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های فراشناختی دانشجویانهای یادگیری با مهارترابطه بین سبک  

 
 So.babaie@yahoo.com جنوب -گاه آزاد اسالمی واحد تهرانارشد تکنولوژی آموزشی، دانش دانشجوی کارشناسی /سهیل بابایی

 Zahra_hosseini25@yahoo.comجنوب -آزاد اسالمی واحد تهران /استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاهزهرا حسینی

 Babaee.rahian@yahoo.com/دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات آتوسا بابایی

 
 چکیده

رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد شجویان های فراشناختی دانهای یادگیری با مهارتبکرابطه ستعیین هدف از این پژوهش 

در زمره  هادادهگردآوری  ازلحاظکاربردی، و  هایپژوهشپژوهش حاضر بر حسب هدف آن از نوع  اسالمی واحد تهران جنوب بود.

ان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را کلیه دانشجوی

بر اساس  .(=N 933مشغول تحصیل بودند تشکیل داد ) 49-49دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب که در سال تحصیلی 

برای . انتخاب شدند ایخوشه گیرینمونه صورتبه ،نفر از دانشجویان به عنوان نمونه آماری 964 جدول کرجیسی و مورگان

( و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری )پینتریچ و 9491یادگیری کلب ) هایسبکاز دو پرسشنامه استاندارد  هاداده آوریجمع

از طریق آزمون آلفای کرونباخ  هاآنروایی هر دو پرسشنامه از طریق متخصصین تأیید و پایایی  ( استفاده شد.9449همکاران، 

مد که نشان از سطح آبه دست /. 999برای یادگیری  و راهبردهای انگیزشی/. 918 یادگیری ایهسبکجیده شد که برای سن

ها و آزمون اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده -آزمون آماری کولموگرافبا استفاده از  هادادهابزار تحقیق بود.  قبولقابل

های یادگیری و بین سبک نشان داد هاداده وتحلیلتجزیهج حاصل از نتای قرار گرفتند. وتحلیلتجزیهمورد  همبستگی اسپیرمن

های یادگیری همگرا، واگرا، (. همچنین بین سبکP>31/3داری وجود ندارد )های فراشناختی دانشجویان رابطه معنیمهارت

های ( ولی بین سبکP>31/3)داری وجود ندارد های فراشناختی دانشجویان رابطه معنیکننده و انطباق یابنده با مهارتجذب

 (.P≤31/3دهی فراشناختی به ترتیب رابطه مثبت و منفی معناداری وجود دارد )یادگیری همگرا و واگرا با خودنظم

 .های فراشناختی، تکنولوژی آموزشیهای یادگیری، مهارتسبک واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های خود را از است )منبع التین(. انسان بیشتر شایستگی یادگیری ز، زاییدهانگیز انسان در دنیای امروهای شگفتپیشرفت همه

رسد، عامل مهم یادگیری . در گذشته تصور بر این بود که هوش ذاتی فرد که از والدین به ارث میآوردمی به دستطریق یادگیری 

دهند و ارکردهای شناختی و فراشناختی تشکیل میاست. در حال حاضر، بر این باورند که بخش مهمی از رفتارهای هوشمندانه را ک

 این محیط است. با سازش و تطابق فرایند همچنین، یادگیری(. 9986شوند )سیف، ها، اکتسابی و تغییرپذیر محسوب میاین کارکرد

 هایموقعیت در هانسانآموزند. اسرعت نمی یک با و میزان یک به نیز فراگیران و شودنمی انجام یکسان طوربه جا همه در فرایند

از اواخر دهه  (.9999)احدی و همکاران،  باشد آنان یادگیری متفاوت هایسبک آن دلیل شاید که کنندمی متفاوت عمل یکسان

ها و رفتارهایی است های یادگیری شامل باورها یا اعتقادات، رجحانهای یادگیری رونق پیدا کرد. سبک، بحث در مورد سبک9483

 (. 9988برند تا در موقعیت یادگیری به خود کمک کنند )حسینی، به کار می که افراد

افراد به تناسب  .ابدییمی ذهنی او فعلیت هاییتواناکند و فکری پیدا می رشد یادگیری قیاز طرانسان (، 9993سیف ) زعمبه

و  هاسبک ،از مردم به این باورند که یادگیرندگان. بسیاری کنندیم استفادههای متفاوتی در یادگیری از سبک خود ی فردیهاتفاوت

ی هاوهیو ش هاسبکیادگیرندگان  .اما این اعتقاد اساس چندان درستی ندارد کنند،های یادگیری را به خودی خود کشف میشیوه

الگوی  ،های یادگیرییکی از سبک .(9993 ،آورند )سیفی به دست میریادگی از راه تجربه ،هاییتوانایادگیری را همچون دیگر 

ی تصور شده که امرحلهای چهار یادگیری دارای چرخه ،در الگوی یادگیری تجربی کلب .(9499 ،کلب) است  یادگیری تجربی کلب

 فوق (. در الگوی یادگیری5331 ،سازی انتزاعی است )کلبآزمایشگری فعال و مفهوم ،یتعامل ، مشاهدهبه ترتیب شامل تجربه عینی

بعد اول شامل دو شیوه مشاهده تعاملی در مقابل آزمایشگری فعال و بعد دوم شیوه تجربه  .هار شیوه معرفی شده استدو بعد و چ

شکل  دهندهو انطباق کنندهها، چهار شیوه یادگیری واگرا، همگرا، جذبسازی انتزاعی است که با ترکیب آنعینی در مقابل مفهوم

 (.9996 امامی پور و شمس اسفندآباد،)گیرد می

مدرس  کند. یکمی کار چگونه فراگیران ذهن که بفهمند است این مدرسان مسئولیت ترینمهم که است (، معتقد5339بورسکی )

 فراگیران یادگیری هایسبک تفاوت کنندهبیان موضوع این که گیرندمی یاد هم از متفاوتی هایروش فراگیران به که بداند باید

 تبیین دارد که درصدد شناختی یادگیری هاینظریهیادگیری ریشه در -نی در فرایند یاددهیشناخت فرایندهای ذهاست. 

. بنابراین، آگاهی از فرایندهای شناختی مانند درک مطلب، یادآوری و راهبردهای یادگیری هستند شناختی پیچیده هایفعالیت

ا همواره مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت بوده است. اکنون هییتوانایی به منظور تقویت و بهبود این هاروشانسان و نیز یافتن 

ها را بررسی کنند و در بیندیشند؛ روابط بین ایده اندخواندهاند یا یدهشنانتقادی درباره آنچه که  طوربه رودیماز فراگیران انتظار 

شوند و یمی بنددستهفرایندهای شناختی (. این فرایندهای ذهنی تحت عنوان 9443گیری درگیر شوند )کینگ، یمتصمفرایند 

ی هامهارت(. 9486شود )فالول، یمجهت تحقق اهداف یادگیری فراشناخت نامیده  هاآنیری کارگبهو نحوه  هاآندانش فرد درباره 

همکاران،  پینتریچ و) باشندیم دهی فراشناختیی، تفکر انتقادی و خودنظمدهسازمان، بسط دهیی، مرور ذهنفراشناختی شامل 

 از تا کندمی تالش یادگیرنده اساس، این بر است. خود نظام شناختی از انسانی موجود آگاهی بر عمده تأکید فراشناخت در .(9449

 همه در و کند ریزی پی را یادگیری بهینه هایبکاهد، شیوه را یادگیری موانع از میان بردن هایراه شود، خودآگاه نظام شناختی

 کنند،می دقت مسأله واقعیات بین روابط فهم فراشناختی در باالی قدرت دارای افراد نماید. تنظیم را خود هایفعالیت تفکر، مراحل
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 خود، از سؤال کردن با و نمایندمی تحلیل تریجزئی مراحل قالب در را پیچیده مسائل نمایند،می بررسی خود را انتخابی حلراه

  (. 5339)پانوورا و فیلیپو،  کنندکنترل می را تفکرشان جریان
های ( و این که مهارت5339ی یادگیری فراگیران تأثیر زیادی در یادگیری آنان دارد )بورسکی، هاسبکو  هاروشبا نظر به این که 

( و 9943های بعدی زندگی تحصیلی و شغلی بسیار ضروری هستند )ساقی و همکاران، فراشناختی برای موفقیت در دوره

ان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی باالتر و نیز ورود به بازار کار و موفقیت در دانشجوی

بررسی ی فراشناختی هستند، مسأله اصلی پژوهش حاضر هامهارتی یادگیری مناسب و هاسبکیری از گبهرهاین عرصه نیازمند 

 شناختی دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبهای فراهای یادگیری با مهارترابطه سبک

 بوده است.

های تدریس در رابطه با تعلیم و تربیت توسط معلمان و دبیران بر کارایی و مؤثر بودن شیوه شدهانجامهای تا دهه اخیر اغلب پژوهش

عوامل  عنوانبهتأکید کمی بر فرایندهای یادگیری  و های آموزشی بودندهمتمرکز بوده و بیشتر معتقد بر ایجاد تغییرات در برنام

اساساً وابسته به  ،کیفیت فرایند یادگیری .گرفتهای آموزشی و شیوه تدریس صورت میی از برنامهمندبهرهنیاز مربوط به پیش

ی ظرفیت بررس بر همین اساس، است.تفاوت آن های ماز راهبردهای مختلف یادگیری و سبک رندگانیادگی فراوانی و میزان استفاده

متخصصان  موردتوجههای اخیر به یکی از موضوعات های تحصیلی در سالیادگیرندگان در زمینه هدایت یادگیری خود در موقعیت

فراشناختی های متفاوت یادگیری و راهکارهای در همین راستا، توانایی استفاده از سبک .علوم تربیتی و تحصیلی تبدیل شده است

 ،سیف)گیری و غیره مد نظر قرار گرفته است تصمیم ،حل مسأله ،هسته مرکزی در فرایندهای یادگیری عنوانبهدر یادگیری 

9993). 

 نهایت در و عدم موفقیت دلسردی، موجب آنان تحصیلی رشته با فراگیران یادگیری هایسبک همخوانی عدم محققان معتقدند

 از دانشجویان آموزشی، شرایط و محتوا حسب براین، بره (. عالو9999گردد )احدی و همکاران، می تحصیل از انصراف به منجر

فراشناخت نیز نقش (. از سوی دیگر، 9999)کریمی و همکاران،  کنندمی استفاده هاآن از ترکیبی مواردی در و گوناگون هایسبک

های شناختی فراگیران باالتر باشد، فرایندهای ها و مهارتهرچه توانایی هکیطوربهکند؛ آمیز ایفا میاساسی در یادگیری موفقیت

های یادگیری به ها و شناساندن انواع مختلف سبکلذا معلمان باید در آموزش این مهارت .آمیزتر خواهند بودیادگیری موفقیت

 .(9943 ،قی و همکارانسا)فراگیران بکوشند تا از این طریق آنان را به یادگیرندگان فعال مبدل سازند 

یکی از : شودیمبه چند تعریف مهم اشاره  ینجااارائه شده است که در  نظرانصاحباز یادگیری تعاریف متفاوتی از سوی  یطورکلبه

یادگیری، ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یا "باشد. به گفته وی، ( می9469های یادگیری، تعریف کیمپل )مشهورترین تعریف

های موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری یا داروها ایجاد توان آن را به حالتشود و نمیرفتار بالقوه است که از تجربه ناشی می

 (. 59، ص 9988، ترجمه سیف، 9448)هوگنهان و السون  "شود، نسبت داد.می

بناادی از انااواع شاای کااه نااوعی طبقااه هااای آموزبناادی هاادفتاارین طبقااهیااادگیری سااطوا و انااواع گوناااگون دارد. معااروف 

تادوین شاده اساات. در    ،(9989) آباادی (، ترجماه سایف و علای   9416یاادگیری نیاز هسات، توساط بنجاامین بلاوم و همکااران)       

 های آموزشی به سه حوزه شناختی، عاطفی، و روانی ا حرکتی  تقسیم شده است.بندی، هدفاین طبقه

شاود. ماثالً ماا مطالاب مختلاف      هاای ذهنای را شاامل مای    هاا و مهاارت  واناایی داناش، معلوماات و رشاد ت    حوزه شنناختی:   -1

 گیریم.درسی و غیردرسی چون فیزیک، شیمی، هنر و آداب و رسوم را یاد می

بااا عالقااه، انگیاازش، قاادردانی و نگاارش سااروکار دارد. مااثالً مااا ابااراز محباات و خشاام یااا عواطااف را از      حننوزه طننا  ی: -2

 گیریم.دیگران یاد می
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هااایی کااه هاام جنباه رواناای دارنااد و هام جنبااه جساامانی، مربااوط   هااا یااا مهاارت بااه فعالیات  حننوزه روانننی ن حرکتننی:   -3

 گیریم.رانی یا استفاده از رایانه را یاد میهای مختلف مانند اتومبیلشود. مثالً ، ما ورزشمی

 ت داشته باشیم:فراشناخت ابتدا باید تعریف دقیق از شناخت و فراشناخ یهامؤلفهبرای بررسی 

هااا بااه اطالعااات توجااه هااا و طرقاای کااه توسااط آنشااوند، یعناای راههااا اطالعااات پااردازش ماایطرقاای کااه در آن شننناخ :

هااا را از حافظااه صااورت نیاااز آن داریاام و درآوریاام و در حافظااه نگاااه ماایهااا را تشااخید داده، بااه رمااز درماای کناایم، آنماای

(. مااا از طریااق فرآیناادهای شااناختی جهااان 943، ص9449یم )بااایلر و اساانومن، دهاافراخااوانی کاارده، مااورد اسااتفاده قاارار ماای

 (.9986دهیم. به طور خالصه، شناخت یعنی دانستن )سیف، شناسیم و به آن پاسخ میپیرامون خود را می

هااا باارای فراشااناخت بااه دانااش فاارد درباااره فرآیناادهای شااناختی خااود و چگااونگی اسااتفاده مطلااوب از آن     فراشننناخ :

(. باه طاور خالصاه، فراشاناخت باه داناش       943، ص 9449شاود )باایلر و اسانومن،    هاای یاادگیری اطاالق مای    یدن به هادف رس

 دیگار بیاان باه  (.16، ص 9986شاود )سایف،   یا آگاهی فرد از نظاام شاناختی خاود و یاا باه دانساتن دربااره دانساتن اطاالق مای          

ن کنتاارل هاار جنبااه از اقاادامات شااناختی و تنظاایم آن  فراشااناخت هرگونااه دانااش یااا فعالیاات شااناختی اساات کااه موضااوع آ 

اساات. گمااان « شااناخت در مااورد شااناخت»آن  اصاالیشااود کااه معنااای فراشااناخت خوانااده ماای جهااتازآناساات. ایاان مقولااه 

کالماای،  صااورتبااهکااردن اطالعااات  ردوباادل ازجملااههااا هااای فراشااناختی، نقااش مهماای در انااواع فعالیااترود کااه مهااارتماای

وشاتن، فراگیاری زباان، توجاه، حال مسائله، شاناخت اجتمااعی و اشاکال مختلاف خودآماوزی و کنتارل ایفاا              ترغیب کالمای، ن 

 (.9988، ترجمه ماهر 9499کنند )فالول، می

 فراشناخ  هایمؤل ه

از:  اناادعبااارت هاا مؤلفااهتأکیااد دارد کااه ایان   ،(9489انااد. فاالول ) هااای فراشاناخت را بااه طارق گوناااگون توصاایف کارده   مؤلفاه 

ریاازی، نظااارت و بااازبینی. از: طاارا اناادعبااارت ،(9499مااورد تأییااد بااراون ) هااایمؤلفااهش درباااره فاارد، تکلیااف و راهباارد. داناا

از داناش و کنتارل خاود     اناد عباارت گیارد کاه   معتقدناد کاه فراشاناخت دو جنباه اصالی را دربار مای        ،(9499پاریس وینوگراد )

(، 9449پینتااریچ و همکاااران ) (. 9993، ترجمااه اح،اار،  9494کاااران، و دانااش و کنتاارل فراینااد )بااه نقاال از مااارزینو و هم   

 کند:  دهی فراشناختی تقسیم میبه دو مؤلفه، تفکر انتقادی و خودنظم راهبردهای فراشناختی را

 هاای موقعیات  در شاده  گرفتاه فارا  قابالً  اطالعاات  و داناش  باردن  کاار  باه  از اناد عباارت  کاه  انتقاادی  تفکار تفکر انتقادی:  -الف

 .است درسی موضوع یک در موجود هایاندیشه ارزشیابی و یدجد

 کماک  فراگیرناده  باه دهای اسات کاه    هاای فراشاناختی خاودنظم   دهای فراشاناختی: یکای از راهبردهاای مهاارت     خاودنظم  -ب

 (. 9499لطیفیان، و سیف از نقل نماید )به و اداره هدایت نظارت، را خود شناخت تا کندمی

. باار طبااق نظاار بااودنز و اناادشاادهشااناختههااای خیلاای مهاام راهبردهااای یااادگیری  جنبااه عنااوانبااهراهبردهااای فراشااناختی 

گیاارد: نخسااتین جنبااه ایاان اساات کااه یادگیرنااده از طبیعاات    (، فراشااناخت دو جنبااه اساساای را در برماای 9445همکاااران )

ادگیرناده، داناش مرباوط    تکالیف یادگیری و نیازهاایش بارای دسترسای باه تکاالیف آگااه اسات. دوماین جنباه ایان اسات کاه ی            

بااه تکمیاال تکلیااف یااادگیری را در اختیااار دارد. بنااابراین افااراد دارای راهبردهااای فراشااناختی، دانااش اطالعااات جدیااد و        

 راهبردهای شناختی را دارند.

ریاازی، انااد: برنامااهبناادی شااده(، راهبردهااای فراشااناختی در پاانج طبقااه راهبردهااای نظااارتی طبقااه  9493از نظاار بریاازین )

 وجه، رمزگردانی، مرور و ارزشیابی.ت
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گویاد کاه در مجماوع، هماه راهبردهاای فراشاناختی، نظاارت کاردن بار فرایناد یاادگیری را هادف قارار              ( مای 9499جوناستن )

 شاادهارائااه( 9488و  9484(. نظااارت بااه طااور گسااترده در الگااویی کااه توسااط مااارکمن )9448دهنااد )بااه نقاال از هیسااو، ماای

شانیدند اماا   تاه اسات. در تحقیقاات ماارکمن، کودکاان متاونی را کاه شاامل مطالاب نااهمخوانی باود مای            مورد مطالعه قرار گرف

را متوجااه شااوند. ایاان نتیجااه بااه عاادم توانااایی در نظااارت باار درک مااتن نساابت داده شااد.        هاااآنتوانسااتند اغلااب نماای 

نیاز   سااالن بازر  بایاد تأکیاد کارد کاه      توانناد ایان ناوع مساائل را در ماتن متوجاه شاوند، اماا        ، کودکان اغلاب نمای  طورکلیبه

، 9499، ایپساااتین، گلینبااار  و برادلااای 9495، بکااار و آندرساااون 9484کنناااد )بکااار درک خاااود را کاااامالً نظاااارت نمااای

(. 9498باااه نقااال از پریسااالی و همکااااران  9499، تیاااک هاااومروف و کلاااوچکر 9495ویلکینساااون و ایپساااتین  ،گلینبااار 

بحااث راهبردهااای فراشااناختی دو جنبااه دانااش و کنتاارل خااود و دانااش و کنتاارل     در ،(9499پاااریس وینگااوراد )همچنااین 

 کنند.  فرایند را مطرا می

 

 راهبردهای یادگیری

بساایاری از عواماال دخیاال در یااادگیری  پااذیری آمااوزشگرایااان اساات یکاای از نکااات مهاام کااه همااواره مااورد تأکیااد شااناخت 

، راهبردهاای شاناختی و فراشاناختی تأکیاد     مسائله خالقیات، حال    گرایاان در آثارشاان بار قابال یاادگیری باودن      است. شناخت

کنناد کاه تنهاا ارائاه ماواد آموزشای باه        افاراد اغلاب تصاور مای     (.9993 آباادی  مصار به نقل از  5339 همکاران و زاند )بایلنموده

آمااوزش ایاان تصااور صااحیحی نیساات و ماادرس، معلاام، یااا مساائولین  کااهدرحااالیفراگیااران پاسااخگوی مساائولیت آنااان اساات. 

 (.961، ص9985را نیز به شاگردان بیاموزند )فردانش  شدهارائهباید راه و روش آموختن و یادگیری مواد 

منطقای محتاوای آموزشای، بایاد توجاه فراگیاران را باه اطالعاات          دهای ساازمان ریازی و  آموزش عالوه بار برناماه   هایفعالیتدر 

رمزگرداناای کننااد و زمااانی کااه ایاان اطالعااات را نیاااز  بلندمدتشااان ظااهحافیاااد داد کااه اطالعااات را در  هاااآنجلااب کاارد و بااه 

 هاا آنرا بازیاابی کنناد. البتاه جلاب توجاه فراگیاران، باه رمزگردانای اطالعاات و فرایناد بازیاابی             هاا آنداشته باشند به درساتی  

ان ناکارآمادی هساتند   یادگیرنادگ  سااالن، بازر  ایان اسات کاه اغلاب کودکاان و       باار اساف همیشه کار آساانی نیسات. واقعیات    

واقعیاات ایاان اساات کااه هنگااامی کااه ماهیاات تکلیااف یااادگیری تغییاار پیاادا  . بااه بیاناات دقیااق تاار؛ (9449،  و اساانومن ر)بااایل

رمزگردانای خاویش را تغییار     هاای روشافتناد کاه متناساب باا ایان تغییار،       کند فقاط انادکی از فراگیاران باه ایان فکار مای       می

 (. 9449بایلر و اسنومن، دهند )

یااار مطلااوب خااود بااه د در تااالش باارای افاازایش پیامااد یادکااه شااخ هسااتندو ارادی  هدفمناادحرکتاای  ،راهبردهااای یااادگیری

گیرناد تاا   یاا هار فعاالیتی کاه فراگیاران آن را در زماان یاادگیری باه کاار مای           ،(9988، ترجمه مااهر،  9499برد )فالول، کار می

( 9496تاین و ماااایر )شاا واین. (9986ماااایر، ترجمااه فراهاااانی،  بااه وساایله آن میااازان یااادگیری خاااود را افاازایش دهنااد )     

اقادام باه انتخااب     هاا آن وسایله کاه یادگیرناده در فرایناد یاادگیری باه       اسات  هاایی تعریاف کارده   راهبردهای یادگیری را روش

 ،(5333ناگ  نمایاد. همچناین کاارداش و املوناد )باه نقال از وار و داوی      مای  هاا آن ساازی یکپارچاه و اکتساب اطالعاات و ساپس   

هاای پیادا و پنهاان پاردازش اطالعاات کاه در هنگاام رمزگردانای         فعالیات »اناد:  گوناه تعریاف کارده   راهبردهای یاادگیری را ایان  

به وسیله یاادگیری بارای تساهیل در اکتسااب و انادوزش اطالعاات جدیاد و نیاز بازیاابی صاحیح اطالعااتی کاه قاباًل یادگرفتاه               

راهبردهااای یااادگیری را بااه راهبردهااای شااناختی و  ،(9486فااالول )تعریااف دیگاار  در«. شااودشااده اساات بااه کااار گرفتااه ماای

کنااد و معتقااد اساات کااه راهبردهااای شااناختی باارای تسااهیل یااادگیری و تکمیاال تکااالیف بااه کااار    فراشااناختی تقساایم ماای

 دیگار عباارت باه . گیرناد راهبردهاای فراشاناختی باه منظاور باازبینی ایان پیشارفت ماورد اساتفاده قارار مای            کاه درحالیرود می
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شااوند و راهبردهااای فراشااناختی جهاات  راهبردهااای شااناختی باارای پیشاارفت و دسااتیابی بااه اهااداف شااناختی اسااتفاده ماای  

 شوند.  نظارت بر این فرایندها به کار گرفته می

 راهبردهای شناختی و فراشناختی

راهبارد  "اناد.  ی و فراشاناختی معاروف  هاای شاناخت  های کساب شاناخت و فراشاناخت باا اصاطالا راهبردهاا یاا اساتراتژی        روش

ریازی شاده اسات، گفتاه     ای از عملیاات، کاه بارای رسایدن باه هادف معینای طارا        یا استراتژی به یک نقشه کلای یاا مجموعاه   

، فرآیناادهای درواقااعراهبردهااای شااناختی، ابزارهااای یااادگیری هسااتند. ایاان راهبردهااا    (.19، ص 9986)ساایف،  "شااودماای

هاا راهبردهاای یاادگیری و    باشاد. ایان  دهای مای  و ساازمان  ار یاا مارور ، بساط یاا گساترش معناایی       حافظه هستند و شامل تکار 

شاده قبلای   تاوانیم اطالعاات تاازه را بارای ترکیاب باا اطالعاات آموختاه        یادآوری هستند. با کمک این راهبردهاای شاناختی مای   

 (.9986)سیف،  ها در حافظه درازمدت آماده کنیمسازی آنو ذخیره

ایاان راهبردهااای   ازجملااهدهااای فراشااناختی، ابزارهااایی هسااتند باارای هاادایت و نظااارت باار راهبردهااای شااناختی.       راهبر

شاود، ارزشایابی، نظاارت و    تاوان : تعیاین هادف بارای یاادگیری، طارا ساؤال دربااره مطاالبی کاه خواناده مای            فراشناختی مای 

بااه کمااک راهبردهااای فراشااناختی از راهبردهااای  تنظاایم ساارعت و زمااان مطالعااه را نااام باارد. بااه سااخن دیگاار، یادگیرنااده    

 طااوربااهانااواع راهبردهااای یااادگیری  بناادیطبقااه 9در شااکل  (.9986باارد )ساایف، شااناختی خااود حااداکثر اسااتفاده را ماای 

 خالصه بیان شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 
 انواع راهبردهای یادگیری یبند بقه: 1شکل 

 : شودیمز چهار شیوه یادگیری به دست آورده است اشاره مختصری چهار سبک شناختی که کلب ا 9همچنین در جدول شماره 

 

 

 

 

 راهبردهای یادگیری

شناختیای راهبرده فراشناختی راهبردهای   

دهیسازمان بسط دهی مرور ذهنی  خود نظم دهی  تفکر انتقادی 
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 : چهار سبک شناختی 1جدول شماره 

 :(CE)تجربه طینی  -1

های خود متکی است و از در این مرحله از چرخه یادگیری، فرد بیشتر بر احساسات و توانایی

رحله، فرد به احساسات ها برخوردار است. در این مرویکرد منظم نسبت به حل مسئله و موقعیت

 پذیرتر عمل کند.کند تا دارای ذهنی باز باشد و نسبت به امور و ق،ایا انعطافخود اعتماد می

 یادگیری از راه احساس

 های خاصیادگیری از راه تجربه -9

 ارتباط داشتن با دیگران  -5

 حساسیت نسبت به احساس و افراد -9

 :(RO)مشاهده تأملی  -2

های متفاوت درک ها را از دیدگاهها و موقعیتاز چرخه یادگیری ، فرد بیشتر، اندیشهدر این مرحله 

کند. در این موقعیت، یادگیری فرد بر حوصله و عینیت و ق،اوت دقیق متکی است ولی الزاماً می

 کند. ها مراجعه میدهد. فرد برای تشکیل عقاید خود به افکار و نظریهاقدامی انجام نمی

 دیدن کردن و از راه گوش یادگیری

 مشاهده دقیق قبل از ق،اوت  -9

 دیدن امور از زوایای مختلف  -5

 جستجو برای یافتن معانی امور  -9

 : (AC)سازی انتزاطی م هوم -9

ها از منطق و اندیشه بیشتر استفاده در این مرحله از یادگیری، برای درک مسائل و موقعیت

 شود تا احساس .می

 راه ت کر:  یادگیری از

 ها تحلیل منطقی اندیشه -9

 دار طراحی نظام -5

 عمل کردن بر درک عقالنی از یک موقعیت  -9

 : (AE)آزمایشگاه فعال  -4

تجربه کردن، با تأثیر گذاشتن  صورتبهگیرد، یعنی یادگیری در این مرحله شکلی فعال به خود می

یری، فرد رویکردی فعال و عالقه واقعی به کار آید. در این مرحله از یادگو تغییر موقعیت درمی

 که صرفاً یک موقعیت را مشاهده کند.خواهد داشت تا این

 یادگیری از راه انجام دادن 

 توانایی انجام دادن کارها  -9

 خطر کردن  -5

 تأثیر گذاشتن بر مردم و رویدادها از راه عمل کردن. -9

 (، اشاره شده است: 9491یری کلب و فری )به چهار سبک یادگ 5همچنین در جدول شماره 
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 (1891های یادگیری کلب و فری ): سبک 2جدول 
سبک 

 یادگیری
 توضیحات های یادگیریشیوه

 تجربه عینی+ مشاهده تأملی واگرا

 دارای تخیل نیرومندی هستند -9

 ند.بینها مهارت دارند و مسائل را از زوایای گوناگونی میوجود آوردن ایده در به -5

 مند هستند.به مردم عالقه -9

 دارای عالئق فرهنگی وسیعی هستند. -9

 به علوم انسانی عالقه دارند. -1

 همگرا
سازی انتزاعی+ مفهوم

 آزمایشگری فعال

 ها توانمند هستند.در بکار گیری علمی اندیشه -9

 زمانی که پاسخ درست وجود دارد به خوبی در مسائل خاص تمرکز نمایند. -5

 قیاسی در مسائل خاص تمرکز نمایند. -توانند بر روی دالیل فرضیمی -9

 حساسیت به روابط اجتماعی ندارند. -9

 کنند.عالقه موشکافانه دارند و چیزهای خاصی را در علوم فنی انتخاب می -1

 خصلت طراحی کننده دارند. -6

 کنندهجذب
سازی انتزاعی + مفهوم

 مشاهده تأملی

 های نظری توانا هستند.دن مدلوجود آور در به -9

 نظیرند.در برهان استقرایی بی -5

 نمایند.به مفاهیم انتزاعی توجه می -9

 نمایند.ها توجه میکارگیری علمی تئوریعالقه به ارتباطات اجتماعی دارند و کمتر به به -9

 شوند.جذب علوم پایه و ریاضی می -1

 نمایند.ها را طراحی مییتکنند و مسئولاغلب در تحقیقات کار می -6

 انطباق یابنده
تجربه عینی+ آزمایشگری 

 فعال

 در انجام دادن کارها بسیار توانا هستند. -9

 کنند.بیشتر خطر می -5

شوند و به خوبی عمل زمانی که نیاز دارند به سرعت با شرایط فوری و ضروری سازگار می -9

 نمایند.می

 نمایند.یمسائل را به صورت مشهودی حل م -9

 اند.برای کسب اطالعات بیشتر به مردم وابسته -1

 اغلب در مشاغل مناسبی مثل بازاریابی و فروشندگی موفق هستند. -6

چندی در داخل و  هایپژوهشفردی در یادگیری  هایتفاوتشناختی و فراشناختی و  هایسبکیادگیری،  هایسبکدر خصوص 

 که نمود مطرا های یادگیری،سبک در فردی هایتفاوت بر تأکید ضمن ،(9449هاروی ) -خارج از کشور انجام شده است:  موری

است.  شده اطالعات پردازش فرآیند مفهومی ساختار شدن ترپیچیده به منجر فراگیران، میان در یادگیری از مختلف الگوهای وجود

 یادگیری هایسبک شناختی، هایسبک چون مفاهیمی طرا با تفکر، شناسیسبک هایجنبه در فردی هایتفاوت به مربوط مباحث

 مورد هایشیوه بر عنایت که اند،داده اختصاص خود به یادگیری هایزمینه و علل تبیین در را ویژه جایگاهی یادگیری، رویکردهای و

 و های فراشناختمهارت بین رابطه بررسی (، با5393) وود بلک(. 9448، س)الرن دارند اطالعات پردازش فرآیند در فرد رجحان

 کند،می کمک دانشجویان العمرمادام های مفید وگیریها به تصمیمنتیجه گرفت که این مهارت کشور 99در دانشجویان موفقیت

بین  رابطه بررسی به که تحقیقی (، در5393دهد. مازودمر )شان افزایش میها را در رشته تحصیلیموفقیت آن شانس که آن ضمن

کنند، فراشناخت استفاده می راهبردهای از که دانشجویانی که فراشناخت و یادگیری دانشگاه پرداخته بود، دریافت رویکردهای

اسکات پاریس و همکارانش در  هاآناند که در هایی را نقل کردهپژوهش ،(9449بایلر و اسنومن ) تری هستند.فراگیران موفق
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های شناختی و فراشناختی را آموزش دادند. نتایج این چهارم و پنجم مهارت هایکالسآموزان به دانش 9496و  9499 هایسال

آموزش داده شده است )گروه آموزش(، در قیاس با  هاآنها به گونه مهارتآموزانی که ایناند که دانشها معلوم کردهپژوهش

 ی خواندن و فهمیدن مطالب جلوتر بودند. همچنینبهره ماندند )گروه گواه(، در توانایها بیآموزانی که از این مهارتدانش

آگاهی  هاآنآموزان گروه گواه نسبت به استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی و فواید آموزان گروه آزمایشی از دانشدانش

ای فراشناختی در های صورت گرفته در آمریکا در زمینه تأثیر راهبردهدر بررسی پژوهش ،(5339جرالد ) بیشتری کسب کردند.

سهم را به خود اختصاص  ترینبیشها راهبرد تأثیرهای پژوهشی،  بررسی پیشرفت تحصیلی چنین گزارش داده که در میان حوزه

دادند و در تر، انواع بیشتری از راهبردهای فراشناختی را مورد استفاده قرار میها خوانندگان مسلطاین پژوهش اساس برداده است. 

در بررسی  ,(5393) چن دادند و معموالً از نظر پیشرفت تحصیلی در سطح باالتری قرار داشتند.ه پشتکار بیشتری نشان میاین زمین

یادگیری  ،ی حل مسئلههاتیفعالدریافت که فراشناخت با کمک به تکمیل وظایف و انجام  انیدانشجو یادگیری نقش فراشناخت در

  .بخشدیمرا بهبود 

 نیکاربرد اکه آموزش و  اندداده(، نشان 9998) یعال(، امینی یزدی و 9996)دهقانی و همکاران  ،(9996دچنگ )نیز فوال در ایران

ی هاسبکبررسی  به ،(9991ولی زاده و همکاران ) .شودیمپیشرفت تحصیلی  و موجببوده است  اثربخشراهبردها در یادگیری 

و  کنندهجذب و نتیجه گرفتند که دانشجویان بیشتر از سبک یادگیری اندهپرداختدانشگاه تبریز  یادگیری دانشجویان پرستاری

که در آن به مقایسه سبک یادگیری دانشجویان پزشکی  ،(9999پژوهش معیاری و همکاران ) مطابق با .کنندیمهمگرا استفاده 

و همگرا بوده  کنندهجذبدانشجویان ی یادگیری هاسبک .پرداخته بودند آن با پیشرفت تحصیلی آنان و ارتباطدانشگاه همدان 

گری راهبردهای  باواسطهیادگیری و پیشرفت تحصیلی  یهاسبکعنوان بررسی  با ،(9943در بررسی ساقی و همکاران ) .است

ی هاسبکو پرسشنامه  شدهانتخابی اخوشهشیوه  نفر به 558واحد ارسنجان تعداد  آزادفراشناختی، از بین دانشجویان دانشگاه 

رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر  ی تحلیلهاروشبا استفاده از  جی. نتای فراشناختی را تکمیل کردندهایآگاهگیری کلب و یاد

اطالعات تازه را با  ،فراشناختی یهایآگاهمورد بررسی قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که دانشجویان با استفاده از راهبردها و 

 با ،(9945ی )عبداله ودر بررسی همایونی  .کنندیمترکیب نموده و یادگیری خود را تقویت  شدهرهیذخو  آموختهاطالعات قبلی 

ی آورجمعی براتحصیلی،  ی فراشناختی و نقش آن در موفقیتهامهارتی یادگیری کلب و هاسبکعنوان بررسی رابطه بین 

ی فراشناختی از پرسشنامه هامهارتی برا ب وی یادگیری کلهاسبکی یادگیری از پرسشنامه هاسبک ی مربوط بههاداده

ی فراشناختی و موفقیت تحصیلی هامهارت ی یادگیری وهاسبکنشان داد که بین  جی. نتااستفاده شد ی فراشناختیهامهارت

 بین یرابطهبررسی  خود به پژوهش(، در 9943رعیتی)ی وجود دارد. داریمعنرابطه مثبت و  ،دروس ریاضی و زبان انگلیسی

این پرداخت.  انسانی دانشگاه گیالن ی علومفراشناختی در دانشجویان دختر دانشکده حالت هایمؤلفههای یادگیری با سبک

 جز بههای یادگیری حالت فراشناختی و سبک هایمؤلفهداد که بین تمام  نشان ها. یافتهپژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود

 یمؤلفهاز بین چهار سبک یادگیری و چهار  آن برعالوه . بستگی مثبت و معنادار وجود داردهم کاربرد برسبک یادگیری مبتنی 

عملکرد تحصیلی  هایکننده بینیپیش ترین، قوییشناختی معطوف به معنا و هدف و راهبرد حالت فراشناختی، به ترتیب سبک

یادگیری و نگرش تحصیلی در پیشرفت تحصیلی  هایسبکنقش (، در پژوهش خود به تعیین 9945)شاملو  شدند. ظاهر

ایج نشان داد که بین نگرش به رشته تحصیلی پرداخته است. نت متوسطه شهر مالیر پایه سوم و چهارم دوره آموزاندانش

د اما بین نگرش به رشته تحصیلی بر اساس پایه تحصیلی تفاوتی آنان تفاوت وجود دار یادگیری هایسبکبر اساس  آموزاندانش

یادگیری بر  هایسبکما بین ا، بر اساس رشته تحصیلی تفاوت وجود داشتآموزان دانشیادگیری  هایسبکبین . وجود نداشت

پیشرفت تحصیلی بر اساس  آموزاندانشیادگیری  هایسبکهمچنین بین  .اساس جنسیت و پایه تحصیلی تفاوتی وجود نداشت
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کننده معتبری از نگرش تحصیلی  بینیپیشکه رشته تحصیلی  . او در تحقیق خود به این نتیجه رسید آنان تفاوت وجود داشت

 آموزان است.دانش

رشته شجویان های فراشناختی دانهای یادگیری با مهارترابطه سبکتعیین با توجه به مطالب فوق هدف اصلی پژوهش حاضر 

 است. هدف های فرعی پژوهش به شرا زیر است: آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبتکنولوژی 

  های فراشناختی دانشجویانتعیین رابطه بین سبک یادگیری همگرا با مهارت -

 های فراشناختی دانشجویان سبک یادگیری واگرا با مهارت نیبتعیین رابطه  -

 های فراشناختی دانشجویان کننده با مهارتتعیین رابطه بین سبک یادگیری جذب -

 های فراشناختی دانشجویان دهنده با مهارتتعیین رابطه بین سبک یادگیری انطباق -

 روش تحقیق

صیفی از نوع پژوهش حاضر بر حسب هدف آن از نوع پژوهش های کاربردی، و از لحاظ گردآوری داده ها در زمره تحقیقات تو

همبستگی است. جامعه آماری را کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 964بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران  .(=N 933مشغول تحصیل بودند تشکیل داد ) 49-49تهران جنوب که در سال تحصیلی 

برای جمع آوری داده وان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری خوشه ای بود. نفر از دانشجویان به عن

( 9449( و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری )پینتریچ و همکاران، 9491سبک های یادگیری کلب )استاندارد ها از دو پرسشنامه 

مشاهده  ،عینی تجربه بهگزینه دارد که مربوط  9ال است و هر سؤال سؤ 95شامل  کلب پرسشنامه سبک یادگیریاستفاده شد. 

ی پژوهش گزینه پیشنهادی خود را با توجه به اهمیت شیوه یادگیری هانمونه .سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال استمفهوم ،تعاملی

خیلی  ,اندکی ,تا حدی مونه مورد پژوهش کامالًی با شیوه یادگیری نشنهادیپ یهانهیگزکنند. اگر بندی میرتبه 9تا  9خود از نمره 

جمله پرسشنامه  95گزینه در  9با جمع هر یک از این  .شودها منظور میبرای آن 9تا  9مطابقت داشته باشد به ترتیب نمره  ,کم

ربه عینی، و آزمایشگری سازی انتزاعی از تجاز تفریق مفهوم ،دهدهای یادگیری فرد را نشان میآید که شیوهچهار نمره به دست می

یک سر محور عمودی  . درگیرنداین دو نمره بر روی محور مختصات قرار می .آیدفعال از مشاهده تعاملی دو نمره به دست می

سازی انتزاعی در انتهای دیگران تجربه عینی و در یک سر محور افقی آزمایشگری فعال و در انتهای دیگران مشاهده تعاملی مفهوم

 ,کنندهجذب ،ی یادگیری واگراهاسبک دهند که ربع آن بیانگر یکی ازربع یک مربع را تشکیل می 9گیرد. این دو محور قرار می

( به روش آلفای کرونباخ در نمونه 9491کلب )ی یادگیری هاسبک ضریب اعتبار پرسشنامههمگرا و سبک انطباق یابنده هستند. 

شمس  پور وی امام ، به نقل از9491 ،کلب)گزارش گردیده است  91/3تا  3/ 89ه کردن و به روش دو نیم 99/3تا  85/3 نیباصلی 

ضمن  ،نفر از دانشجویان دختر و پسر 996با اجرای پرسشنامه مذکور بر روی  ،(9984)یارمحمدی  زین در ایران .(9996 ،اسفندآباد

برای  69/3 ،برای مشاهده تعاملی 89/3 ،ی عینیاهتجربهبرای  89/3 ضریب آلفای کرونباخ ،تأیید ساختار علمی پرسشنامه

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و  برای آزمایشگری فعال را گزارش نموده است. 85/3ی و انتزاعی سازمفهوم

دهای انگیزشی و آیتمی برای ارزیابی راهبر 99ده این پرسشنامه یک ابزار خودگزارش .شده است ساخته 9449همکاران در سال 

پرسشنامه راهبردهای  ،(9449آموزان است. پینتریچ، اسمیت، گارسیا و مک کیجی)راهبردهای یادگیری در دانشجویان و دانش

های انگیزش و های مطالعه، مهارتانگیزشی برای یادگیری را طراحی کردند. هدف پرسشنامه این بود که اطالعاتی درباره عادت

های انگیزش و یادگیری توان مهارتآوری کند. با توجه به آگاهی از این اطالعات میبرای تکالیف مدرسه جمع آموزانیادگیری دانش

خود را تغییر داد چون این راهبردها قابل یادگیری هستند. این پرسشنامه دو بخش دارد. بخش نخست راهبردهای انگیزشی و بخش 

اضطراب امتحان،  درونی و یگذار، ارزشیخود کارآمد یهااسیایب پایایی خرده مقضر کند.دوم راهبردهای یادگیری را ارزیابی می
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کردند.  تعیین 89/3، 99/3، 81/3، 98/3، 94/3استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 

 وایی و تحلیل عاملی استفاده کرده و سه عاملنیز برای بررسی روایی این پرسشنامه از روش روایی محت( 9986موسوی نژاد )

راهبرهای شناختی سطح پایین، راهبردهای شناختی سطح باال و خود نظم دهی فراشناختی را استخراج کرد. او برای تعیین پایایی 

آماری آلفای را گزارش نمود. در این پژوهش جهت بررسی پایایی از روش  99/3و  49/84،3/3فوق به ترتیب ضرایب آلفای  عوامل

خود  یهااسینفر( استفاده شد که به ترتیب برای خرده مق 96به دست آمده در مرحله پیش آزمون ) یهادادهیرو کرون باخ بر

به  89/3، 99/3، 88/3، 96/3، 91/3درونی و اضطراب امتحان، استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی ی گذار، ارزشیکارآمد

با استفاده کدام از پرسشنامه توسط متخصصین جهت اجرا تدیید شد. در نهایت برای آزمون فرضیه های تحقیق  روایی هر. دست آمد

ها استفاده شده است. سپس، با اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده -ابتدا از آزمون آماری کولموگراف ،SPSSافزار از نرم

های پژوهش مورد استفاده قرار ها، آزمون همبستگی اسپیرمن برای تجزیه و تحلیل فرضیهتوجه به عدم تأیید نرمال بودن توزیع داده

( و در آن به جای 999، ص 9945آزمون اسپیرمن مترادف ناپارامتریک ضریب همبستگی پیرسون است )غیاثوند،  گرفته است.

 (.539، ص 9994صفاکیش، های آنان استفاده خواهد شد )طلوعی اشلقی و استفاده از نمرات اصلی از رتبه

 یافته ها

، به شاخصه های توصیفی 5ابتدا در جدول شماره متغیرهای تحقیق:  های توصی ی )گرایش مرکزی و پراکندگی(شاخص

 )گرایش مرکزی و پراکندگی( متغیرهای تحقیق اشاره شده است.
قمتغیرهای تحقی های توصی ی )گرایش مرکزی و پراکندگی(مقادیر مربوط به شاخص  

هامؤل ه  انحراف استاندارد میانگین تعداد 

ی یادگیری )کل(هاسبک  964 338/93  993/3  

949/95 964 سبک همگرا  666/5  

959/58 964 سبک واگرا  694/5  

کنندهجذبسبک   964 943/95  983/9  

659/58 964 سبک انطباق یابنده  914/9  

ی فراشناختی )کل(هامهارت  964 899/9  145/3  

یمرور ذهن  964 995/9  956/9  

913/9 964 بسط دهی  935/3  

یدهسازمان  964 199/9  933/3  

839/9 964 تفکر انتقادی  949/9  

نظم دهی فراشناختی خود  964 336/1  684/3  

ی هااامهااارت( و 338/93در ایاان پااژوهش ) کنناادگانمشااارکتی یااادگیری هاااساابکباار ایاان اساااس جاادول فااوق، میااانگین  

 ( بوده است.899/9فراشناختی آنان )

اساامیرنف اسااتفاده شااده اساات کااه نتااایج آن در  -از آزمااون کولمااوگراف هااادادهابتاادا بااه منظااور بررساای نرمااال بااودن توزیااع  

 شده است. ارائهجدول زیر 
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تحقیق یهامؤل هاسمیرنف برای  -داری آزمون کولموگرافیمعنمقدار و سطح : 3جدول   

هامؤل ه  
مقدار 

 آزمون

سطح 

داریمعنی  
 نتیجه

ی یادگیری )کل(هاسبک  699/9  333/3 کنندها از توزیع نرمال پیروی نمیداده   

319/9 سبک همگرا  598/3 کنندها از توزیع نرمال پیروی میداده   

533/9 سبک واگرا  995/3 کنندها از توزیع نرمال پیروی میداده   

کنندهجذبسبک   369/9  539/3 کنندوی میها از توزیع نرمال پیرداده   

959/3 سبک انطباق یابنده  138/3 کنندها از توزیع نرمال پیروی میداده   

ی فراشناختی )کل(هامهارت  313/5  333/3 کنندها از توزیع نرمال پیروی نمیداده   

591/9 مرور ذهنی  939/3 کنندها از توزیع نرمال پیروی میداده   

514/9 بسط دهی  399/3 کنندال پیروی میها از توزیع نرمداده   

یدهسازمان  489/3  935/3 کنندها از توزیع نرمال پیروی میداده   

885/9 تفکر انتقادی  339/3 کنندها از توزیع نرمال پیروی نمیداده   

نظم دهی فراشناختی خود  989/9  396/3 کنندها از توزیع نرمال پیروی نمیداده   

هاای فراشااناختی(  هااای یاادگیری و مهاارت  )سابک کلای تحقیاق    هااایمؤلفاه حااکی از آن اساات کاه در ماورد     ،9نتاایج جادول   

هاا نرماال نیسات. بناابراین، باا توجاه باه ایان کاه نرماال باودن توزیاع             باشاد و توزیاع داده  مای  31/3سطح معناداری کام تار از   

هاای پارامتریاک بارای    تاوان از آزماون  هاا تأییاد نشاده اسات، نمای     هاای کلای و برخای از خارده مقیااس     ها در ماورد مؤلفاه  داده

هاای آناان اساتفاده خواهاد     هاای پاژوهش اساتفاده کارد. لاذا باه جاای اساتفاده از نمارات اصالی از رتباه           تجزیه و تحلیل فرضیه

(. بااه عبااارت دیگاار، باارای بررساای رابطااه بااین متغیرهااا از آزمااون اسااپیرمن 539، ص 9994شاد )طلااوعی اشاالقی و صاافاکیش،  

 (.999، ص 9945شود )غیاثوند، بستگی پیرسون است، استفاده میکه مترادف ناپارامتریک ضریب هم

 مثبن  و معننادار   رابطنه  شنجویان هنای فراشنناختی دان  های ینادگیری بنا مهنارت   سبکبین پژوهش: اصلی فرضیه 

 وجود دارد.

هااای مهااارت وهااای یااادگیری  ساابکمعاارف آزمااون همبسااتگی اسااپیرمن بااین دو متغیاار       ،9جاادول 

 .است شجویانفراشناختی دان
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 جدول 4: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در خصوص رابطه سبکهای یادگیری با مهارتهای فراشناختی دانشجویان

ی فراشناختی )کل(هامهارت   

های یادگیری )کل(سبک  

-381/3 همبستگی اسپیرمن  

995/3 سطح معناداری  

 964 تعداد

ی هااامهااارتی یااادگیری و هاااساابکدر مااورد رابطااه بااین  تااوان گفاات کااه سااطح معناااداری  یماا ،9بااا توجااه بااه جاادول  

ی هااامهااارتی یااادگیری و هاااساابکبیشااتر اساات. بنااابراین، بااین    31/3باشااد کااه از  یماا 995/3فراشااناختی براباار بااا  

 (.  P >31/3فراشناختی رابطه معناداری وجود ندارد )

 مثبن  و معننادار   رابطنه  یانهنای فراشنناختی دانشنجو   بین سنبک ینادگیری همگنرا بنا مهنارت     : 1 فرطی فرضیه

 .وجود دارد

هااای ساابک یااادگیری همگاارا بااا مهااارت   معاارف آزمااون همبسااتگی اسااپیرمن بااین متغیاار     ،1جاادول 

 .است فراشناختی دانشجویان
یانهای فراشناختی دانشجوسبک یادگیری همگرا با مهارت: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در خصوص رابطه 1جدول   

 
ی هامهارت

تیفراشناخ  

مرور 

 ذهنی

بسط 

یده  
یدهسازمان  

تفکر 

 انتقادی

دهی خودنظم

 فراشناختی

ی سبک یادگیر

 همگرا

991/3 همبستگی اسپیرمن  391/3  339/3  396/3  399/3  999/3  

999/3 سطح معناداری  619/3  463/3  699/3  945/3  394/3  

 964 964 964 964 964 964 تعداد

هااای آن یااس مقی فراشاناختی و خاارده  هااامهاارت ین ساابک یاادگیری همگاارا باا   تاوان گفات کااه با   یماا ،1باا توجاه بااه جادول    

( ولاای بااین ساابک  P >31/3ی و تفکاار انتقااادی( ارتباااط معناااداری وجااود ناادارد )  دهااسااازمانی، بسااط دهاا)ماارور ذهناای، 

 (.P ≤31/3دهی فراشناختی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )یادگیری همگرا با خرده مقیاس خودنظم

وجنود   مثبن  و معننادار   هنای فراشنناختی دانشنجویان رابطنه    سبک یادگیری واگرا بنا مهنارت   نیب: 2 فرطی یهفرض

 دارد.

 هااای فراشااناختی دانشااجویانساابک یااادگیری واگاارا بااا مهااارتمعاارف آزمااون همبسااتگی اسااپیرمن بااین متغیرهااای  ،6جاادول 
 باشد.یم

انهای فراشناختی دانشجویسبک یادگیری واگرا با مهارت: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در خصوص رابطه 6جدول   

 
ی هامهارت

 فراشناختی

مرور 

 ذهنی

بسط 

یده  
یدهسازمان  

تفکر 

 انتقادی

دهی  خود نظم

 فراشناختی

ی سبک یادگیر

 واگرا

-995/3 همبستگی اسپیرمن  361/3-  396/3  389/3-  394/-  996/3-  

361/3 سطح معناداری  944/3  993/3  914/3  695/3  393/3  

 964 964 964 964 964 964 تعداد
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و خاارده هااای فراشااناختی دانشااجویان  ساابک یااادگیری واگاارا بااا مهااارت تااوان گفاات کااه بااین  یماا ،6بااا توجااه بااه جاادول  

( ولاای P >31/3ی و تفکاار انتقااادی( ارتباااط معناااداری وجااود ناادارد ) دهااسااازمانی، بسااط دهااهااای آن )ماارور ذهناای، یاااسمق

 (.P ≤31/3دهی فراشناختی رابطه منفی و معناداری وجود دارد )را با خرده مقیاس خودنظمبین سبک یادگیری واگ

مثبنن  و  هنای فراشننناختی دانشنجویان رابطننه  کننننده بنا مهننارت بنین سننبک ینادگیری جنن    : 3 فرطننی فرضنیه 

 .وجود دارد معنادار

هااای فراشااناختی بااا مهااارتکننااده ساابک یااادگیری جااذب معاارف آزمااون همبسااتگی اسااپیرمن بااین متغیرهااای    ،8جاادول 

 .است دانشجویان

های فراشناختی کننده با مهارتسبک یادگیری ج  : نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در خصوص رابطه 7جدول 

 دانشجویان

 
ی هامهارت

 فراشناختی

مرور 

 ذهنی

بسط 

یده  
یدهسازمان  

تفکر 

 انتقادی

دهی  خود نظم

 فراشناختی

ی سبک یادگیر

کنندهجذب  

گی اسپیرمنهمبست  359/3  336/3  339/3-  319/3  359/3  398/3-  

869/3 سطح معناداری  499/3  489/3  199/3  864/3  956/3  

 964 964 964 964 964 964 تعداد

و خارده  هاای فراشاناختی دانشاجویان    کنناده باا مهاارت   سابک یاادگیری جاذب   تاوان گفات کاه باین     یما  ،8با توجه به جدول 

دهاای فراشااناختی( ارتباااط معناااداری ی، تفکاار انتقااادی و خااودنظمدهااسااازمانی، بسااط دهاا، هااای آن )ماارور ذهنااییاااسمق

 .(P >31/3وجود ندارد )

معننادار و   هنای فراشنناختی دانشنجویان رابطنه    بین سبک ینادگیری انطبنای یابننده بنا مهنارت     : 4 فرطی فرضیه

 .وجود دارد مثب 

هااای فراشااناختی بک یااادگیری انطباااق یابنااده بااا مهااارتساامعاارف آزمااون همبسااتگی اسااپیرمن بااین متغیرهااای  ،9جاادول 

 باشد.یم دانشجویان

 

ی های فراشناختسبک یادگیری انطبای یابنده با مهارت: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در خصوص رابطه 9جدول 

 دانشجویان

 
ی هامهارت

 فراشناختی

مرور 

 ذهنی

بسط 

یده  
یدهسازمان  

تفکر 

 انتقادی

دهی  خود نظم

ناختیفراش  

ی سبک یادگیر

 انطباق یابنده

-354/3 همبستگی اسپیرمن  359/3-  399/3  381/3-  393/-  338/3  

836/3 سطح معناداری  898/3  699/3  999/3  635/3  493/3  

 964 964 964 964 964 964 تعداد

و خارده  تی دانشاجویان  هاای فراشاناخ  سابک یاادگیری انطبااق یابناده باا مهاارت      تاوان گفات کاه باین     یم ،9با توجه به جدول 

دهاای فراشااناختی( ارتباااط معناااداری  ی، تفکاار انتقااادی و خااودنظمدهااسااازمانی، بسااط دهااهااای آن )ماارور ذهناای، یاااسمق

 .(P>31/3وجود ندارد )
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 بحث و نتیجه گیری

رشاته تکنولاوژی آموزشاای   شااجویان هاای فراشاناختی دان  هااای یاادگیری باا مهااارت  رابطاه سابک  تعیااین هادف از ایان پاژوهش    

ساابک هااای یااادگیری کلااب دانشااگاه آزاد اسااالمی واحااد تهااران جنااوب بااود. ایاان مطالعااه در قالااب دو پرسشاانامه اسااتاندارد  

در ایاان بخااش هار یااک از فرضاایه   شاد.  بررساای( 9449( و راهبردهاای انگیزشاای بارای یااادگیری )پینتااریچ و همکااران،    9491)

 های تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

 وجود دارد.مثب  و معنادار های فراشناختی دانشجویان رابطه های یادگیری با مهارتپژوهش: بین سبک اصلیفرضیه 

های فراشناختی دانشجویان رابطه معناداری وجود های یادگیری با مهارتنتایج حاصل از بررسی این فرضیه نشان داد که بین سبک

های یادگیری و مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین سبک ،(9945) یندارد. این یافته با نتایج پژوهش همایونی و عبداله

 های فراشناختی، مطابقت و همخوانی ندارد.مهارت

های فراشناختی از عوامل مهم و کلیدی در های یادگیری و مهارتتوان گفت با وجود آن که سبکدر تبیین این یافته پژوهشی می

های دیگری همچون کیفیت یادگیری مؤلفه -(، اما در فرایند یاددهی9943)رعیتی،  آیندمی موفقیت تحصیلی دانشجویان به حساب

باشند. عدم تأیید رابطه بین حرکتی فراگیران نیز مؤثر می -های شناختی، عاطفی و روانیروش تدریس، ف،ای آموزشی، ویژگی

سازد که استادان باید بدانند که دانشجویان ا خاطرنشان میهای فراشناختی در این پژوهش این مسئله رمهارت های یادگیری باسبک

های یادگیری فراگیران است. لذا باید در کالس کننده تفاوت سبکگیرند که این موضوع بیانهای متفاوتی از هم یاد میبه روش

ها و منابع رفاً به مطالعه کتابیادگیری را ص -های متفاوتی را برای تجارب یادگیری به وجود آورند و فرایند یاددهیدرس فرصت

های ابراز وجود در کالس به دانشجویان خود امکان پژوهشی توسط خود دانشجو محدود نکنند، بلکه با به وجود آوردن فرصت

 یادگیری مشارکتی و یادگیری در ف،ای کالس را بدهند.

 وجود دارد. مثب  و معنادار ن رابطههای فراشناختی دانشجویامهارت : بین سبک یادگیری همگرا با1 فرطی فرضیه

های آن )مرور ذهنی، های فراشناختی و خرده مقیاسبررسی این فرضیه حاکی از آن بود که بین سبک یادگیری همگرا با مهارت

هی ددهی و تفکر انتقادی( ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین سبک یادگیری همگرا با خرده مقیاس خودنظمدهی، سازمان بسط

درباره تأیید رابطه مثبت و  ،(9945) فراشناختی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش همایونی و عبدالهی

( و کارنز و 9943) های رعیتیهای فراشناختی مطابقت ندارد ولی با نتایج پژوهشمعنادار بین سبک یادگیری همگرا با مهارت

دهی های یادگیری همگرا با خودنظمدار بین سبک( مبنی بر وجود رابطه معنی9984از منصوری،  ، به نقل9491) همکاران

 فراشناختی همسو و هم راستا است.

پردازد. یادگیری در این رویکرد، فرایندی سازنده هایی است که به نقش فرد در فرایند یادگیری میدهی در یادگیری از مقولهنظمخود

توانند بر جوانب متفاوت شناخت، انگیزش و رفتار و نیز ها میلقوه قادر به مهار و تنظیم فرایند یادگیری هستند. آناست و فراگیران با

دهی، تجارب (. فراگیرانِ با مهارت بیشتر در خودنظم5333)زیمرمان،  دهی را اعمال نمایند و نظم بر محیط پیرامون خود نظارت

کنند و هر زمانی که ضرورت داشته باشد، راهبردهای یادگیری مورد ای بسیار متنوع هدایت میهیادگیری خود را فعاالنه و از راه

آمیز به تثبیت و افزایش ای موفقیتدهند و به گونهاستفاده را در پاسخ به ملزومات خود، ویژگی تکلیف و شرایط محیط تغییر می

(. از آن جایی که در پژوهش حاضر، 5339)زیمرمان،  پردازندمی سطح انگیزش خود در مدتی که به انجام تکالیف اشتغال دارند،

ترین توانایی را باشد و افراد با سبک یادگیری همگرا بیشسبک یادگیری همگرا دومین سبک یادگیری پر کاربرد بین دانشجویان می

توانند با استفاده عملی (؛ این دانشجویان می9949)مرادی و باشکوه اجیرلو،  ها در حل مسائل دارندها و نظریهدر کاربرد عملی اندیشه

 هایشان به انجام تکالیف خویش به صورت موفق بپردازند و مسئولیت یادگیری خویش را بر عهده گیرند.ها و اندیشهاز آموخته
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 .وجود داردمثب  و معنادار های فراشناختی دانشجویان رابطه : بین سبک یادگیری واگرا با مهارت2 فرطی فرضیه

های فراشناختی دانشجویان و خرده نتایج حاصل از بررسی این فرضیه بیانگر آن بود که بین سبک یادگیری واگرا با مهارت

دهی و تفکر انتقادی( ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین سبک یادگیری واگرا با دهی، سازمان های آن )مرور ذهنی، بسطمقیاس

داری وجود دارد. این یافته با نتایج به دست آمده از پژوهشی که مؤید ختی رابطه منفی و معنیدهی فراشناخرده مقیاس خودنظم

( همخوانی ندارد 9945)همایونی و عبدالهی،  های فراشناختی فراگیران استوجود ارتباط معنادار بین سبک یادگیری واگرا با مهارت

)رعیتی،  دهی فراشناختی هستندهای خودنظممهارت سبک یادگیری واگرا با دار بینهایی که مؤید ارتباط معنیولی با نتایج پژوهش

 ( سازگاری دارد.9984، به نقل از منصوری، 9491؛ کارنز و همکاران، 9943

توان گفت که افراد با سبک یادگیری واگرا دارای قدرت تخیل و احساس قوی بوده و به دنبال در تبیین این یافته پژوهشی می

های ولی زاده (، اما از آن جایی که این پژوهش، هم راستا با نتایج پژوهش9949)مرادی و باشکوه اجیرلو،  وناگون هستندهای گجواب

های یادگیری بوده است که (، سبک یادگیری واگرا جزء آن دسته از سبک9999) ( و معیاری و همکاران9991) و همکاران

داری مشاهده نشده است و این های فراشناختی ارتباط معنیاند، بین این سبک و مهارتهکردترین استفاده را از آن میدانشجویان کم

هایی چون تخیل و خالقیت و احساسات چنان که باید بر مهارت یادگیری در کالس درس آن -بدان معناست که در جریان یاددهی

اند بین ونگی یادگیری خود دانش چندانی ندارند و نتوانستهشود و از طرف دیگر، خود دانشجویان نیز درباره چگدانشجویان تأکید نمی

کنند، مهارت های فراشناختی ارتباط برقرار کنند تا آن جایی که وقتی از سبک واگرا استفاده میمهارت های یادگیری خود باسبک

ی کشور به پرورش قوه تخیل دهنده آن است که در نظام آموزش عالآید و این نشانها پایین میدهی فراشناختی آنخودنظم

 گردد.شود و همچنان بر سطوا پایین حیطه شناختی مانند دانش تأکید میدانشجویان بها داده نمی

وجود مثب  و معنادار های فراشناختی دانشجویان رابطه مهارت کننده با: بین سبک یادگیری ج  3 فرطی فرضیه

 دارد.

های آن )مرور های فراشناختی دانشجویان و خرده مقیاسمهارت کننده بادگیری جذببررسی این فرضیه نشان داد که بین سبک یا

دهی فراشناختی( ارتباط معناداری وجود ندارد. این یافته با نتایج پژوهش دهی، تفکر انتقادی و خودنظمدهی، سازمان ذهنی، بسط

های یادگیری را مورد های فراشناختی و سبکیرهای مهارت( که ارتباط بین متغ9984، به نقل از منصوری، 9491) کارنز و همکاران

 اند، همسو و هم راستا نیست.تأیید قرار داده

کننده متمایل به فکر کردن و نگاه کردن بوده و در کسب و درک اطالعات گسترده و تبدیل آن به افراد دارای سبک یادگیری جذب

های (. در این پژوهش هم راستا با نتایج پژوهش9949باشکوه اجیرلو،  )مرادی و صورتی خالصه و دقیق و منطقی توانا هستند

کنند. کننده استفاده می( دانشجویان بیشتر از سبک یادگیری جذب9991) زاده و همکاران( و ولی9999) معیاری و همکاران

این دلیل باشد که در نظام آموزش عالی تواند به بنابراین، این دانشجویان در فکر کردن و خالصه کردن مطالب توانا هستند که می

های درسی به صورت خالصه و مختصر در اختیار دانشجویان قرار کشور، اغلب مطالب درسی در پایان نیمسال تحصیلی در قالب جزوه

کند تواند به کاهش حجم مطالب درسی و سهولت مطالعه و مدیریت زمان به دانشجویان کمک گیرند. این عمل هر چند که میمی

ها برای رسیدن به ها را از تالش بیشتر برای کسب دانش درباره فرایندهای شناختی خود و چگونگی استفاده بهینه از آنولی آن

های فراشناختی کننده و مهارتتواند سبب عدم ارتباط بین سبک یادگیری جذبدارد و همین امر میاهداف یادگیری بازمی

 دانشجویان شده باشد.

وجود مثب  و معنادار های فراشناختی دانشجویان رابطه مهارت : بین سبک یادگیری انطبای یابنده با4 یفرط فرضیه

 دارد.
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های فراشناختی دانشجویان و مهارت دهنده آن بود که بین سبک یادگیری انطباق یابنده بانتایج حاصل از بررسی این فرضیه نشان

دهی فراشناختی( ارتباط معناداری وجود ندارد. نظمدهی، تفکر انتقادی و خودازماندهی، س های آن )مرور ذهنی، بسطخرده مقیاس

های یادگیری مطابقت و های فراشناختی و سبک( مبنی بر وجود رابطه معنادار بین مؤلفه9943) این یافته با نتایج پژوهش رعیتی

 هم خوانی ندارد.

ان دارای این سبک یادگیری از طریق احساس کردن واقعیات و عمل کردن سبک یادگیری انطباق یابنده بدین معناست که فراگیر

ترین (. در پژوهش حاضر، سبک یادگیری انطباق یابنده بعد از سبک یادگیری واگرا کم9949)مرادی و باشکوه اجیرلو،  آموزندمی

( و معیاری و 9991) زاده و همکارانولی سبک یادگیری مورد استفاده توسط دانشجویان بوده است که از این منظر با نتایج پژوهش

( همخوانی دارد. با توجه به آن که در نظام آموزشی کشور حتی در سطح آموزش عالی هنوز کتاب درسی به عنوان 9999) همکاران

انات های امتحشود و ارزشیابی دانشجویان به ح،ور در جلسه و پاسخگویی به سؤالمرجع و منبع اصلی برنامه درسی محسوب می

شود. لذا فراگیران از فرصت ای مبذول نمیها از طریق حواس مختلف و تجربه عملی توجه ویژهشود؛ به یادگیری آنکتبی بسنده می

باشند. به دنبال چنین جوی شان محروم میتجربه کردن و یادگیری عملی، آموختن از طریق حواس و به اشتراک گذاردن تجربیات

کاری اطالعات دست دهی و دستاز تالش برای پردازش اطالعات، توجه، مرور و تمرین، سازمان در کالس درس، دانشجویان

اش عدم همبستگی بینند که نتیجهکشند، زیرا موفقیت در امر تحصیل را صرفاً به توفیق در افزایش محفوظات خود وابسته میمی

 شود.می هاهای فراشناختی آنمهارت بین سبک یادگیری انطباق یابنده با
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