفت تحصيلي، رابطه
 آموزش قابل يادگيري راههاي شناختي و فراشناختي را از  نيز وجود دارد كه مهارتهايي    پژوهش
ا ه آن،ها آموزش داده شوددانند و بر اين باورند كه چنانچه به فراگيران، اين مهارتو ارتقاء مي

به گروهي از دانش آموزان، در پژوهشي، . ديگران خواهند داشتبه عملكرد تحصيلي بهتري نسبت 
هاي فراشناختي آموزش داده شد، نتايج اين پژوهش معلوم كرد كه اين دانش آموزان در مهارت

ج اي از نتاي خالصه، چنينهم. (Paris, 1984) توانايي خواندن و فهميدن جلوتر از سايرين بودند
    تري در استفاده از ظرفيتهاي انجام شده نشان داد كه افراد با تجربه، توانايي بيشپژوهش
 ,Byrens (هاي خود كنترلي بهتري نيز برخوردارند خود دارند و از مهارت4 فعال يحافظه
1996(.  

      فراگيران،يبه وسيلهد كه راهبردهاي بكار گرفته شده نده نشان ميهاپژوهشبرخي     
هاي مورد استفاده فراگيران در مطالعه و  مهارت، ديگربيان به .دنديگر داريكهاي زيادي به شباهت

، شباهت زيادي به يكديگر گوناگونهاي  كه در فرهنگايگونهيادگيري نسبتاَ محدود هستند به 
م دادند و دانپورت و پوردي مطالعات بين فرهنگي در خصوص راهبردهاي فراشناختي انجا. دارند

 دانش آموزان ژاپني، استراليايي و آمريكايي يبه وسيلهمعلوم شد كه راهبردهاي بكار گرفته شده 
 نيز هاييپژوهش). Goya, 1998  , 2006, Parsons et, all( ديگر دارنديكشباهت زيادي به 

                                                 
1 - Effectiveness learning 
2 - planning 
3 - Metacognitive knowledge 
4 - working memory  
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. دانندثر ميد كه تركيب راهبردهاي شناختي و فراشناختي را در يادگيري و مطالعه مونوجود دار
هاي فراشناختي و تركيب آن با راهبردهاي نشان داد كه استفاده از مهارت) 1995(مثالَ عزيز 

براي اين منظور الزم است تا . شودشناختي باعث بهبود عملكرد دانشجويان در زبان فرانسه مي
ها در برنامه رتها مهيا شود و جايگاه اين مهاشرايط محيطي و آموزشي براي بكارگيري اين مهارت

 ي زيادي نيز وجود دارد كه فراشناخت و اهميت آن را در برنامههايپژوهش. درسي مشخص گردد
   (Martinez, 2006 د اندرسي مورد تاكيد قرار داده و آن را براي موفقيت تحصيلي الزم دانسته

Livingston, 1996, 2008, ،Morton ،2007  ،Alnso and Vovide et all. 
2002,،Williams (نتايج برخي از مطالعات حاكي از نقش فراشناخت در افزايش ،چنينو هم 

 Lovet ،2005 ،Lin et, all ،1998 ،White and (2008 ,  يادگيري فراگيران است
Frederickson ( و ضمن تاثير آن بر درك مطلب فراگيران), 2005  Chamo Morton, 

 ,Linder et. al,1996 ،Coutinho ( ردر پي دا، موفقيت تحصيلي آنان را نيز د)2008
2007.(  

 اين پژوهش در راستاي اين خالء اطالعاتي انجام گرفت و به هدف بررسي راهبردهاي فراشناخت    
پرسش در اين زمينه دو . در تجربيات دانشجويان و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي آنها انجام گرفت

  : زگردد كه عبارتند ا مطرح ميپژوهشي
   دانشجويان از راهبردهاي فراشناختي تا چه اندازه است؟ مقدار كاربرد - 1
  وجود دارد؟ههاي فراشناخت و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابط تا چه اندازه بين مهارت- 2

  
  پژوهشروش شناسي 

 نفر 300 آماري شامل يجامعه.     پژوهش به روش توصيفي از نوع همبستگي انجام شد
 روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه شيراز بودند كه ي مقطع كارشناسي دانشكدهدانشجويان

 نفر به روش تصادفي 50 آماري تعداد ياز اين جامعه.  دو ترم تحصيلي را گذرانده بودندكمدست
 آماري، نمونه گيري يحجم نمونه با توجه به جامعه.  آماري انتخاب شدنديعنوان نمونهه ساده ب

 باز پاسخ انجام ي پرسشنامهيوسيلهه ها ب آوري دادهگرد.  بسندگي برآورد شدي قاعدهتصادفي و
  هايي كه شامل، مقولهپيشينمطالعات   سوال بود كه با استفاده از20پرسشنامه داراي . گرفت
 كه دانشجويان در ايگونهبه . ن و در متن پرسشنامه گنجانده شدي تعي،هاي فراشناخت بودمولفه
هايي كه مولفه. هاي خود را شكل دهندها بتوانند پاسخ مرتبط با اين مولفهيت داشتن تجربهصور

  .  نمايش داده شده است1 طور خالصه در جدوله  ب،مبناي تدوين پرسشنامه قرار گرفته است
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هاي هاي فراشناخت از پاسخ نمايش مراحل جريان تحليل محتوا براي مقوله بندي مولفه-1جدول 
  يحي دانشجويانتشر

مقوله هاي   مقوله هاي فرعي    نمونه مفاهيم و اصطالحات 
  اصلي

انجام تكاليف، عهد بستن با خود، غلبه بر خستگي، 
  غلبه بر مشكل 

تعهد نسبت به 
  موضوع
  

نگرش نسبت به       تالش، استعداد، شانس و تصادف، مساعدت ديگران  
  موضوع

ردن، توجه ارادي ، پيگيري ، حصول نتيجه ، تمركز ك
  وادار كردن خود به مطالعه 

  
  توجه هنگام مطالعه

  
  كنترل خود

  )خود تنظيمي (

نكات مهم كتاب، تقسيم بندي بخشها براي مطالعه، 
  آگاهي از راهبردهاي مختلف 

  دانش بياني
  

زمانبندي مطالعه، روند فعاليت، بكار گيري  تنظيم فعاليت،
  اراهبرده

  دانش روندي
  

مناسب، دليل استفاده از يك روش،  انتخاب راهبرد
  انتخاب زمان و مكان، ترجيح يك روش 

  دانش شرطي

  
  

 انواع دانش
  شناختيفرا

 از مطالعه، آماده شدن پيشهدف گذاري، برنامه ريزي 
  براي امتحان

  برنامه ريزي
  

بر آوردن نياز، غلبه بر ديگران، به پايان  اهداف مطالعه،
  رسانيدن تكليف بي عالقگي، راضي كردن ديگران 

  نظارت
  

بر آورد ميزان يادگيري، مقايسه با مطالب مشابه، بازبيني 
  مطالب، تصميم به ادامه يا توقف تكليف، ارزيابي اطالعات 

  ارزشيابي

  
  

كنترل اجرايي 
  رفتار

عوامل مساعد   لذت مطالعه، موفقيت كارگروهي، تعامل باديگران، آرامش،
  كننده 

ل غيره منتظره، يپيش آمدهاي ناگوار، خطرات، مسا
  بيزاري، ناكامي، اضطراب

  تجربيات يادگيري

  پيش آمدها   منتظره نال يتجربيات خوشايند، تجربيات ناخوشايند، مسا

  
 شرايط و

  ها زمينه
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  1ي جدول ادامه

چندبار مرور مطالب، چگونگي مرور مطالب، چگونگي 
  مرور، جمع بندي مطالب

  مرور مطالب
  

، علت ترجيح يك روش، خالصه كردن، روش مطالعه
، روخواني، راهبردي كه هادادهبررسي اجمالي، استنباط 

  استفاده نشده 

  روش مطالعه 

 ياي كافي است، ارتباط نمرهبرآورد نمره، چه نمره
  برآوردي با مطالعه 

  بر آورد نمره از قبل

  
ردها و راهب

  هاي مطالعه روش

  
  . استفاده شد» اسپيرمن«ها از روش تحليل محتوا و ضريب همبستگي دهبراي تجزيه و تحليل دا

  
  پژوهشهاي يافته

 كه ندها نشان دادهاي فراشناخت، يافتهيك از مولفه هر  دانشجويان ازمقدار كاربرددر خصوص     
 درصد مهارت 40 درصد دانشجويان داراي مهارت سطح باال، 35، »خود تنظيمي «يدر مقوله
هاي فرعي خود تنظيمي، مقوله در هر كدام از. ين بودندي درصد مهارت سطح پا25 متوسط و

 درصد تعهد 33 درصد تعهد سطح باال، 37وضعيت دانشجويان بر آورد شد كه در اين خصوص 
 درصد نگرش 43 درصد نگرش سطح باال، 53.  درصد تعهد سطح پايين داشتند30سطح متوسط و 
 درصد توجه 43 درصد توجه سطح باال، 17. ين داشتنديح پائ درصد نگرش سط4سطح متوسط و 
  . اند خالصه شده2ها در جدول  اين يافته كهين داشتندي درصد توجه سطح پا40سطح متوسط و 

  
  هاي آن در دانشجويان نمايش ميزان خود تنظيمي و مولفه- 2 جدول

  سطوح
  مولفه ها

  سطح پايين  متوسط  سطح باال

  %30  %33  %37  تعهد
  %4  %43  %53  گرشن

  %40  %43  %17  توجه
  %25  %40  %35  خود تنظيمي در كل
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   .گيري قرار گرفتهاي فراشناخت بود كه مورد اندازهانواع دانش فراشناختي از ديگر مولفه    
 درصد دانشجويان 34 كه آگاهي فراشناختي دانشجويان به اين صورت بود كه ندها نشان داديافته

ين ي درصد داراي آگاهي سطح پا29 درصد آگاهي سطح متوسط و 37اال، داراي آگاهي سطح ب
 و معلوم شد كه در خصوص دانش بياني، گرديد دانش فرا شناختي برآورد يهريك از اجزا. بودند

. ين داشتندي درصد آگاهي سطح پا20 درصد آگاهي متوسط و 37 درصد آگاهي سطح باال، 43
 درصد سطح دانش 30 درصد آگاهي سطح باال، 43بود كه دانش روندي دانشجويان به اين صورت 

  .  خالصه شده است3 كه در جدول. ين داشتندي درصد دانش سطح پا27متوسط و
  

   نمايش ميزان آگاهي دانشجويان از دانش فراشناختي- 3جدول 
  سطوح آگاهي

  مولفه ها
  ينيپا  متوسط  باال

  %20  %37  %43  دانش بياني
  %27  %30  %43  دانش روندي
  %40  %43  %17  دانش شرطي

دانش فرا شناختي در 
  كل

34%  37%  29%  

 كه مورد بررسي قرار ندهاي آن از جمله عناصر فرا شناخت بودكنترل اجرايي رفتار و مولفه    
 درصد سطح 40 درصد دانشجويان كنترل اجرايي سطح باال، 25 كه ندها نشان داديافته. ندگرفت

     درصد داراي33 مقداراز اين . داشتندين يي رفتار سطح پا درصد كنترل اجراي35متوسط و 
  . داشتند درصد برنامه ريزي ضعيف 33 درصد متوسط و 34ريزي كافي، برنامه

 درصد 33 درصد متوسط و 47 درصد نظارت كافي، 20ها نيز بر آورد شد كه  نظارت آنمقدار    
 37 درصد متوسط و 40 ارزشيابي كافي،  درصد23در مورد ارزشيابي نيز .  نظارت ضعيف داشتند

  .  خالصه شده اند4ها در جدول يافته. درصد ارزشيابي ضعيف داشتند
  

  هاي آن در دانشجوياننمايش ميزان كنترل اجراي رفتار و مولفه -4جدول 
  ميزان
  مولفه ها

  ضعيف  متوسط  كامل

  %33  %34  %33  برنامه ريزي
  %33  %47  %20  نظارت
  %37  %40  %23  ارزشيابي

  %35  %40  %25  كنترل اجراي رفتار در كل
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شرايط و زمينه ها از جمله مولفه هاي راهبردي فرا شناختي بودند كه پس از بررسي، ميزان آن     
 درصد 44 درصد داراي شرايط و زمينه هاي كامالٌ مساعد، 10در دانشجويان به اين شرح بود كه 

  .  نامساعد بودند درصد داراي شرايط و زمينه هاي46متوسط و 
 درصد 53 درصد عوامل مساعد، 4ها نشان از ها نيز داراي سه جزء بودند كه يافتهشرايط و زمينه    

 جزء دوم، پيش آمدها در ضمن مطالعه بود ،چنينهم. ند درصد شرايط نامساعد داشت43متوسط و 
 درصد براي يادگيري نامساعد بودند، جزء سوم مربوط 60 درصد متوسط و 33 درصد مساعد، 7كه 

ها اين يافته.  درصد نامساعد بودند50 درصد متوسط و 40 درصد مساعد، 10به تجربيات بود كه 
  . اند نمايش داده شده5جدول  بطور خالصه در

  
  هاي مطالعه براي دانشجويان نمايش ميزان مناسب بودن شرايط و زمينه-5جدول 

  ميزان تناسب
  مولفه ها

  نامناسب  متوسط  كامال ٌ مناسب

  %43  %53  %4  عوامل مساعد

  %60  %33  %7  تجربيات

  %50  %40  %10  پيش آمدها

  %46  %44  %10  شرايط و زمينه ها دركل

ها يافته. وامل فراشناختي بود كه مورد بررسي قرار گرفتهاي مطالعه از ديگر عراهبردها و روش    
. بودند درصد نامناسب 29 درصد متوسط و 42ها و روش مناسب،  درصد راهبرد29ند كه نشان داد

 درصد برآورد 40ها ها، بر آورد نمره بود كه از تعداد آزمودنيهاي راهبردها و روشاز جمله مولفه
درمورد روش مطالعه نيز . د برآورد نادرست از امتحان داشتند درص30 درصد متوسط و 30صحيح، 

مرور .   درصد روش نادرست مطالعه داشتند37 و  درصد متوسط33 درصد روش صحيح، 30
 درصد متوسط و 63 درصد مرور كامل، 17 دانشجويان نيز به اين صورت بود كه يبه وسيلهمطالب 

  :ند خالصه شده ا6در جدول ها اين يافته.  درصد مرور نادرست داشتند20
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   دانشجويانيهاي مطالعه نمايش راهبردها و روش- 6 جدول
  ميزان
  مولفه ها

  نامناسب  متوسط  كامالٌ مناسب

  %30  %30  %40  برآورد نمره

  %37  %33  %30  روش مطالعه

  %20  %63  %17  مرور مطالب

  %29  %42  %29  راهبردها و روشها در كل

  ه درصد از راهبردهاي فراشناخت ب26 كه در كل دانشجويان به ميزان دن نشان دادهايافته    
را بكار ها  درصد اين مهارت33 درصد ناقص و در حد متوسط و 42 كامل استفاده كردند، يگونه

نبود بلكه » استفاده و عدم استفاده«صورت ه هاي فراشناختي باستفاده دانشجويان از مهارت. نبردند
هاي مهارت  دانشجويان از برخي از، ديگره بيانب. ستفاده تا عدم استفاده قرار داشتاي از ادر دامنه

كه اصال استفاده  ناقص استفاده و يا اينيه گونه كامل و از برخي ديگر بيه گونهفراشناختي ب
  .نكردند

 درصد 23 كه ندها نشان داد دانشجويان، يافتههاينمره در خصوص ميانگين ،چنينهم    
 درصد داراي 27 و 17 تا 14 درصد معدل كل بين 50، 17نشجويان داراي معدل كل باالي دا

    هاي فرا شناختي دانشجويان و ميانگينمورد ارتباط بين مهارت در.  بودند14تر از ينيمعدل كل پا
استفاده از ضريب   كه ضريب همبستگي بدست آمده باندها نشان دادها، يافته آنهاينمره

 (p=0/003)د نظر آماري معني دار شناخته ش بود كه از) =52/0r(گي اسپيرمن معادل همبست
  . نمايش داده شده است7ها در جدول اين يافته.

  نمره هاهاي فرا شناختي و ميانگين  نمايش همبستگي بين مهارت- 7 جدول
P R N متغيرها  
  نمره هايميانگين   50  52/0  003/0

  راهبردهاي فرا شناختي
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 هاينمرههاي فراشناختي در كل و ميانگين دار بودن همبستگي بين مهارتبا توجه به معني    
 كه بين خود ندنتايج نشان داد. دانشجويان، ضريب همبستگي بين هر كدام از متغيرها محاسبه شد

 ولي از ،) =27/0r( دانشجويان ضريب همبستگي مثبت وجود دارد هاينمرهتنظيمي و ميانگين 
   .ماري اين همبستگي معني دار نيستلحاظ آ

) r=43/0(  دانشجويان ارتباط مثبت وجود داردهاينمرهشناختي و ميانگين بين انواع دانش فرا    
 هاينمرهبين كنترل اجرايي رفتار و ميانگين . (p=0/016)كه از نظر آماري معني دار شناخته شد 

بين .  ولي از نظر آماري معني دار نبود،)r  = 30/0(دانشجويان همبستگي مثبت وجود داشت 
هاي يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانشجويان همبستگي مثبت وجود داشت شرايط و زمينه

)32/0=r (در خصوص ارتباط بين راهبردها و روش ،چنينهم. كه از نظر آماري معني دار نبود 
اين  . وجود دارد )r=54/0(همبستگي مثبت متغير  بين اين دوكه   دادندها نشانمطالعه، يافته

 نمايش 8جدول  ها بطور خالصه درين يافتها. (p=0/002).بود  همبستگي از نظر آماري معني دار
  .ندداده شد

   دانشجويانهاينمره نمايش همبستگي بين مولفه هاي فرا شناختي و ميانگين -  8جدول
ها و روش

  راهبردها
  شرايط و
  هازمينه

كنترل اجرايي 
  رفتار

 دانش
  فراشناختي

  شاخص ها  خود تنظيمي

54/0 = 
r  

32/0 = r  30/0 =r  43/0= r  27/0 =r   ضريب
  همبستگي

2/..0 =P  5/0>  P  5/0 > P  016/0 =
P  

5/0 > P  P 

50  N  
 پيشرفت گوناگونهاي فراشناخت با سطوح  دانشجويان از مهارتمقدار كاربرددر خصوص     

 درصد در سطح 38، 17 باالي هاينمرهان داراي ميانگين  كه دانشجويندها نشان دادتحصيلي، يافته
دانشجويان . را بكار بردندها ين اين مهارتي درصد در سطح پا26 درصد در حد متوسط و 36باال، 

  درصد در43 درصد از راهبردها در سطح باال، 30 به ميزان 17 تا 14 بين هاينمرهداراي ميانگين 
 دانشجويان با ،چنينهم. يين از اين راهبردها استفاده كردند درصد در سطح پا26سطح متوسط و 

 48 درصد در سطح متوسط و 42 درصد در سطح باال، 13 مقدار به 14تر از  كمهاينمرهميانگين 
 نمايش داده 9  در جدولهادادهاين . درصد در سطح پايين از راهبردهاي فراشناختي استفاده كردند

  .شد
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  هاي فرا شناختي تحصيلي و استفاده از مهارت نمايش پيشرفت- 9جدول 
  راهبردهاي
  فراشناخت

  پيشرفت تحصيلي

  سطح باال
  
  

  سطح پائين  متوسط

  26/0  36/0  38/0 ) < 17(باال 
  26/0  43/0  31/0  )14- 17(متوسط 

  48/0  42/0  10/0  ) >14(ين يپا
    

  بحث و نتيجه گيري  
 پرسش نخست( كنند؟ فراشناختي استفاده ميكه دانشجويان از چه راهبردهايدر خصوص اين    

   ها آمد، از جمله  كه در قسمت يافته گونهها، همانو ميزان بكارگيري اين مهارت) پژوهش
 درصد دانشجويان 35بود كه تنها » خود تنظيمي« دانشجويان، مهارت يهاي مورد استفادهمهارت

 ي زير مجموعه3اين مهارت داراي ). 2ول جد( كردنداز اين مهارت به شكل كامل آن استفاده مي
 درصد دانشجويان در هنگام مطالعه احساس تعهد و پي گيري 37تعهد، توجه و نگرش بود كه 

كه  در صد توجه سطح باال در هنگام مطالعه از خود نشان دادند، در حالي17مطلب داشتند و تنها 
به اين معني كه تالش و . خود بودندها داراي نگرش مثبت نسبت به عامل پيشرفت  درصد آن53

ين ي پايين بودن سطح توجه و تعهد، نشان از انگيزهيپا. كوشش را عامل موفقيت دانستند
 توجه به ارتقاء سطح انگيزش دانشجويان با استفاده از ،لذا. دانشجويان براي مطالعه پيگير دارد

  .كندتواند اين خالء را جبران هاي مناسب ميروش
 34هـا نـشان داده شـد، صـرفا           كه در يافتـه     گونه ورد آگاهي فراشناختي دانشجويان، همان     در م    

تـرين آگـاهي دانـشجويان      بـيش . درصد از دانشجويان داراي دانش فراشناختي در سطح باال بودنـد          
جدول ( صد مربوط به دانش شرطي بود     ترين در مربوط به دانش بياني و دانش روش كاري بود و كم          

تـر  هـا بـيش   ها و پيشرفت تحصيلي، اهميت اين مهـارت        به ارتباط معني دار اين مهارت      با توجه ). 3
 ,Aziz (هـاي برخـي مطالعـات همخـواني دارد     اين پژوهش بـا يافتـه  ينتيجه. شودداده مينشان 

1995, Martinez, 2006, Lovot, 2008, Morten, 2008, Linder, Et all, 1996, 
Katinho, 2007( . هـاي فرآينـدي از قبيـل    كه دانش روش كاري مربوط به مهارتاينبا توجه به

 آموزش راهبردهاي فراشناختي بـراي      ،هاي مطالعه و يادگيري است و داراي اهميت ويژه است         روش
  .شودهاي فرآيندي توصيه ميباال بردن سطح مهارت

       قرار گرفت وهاي فرا شناختي بود كه مورد بررسي كنترل اجرايي رفتار از جمله مهارت    
دانشجويان داراي كنترل اجرايي رفتار سطح از  درصد 25 ،ها نشان داده شد كه در يافتهگونههمان
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 درصد از 23ريزي بودند و  درصد داراي مهارت نظارت و برنامه33باال بودند كه از اين تعداد 
و عزيز ) 2001( عربان هايپژوهشبا توجه به ). 4جدول ( ارزشيابي در سطح مطلوب استفاده كردند

ها هاي فراشناخت با پيشرفت تحصيلي، آموزش اين مهارتدر خصوص ارتباط بين مهارت) 1995(
  . رسدبه دانشجويان ضروري بنظر مي

 10ها نشان داده شد،  كه در يافته گونهها نيز مورد بررسي قرار گرفت و همانشرايط و زمينه    
هاي فرا شناختي در هنگام مطالعه، كامالً مساعد به كارگيري مهارتصد از دانشجويان در شرايط در

ها و پيشرفت تحصيلي دانشجويان همبستگي بين اين شرايط و زمينه). 5جدول ( قرار داشتند
رسد بنظر مي.  از نظر آماري معني دار شناخته نشدمقدار ولي اين ،)ρ =32/0( مثبت وجود داشت

عبا باف . باشدهاي فرا شناختي نياز به شرايط و موقعيت مساعد ميي بكارگيري مهارتكه برا
 ترينبيشهاي فراشناختي، در هر شرايط، نشان داد كه يادگيرندگان موفق از مهارت) 1996(

توانند  كه يادگيرندگان بدون طراحي دقيق آموزشي نميندمطالعات نشان داد .برنداستفاده را مي
 طراحي محيط يادگيري به رشد ،بنابراين. Araban, 2001)( هاي فرا شناخت شونداليتدرگير فع
 هاي مطالعه، همانروش در خصوص راهبردها و. كندهاي فراشناختي دانشجويان كمك ميآگاهي
هاي مناسب استفاده  درصد از دانشجويان از راهبردها و روش29ها مشاهده شد،  كه در يافتهگونه
 پيشرفت تحصيلي دانشجويان مورد آزمون قرار مقدارها با ارتباط اين يافته). 6جدول ( كردندمي

نتايج اين پژوهش با برخي . )r  =54/0 (ند مثبت معني داري را نشان داديگرفت و نتايج رابطه
   كه در كل بين ندهاي پژوهشي نشان داديافته. (Araban, 2001)  همخواني داردهايافته

  مثبت معني داري وجود دارديها رابطه آنهاينمرهراشناختي دانشجويان و ميانگين هاي فمهارت
، پژوهش اين ي در مقدمهذكر شدههاي  پژوهشي با همههاپژوهشتقربيا نتايج اين ). 7جدول(

  .همخوان است
 وها شود اين است كه دانشجويان دركل در بكارگيري مهارت ميبرداشتآنچه از اين پژوهش     

 حامي اثر بخش بودن گوناگون هايپژوهشبا توجه به . راهبردهاي فرا شناخت، ضعيف بودند
 را مورد هاپژوهشو برخي از نتايج اين پژوهش كه آن هاي فرا شناخت در موفقيت تحصيلي مهارت

.  موفقيت تحصيلي دانشجويان باشدنبودل يتواند يكي از دالدهد، اين ضعف ميتائيد قرار مي
 آموزش و گوناگونتر و به تناسب در مقاطع ها در سنين پايينشود كه اين مهارتهاد ميپيشن

ها در چنانچه گنجاندن اين مهارت.  درسي دانش آموزان قرار گيرديپرورش رسمي، جزء برنامه
تا  ،نباشد  درسي مدارس به عنوان دروس الزامي مقدوري در برنامه،چنينمحتواي آموزشي و هم

 .  برطرف شودكاستيد تا اين ن در دروس انتخابي و فوق برنامه، گنجانده شو امكان داردآنجا كه
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هاي فرا شناخت بر شود كه يك پژوهش تجربي در خصوص تاثير مهارت پيشنهاد مي،چنينهم
  . يادگيري دانشجويان در شرايط آزمايشي و با كنترل ساير متغيرها در بين دانشجويان انجام شود
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