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اثربخشی آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی بر خالقیت، انگیزه 
  پیشرفت و خودپنداره تحصیلی

  1بختیار کرمی
  2اهللا کرمی  آزاد

  3نظام هاشمی 

  19/1/1392 :تاریخ پذیرش  25/7/1391 :دریافتتاریخ 

  چکیده
خالقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی از متغیرهاي کلیدي در نظام هاي آموزشی : زمینه

هستند که زمینه رشد و ارتقاي شناخت، نگرش و مهارتهاي دانش آموزان را فراهم می آورند، بنابراین 
  .  ر استاجراي برنامه اي که زمینه شکوفایی این متغیرها را فراهم آورد از اهمیت خاصی برخوردا

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی بر : هدف
  .خالقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی صورت گرفته است

. آزمون با گروه کنترل انجام شدپس-آزموناین پژوهش به روش آزمایشی، از نوع پیش: روش 
پسر سوم راهنمایی شهرستان قدس در سال تحصیلی  جامعه آماري پژوهش کلیه دانش آموزان

نفر از دانش  60اي،  بود که با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی خوشه اي چند مرحله 91/1390
نامه ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش. نفره جایگزین شدند 30آموزان  انتخاب و در دو گروه 

  .استفت هرمنس و مقیاس خودپنداره تحصیلی دالور  خالقیت عابدي،  مقیاس انگیزه پیشر
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  nh13450217@yahoo.com  استادیار دانشگاه علوم انتظامی. 3
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آموزش مهارتهاي شناختی و فراشناختی بر خالقیت، انگیزه پیشرفت، و خودپنداره  :یافته ها
  .است مؤثرتحصیلی 

با آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی می توان خالقیت، انگیزه پیشرفت و : نتیجه گیري
  .  خودپنداره تحصیلی را بهبود بخشید

راهبردهاي شناختی و فراشناختی، خالقیت، انگیزه پیشرفت، خودپنداره  ):گان(واژه کلید
  ، دانش آموزانتحصیلی

  مقدمه
 عـاملی  نـوآوري و  و تغییر هرگونه براي بنیادي دانشی را 1خالقیت ،نظرانصاحب امروزه

 نشان نیز موجود مطالعات .نوآوریهاي علمی و فناورانه بشر می دانند به بخشیدن شتاب در مهم

 خـالق  تفکر از گیريبهره میزان و را خالقیت آینده در نوین حرکات ثقل مرکز که دهندمی

 مساله آینده در بشر بینیپیش قابل و جدي هايچالش از یکی اساس، این بر .دهد می تشکیل

 پژوهشـی،  علمـی،  مختلـف  هـاي حوزه در خالق هايشخصیت و هاذهن از گیري بهره میزان

  ).1388، و همکاران پیرخائفی( بهداشتی است و فناورانه
ي مـؤثر که در رشد و تکامل فرد و تمدن بشري نقش  استابعاد شناختی فرد  خالقیت یکی

پژوهش هاي انجام شـده در زمینـه   . دارد و زیر بناي اختراع و دستاورد هاي علمی و هنري است
چـون   افرادي خـاص از آن برخـوردار باشـند   خالقیت نشان می دهد خالقیت موهبتی نیست که 

  .را پرورش داد آنتوان با کاربرد شیوه هاي مناسب،  می
 توضیحی خود جاي در که دارد وجود فیمختل هاينظریه خالقیت تبیین دربا این وجود  

 اسـت  معتقـد ) 1987( 2آمابیـل هنسی و. اندهکرد ارائه خالقیت بر مؤثر براي عوامل روشنگرانه

 بـر  خـانوادگی  شـرایط  و جامعـه  مقتضـیات  نیازهـا،  از و اسـت  اجتماعی ايپدیده خالقیت که
 اسـت؛  شخصـی  اثـر  یک خالقیت که ندامعتقد )1979( 3نظیر تورنس دیگر ايهعد .خیزد می

                                                 
1. Creativity 
2. Hennessey & Amabile 
3.Torrance  
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 شخصی هايیادگیري و ها تجربه احساسات، عواطف، هیجان، انگیزش، نظیر به عواملی یعنی

 و دارد فراشناختی بعدي خالقیت که ندامعتقد) 2005( 1گیلفورد مانند نیز ايعده .است وابسته
 گروهی .دارد ارتباط اطالعات پردازش و تخیل هوش، تفکر، نظیر ذهنی عالی  فرآیندهاي با

 متغیـري چنـد  ايهپدیـد  خالقیت که ندامعتقد) 2007( 3و میهالی) 2009( 2مانند استرنبرگ هم

 تـأثیر  آن بر همزمان شناختی هايتوانائی و شخصیت خانواده، جامعه، نظیر است یعنی عواملی

  . گذارندمی
توانند با خالقیت نیز از متغیرهایی هستند که هم  می 5و خودپنداره تحصیلی 4انگیزه پیشرفت

تغییــرات ناشـی از آمــوزش راهبردهــاي شــناختی و   تــأثیردر ارتبـاط باشــند و هــم اینکـه تحــت   
 ،خودپنـداره . خودپنـداره یکـی از مفـاهیم اساسـی در روانشناسـی اسـت      . فراشناختی قرار گیرند

در . باشـد اي از عقاید و باورهاي مثبت و منفـی در مـورد خـود، پـذیرش یـا رد خـود مـی       شبکه
پژوهشهاي مختلف که پیرامون خودپنـداره انجـام گرفتـه اسـت، ایـن مفهـوم را بـا اصـطالحات         
متفاوتی تعریف کرده اند و برخی نیز آن را مترادف بـا عـزت نفـس و خـودتنظیمی دانسـته انـد       

خودپنداره تحصیلی نیز فرایند شکل گیري ارزشیابی از خودپنـداره  ). 6،2006احمد و برواینسما(
و همکـاران،   7پکـران (آموزشـی دانـش آمـوزان و تفسـیر محـیط آموزشـی        به هايتجراز  متأثر

و بیانگر دانش و ادراکات فردي درباره نقـاط قـوت و ضـعف خودمـان در یـک حـوزه       ) 2011
آمیز تکـالیف تحصـیلی در   هایمان در انجام موفقیت تحصیلی معین و عقاید فردي درباره توانایی

هـا بـراي متغیرهـاي    بهترین پیش بینـی کننـده هـا و میـانجی    سطوح طراحی شده است و یکی از 

                                                 
1. Guilford  
2. Sternberg 
3. Mihalyi 
4. achievement motive 
5. Academic self-concept 
6. Ahmed & Bruinsma 
7. Guay  
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اکرم رانـا  (باشد در فرایند یادگیري می مؤثرانگیزشی اثربخش و غیر اثربخش و از جمله عوامل 
  ).2005، 1و ظفر اقبال

کنند از میزان خالقیت تر و توانمندتر عمل میتر، مطمئنافرادي که در انجام کارها اثربخش
ند و بالطبع چنین خودپنداره اي منجـر بـه بـاالتر رفـتن     احصیلی باالتري برخوردارو خودپنداره ت

ثابـت در   تاًانگیزه پیشـرفت بـه عنـوان یـک زمینـه نسـب      . شودهاي آتی میانگیزه پیشرفت در گام
باشد که براي نخستین بار توسـط  ها یا نیازهاي اکتسابی هر فرد میافراد، از جمله مهمترین انگیزه

وي نیاز و میل بـه پیشـرفت را بـه عنـوان     ). 1384بیابانگرد، (مطرح شد  1930سالهاي  در 2موري
نیز نیاز  3لندکله مک. هاي سازگار شخصیت انسان می دانندیکی از نیازهاي اساسی و از ویژگی

نیاز و انگیزه پیشرفت را نتیجه تعارض هیجانی بین امید به موفقیـت و میـل بـه دوري و گریـز از     
اینکه امید به موفقیت از سویی بـه هیجانـات و عقایـد مثبـت پیرامـون موفقیـت       . داندشکست می

وابسته است و از سوي دیگر ترس از شکست به هیجانات منفی و اینکه موقعیت پیشرفت دور از 
  ).2009، 4استین ماي و اسپیناس(باشد، مرتبط است دسترس و خارج از توان او می

هایی اسـت  اشتیاق فرد براي کسب موفقیت در موقعیت بر این اساس انگیزه پیشرفت، میل یا
افراد داراي سطح انگیزه پیشرفت بـاال  . که موفقیت در آنها به کوشش و توانایی فرد وابسته است
این افراد حتی پس از آنکه شکست . براي حل مشکالت و رسیدن به موفقیت بسیار کوشا هستند

دهنـد  دن بـه موفقیـت بـه کوشـش ادامـه مـی      دارنـد و تـا رسـی   دست از تـالش برنمـی   خورندمی
. شـود انگیزه پیشرفت به عنـوان عامـل مهمـی در عملکـرد تحصـیلی قلمـداد مـی       ). 1390سیف،(

شود سه متغیر خالقیت، خودپنداره تحصیلی و انگیزش پیشرفت در یک همچنان که مشاهده می
ما در این پژوهش نیز ایـن  هدف ). 2007، 5زیتناکووا(مدل زنجیره اي متقابل با هم ارتباط دارند 

                                                 
1. Akram Rana & Zafar Iqbal 
2. Murry 
3. Mcclelland 
4. Steinmay & Spinath 
5. Zitniakova 
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آموزش راهبردهـاي شـناختی و فراشـناختی را بـر ایـن سـه متغیـر بـه هـم مـرتبط            تأثیراست که 
 .بسنجیم

آوري کمـک  تـدابیري هسـتند کـه بـه یـادگیري و یـاد       1هاي شناختی و فرا شـناختی راهبرد
دگان از عهـده  هرچند این راهبرد ها قابل یادگیري هستند ولـی بعضـی از یادگیرنـ   . خواهند کرد

هر قـدر دامنـه   ). 1390سیف،(آیند و الزم است در این زمینه آموزش ببینند یادگیري آن بر نمی
گیرند گسترده باشد، موفقیـت آن هـا در   می آموزان به نحو مناسب به کار هایی که دانشراهبرد

. )1389فرخـی،  (حل مسئله، خواندن، درك مطلب و بـه خـاطر سـپاري اطالعـات بیشـتر اسـت       
هاي مطالعه و یادگیري خودشـان آگـاهی دارنـد و بـه طـور آگاهانـه       یادگیرندگانی که از روش

کنند، از یادگیرنـدگانی کـه نسـبت بـه ایـن مسـائل       ها انتخاب میفعالیت هایی را براي بهبود این
گیرند، آنها به طور آگاهانـه و بـا اسـتفاده از دانـش فراشـناخت      کمتر آگاهی دارند بیشتر یاد می

، 2ایگن و کاوچـک (سازندهاي خاصی را با اهداف خاص یادگیري هماهنگ میود استراتژيخ
ها دراین است نداند ولی تمایز آشناخت و فراشناخت را از هم جدا نمی 3هر چند گانیه). 2001

که فرایند شناخت مربوط به تفکر است در حالیکه فراشناخت مربـوط بـه تفکـر در مـورد تفکـر      
 .است

العـات پـردازش      هاي درونی ذهنی یـا راه شناخت، به فرآینداصطالحِ  هـایی کـه در آنهـا اطّ
ه قـرار مـی   شوند، یعنی راه می العات را مورد توجـ دهـیم، آنهـا را   هایی که ما به وسیله ي آنها اطّ

سازیم، و هر وقت که نیاز داشته دهیم و به رمز در می آوریم و درحافظه ذخیره میتشخیص می
ــرا مــی باشــیم آنهــا  ــرار مــی را از حافظــه ف ــورد اســتفاده ق ــه مــی خــوانیم و م . شــوددهــیم، گفت

شناخت در زبان روزمره به معناي دانستن است ولی در زبان روانشناسی  ).1993، 4بایلرواسنومن(
کـارگیري  هاي تفکـر و یـادگیري و چگونـه سـازمان دادن، ذخیـره سـازي و بـه       به معناي جریان

                                                 
1. Cognitive and  meta cognitive strategies 
2. Eggen & Kauchak 
3. Gagne 
4. Bilere   & Showman 
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راهبرد هاي شناختی را شامل  ) 1986( 2دري و مورفی). 1994، 1ینرگیج و برال( اطالعات است 
آورنـد و  کنند، بـه یـاد مـی   هایی می دانند که از طریق آن افراد یادگیري خود را مدیریت میراه

هـایی بـراي حـل یـک      ها یـا روش  راهبردهاي شناختی را طرح )1994( 3هندري. تفکر می کنند
هـایی بـراي پـردازش اطالعـات      شـناختی، اکتشـاف   راهبردهاي او معتقد است که. داند مسئله می
هاي خارجی، فعالیت علمـی   افراد در فرایند کسب اطالعات نیازمند نظم دهی به محرك. هستند

 کنـد  و خالق هستند و براي این منظور، اسـتفاده از راهبردهـاي شـناختی ایـن نیـاز را تـأمین مـی       
شناختی را یکی از فرایندهاي مهمـی مـی دانـد کـه در     فرایند ) 1985( 4فالول .)1387 عباباف،(

شـود و  او معتقد است که این فرایند از مرحله برداشت حسی شروع می. گیردحافظه صورت می
تا بازیابی اطالعات از حافظه بلند مدت ادامه دارد و چـون ایـن فراینـدها بـه دانسـتن و شـناحت       

به عبارت دیگر وقتی که ما یـک چیـز را   . وییمگشوند  به آنها فرایندهاي شناختی میمربوط می
کنیم و یا یک فهمیم یا نظري ارائه میآوریم، جمله را میکنیم، نامی را به خاطر میشناسایی می

نقش بارز و مهمی در حل نیز فراشناختی . مسئله را حل می کنیم دست به عمل شناخت می زنیم
) 1380(شـعاري نـژاد   ). 1382نیـاز آذري، (اردآمـوزي و تغییـر رفتـار د   مسئله، کنترل خود، خـود 

داند و معتقد است متفکران یونان باستان ارزش خود شناسی را کـه  فراشناخت را ایده جدید نمی
ها واژه فراشناخت بـه معنـاي   پردازيعلی رغم تمام نظریه. نوعی فراشناخت است، دریافته بودند

فراشـناخت را هرگونـه   ) 2000(فـالول  . ودمطرح نشده ب 1970کنترل فرایندهاي شناختی تا دهه 
هاسـت مطـرح   دانش یا فرایند شناختی که موضوع آن جنبه اي از اقدامات شناختی و تنظـیم آن 

شـناخت اسـت کـه معنـاي     به عبارتی دیگر او معتقد است این مقوله از آن جهت فرا. کرده است
شـناخت عبـارت از   در واقـع مـی تـوان گفـت اگـر      .  اصلی آن شناخت در مورد شناخت اسـت 

هـاي  دریافت، پردازش، نگهداري و انتقال اطالعات باشد فراشـناخت فعـالیتی اسـت کـه کـنش     

                                                 
1  . Gage & Berliner 
2 .Derry & Murphy 
3. Hendrie 
2. Flavell 

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 

127  
 

ی 
ناخت

راش
 و ف

ی
ناخت

ي ش
دها

هبر
ش را

موز
ی آ

خش
ثر ب

ا
  ...  

).  1390آقـازاده،  (هـا نظـارت دارد   گیـرد و بـر آن  مربوط به چهـار عنصـر یادشـده را در بـر مـی     
فراشناخت حداقل داراي دو جزء دانش و کنترل است، منظور  از دانش آگـاهی از مهـارت هـا،    

ها و ابزاري جهـت اجـراي کارآمـد یـک تکلیـف اسـت و کنتـرل مسـتلزم اسـتفاده از          استراتژي
 .آمیز تکالیف استهاي خودگردان براي حصول اطمینان از اجراي موفقیتمکانیزم

نشـان داده اسـت کـه      هاي انجام شـده در بـارهء راهبردهـاي شـناختی و فراشـناختی      پژوهش
این اثر بـه   ).2002، 1بکمان(شود یادگیرندگان منجر می  یادگیري استفاده از این تدابیر به افزایش

ملکـی،  (انـد، چشـمگیر اسـت    یادگیرندگانی که به نحوي با مشکالت یادگیري مواجه  ویژه براي
ــولی). 1384 ــارگیري  )1376(مت ــه ک ــه ب ــت ک ــه گرف ــایی     نتیج ــا توان ــناختی ب ــاي فراش راهبرده

بـه  )1377(همچنین ابراهیمـی قـوام آبـادي    .داردیادگیري رابطه   خواندن،درك مطلب و سرعت
نتیجه رسید که آموزش این راهبردها عـالوه بـر درك مطلـب و سـرعت یادگیري،بـا خـود         این

نیـز  ) 1380(عبـدوس   .مثبـت دارد  مسأله افراد رابطـه   ریزي و توانایی حل مثبت و برنامه يپنداره
  .ارزیابی می کندآموزش راهبردهاي فراشناخت بر خالقیت را مثبت  تأثیر

در تحقیقی نشان داد به کارگیري راهبردهـاي یـادگیري در کـالس درس    ) 1378(قورچیان 
زمینه درگیري علمی، شادابی عاطفی، سازندگی، خالقیت و خودمسئولیت پـذیري اجتمـاعی را   

توسـعه راهبردهـاي شـناختی و فراشـناختی را الزمـه      ) 1388(دیره و بنی جمـال . فراهم می آورد
 بــراثــر بخشــی آمــوزش راهبردهــاي شــناختی و فراشــناختی . خودکارآمــدي مــی داننــد ادراك

؛ ملکــی، 1376؛ متــولی، 1999؛ پنتــریچ، 2،1998الکســاندر، مــورفی و گــان(پیشــرفت تحصــیلی
؛ ابوالقاسـمی،  1387؛ خاکسـار،  1382؛ شـقاقی، 1985 تبـاس، (کاهش اضـطراب امتحـان   ،)1384

، 4؛ نولن و مورگان1993 ،3شومر(ش عزت نفس تحصیلی، افزای)1388گلپور، نریمانی و قمري، 

                                                 
1. Beckman 
2. Alexander, Murphy & Guan 
3. Schoomer 
4. Nolan & Morgan 
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، افـزایش  )2000نـولن و مورگـان،   (، هشیاري و خودکنترلی )2011، زارعی و همکاران؛ 2000
  . شده است تأیید) 1389فرخی، (و درك مطلب) 1996، 1کار و جساپ(عالقه و اعتماد به نفس

، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ  با توجه به کارآمد بودن راهبردهاي شناختی و فراشناختی
دادن به این پرسش است که آیا آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی می تواند برخالقیت، 

  انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی اثربخش باشد؟

  روش پژوهش
. کنترل انجام شدآزمون با گروه پس- آزموناین پژوهش به روش آزمایشی، از نوع پیش

مدرسه پسرانه آموزش و پرورش  29دانش آموزان سوم راهنمایی مشغول به تحصیل در 
به . جامعه آماري این پژوهش را تشکیل دادند  1390-91شهرستان قدس در سال تحصیلی 
نفر از دانش آموزان با روش نمونه گیري تصادفی خوشه  60منظور انتخاب نمونه آماري، تعداد 

نفره  30تصادفی به دو گروه  کامالًنفر نیز به صورت  60این . اي انتخاب شدند مرحلهاي چند 
  .تقسیم شدند) گروه آزمایش و گروه کنترل(

  ابزار پژوهش
گویه بوده که در سه طیف مـورد سـنجش    60این پرسشنامه داراي : آزمون خالقیت عابدي
پایایی این پرسشنامه بـا اسـتفاده از روش   . باشد می 60و حداقل  180قرار گرفته و حداکثر امتیاز 

پایـایی ایـن آزمـون را بـا     ) 1389(همچنین به پژوه و همکـاران . بوده است 86/0آلفاي کرونباخ 
استفاده از روش آلفاي کرونباخ و تصنیف مـورد بررسـی قـرار داده و بـه ترتیـب ضـریب هـاي        

  .بدست آمد 83/0و 82/0
جملـه نـاقص بیـان     29ي این مقیـاس بـه صـورت    پرسشها: پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

برحسب اینکه انگیـزه پیشـرفت   . شده است که در پی هر جمله ناتمام چند گزینه ارائه شده است

                                                 
1. Carr & Jessup 
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بعضـی از سـواالت   . از زیاد به کم یا کم به زیاد باشـد، بـه هـر گزینـه نمرهـاي تعلـق مـی گیـرد        
براي محاسبه پایـایی از  ) 1379(اسودي  .بصورت مثبت و بعضی به صورت منفی ارائه شده است

بـه دسـت آورده    82/0و  84/0دو روش آلفاي کرونباخ و بازآزمایی استفاده کرد که به ترتیـب  
  . است

جمله است که هر کدام از  40این آزمون داراي : مقیاس خودپنداره تحصیلی دالور 
نظر خود را  در مورد  بنابراین آزمودنی می تواند. درجه را دارند 4جمالت قابلیت  نظردهی  در 

و موافقم مشخص ، موافقم کامالً ،مخالفم ،مخالفم کامالًهر جمله با انتخاب یکی از گزینه هاي 
/. 78آن  محتوایی ساخته شد و اعتبار توسط دکتر دالور 1372این مقیاس در سال . نمایند

المه همچنین این مقیاس در پژوهشی بر روي دانشجویان دانشگاه ع. گزارش شده است
ابراهیمی قوام، ( بدست آمده است /. 78طباطبایی تهران به کار گرفته شد و ضریب پایایی آن

نمره است و هر چه نمره آزمودنی در این مقیاس  120حداکثر نمره در این آزمون ).  1377
  . باالتر باشد از مفهوم خودپنداره تحصیلی باالتري برخوردار است

 روش اجرا
آزمون خالقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی در هر دو گروه پس از اجراي پیش 

دقیقـه اي انجـام    50جلسه  8براي گروه آزمایش آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی طی 
ارائه توضیحات کامل ) 1: گرفت که در هر جلسه سه محور اصلی به شرح زیر در نظر گرفته شد

با استفاده از پاورپوینت همراه با سوال و جواب و یادداشـت  در مورد راهبرد مربوط به هر جلسه 
هـا در   انتخـاب یـک درس از کتـاب درسـی و کـاربرد آموختـه      ) 2. برداري توسط آزمودنی هـا 

  .ارائه تکالیف و تمرینات الزم به آزمودنی ها براي جلسه بعد) 3. کالس بر روي آن
آشنایی با مدرس دوره  به طور  در جلسه اول دانش آموزان ضمن معرفی خود و: جلسه اول

در ادامـه  . خالصه با مفهوم یادگیري، انواع حافظـه و سـاختار آن و علـل فراموشـی آشـنا شـدند      
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راهبرد تکرار و مرور ویژه مطالب ساده با مثالهاي متنوع و با استفاده از پاورپوینت آمـوزش داده  
  .اد انگیزه شدالزم به ذکر است قبل از شروع جلسه در دانش آموزان ایج. شد

در این جلسه راهبرد تکرار ویژه موضوع هاي پیچیده آموزش داده شد، در ادامه : جلسه دوم
راهبردهاي  کلمه کلیدي، سرواژه، تصویر سازي ذهنی،استفاده از واسطه هـا و روش  مکـان هـا    

ها بیـان  از دانش آموزان خواسته شد، مثالهایی در مورد هر کدام از این راهبرد. آموزش داده شد
  .                  کنند

 ، در این جلسه راهبرد هاي گسترش ویژه مطالب پیچیده مثل یادداشـت بـرداري  : جلسه سوم
خالصه کردن، بازگو کردن مطالب به زبان خود آموزش داده شد، بطـور تصـادفی هـر کـدام از     

خالصه کردنـد، بـه   دانش آموزان فصلی از کتاب را باز می کردند و موظف بودند پاراگرافی را 
  .همین ترتیب در کالس راهبردهاي دیگر نیز توسط دانش آموزان تمرین شد

در این جلسه شرح و تفسیر و تحلیـل روابـط ، اسـتفاده از اطالعـات آموختـه      : جلسه چهارم
نهایتـا تکـالیفی بـراي    . شده براي حل مسائل، قیاسگري به شیوه جلسات قبـل آمـوزش داده شـد   

  .ش آموزان داده شدجلسه آینده به دان
راهبرد سازماندهی شامل دسته بندي اطالعـات جدیـد  بـر اسـاس مقولـه هـاي       : جلسه پنجم

آشنا، تهیه فهرست عناوین ، تبدیل متن درس به نقشه وترسیم طرح درختی و تهیه نمودار، نقشـه  
ب براي آموزش نقشه مفهومی از کتا. مفهومی و الگوي مفهومی در این جلسه آموزش داده شد

در پایـان جلسـه پـنجم نیـز جمـع بنـدي       . تاریخ و علوم مثالهاي براي دانـش آمـوزان آورده شـد   
  .راهبردهاي شناختی انجام گرفت

دانش آمـوزان بـا راهبردهـاي  برنامـه ریـزي از زیـر مجموعـه راهبردهـاي فـرا          : جلسه ششم
رعت مطالعـه و  شناختی شامل تعیین هدف مطالعه، پیش بینی زمان الزم بـراي مطالعـه، تعیـین سـ    

  .انتخاب راهبردهاي شناختی  مناسب آشنا شدند
راهبرد هاي نظارت و ارزشیابی از زیر مجموعـه راهبردهـاي فراشـناختی شـامل     : جلسه هفتم

هـدف  . ارزشیابی از پیشرفت، نظارت بر توجه و طرح سوال در زمـان مطالعـه آمـوزش داده شـد    
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ز چگـونگی پیشـرفت خـود و زیـر نظـر گـرفتن و       استفاده از این راهبردها آگاهی یافتن فراگیر ا
  .هدایت آن است
در این جلسـه راهبـرد هـاي نظـم دهـی کـه عبـارت اسـت از سـازگاري هـاي           : جلسه هشتم

فراشناختی پایدار و بهسازي هاي که از سوي فراگیـر در برابـر بازخوردهـاي مربـوط بـه خطاهـا       
از هر دو گروه پس آزمون خالقیت،  بعد از اتمام  جلسات نیز. انجام می شود، آموزش داده شد

  . انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی گرفته شد

  یافته ها 
بـراي بررســی اثربخشــی آمــوزش راهبردهــاي شـناختی و فراشــناختی بــر خالقیــت، انگیــزه   
پیشرفت و خودپنداره تحصیلی از تحلیل کواریانس استفاده شد که نتایج  به تفکیک هـر متغیـر   

  . ارائه می گردد
  میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون خالقیت  به تفکیک گروه. 1جدول 

مشاهده می شود میانگین خالقیت گروه آزمایش در پس  1 کامالًهمانطور که در جدول 
آزمون افزایش داشته است در حالی که میانگین خالقیت گروه کنترل اندکی کاهش داشته 

  .است
   تحلیل کوواریانس براي اثر بخشی مهارتهاي شناختی و فراشناختی بر خالقیت .2جدول 

 SS df  MS  F  p  منبع
 001/0 704/13 973/5090 1 973/5090  همپراش
 0110/ 915/6 792/2568 1 792/2568  گروه
   486/371 57 694/21174  خطا
    60 823082  کل

 گروه
  پس آزمون  پیش آزمون

M SD  M SD  
 23/829 122/90 17/630 43/112  آزمایش
 18/382 107/03 17/304 50/107 کنترل
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مشاهده می شود سطح معناداري مشاهده شده براي تفاوت گروه  2همانطور که در جدول 
است  05/0آزمایش و کنترل در پس آزمون خالقیت پس از کنترل پیش آزمون کوچکتر از 

)915/6 =F ،05/0<P .( درصد اطمینان فرض صفر رد و نتیجه گرفته می شود  95بنابراین با
  .مثبت دارد تأثیرآموزش مهارتهاي شناختی و فراشناختی بر خالقیت دانش آموزان 

  میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون انگیزه پیشرفت  به تفکیک گروه .3جدول 
  
  
  

مشاهده می شود میانگین انگیزه پیشرفت گروه آزمایش در  3 کامالًهمانطور که در جدول 
پس آزمون افزایش داشته است در حالی که میانگین انگیزه پیشرفت گروه کنترل کاهش داشته 

  .است
  تحلیل کوواریانس براي اثر بخشی مهارتهاي شناختی و فراشناختی بر انگیزه پیشرفت .4جدول 

 SS df  MS  F  p منبع

 017/0 076/6 523/2634 1 523/2634  همپراش

 032/0 857/4 204/2106 1 204/2106  گروه

   615/433 57 077/24716  خطا

    60 509024  کل

معناداري مشاهده شده براي تفاوت گروه مشاهده می شود سطح  4همانطور که در جدول 
 05/0آزمایش و کنترل در پس آزمون انگیزه پیشرفت پس از کنترل پیش آزمون کوچکتر از 

شود  درصد اطمینان فرض صفر رد و نتیجه گرفته می 95بنابراین با ). F ،05/0<P= 857/4(است 
  .مثبت دارد تأثیرآموزش مهارتهاي شناختی و فراشناختی بر انگیزه پیشرفت دانش آموزان 

  
  

 گروه
 پس آزمون  پیش آزمون

M SD  M SD  
 148/21 70/93 435/23 60/74  آزمایش

 268/22 30/85 250/20 50/87 کنترل
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  میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون خودپنداره تحصیلی  به تفکیک گروه .5جدول 
  
  
  

مشاهده می شود میانگین خودپنداره تحصیلی در پس آزمون  5همانطور که در جدول 
براي هر دو گروه آزمایش و کنترل افزایش یافته است اما این افزایش براي گروه آزمایش بیشتر 

  .است

تحلیل کوواریانس براي اثر بخشی مهارتهاي شناختی و فراشناختی بر خودپنداره تحصیلی : 6جدول   
 SS df MS F p منبع

122/12775 همپراش  1 122/12775  121/27  001/0  

683/2071 گروه  1 683/2071  398/4  040/0  

578/26849 خطا  57 045/471    
    60 445471 کل

شود سطح معناداري مشاهده شده براي تفاوت گروه مشاهده می  6همانطور که در جدول 
آزمایش و کنترل در پس آزمون خودپنداره تحصیلی پس از کنترل پیش آزمون کوچکتر از 

درصد اطمینان فرض صفر رد و نتیجه گرفته  95بنابراین با ). F ،05/0<P= 398/4(است  05/0
 تأثیرتحصیلی دانش آموزان  هاي شناختی و فراشناختی بر خودپنداره می شود آموزش مهارت

  .ثبت داردم

  بحث و نتیجه گیري 
هاي شناختی و فراشـناختی بـر خالقیـت،    آموزش مهارت تأثیرپژوهش با هدف بررسی این 

انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پسر سوم راهنمایی شهرسـتان قـدس انجـام    
آزمون گروه آزمایش را در هر سـه متغیـر   پیش -آزموناین آزمایش تفاوت نمرات پس. گرفت

 گروه
  پس آزمون پیش آزمون

M SD  M SD  
 737/21 90/88 214/25 78/30  آزمایش

 898/29 75 097/27 57/74 کنترل
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به بیان دیگر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات بـه دسـت   . مورد مطالعه، معنادار نشان داد
آمده بیانگر این است که آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی در باالبردن خالقیت، انگیزه 

  .استبوده  مؤثرآموزان پیشرفت و خودپنداره تحصیلی دانش
آمـوزش راهبردهـاي شـناختی و فراشـناختی بـر خالقیـت بـا         تـأثیر مبنـی بـر    نخستفرضیه 

) 2006( 3، لیندا و پینکلی)1380(، عبدوس )1378(، قورچیان )1990( 2و پرینس 1هاي ویور یافته
  .ی داردهمخوان)  1389(و قلتاش، اوجی نژاد و محسن برزگر

در تبیین نتایج باال می توان گفت، که آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی فرایندهاي 
عقالنی و ذهنی دانش آموزان را پویا می سـازند و از آنجـا کـه ابعـادي از عملکـرد تحصـیلی و       

این آموزشـها بـر خالقیـت دور از     تأثیر تأییداز فرایندهاي عقالنی است،  متأثرخالقیت مستقیماً 
در واقع آموزش این راهبردها باعث می شود که فرد بتواند تمام کنش هاي درگیر . ر نیستانتظا

در یک عمل شناختی از ابتدا تا انتها را تحت نظر بگیرد و جریان یادگیري خـود را بـه گونـه اي    
هدایت کند که بهره وري فرایندهاي ذهنی اش نسبت به زمان و منابع در دسترس افزایش یابد و 

نه آموزش ها ابزاري مفید براي تعمیم یادگیري به موقعیت هـاي مکـانی و زمـانی دیگـر     این گو
  ).1389قلتاش و همکاران ،(هستند 

آموزش راهبردهاي شناختی و فراشـناختی بـر خودپنـداره     تأثیرفرضیه دوم پژوهش مبنی بر 
نـولن و  ، )1997(، کـارو جسـاپ   )1993( آموزان نیـز بـا نتـایج تحقیقـات شـومر     تحصیلی دانش

  . است همسو) 2011(و زارعی و همکاران ) 2000( مورگان
در تبیین نتایج باال می توان گفت، کـه آمـوزش راهبردهـاي شـناختی و فراشـناختی باعـث       
هدایت تفکر فرد در موقعیت هاي یادگیري و حل مسئله می شود و عملکـرد بهتـر حافظـه را بـه     

ث مـی شـود فـرد بـا توجـه بـه ماهیـت تکـالیف،         همچنین راهبردهاي فراشناختی باع. دنبال دارد
ایـن راهبردهـا بـه دلیـل تسـهیل      ). 1389فرخـی،  (نظارت کامل تري بر عملکرد خود داشته باشد

                                                 
1. Weaver 
2. Prince 
3. Linda & Pinkleyey 
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موفقیت آمیز و ایجـاد فرصـت الزم بـراي تمـرین، باعـث رشـد خالقیـت، عملکـرد          تجربه هاي
ود در رشـد خودپنـداره   تحصیلی و تجربه یادگیري موفقیت آمیز می شود که این امر به نوبه خـ 

  .است مؤثرتحصیلی دانش آموزان 
آمـوزش راهبردهـاي شـناختی و     تـأثیر سوم این پژوهش مبنی بـر   هاي فرضیه همچنین یافته

،  )1384( ،  ملکـی )2002( فراشناختی بر انگیزه پیشرفت دانش آموزان با نتایج تحقیقـات بکمـان  
) 1376( و متـــولی) 1377( ابراهیمـــی قـــوام، )1387( ،  عبابـــاف)1382( ســـیف و مصـــرآبادي

  . همخوانی دارد
در تبین نتایج باال می توان گفت راهبردهاي شناختی و فراشناختی باعث می شوند فراگیران 
در درك قوت ها و ضعف ها، انتخاب اهداف واقع بینانه، طرح ریزي براي اهـداف و ارزشـیابی   

از طرفـی  . یشـتري بـر اعمـال خـود خواهنـد داشـت      کارها بهتر عمل کنند، بنابراین آنها کنتـرل ب 
هاي ذهنی منفی ناشـی از  کاربست این راهبردها به بهترین شیوه از تداخل شناختی و دل مشغولی

بنابراین . آوردنقص در حافظه کوتاه مدت و دیگر عوامل حواس پرتی نیز جلوگیري به عمل می
باعث می شود، آنها با آمـادگی و اعتمـاد   آموزش این راهبردها و فراگیري آنها توسط فراگیران 

به نفس بیشتري در جلسات امتحان حاضر شوند و در نتیجه پیشرفت بهتري در عملکرد تحصیلی 
  . داشته باشند و در نتیجه رشد مثبت در انگیزه پیشرفت خود را تجربه کنند

ی بر بهبـود  هاي مشابهه اثربخشی مهارتهاي شناختی و فراشناختنتایج این پژوهش و پژوهش
مـی کنـد،    تأییـد وضعیت تحصیلی و تربیتی و کاهش مشکالت روان شناختی دانش آمـوزان را  

  :گرددبنابراین پیشنهاد می
دوره هاي ضمن خدمت و کارگاههاي آموزشی راهبردهاي شناختی و فراشـناختی بـه    -

  .منظور آگاهی بیشتر معلمان از این راهبردها برگزار گردد
زش راهبردهاي شناختی و فراشناختی متناسب با سـن مخاطبـان   کتابهاي کاربردي آمو -

  .تدوین گردد، همچنین محتواي درسی مطابق با راهبردهاي شناختی و فراشناختی باشد
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معلمان به جاي تمرکز بر حجم یادگیري یادگیرندگان به روشهاي یادگیري و افزایش  -
هاي شناختی و فراشناختی در  آزمون مهارت.مهارتهاي آنان در یادگیري توجه کنند

مدارس اجرا گردد تا دانش آموزانی که عملکرد پایین تري دارند شناسایی شده و 
 .  دورهاي آموزشی متناسب توسط متخصصان تربیتی براي آنان در نظر گرفته شود

  منابع
 دو آموزش( بخشی سه روش آموزش راهبردهاي یادگیري اثر ).1377(. غراص آبادي، ابراهیمی قوام
 ةخودپندارند دانش فراشناختی، مسأله،  و چرخه افکار بر درك مطلب حل قیمتوضیح مست )جانبه

شهر  15تر از  آموزان دختر دوم راهنمایی معدل پایین تحصیلی و سرعت یادگیري در دانش
  .رساله دکتري، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی .تهران

بررسی رابطه باورهاي ). 1388. (ابوالقاسمی، عباس؛ گلپور، رضا؛ نریمانی، محمد؛ و قمري، حسین
مطالعات تربیتی و . فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی دانش آموزان داراي اضطراب امتحان

  .20-5): 3(10،روانشناسی
  .آبیژ: تهران. راهنماي روشهاي نوین تدریس). 1390. (آقازاده، محرم

  .نشر ویرایش: تهران. چاپ پنجم. روانشناسی تربیتی ).1384(. سماعیلا یابانگرد،ب
تأثیر آموزش خالقیت ). 1388. (پیرخائفی، علیرضا؛ برجعلی، احمد؛ دالور، علی؛ و اسکندري، حسین

فصلنامه رهبري و مدیریت آموزشی دانشگاه . بر مولفه هاي فراشناختی تفکر خالق دانشجویان
  .61-51): 2( 3، واحد گرمسارآزاد اسالمی 
بررسی اثربخشی آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی بر کاهش ). 1387. (خاکسار، مریم

اضطراب امتحان دانش آموزان دختر رشته تجربی پیش دانشگاهی ناحیه یک آموزش و پرورش 
نشگاه عالمه پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دا .شهر همدان

  .طباطبایی تهران
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بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از ). 1388. (دیره، عزت؛ و بنی جمال، شکوه السادات
- 47).3(دوره پنجم ،مطالعات روانشناختی. راهبردهاي شناختی و فراشناختی در فرایند یادگیري

62.  
  .ندورا: تهران. روانشناسی پرورشی نوین). 1390. (سیف، علی اکبر

اثربخشی آموزش راهبردهاي یادگیري بر سرعت  ).1382(. وادج و مصرآبادي،لی اکبر؛ ع سیف،
  .54-37، 74شماره ، فصلنامه تعلیم و تربیت .خواندن،یادداري و درك متون مختلف

: تهران. نگاهی نو به روانشناختی آموختن یا روانشناسی تغییر رفتار). 1380. (شعاري نژاد، علی اکبر
  .چاپخش
تأثیر آموزش مهارتها و راهبردهاي یادگیري و مطالعه در یادگیري دانشجویان ). 1382. (شقاقی، فرهاد

رساله دکتري، دانشکده . دانشگاه پیام نور و ثبات این تأثیر یادگیري پس از گذشت یک سال
  .روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

فصلنامه . سه راهبردهاي شناختی و فراشناختی دانش آموزان دوره متوسطهمقای ).1387(. زهره عباباف،
  . 150-119): 25(7 ،نوآوري هاي آموزشی

بررسی تأثیر آموزش راهبردهاي فراشناختی بر پرورش خالقیت دانش آموزان ). 1380. (عبدوس، میترا
  .الزهراپایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه . دختر سال سوم دبیرستان شهر تهران

اثربخشی آموزش مهارتهاي شناختی و فراشناختی بر درك مطلب دانش ). 1389. (فرخی، نوعلی
فصلنامه روانشناسی پرورشی . آموزش و پرورش تهران 11آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه 

  .152-129، 18، شماره سال ششم. دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
تأثیر آموزش راهبردهاي فراشناخت بر ). 1389. (قلتاش، عباس؛ اوجی نژاد، احمدرضا و برزگر، محسن

فصلنامه روانشناسی تربیتی . عملکرد تحصیلی و خالقیت دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی
  .135 -119): 4(1، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن

. یادگیري -هاي یادگیري و نظریه فراشناخت در فرایند یاددهینظریه ). 1378. (قورچیان، نادر قلی
  . تربیت: تهران
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، جواد طهوریان، نژاد  ترجمه غالمرضا خوي. تربیتی روانشناسی .و برالینر، دیویدسی ؛گیج، نیت ال
موسسه : مشهد. )1374. (حسین لطف آبادي، محمد تقی منشی طوسی و محمد حسین نظري نژاد

  . وسیانتشارات حکیم فرد
بررسی تأثیر آموزش راهبردهاي فراشناختی برخواندن درك مطلب ) .1376(. سید محمد متولی،

پایان نامه . وسرعت یادگیري دانش آموزان اول دبیرستان هاي دخترانه شهرستان فردوس
  .طباطباییدانشگاه عالمه  ،تربیتی ومعل دانشکده روان شناسی و کارشناسی ارشد،

تأثیر آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیري و یادداري . )1384. (ملکی، بهرام
  .50-42، )3(سال هفتم، تازه هاي علوم شناختی. متون درسی مختلف

  .اندیشه: تهران. یادگیري-فراشناخت در فرایند یاددهی ).1382(. نیاز آذري،کیومرث

Ahmed, W. & bruinsma, M. (2006). A structural model of self concept, autonomous 
motivation and academic performance in cross cultural perspective. Electronic 
journal of research in educational psychology, 4(10): 551-576. 

Akram rana, R. & Zafar iqbal, M. (2005). Effect of students' self-concept and gender on 
academic achievement in science. Bulletin of education & research, 27(2): 19- 36. 

Alexander, P. A., Murphy, P. K., & Guan, J. (1998). The learning and study strategies of  
highly able students in Singapore. Educational Psychology, 18, 391- 407. 

Hennessey, B. A., and Amabile T. M..(1987). Creativity and Learning. Washington, 
D.C.: National Education Association,. 

Beckman, P. (2002). Strategy instruction. ERIC . Arlington, VA: ERIC Clearinghouse 
on Disabilities and Gifted Education, Council for Exceptional Children. (ERIC 
Document Reproduction Service No. ED474302). 

Bilere, R.F., & Showman, G. (1993). Sychology applied to teaching. 7th ed. New York. 
Hounghton Mifflin. 

Carr, M., & Jessup, D. (1997). Gender differences in first grade mathematics strategy 
use: social and metacognitive influences. Journal of Educational Psychology, 
89(2), 318-328. 

Derry, S. & Murphy, D. (1986), Designing systems that train learning ability: from 
theory to practice. Review of Educational Research 56(1): 1-39. 

Eggen, P. & Kauchak, D.(2001). Educational psychology windows on classrooms. 5th  
ed. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 

Flavell, J. H .(1985). Cognitive development. 2nd ed. Prentice Hall. 
Flavel, J. H .(2000) . Development of children's knowledge about the mental world 

International. Journal of Behavioral Development, 24,15–23. 
Gage, N.L & Berliner , D.C. (1994). Educational psychology. 3rd ed. Hopewell , N.J: 

Houghton Milflin. 

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 

139  
 

ی 
ناخت

راش
 و ف

ی
ناخت

ي ش
دها

هبر
ش را

موز
ی آ

خش
ثر ب

ا
  ...  

Guliford .J.P. (2005).The nature of human intelligence. McGrahill. New York NY. 
invention Harpercollins publisher. 

Linda .H.E & Pinkleyey, Ch. (2006). Metacognitive strategies help Students to 
comprehend all text Reading improvement. Cholas Vista:  43 (1): 13-17. 

Mihalyi, C. (1996). Creativity: flow and the psychology of discovering and Discovery 
and Invention. New York: Harper Perennial. ISBN 0-06-092820-4. 

Nolan, A. & Morgan, B. (2000). The role of metacognition in learning. Journal of 
Educational Psychology, 50, 49-79. 

Pekrun, R., Goetz, T., Frenzel, Anne C., Barchfeld, P., and Perry, Raymond P. (2011). 
Measuring emotions in students’ learning and performance: The Achievement 
Emotions Questionnaire (AEQ). Contemporary Educational Psychology, 36, 36-
48. 

Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self- regulated 
learning. International Journal of Educational Research, 31, 459–470. 

Prince, G. M., & Weaver, W. T. (1990). Synectics in the classroom. Wellspring, 3, 15-
19. 

Schleifer, L. F. & Dull, R, B. (2009). “Meta Cognition and Performance in the 
Accounting Classroom. Issues in Accounting Education,  24(3): 339-367. 

Schommer , M. (1993). Epistemological development and academic performance among 
secondary students. Journal of Educational Psychology, 85, 306-311. 

Steinmay, R. & Spinath , B. (2009). The Importance of Motivation as a Predictor of 
School Achievement. Learning and Individual Differences, 19, 80-90. 

Sternberg.R.J. (2009). A three facet mode of creativity. the nature of 
creativity.cambriage university press.text Reading improvement. Cholas Vista, 43 
(1): 13-17. 

Tobias, S. (1985). Overcoming Math Anxiety; New York : Norton. 
Torrance ,E.P .(1979)   . An instructional model for enhancing incubation. Journal of 

Creative Behavior, 13(1): 23-35 
Torrance.E.P. (2007). Norms–technical manual Torrance test of creative thinking. 

Minisota Press. 
Weaver, W. T. & Prince, G. (1990). Synectics: It’s potential for education. Phi Delta 

Kappan, 71, 378-388 
Yang, C. (2005). Learning Strategy Use of Chinese PhD Students of Social Sciences in 

Australian Universities; Griffith University, Faculty of education. Doctoral 
Dissertation. 

Zarei, E., Shokrpour, N., Nasiri, E. & kafipour, R.(2012). Self-esteem and Academic 
Success as Influenced by Reading Strategies. English Language Teaching, 5(2): 
17-26.  

Zitniakova-Gurgova, B. (2007). The influence of gender on achievement motivation of 
students. The New Educational Review, 13(3-4): 233-243. 

Archive of SID

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

