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چکیده
هدف از این پژوهش تعیین رابطه سبکهای یادگیری با مهارتهای فراشناختی دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران جنوب بود .پژوهش حاضر بر حسب هدف آن از نوع پژوهشهای کاربردی ،و ازلحاظ گردآوری دادهها در زمره
تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری را کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب که در سال تحصیلی  49-49مشغول تحصیل بودند تشکیل داد ( .)N= 933بر اساس
جدول کرجیسی و مورگان  964نفر از دانشجویان به عنوان نمونه آماری ،بهصورت نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .برای
جمعآوری دادهها از دو پرسشنامه استاندارد سبکهای یادگیری کلب ( ) 9491و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریچ و
همکاران )9449 ،استفاده شد .روایی هر دو پرسشنامه از طریق متخصصین تأیید و پایایی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ
سنجیده شد که برای سبکهای یادگیری  ./918و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری  ./999به دست آمد که نشان از سطح
قابلقبول ابزار تحقیق بود .دادهها با استفاده از آزمون آماری کولموگراف -اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها و آزمون
همبستگی اسپیرمن مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد بین سبکهای یادگیری و
مهارتهای فراشناختی دانشجویان رابطه معنیداری وجود ندارد ( .)P<3/31همچنین بین سبکهای یادگیری همگرا ،واگرا،
جذبکننده و انطباق یابنده با مهارتهای فراشناختی دانشجویان رابطه معنیداری وجود ندارد ( )P<3/31ولی بین سبکهای
یادگیری همگرا و واگرا با خودنظمدهی فراشناختی به ترتیب رابطه مثبت و منفی معناداری وجود دارد (.)P≥3/31
واژگان کلیدی :سبکهای یادگیری ،مهارتهای فراشناختی ،تکنولوژی آموزشی.
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مقدمه
همه پیشرفتهای شگفتانگیز انسان در دنیای امروز ،زاییده یادگیری است (منبع التین) .انسان بیشتر شایستگیهای خود را از
طریق یادگیری به دست میآورد  .در گذشته تصور بر این بود که هوش ذاتی فرد که از والدین به ارث میرسد ،عامل مهم یادگیری
است .در حال حاضر ،بر این باورند که بخش مهمی از رفتارهای هوشمندانه را کارکردهای شناختی و فراشناختی تشکیل میدهند و
این کارکردها ،اکتسابی و تغییرپذیر محسوب میشوند (سیف .)9986 ،همچنین ،یادگیری فرایند تطابق و سازش با محیط است .این
فرایند در همه جا بهطور یکسان انجام نمیشود و فراگیران نیز به یک میزان و با یک سرعت نمیآموزند .انسانها در موقعیتهای
یکسان متفاوت عمل میکنند که شاید دلیل آن سبکهای متفاوت یادگیری آنان باشد (احدی و همکاران .)9999 ،از اواخر دهه
 ،9483بحث در مورد سبکهای یادگیری رونق پیدا کرد .سبکهای یادگیری شامل باورها یا اعتقادات ،رجحانها و رفتارهایی است
که افراد به کار میبرند تا در موقعیت یادگیری به خود کمک کنند (حسینی.)9988 ،
بهزعم سیف ( ،)9993انسان از طریق یادگیری رشد فکری پیدا میکند و تواناییهای ذهنی او فعلیت مییابد .افراد به تناسب
تفاوتهای فردی خود از سبکهای متفاوتی در یادگیری استفاده میکنند .بسیاری از مردم به این باورند که یادگیرندگان ،سبکها و
شیوههای یادگیری را به خودی خود کشف میکنند ،اما این اعتقاد اساس چندان درستی ندارد .یادگیرندگان سبکها و شیوههای
یادگیری را همچون دیگر تواناییها ،از راه تجربه یادگیری به دست میآورند (سیف .)9993 ،یکی از سبکهای یادگیری ،الگوی
یادگیری تجربی کلب است (کلب .)9499 ،در الگوی یادگیری تجربی کلب ،یادگیری دارای چرخهای چهار مرحلهای تصور شده که
به ترتیب شامل تجربه عینی ،مشاهده تعاملی ،آزمایشگری فعال و مفهومسازی انتزاعی است (کلب .)5331 ،در الگوی یادگیری فوق
دو بعد و چهار شیوه معرفی شده است .بعد اول شامل دو شیوه مشاهده تعاملی در مقابل آزمایشگری فعال و بعد دوم شیوه تجربه
عینی در مقابل مفهومسازی انتزاعی است که با ترکیب آنها ،چهار شیوه یادگیری واگرا ،همگرا ،جذبکننده و انطباقدهنده شکل
میگیرد (امامی پور و شمس اسفندآباد.)9996 ،
بورسکی ( ،)5339معتقد است که مهمترین مسئولیت مدرسان این است بفهمند که ذهن فراگیران چگونه کار میکند .یک مدرس
باید بداند که فراگیران به روشهای متفاوتی از هم یاد میگیرند که این موضوع بیانکننده تفاوت سبکهای یادگیری فراگیران
است .شناخت فرایندهای ذهنی در فرایند یاددهی-یادگیری ریشه در نظریههای شناختی یادگیری دارد که درصدد تبیین
فعالیتهای پیچیده شناختی مانند درک مطلب ،یادآوری و راهبردهای یادگیری هستند .بنابراین ،آگاهی از فرایندهای شناختی
انسان و نیز یافتن روشهایی به منظور تقویت و بهبود این تواناییها همواره مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت بوده است .اکنون
از فراگیران انتظار میرود بهطور انتقادی درباره آنچه که شنیدهاند یا خواندهاند بیندیشند؛ روابط بین ایدهها را بررسی کنند و در
فرایند تصمیمگیری درگیر شوند (کینگ .)9443 ،این فرایندهای ذهنی تحت عنوان فرایندهای شناختی دستهبندی میشوند و
دانش فرد درباره آنها و نحوه بهکارگیری آنها جهت تحقق اهداف یادگیری فراشناخت نامیده میشود (فالول .)9486 ،مهارتهای
فراشناختی شامل مرور ذهنی ،بسط دهی ،سازماندهی ،تفکر انتقادی و خودنظمدهی فراشناختی میباشند (پینتریچ و همکاران،
 .)9449در فراشناخت تأکید عمده بر آگاهی موجود انسانی از نظام شناختی خود است .بر این اساس ،یادگیرنده تالش میکند تا از
نظام شناختی خودآگاه شود ،راههای از میان بردن موانع یادگیری را بکاهد ،شیوههای بهینه یادگیری را پی ریزی کند و در همه
مراحل تفکر ،فعالیتهای خود را تنظیم نماید .افراد دارای قدرت باالی فراشناختی در فهم روابط بین واقعیات مسأله دقت میکنند،
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راهحل انتخابی خود را بررسی مینمایند ،مسائل پیچیده را در قالب مراحل جزئیتری تحلیل مینمایند و با سؤال کردن از خود،
جریان تفکرشان را کنترل میکنند (پانوورا و فیلیپو.)5339 ،
با نظر به این که روشها و سبکها ی یادگیری فراگیران تأثیر زیادی در یادگیری آنان دارد (بورسکی )5339 ،و این که مهارتهای
فراشناختی برای موفقیت در دوره های بعدی زندگی تحصیلی و شغلی بسیار ضروری هستند (ساقی و همکاران )9943 ،و
دانشجوی ان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی باالتر و نیز ورود به بازار کار و موفقیت در
این عرصه نیازمند بهرهگیری از سبکهای یادگیری مناسب و مهارتها ی فراشناختی هستند ،مسأله اصلی پژوهش حاضر بررسی
رابطه سبکهای یادگیری با مهارتهای فرا شناختی دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
بوده است.
تا دهه اخیر اغلب پژوهشهای انجامشده در رابطه با تعلیم و تربیت توسط معلمان و دبیران بر کارایی و مؤثر بودن شیوههای تدریس
متمرکز بوده و بیشتر معتقد بر ایجاد تغییرات در برنامههای آموزشی بودند و تأکید کمی بر فرایندهای یادگیری بهعنوان عوامل
پیشنیاز مربوط به بهرهمندی از برنامههای آموزشی و شیوه تدریس صورت میگرفت .کیفیت فرایند یادگیری ،اساساً وابسته به
فراوانی و میزان استفاده یادگیرندگان از راهبردهای مختلف یادگیری و سبکهای متفاوت آن است .بر همین اساس ،بررسی ظرفیت
یادگیرندگان در زمینه هدایت یادگیری خود در موقعیتهای تحصیلی در سالهای اخیر به یکی از موضوعات موردتوجه متخصصان
علوم تربیتی و تحصیلی تبدیل شده است .در همین راستا ،توانایی استفاده از سبکهای متفاوت یادگیری و راهکارهای فراشناختی
در یادگیری بهعنوان هسته مرکزی در فرایندهای یادگیری ،حل مسأله ،تصمیمگیری و غیره مد نظر قرار گرفته است (سیف،
.)9993
محققان معتقدند عدم همخوانی سبکهای یادگیری فراگیران با رشته تحصیلی آنان موجب دلسردی ،عدم موفقیت و در نهایت
منجر به انصراف از تحصیل میگردد (احدی و همکاران .)9999 ،عالوه براین ،بر حسب محتوا و شرایط آموزشی ،دانشجویان از
سبکهای گوناگون و در مواردی ترکیبی از آنها استفاده میکنند (کریمی و همکاران .)9999 ،از سوی دیگر ،فراشناخت نیز نقش
اساسی در یادگیری موفقیتآمیز ایفا میکند؛ بهطوریکه هرچه تواناییها و مهارتهای شناختی فراگیران باالتر باشد ،فرایندهای
یادگیری موفقیتآمیزتر خواهند بود .لذا معلمان باید در آموزش این مهارتها و شناساندن انواع مختلف سبکهای یادگیری به
فراگیران بکوشند تا از این طریق آنان را به یادگیرندگان فعال مبدل سازند (ساقی و همکاران.)9943 ،
بهطورکلی از یادگیری تعاریف متفاوتی از سوی صاحبنظران ارائه شده است که در اینجا به چند تعریف مهم اشاره میشود :یکی از
مشهورترین تعریفهای یادگیری ،تعریف کیمپل ( )9469میباشد .به گفته وی" ،یادگیری ،ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یا
رفتار بالقوه است که از تجربه ناشی میشود و نمیتوان آن را به حالتهای موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری یا داروها ایجاد
میشود ،نسبت داد( ".هوگنهان و السون  ،9448ترجمه سیف ،9988 ،ص .)59
یااادگیری سااطوا و انااواع گوناااگون دارد .معااروفتاارین طبقااهبناادی هاادفهااای آموزشاای کااه نااوعی طبقااهبناادی از انااواع
یاادگیری نیاز هسات ،توساط بنجاامین بلاوم و همکااران( ،)9416ترجماه سایف و علایآباادی ( ،)9989تادوین شاده اساات .در
این طبقهبندی ،هدفهای آموزشی به سه حوزه شناختی ،عاطفی ،و روانی ا حرکتی تقسیم شده است.
 -1حوزه شنناختی :داناش ،معلوماات و رشاد توانااییهاا و مهاارتهاای ذهنای را شاامل مایشاود .ماثالً ماا مطالاب مختلاف
درسی و غیردرسی چون فیزیک ،شیمی ،هنر و آداب و رسوم را یاد میگیریم.
 -2حننوزه طننا ی :بااا عالقااه ،انگیاازش ،قاادردانی و نگاارش سااروکار دارد .مااثالً مااا ابااراز محباات و خشاام یااا عواطااف را از
دیگران یاد میگیریم.
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 -3حننوزه روانننی ن حرکتننی :بااه فعالیاتهااا یااا مهاارتهااایی کااه هاام جنباه رواناای دارنااد و هام جنبااه جساامانی ،مربااوط
میشود .مثالً  ،ما ورزشهای مختلف مانند اتومبیلرانی یا استفاده از رایانه را یاد میگیریم.
برای بررسی مؤلفههای فراشناخت ابتدا باید تعریف دقیق از شناخت و فراشناخت داشته باشیم:
شننناخ  :طرقاای کااه در آنهااا اطالعااات پااردازش ماایشااوند ،یعناای راههااا و طرقاای کااه توسااط آنهااا بااه اطالعااات توجااه
ماایکناایم ،آنهااا را تشااخید داده ،بااه رمااز درماایآوریاام و در حافظااه نگاااه ماایداریاام و در صااورت نیاااز آنهااا را از حافظااه
فراخااوانی کاارده ،مااورد اسااتفاده قاارار ماایدهایم (بااایلر و اساانومن ،9449 ،ص .)943مااا از طریااق فرآیناادهای شااناختی جهااان
پیرامون خود را میشناسیم و به آن پاسخ میدهیم .به طور خالصه ،شناخت یعنی دانستن (سیف.)9986 ،
فراشننناخ  :فراشااناخت بااه دانااش فاارد درباااره فرآیناادهای شااناختی خااود و چگااونگی اسااتفاده مطلااوب از آنهااا باارای
رسیدن به هادفهاای یاادگیری اطاالق مایشاود (باایلر و اسانومن ،9449 ،ص  .)943باه طاور خالصاه ،فراشاناخت باه داناش
یا آگاهی فرد از نظاام شاناختی خاود و یاا باه دانساتن دربااره دانساتن اطاالق مایشاود (سایف ،9986 ،ص  .)16باهبیااندیگار
فراشااناخت هرگونااه دانااش یااا فعالیاات شااناختی اساات کااه موضااوع آن کنتاارل هاار جنبااه از اقاادامات شااناختی و تنظاایم آن
اساات .ایاان مقولااه ازآنجهاات فراشااناخت خوانااده ماایشااود کااه معنااای اصاالی آن «شااناخت در مااورد شااناخت» اساات .گمااان
ماایرود کااه مهااارتهااای فراشااناختی ،نقااش مهماای در انااواع فعالیااتهااا ازجملااه ردوباادل کااردن اطالعااات بااهصااورت کالماای،
ترغیب کالمای ،ن وشاتن ،فراگیاری زباان ،توجاه ،حال مسائله ،شاناخت اجتمااعی و اشاکال مختلاف خودآماوزی و کنتارل ایفاا
میکنند (فالول ،9499 ،ترجمه ماهر .)9988
مؤل ههای فراشناخ
مؤلفاههااای فراشاناخت را بااه طارق گوناااگون توصاایف کاردهانااد .فاالول ( ،)9489تأکیااد دارد کااه ایان مؤلفااههاا عبااارتانااد از:
دان اش درباااره فاارد ،تکلیااف و راهباارد .مؤلفااههااای مااورد تأییااد بااراون ( ،)9499عبااارتانااد از :طااراریاازی ،نظااارت و بااازبینی.
پاریس وینوگراد ( ،)9499معتقدناد کاه فراشاناخت دو جنباه اصالی را دربار مایگیارد کاه عباارتاناد از داناش و کنتارل خاود
و دانااش و کنتاارل فراینااد (بااه نقاال از مااارزینو و همکاااران ،9494 ،ترجمااه اح،اار .)9993 ،پینتااریچ و همکاااران (،)9449
راهبردهای فراشناختی را به دو مؤلفه ،تفکر انتقادی و خودنظمدهی فراشناختی تقسیم میکند:
الف -تفکر انتقادی :تفکار انتقاادی کاه عباارتاناد از باه کاار باردن داناش و اطالعاات قابالً فاراگرفتاه شاده در موقعیاتهاای
جدید و ارزشیابی اندیشههای موجود در یک موضوع درسی است.
ب -خاودنظمدهای فراشاناختی :یکای از راهبردهاای مهاارتهاای فراشاناختی خاودنظمدهای اسات کاه باه فراگیرناده کماک
میکند تا شناخت خود را نظارت ،هدایت و اداره نماید (به نقل از سیف و لطیفیان.)9499،
راهبردهااای فراشااناختی بااهعنااوان جنبااههااای خیلاای مهاام راهبردهااای یااادگیری شااناختهشاادهانااد .باار طبااق نظاار بااودنز و
همکاااران ( ،)9445فراشااناخت دو جنبااه اساساای را در برماایگیاارد :نخسااتین جنبااه ایاان اساات کااه یادگیرنااده از طبیعاات
تکالیف یادگیری و نیازهاایش بارای دسترسای باه تکاالیف آگااه اسات .دوماین جنباه ایان اسات کاه یادگیرناده ،داناش مرباوط
بااه تکمیاال تکلیااف یااادگیری را در اختیااار دارد .بنااابراین افااراد دارای راهبردهااای فراشااناختی ،دانااش اطالعااات جدیااد و
راهبردهای شناختی را دارند.
از نظاار بریاازین ( ،)9493راهبردهااای فراشااناختی در پاانج طبقااه راهبردهااای نظااارتی طبقااهبناادی شاادهانااد :برنامااهریاازی،
توجه ،رمزگردانی ،مرور و ارزشیابی.
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جوناستن ( )9499مای گویاد کاه در مجماوع ،هماه راهبردهاای فراشاناختی ،نظاارت کاردن بار فرایناد یاادگیری را هادف قارار
ماایدهنااد (بااه نقاال از هیسااو .)9448 ،نظااارت بااه طااور گسااترده در الگااویی کااه توسااط مااارکمن ( 9484و  )9488ارائااهشااده
مورد مطالعه قرار گرف تاه اسات .در تحقیقاات ماارکمن ،کودکاان متاونی را کاه شاامل مطالاب نااهمخوانی باود مایشانیدند اماا
اغلااب نماایتوانسااتند آنهااا را متوجااه شااوند .ایاان نتیجااه بااه عاادم توانااایی در نظااارت باار درک مااتن نساابت داده شااد.
بهطورکلی ،کودکان اغلاب نمای توانناد ایان ناوع مساائل را در ماتن متوجاه شاوند ،اماا بایاد تأکیاد کارد کاه بازر سااالن نیاز
درک خاااود را کاااامالً نظاااارت نمااایکنناااد (بکااار  ،9484بکااار و آندرساااون  ،9495ایپساااتین ،گلینبااار و برادلااای ،9499
گلینبااار  ،ویلکینساااون و ایپساااتین  ،9495تیاااک هاااومروف و کلاااوچکر  9499باااه نقااال از پریسااالی و همکااااران .)9498
همچنااین پاااریس وینگااوراد ( ،)9499در بحااث راهبردهااای فراشااناختی دو جنبااه دانااش و کنتاارل خااود و دانااش و کنتاارل
فرایند را مطرا میکنند.
راهبردهای یادگیری
یکاای از نکااات مهاام کااه همااواره مااورد تأکیااد شااناختگرایااان اساات آمااوزش پااذیری بساایاری از عواماال دخیاال در یااادگیری
است .شناختگرایاان در آثارشاان بار قابال یاادگیری باودن خالقیات ،حال مسائله ،راهبردهاای شاناختی و فراشاناختی تأکیاد
نمودهاند (بایلز و همکاران  5339به نقل از مصار آباادی  .)9993افاراد اغلاب تصاور مای کنناد کاه تنهاا ارائاه ماواد آموزشای باه
فراگیااران پاسااخگوی مساائولیت آنااان اساات .درحااالیکااه ایاان تصااور صااحیحی نیساات و ماادرس ،معلاام ،یااا مساائولین آمااوزش
باید راه و روش آموختن و یادگیری مواد ارائهشده را نیز به شاگردان بیاموزند (فردانش  ،9985ص.)961
در فعالیتهای آموزش عالوه بار برناماهریازی و ساازماندهای منطقای محتاوای آموزشای ،بایاد توجاه فراگیاران را باه اطالعاات
جلااب کاارد و بااه آنهااا یاااد داد کااه اطالعااات را در حافظااه بلندمدتشااان رمزگرداناای کننااد و زمااانی کااه ایاان اطالعااات را نیاااز
داشته باشند به درساتی آنهاا را بازیاابی کنناد .البتاه جلاب توجاه فراگیاران ،باه رمزگردانای اطالعاات و فرایناد بازیاابی آنهاا
همیشه کار آساانی نیسات .واقعیات اسافباار ایان اسات کاه اغلاب کودکاان و بازر سااالن ،یادگیرنادگان ناکارآمادی هساتند
(بااایلر و اساانومن  .)9449 ،بااه بیاناات دقیااق تاار؛ واقعیاات ایاان اساات کااه هنگااامی کااه ماهیاات تکلیااف یااادگیری تغییاار پیاادا
می کند فقاط انادکی از فراگیاران باه ایان فکار مایافتناد کاه متناساب باا ایان تغییار ،روشهاای رمزگردانای خاویش را تغییار
دهند (بایلر و اسنومن.)9449 ،
راهبردهااای یااادگیری ،حرکتاای هدفمنااد و ارادی هسااتند کااه شااخد در تااالش باارای افاازایش پیامااد یادیااار مطلااوب خااود بااه
کار میبرد (فالول ،9499 ،ترجمه مااهر ،)9988 ،یاا هار فعاالیتی کاه فراگیاران آن را در زماان یاادگیری باه کاار مایگیرناد تاا
بااه وساایله آن میااازان یااادگیری خاااود را افاازایش دهنااد (ماااایر ،ترجمااه فراهاااانی .)9986 ،واینشااتاین و ماااایر ()9496
راهبردهای یادگیری را روشهاایی تعریاف کارده اسات کاه یادگیرناده در فرایناد یاادگیری باه وسایله آنهاا اقادام باه انتخااب
و اکتساب اطالعاات و ساپس یکپارچاهساازی آنهاا مای نمایاد .همچناین کاارداش و املوناد (باه نقال از وار و داویناگ ،)5333
راهبردهای یاادگیری را ایانگوناه تعریاف کاردهاناد« :فعالیات هاای پیادا و پنهاان پاردازش اطالعاات کاه در هنگاام رمزگردانای
ال یادگرفتاه
به وسیله یاادگیری بارای تساهیل در اکتسااب و انادوزش اطالعاات جدیاد و نیاز بازیاابی صاحیح اطالعااتی کاه قاب ً
شااده اساات بااه کااار گرفتااه ماایشااود» .در تعریااف دیگاار فااالول ( ،)9486راهبردهااای یااادگیری را بااه راهبردهااای شااناختی و
فراشااناختی تقساایم ماایکنااد و معتقااد اساات کااه راهبردهااای شااناختی باارای تسااهیل یااادگیری و تکمیاال تکااالیف بااه کااار
میرود درحالیکاه راهبردهاای فراشاناختی باه منظاور باازبینی ایان پیشارفت ماورد اساتفاده قارار مایگیرناد .باهعباارتدیگار
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راهبردهااای شااناختی باارای پیشاارفت و دسااتیابی بااه اهااداف شااناختی اسااتفاده ماایشااوند و راهبردهااای فراشااناختی جهاات
نظارت بر این فرایندها به کار گرفته میشوند.
راهبردهای شناختی و فراشناختی
روش های کساب شاناخت و فراشاناخت باا اصاطالا راهبردهاا یاا اساتراتژیهاای شاناختی و فراشاناختی معاروفاناد" .راهبارد
یا استراتژی به یک نقشه کلای یاا مجموعاه ای از عملیاات ،کاه بارای رسایدن باه هادف معینای طاراریازی شاده اسات ،گفتاه
ماایشااود" (ساایف ،9986 ،ص  .)19راهبردهااای شااناختی ،ابزارهااای یااادگیری هسااتند .ایاان راهبردهااا درواقااع ،فرآیناادهای
حافظه هستند و شامل تکارار یاا مارور  ،بساط یاا گساترش معناایی و ساازماندهای مایباشاد .ایانهاا راهبردهاای یاادگیری و
یادآوری هستند .با کمک این راهبردهاای شاناختی مای تاوانیم اطالعاات تاازه را بارای ترکیاب باا اطالعاات آموختاهشاده قبلای
و ذخیرهسازی آنها در حافظه درازمدت آماده کنیم (سیف.)9986 ،
راهبردهااای فراشااناختی ،ابزارهااایی هسااتند باارای هاادایت و نظااارت باار راهبردهااای شااناختی .ازجملااه ایاان راهبردهااای
فراشناختی مای تاوان  :تعیاین هادف بارای یاادگیری ،طارا ساؤال دربااره مطاالبی کاه خواناده مایشاود ،ارزشایابی ،نظاارت و
تنظاایم ساارعت و زمااان مطالعااه را نااام باارد .بااه سااخن دیگاار ،یادگیرنااده بااه کمااک راهبردهااای فراشااناختی از راهبردهااای
شااناختی خااود حااداکثر اسااتفاده را ماایباارد (ساایف .)9986 ،در شااکل  9طبقااهبناادی انااواع راهبردهااای یااادگیری بااهطااور
خالصه بیان شده است:

راهبردهای یادگیری

راهبردهای شناختی

مرور ذهنی

بسط دهی

راهبردهای فراشناختی

سازماندهی

تفکر انتقادی

خود نظم دهی

شکل  :1بقهبندی انواع راهبردهای یادگیری

همچنین در جدول شماره  9چهار سبک شناختی که کلب از چهار شیوه یادگیری به دست آورده است اشاره مختصری میشود:
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جدول شماره  : 1چهار سبک شناختی
 -1تجربه طینی ):(CE
در این مرحله از چرخه یادگیری ،فرد بیشتر بر احساسات و تواناییهای خود متکی است و از
رویکرد منظم نسبت به حل مسئله و موقعیتها برخوردار است .در این مرحله ،فرد به احساسات
خود اعتماد میکند تا دارای ذهنی باز باشد و نسبت به امور و ق،ایا انعطافپذیرتر عمل کند.

یادگیری از راه احساس
 -9یادگیری از راه تجربههای خاص
 -5ارتباط داشتن با دیگران
 -9حساسیت نسبت به احساس و افراد

 -2مشاهده تأملی ):(RO

یادگیری از راه گوش کردن و دیدن

در این مرحله از چرخه یادگیری  ،فرد بیشتر ،اندیشهها و موقعیتها را از دیدگاههای متفاوت درک
می کند .در این موقعیت ،یادگیری فرد بر حوصله و عینیت و ق،اوت دقیق متکی است ولی الزاماً
اقدامی انجام نمیدهد .فرد برای تشکیل عقاید خود به افکار و نظریهها مراجعه میکند.

 -9مشاهده دقیق قبل از ق،اوت
 -5دیدن امور از زوایای مختلف
 -9جستجو برای یافتن معانی امور

 -9م هومسازی انتزاطی ):(AC

یادگیری از راه ت کر:

در این مرحله از یادگیری ،برای درک مسائل و موقعیتها از منطق و اندیشه بیشتر استفاده
میشود تا احساس .

 -9تحلیل منطقی اندیشهها
 -5طراحی نظامدار
 -9عمل کردن بر درک عقالنی از یک موقعیت

 -4آزمایشگاه فعال ):(AE

یادگیری از راه انجام دادن

یادگیری در این مرحله شکلی فعال به خود میگیرد ،یعنی بهصورت تجربه کردن ،با تأثیر گذاشتن
و تغییر موقعیت درمیآید .در این مرحله از یادگیری ،فرد رویکردی فعال و عالقه واقعی به کار
خواهد داشت تا اینکه صرفاً یک موقعیت را مشاهده کند.

 -9توانایی انجام دادن کارها
 -5خطر کردن
 -9تأثیر گذاشتن بر مردم و رویدادها از راه عمل کردن.

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

شیوههای یادگیری

واگرا

تجربه عینی +مشاهده تأملی

همگرا

مفهومسازی انتزاعی+
آزمایشگری فعال

 -9در بکار گیری علمی اندیشهها توانمند هستند.
 -5زمانی که پاسخ درست وجود دارد به خوبی در مسائل خاص تمرکز نمایند.
 -9میتوانند بر روی دالیل فرضی -قیاسی در مسائل خاص تمرکز نمایند.
 -9حساسیت به روابط اجتماعی ندارند.
 -1عالقه موشکافانه دارند و چیزهای خاصی را در علوم فنی انتخاب میکنند.
 -6خصلت طراحی کننده دارند.

جذبکننده

مفهومسازی انتزاعی +
مشاهده تأملی

 -9در به وجود آوردن مدلهای نظری توانا هستند.
 -5در برهان استقرایی بینظیرند.
 -9به مفاهیم انتزاعی توجه مینمایند.
 -9عالقه به ارتباطات اجتماعی دارند و کمتر به بهکارگیری علمی تئوریها توجه مینمایند.
 -1جذب علوم پایه و ریاضی میشوند.
 -6اغلب در تحقیقات کار میکنند و مسئولیتها را طراحی مینمایند.

انطباق یابنده

تجربه عینی +آزمایشگری
فعال

 -9در انجام دادن کارها بسیار توانا هستند.
 -5بیشتر خطر میکنند.
 -9زمانی که نیاز دارند به سرعت با شرایط فوری و ضروری سازگار میشوند و به خوبی عمل
مینمایند.
 -9مسائل را به صورت مشهودی حل مینمایند.
 -1برای کسب اطالعات بیشتر به مردم وابستهاند.
 -6اغلب در مشاغل مناسبی مثل بازاریابی و فروشندگی موفق هستند.

توضیحات
 -9دارای تخیل نیرومندی هستند
 -5در به وجود آوردن ایدهها مهارت دارند و مسائل را از زوایای گوناگونی میبینند.
 -9به مردم عالقهمند هستند.
 -9دارای عالئق فرهنگی وسیعی هستند.
 -1به علوم انسانی عالقه دارند.

در خصوص سبکهای یادگیری ،سبکهای شناختی و فراشناختی و تفاوتهای فردی در یادگیری پژوهشهای چندی در داخل و
خارج از کشور انجام شده است :موری -هاروی ( ،)9449ضمن تأکید بر تفاوتهای فردی در سبکهای یادگیری ،مطرا نمود که
وجود الگوهای مختلف از یادگیری در میان فراگیران ،منجر به پیچیدهتر شدن ساختار مفهومی فرآیند پردازش اطالعات شده است.
مباحث مربوط به تفاوتهای فردی در جنبههای سبکشناسی تفکر ،با طرا مفاهیمی چون سبکهای شناختی ،سبکهای یادگیری
و رویکردهای یادگیری ،جایگاهی ویژه را در تبیین علل و زمینههای یادگیری به خود اختصاص دادهاند ،که عنایت بر شیوههای مورد
رجحان فرد در فرآیند پردازش اطالعات دارند (الرنس .)9448 ،بلک وود ( ،)5393با بررسی رابطه بین مهارتهای فراشناخت و
موفقیت دانشجویان در 99کشور نتیجه گرفت که این مهارتها به تصمیمگیریهای مفید و مادامالعمر دانشجویان کمک میکند،
ضمن آن که شانس موفقیت آنها را در رشته تحصیلیشان افزایش میدهد .مازودمر ( ،)5393در تحقیقی که به بررسی رابطه بین
رویکردهای فراشناخت و یادگیری دانشگاه پرداخته بود ،دریافت که دانشجویانی که از راهبردهای فراشناخت استفاده میکنند،
فراگیران موفقتری هستند .بایلر و اسنومن ( ،)9449پژوهشهایی را نقل کردهاند که در آنها اسکات پاریس و همکارانش در
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سالهای  9499و  9496به دانشآموزان کالسهای چهارم و پنجم مهارتهای شناختی و فراشناختی را آموزش دادند .نتایج این
پژوهشها معلوم کردهاند که دانشآموزانی که اینگونه مهارتها به آنها آموزش داده شده است (گروه آموزش) ،در قیاس با
دانشآموزانی که از این مهارتها بیبهره ماندند (گروه گواه) ،در توانایی خواندن و فهمیدن مطالب جلوتر بودند .همچنین
دانشآموزان گروه آزمایشی از دانش آموزان گروه گواه نسبت به استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی و فواید آنها آگاهی
بیشتری کسب کردند .جرالد ( ،)5339در بررسی پژوهش های صورت گرفته در آمریکا در زمینه تأثیر راهبردهای فراشناختی در
پیشرفت تحصیلی چنین گزارش داده که در میان حوزههای پژوهشی ،بررسی تأثیر راهبردها بیشترین سهم را به خود اختصاص
داده است .بر اساس این پژوهشها خوانندگان مسلط تر ،انواع بیشتری از راهبردهای فراشناختی را مورد استفاده قرار میدادند و در
این زمینه پشتکار بیشتری نشان میدادند و معموالً از نظر پیشرفت تحصیلی در سطح باالتری قرار داشتند .چن ( ,)5393در بررسی
نقش فراشناخت در یادگیری دانشجویان دریافت که فراشناخت با کمک به تکمیل وظایف و انجام فعالیتهای حل مسئله ،یادگیری
را بهبود میبخشد.
در ایران نیز فوالدچنگ ( ،)9996دهقانی و همکاران ( ،)9996امینی یزدی و عالی ( ،)9998نشان دادهاند که آموزش و کاربرد این
راهبردها در یادگیری اثربخش بوده است و موجب پیشرفت تحصیلی میشود .ولی زاده و همکاران ( ،)9991به بررسی سبکهای
یادگیری دانشجویان پرستاری دانشگاه تبریز پرداختهاند و نتیجه گرفتند که دانشجویان بیشتر از سبک یادگیری جذبکننده و
همگرا استفاده میکنند .مطابق با پژوهش معیاری و همکاران ( ،)9999که در آن به مقایسه سبک یادگیری دانشجویان پزشکی
دانشگاه همدان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان پرداخته بودند .سبکهای یادگیری دانشجویان جذبکننده و همگرا بوده
است .در بررسی ساقی و همکاران ( ،)9943با عنوان بررسی سبکهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی باواسطه گری راهبردهای
فراشناختی ،از بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ارسنجان تعداد  558نفر به شیوه خوشهای انتخابشده و پرسشنامه سبکهای
یادگیری کلب و آگاهیهای فراشناختی را تکمیل کردند .نتایج با استفاده از روشهای تحلیل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر
مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که دانشجویان با استفاده از راهبردها و آگاهیهای فراشناختی ،اطالعات تازه را با
اطالعات قبلی آموخته و ذخیرهشده ترکیب نموده و یادگیری خود را تقویت میکنند .در بررسی همایونی و عبدالهی ( ،)9945با
عنوان بررسی رابطه بین سبکهای یادگیری کلب و مهارتها ی فراشناختی و نقش آن در موفقیت تحصیلی ،برای جمعآوری
دادههای مربوط به سبکهای یادگیری از پرسشنامه سبکهای یادگیری کلب و برای مهارتهای فراشناختی از پرسشنامه
مهارتهای فراشناختی استفاده شد .نتایج نشان داد که بین سبکهای یادگیری و مهارتها ی فراشناختی و موفقیت تحصیلی
دروس ریاضی و زبان انگلیسی ،رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .رعیتی( ،)9943در پژوهش خود به بررسی رابطهی بین
سبکهای یادگیری با مؤلفههای حالت فراشناختی در دانشجویان دختر دانشکدهی علوم انسانی دانشگاه گیالن پرداخت .این
پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود .یافتهها نشان داد که بین تمام مؤلفههای حالت فراشناختی و سبکهای یادگیری به جز
سبک یادگیری مبتنی بر کاربرد همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد .عالوه بر آن از بین چهار سبک یادگیری و چهار مؤلفهی
حالت فراشناختی ،به ترتیب سبک معطوف به معنا و هدف و راهبرد شناختی ،قوییترین پیشبینی کنندههای عملکرد تحصیلی
ظاهر شدند .شاملو ( ،)9945در پژوهش خود به تعیین نقش سبکهای یادگیری و نگرش تحصیلی در پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان پایه سوم و چهارم دوره متوسطه شهر مالیر پرداخته است .نتایج نشان داد که بین نگرش به رشته تحصیلی
دانشآموزان بر اساس سبکهای یادگیری آنان تفاوت وجود دارد اما بین نگرش به رشته تحصیلی بر اساس پایه تحصیلی تفاوتی
وجود نداشت .بین سبکهای یادگیری دانشآموزان بر اساس رشته تحصیلی تفاوت وجود داشت ،اما بین سبکهای یادگیری بر
اساس جنسیت و پایه تحصیلی تفاوتی وجود نداشت .همچنین بین سبکهای یادگیری دانشآموزان بر اساس پیشرفت تحصیلی
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آنان تفاوت وجود داشت .او در تحقیق خود به این نتیجه رسید که رشته تحصیلی پیشبینی کننده معتبری از نگرش تحصیلی
دانشآموزان است.
با توجه به مطالب فوق هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه سبکهای یادگیری با مهارتهای فراشناختی دانشجویان رشته
تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب است .هدف های فرعی پژوهش به شرا زیر است:
 تعیین رابطه بین سبک یادگیری همگرا با مهارتهای فراشناختی دانشجویان تعیین رابطه بین سبک یادگیری واگرا با مهارتهای فراشناختی دانشجویان تعیین رابطه بین سبک یادگیری جذبکننده با مهارتهای فراشناختی دانشجویان تعیین رابطه بین سبک یادگیری انطباقدهنده با مهارتهای فراشناختی دانشجویانروش تحقیق
پژوهش حاضر بر حسب هدف آن از نوع پژوهش های کاربردی ،و از لحاظ گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی از نوع
همبستگی است .جامعه آماری را کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران جنوب که در سال تحصیلی  49-49مشغول تحصیل بودند تشکیل داد ( .)N= 933بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران 964
نفر از دانشجویان به عن وان نمونه آماری انتخاب شدند .روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری خوشه ای بود .برای جمع آوری داده
ها از دو پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب ( ) 9491و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریچ و همکاران)9449 ،
استفاده شد .پرسشنامه سبک یادگیری کلب شامل  95سؤال است و هر سؤال  9گزینه دارد که مربوط به تجربه عینی ،مشاهده
تعاملی ،مفهومسازی انتزاعی و آزمایشگری فعال است .نمونهها ی پژوهش گزینه پیشنهادی خود را با توجه به اهمیت شیوه یادگیری
خود از نمره  9تا  9رتبهبندی میکنند .اگر گزینههای پیشنهادی با شیوه یادگیری نمونه مورد پژوهش کامالً تا حدی ,اندکی ,خیلی
کم ,مطابقت داشته باشد به ترتیب نمره  9تا  9برای آنها منظور میشود .با جمع هر یک از این  9گزینه در  95جمله پرسشنامه
چهار نمره به دست میآید که شیوههای یادگیری فرد را نشان میدهد ،از تفریق مفهومسازی انتزاعی از تجربه عینی ،و آزمایشگری
فعال از مشاهده تعاملی دو نمره به دست میآید .این دو نمره بر روی محور مختصات قرار میگیرند .در یک سر محور عمودی
مفهوم سازی انتزاعی در انتهای دیگران تجربه عینی و در یک سر محور افقی آزمایشگری فعال و در انتهای دیگران مشاهده تعاملی
قرار میگیرد .این دو محور  9ربع یک مربع را تشکیل میدهند که ربع آن بیانگر یکی از سبکهای یادگیری واگرا ،جذبکننده,
همگرا و سبک انطباق یابنده هستند .ضریب اعتبار پرسشنامه سبکهای یادگیری کلب ( )9491به روش آلفای کرونباخ در نمونه
اصلی بین  3/85تا  3/99و به روش دو نیمه کردن  3/ 89تا  3/91گزارش گردیده است (کلب ،9491 ،به نقل از امامی پور و شمس
اسفندآباد .)9996 ،در ایران نیز یارمحمدی ( ،)9984با اجرای پرسشنامه مذکور بر روی  996نفر از دانشجویان دختر و پسر ،ضمن
تأیید ساختار علمی پرسشنامه ،ضریب آلفای کرونباخ  3/89برای تجربههای عینی 3/89 ،برای مشاهده تعاملی 3/69 ،برای
مفهومسازی انتزاعی و  3/85برای آزمایشگری فعال را گزارش نموده است .پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و
همکاران در سال  9449ساخته شده است .این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشده  99آیتمی برای ارزیابی راهبردهای انگیزشی و
راهبردهای یادگیری در دانشجویان و دانشآموزان است .پینتریچ ،اسمیت ،گارسیا و مک کیجی( ،)9449پرسشنامه راهبردهای
انگیزشی برای یادگیری را طراحی کردند .هدف پرسشنامه این بود که اطالعاتی درباره عادتهای مطالعه ،مهارتهای انگیزش و
یادگیری دانشآموزان برای تکالیف مدرسه جمعآوری کند .با توجه به آگاهی از این اطالعات میتوان مهارتهای انگیزش و یادگیری
خود را تغییر داد چون این راهبردها قابل یادگیری هستند .این پرسشنامه دو بخش دارد .بخش نخست راهبردهای انگیزشی و بخش
دوم راهبردهای یادگیری را ارزیابی میکند .ضرایب پایایی خرده مقیاسهای خود کارآمدی ،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان،
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استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را با روش آلفای کرونباخ به ترتیب  3/89 ،3/99 ،3/81 ،3/98 ،3/94تعیین کردند.
موسوی نژاد ( )9986نیز برای بررسی روایی این پرسشنامه از روش روایی محتوایی و تحلیل عاملی استفاده کرده و سه عامل
راهبرهای شناختی سطح پایین ،راهبردهای شناختی سطح باال و خود نظم دهی فراشناختی را استخراج کرد .او برای تعیین پایایی
عوامل فوق به ترتیب ضرایب آلفای  3/3،84/49و  3/99را گزارش نمود .در این پژوهش جهت بررسی پایایی از روش آماری آلفای
کرون باخ بر رویدادههای به دست آمده در مرحله پیش آزمون ( 96نفر) استفاده شد که به ترتیب برای خرده مقیاسهای خود
کارآمدی ،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان ،استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی  3/89 ،3/99 ،3/88 ،3/96 ،3/91به
دست آمد .روایی هر کدام از پرسشنامه توسط متخصصین جهت اجرا تدیید شد .در نهایت برای آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده
از نرمافزار  ،SPSSابتدا از آزمون آماری کولموگراف -اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها استفاده شده است .سپس ،با
توجه به عدم تأیید نرمال بودن توزیع دادهها ،آزمون همبستگی اسپیرمن برای تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش مورد استفاده قرار
گرفته است .آزمون اسپیرمن مترادف ناپارامتریک ضریب همبستگی پیرسون است (غیاثوند ،9945 ،ص  )999و در آن به جای
استفاده از نمرات اصلی از رتبههای آنان استفاده خواهد شد (طلوعی اشلقی و صفاکیش ،9994 ،ص .)539
یافته ها
شاخصهای توصی ی (گرایش مرکزی و پراکندگی) متغیرهای تحقیق :ابتدا در جدول شماره  ،5به شاخصه های توصیفی
(گرایش مرکزی و پراکندگی) متغیرهای تحقیق اشاره شده است.
مقادیر مربوط به شاخصهای توصی ی (گرایش مرکزی و پراکندگی) متغیرهای تحقیق
مؤل هها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

سبکهای یادگیری (کل)

964

93/338

3/993

سبک همگرا

964

95/949

5/666

سبک واگرا

964

58/959

5/694

سبک جذبکننده

964

95/943

9/983

سبک انطباق یابنده

964

58/659

9/914

مهارتهای فراشناختی (کل)

964

9/899

3/145

مرور ذهنی

964

9/995

9/956

بسط دهی

964

9/913

3/935

سازماندهی

964

9/199

3/933

تفکر انتقادی

964

9/839

9/949

خود نظم دهی فراشناختی

964

1/336

3/684

باار ایاان اساااس جاادول فااوق ،میااانگین ساابکهااای یااادگیری مشااارکتکنناادگان در ایاان پااژوهش ( )93/338و مهااارتهااای
فراشناختی آنان ( )9/899بوده است.
ابتاادا بااه منظااور بررساای نرمااال بااودن توزیااع دادههااا از آزمااون کولمااوگراف-اساامیرنف اسااتفاده شااده اساات کااه نتااایج آن در
جدول زیر ارائه شده است.
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جدول  :3مقدار و سطح معنیداری آزمون کولموگراف -اسمیرنف برای مؤل ههای تحقیق
مقدار

سطح

آزمون

معنیداری

سبکهای یادگیری (کل)
سبک همگرا

9/699
9/319

3/333
3/598

دادهها از توزیع نرمال پیروی نمیکنند
دادهها از توزیع نرمال پیروی میکنند

سبک واگرا
سبک جذبکننده

9/533
9/369

3/995
3/539

دادهها از توزیع نرمال پیروی میکنند
دادهها از توزیع نرمال پیروی میکنند

مؤل هها

نتیجه

سبک انطباق یابنده

3/959

3/138

دادهها از توزیع نرمال پیروی میکنند

مهارتهای فراشناختی (کل)

5/313

3/333

دادهها از توزیع نرمال پیروی نمیکنند

مرور ذهنی
بسط دهی
سازماندهی

9/591
9/514
3/489

3/939
3/399
3/935

دادهها از توزیع نرمال پیروی میکنند
دادهها از توزیع نرمال پیروی میکنند
دادهها از توزیع نرمال پیروی میکنند

تفکر انتقادی
خود نظم دهی فراشناختی

9/885
9/989

3/339
3/396

دادهها از توزیع نرمال پیروی نمیکنند
دادهها از توزیع نرمال پیروی نمیکنند

نتاایج جادول  ،9حااکی از آن اساات کاه در ماورد مؤلفاههااای کلای تحقیاق (سابکهااای یاادگیری و مهاارتهاای فراشااناختی)
سطح معناداری کام تار از  3/31مایباشاد و توزیاع داده هاا نرماال نیسات .بناابراین ،باا توجاه باه ایان کاه نرماال باودن توزیاع
دادهها در ماورد مؤلفاههاای کلای و برخای از خارده مقیااسهاا تأییاد نشاده اسات ،نمایتاوان از آزماونهاای پارامتریاک بارای
تجزیه و تحلیل فرضیه هاای پاژوهش اساتفاده کارد .لاذا باه جاای اساتفاده از نمارات اصالی از رتباههاای آناان اساتفاده خواهاد
شاد (طلااوعی اشاالقی و صاافاکیش ،9994 ،ص  .)539بااه عبااارت دیگاار ،باارای بررساای رابطااه بااین متغیرهااا از آزمااون اسااپیرمن
که مترادف ناپارامتریک ضریب همبستگی پیرسون است ،استفاده میشود (غیاثوند ،9945 ،ص .)999
فرضیه اصلی پژوهش :بین سبک های ینادگیری بنا مهنارتهنای فراشنناختی دانشنجویان رابطنه مثبن

و معننادار

وجود دارد.

جاادول  ،9معاارف آزمااون همبسااتگی اسااپیرمن بااین دو متغیاار ساابکهااای یااادگیری و مهااارتهااای
فراشناختی دانشجویان است.
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جدول  :4نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در خصوص رابطه سبکهای یادگیری با مهارتهای فراشناختی دانشجویان
مهارتهای فراشناختی (کل)
همبستگی اسپیرمن

-3/381

سطح معناداری

3/995

تعداد

964

سبکهای یادگیری (کل)

بااا توجااه بااه جاادول  ،9ماایتااوان گفاات کااه سااطح معناااداری در مااورد رابطااه بااین ساابکهااای یااادگیری و مهااارتهااای
فراشااناختی براباار بااا  3/995ماایباشااد کااه از  3/31بیشااتر اساات .بنااابراین ،بااین ساابکهااای یااادگیری و مهااارتهااای
فراشناختی رابطه معناداری وجود ندارد (.)P <3/31
فرضیه فرطی  :1بین سنبک ینادگیری همگنرا بنا مهنارت هنای فراشنناختی دانشنجویان رابطنه مثبن

و معننادار

وجود دارد.

جاادول  ،1معاارف آزمااون همبسااتگی اسااپیرمن بااین متغیاار ساابک یااادگیری همگاارا بااا مهااارتهااای
فراشناختی دانشجویان است.
جدول  :1نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در خصوص رابطه سبک یادگیری همگرا با مهارتهای فراشناختی دانشجویان

سبک یادگیری
همگرا

مهارتهای
فراشناختی

مرور
ذهنی

بسط
دهی

سازماندهی

تفکر
انتقادی

خودنظمدهی
فراشناختی

همبستگی اسپیرمن

3/991

3/391

3/339

3/396

3/399

3/999

سطح معناداری

3/999

3/619

3/463

3/699

3/945

3/394

تعداد

964

964

964

964

964

964

باا توجاه بااه جادول  ،1مایتاوان گفات کااه باین ساابک یاادگیری همگاارا باا مهاارتهااای فراشاناختی و خاارده مقیااسهااای آن
(ماارور ذهناای ،بسااط دهاای ،سااازماندهاای و تفکاار انتقااادی) ارتباااط معناااداری وجااود ناادارد ( )P <3/31ولاای بااین ساابک
یادگیری همگرا با خرده مقیاس خودنظمدهی فراشناختی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (.)P ≥3/31
فرضیه فرطی  :2بین سبک یادگیری واگرا بنا مهنارتهنای فراشنناختی دانشنجویان رابطنه مثبن

و معننادار وجنود

دارد.
جاادول  ،6معاارف آزمااون همبسااتگی اسااپیرمن بااین متغیرهااای ساابک یااادگیری واگاارا بااا مهااارتهااای فراشااناختی دانشااجویان
میباشد.
جدول  :6نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در خصوص رابطه سبک یادگیری واگرا با مهارتهای فراشناختی دانشجویان

سبک یادگیری
واگرا
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مهارتهای
فراشناختی

مرور
ذهنی

بسط
دهی

سازماندهی

تفکر
انتقادی

خود نظم دهی
فراشناختی

همبستگی اسپیرمن

-3/995

-3/361

3/396

-3/389

-/394

-3/996

سطح معناداری

3/361

3/944

3/993

3/914

3/695

3/393

تعداد

964

964

964

964

964

964
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بااا توجااه بااه جاادول  ،6ماایتااوان گفاات کااه بااین ساابک یااادگیری واگاارا بااا مهااارتهااای فراشااناختی دانشااجویان و خاارده
مقیاااسهااای آن (ماارور ذهناای ،بسااط ده ای ،سااازمانده ای و تفکاار انتقااادی) ارتباااط معناااداری وجااود ناادارد ( )P <3/31ولاای
بین سبک یادگیری واگرا با خرده مقیاس خودنظمدهی فراشناختی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (.)P ≥3/31
فرضنیه فرطننی  :3بنین سننبک ینادگیری جن

کننننده بنا مهننارتهنای فراشننناختی دانشنجویان رابطننه مثبن

و

معنادار وجود دارد.
جاادول  ،8معاارف آزمااون همبسااتگی اسااپیرمن بااین متغیرهااای ساابک یااادگیری جااذبکننااده بااا مهااارتهااای فراشااناختی
دانشجویان است.
جدول  :7نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در خصوص رابطه سبک یادگیری ج

کننده با مهارتهای فراشناختی

دانشجویان

سبک یادگیری
جذبکننده

مهارتهای
فراشناختی

مرور
ذهنی

بسط
دهی

سازماندهی

تفکر
انتقادی

خود نظم دهی
فراشناختی

همبستگی اسپیرمن

3/359

3/336

-3/339

3/319

3/359

-3/398

سطح معناداری

3/869

3/499

3/489

3/199

3/864

3/956

تعداد

964

964

964

964

964

964

با توجه به جدول  ،8مایتاوان گفات کاه باین سابک یاادگیری جاذبکنناده باا مهاارتهاای فراشاناختی دانشاجویان و خارده
مقیاااسهااای آن (ماارور ذهناای ،بسااط ده ای ،سااازمانده ای ،تفکاار انتقااادی و خااودنظمدهاای فراشااناختی) ارتباااط معناااداری
وجود ندارد (.)P <3/31
فرضیه فرطی  :4بین سبک ینادگیری انطبنای یابننده بنا مهنارت هنای فراشنناختی دانشنجویان رابطنه معننادار و
مثب

وجود دارد.

جاادول  ،9معاارف آزمااون همبسااتگی اسااپیرمن بااین متغیرهااای س ابک یااادگیری انطباااق یابنااده بااا مهااارتهااای فراشااناختی
دانشجویان میباشد.
جدول  :9نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در خصوص رابطه سبک یادگیری انطبای یابنده با مهارتهای فراشناختی
دانشجویان

سبک یادگیری
انطباق یابنده

مهارتهای
فراشناختی

مرور
ذهنی

بسط
دهی

سازماندهی

تفکر
انتقادی

خود نظم دهی
فراشناختی

همبستگی اسپیرمن

-3/354

-3/359

3/399

-3/381

-/393

3/338

سطح معناداری

3/836

3/898

3/699

3/999

3/635

3/493

تعداد

964

964

964

964

964

964

با توجه به جدول  ،9میتاوان گفات کاه باین سابک یاادگیری انطبااق یابناده باا مهاارتهاای فراشاناختی دانشاجویان و خارده
مقیاااسهااای آن (ماارور ذهناای ،بسااط ده ای ،سااازمانده ای ،تفکاار انتقااادی و خااودنظمدهاای فراشااناختی) ارتباااط معناااداری
وجود ندارد (.)P<3/31
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بحث و نتیجه گیری
هادف از ایان پاژوهش تعیااین رابطاه سابکهااای یاادگیری باا مهااارتهاای فراشاناختی دانشااجویان رشاته تکنولاوژی آموزشاای
دانشااگاه آزاد اسااالمی واحااد تهااران جنااوب بااود .ایاان مطالعااه در قالااب دو پرسشاانامه اسااتاندارد ساابک هااای یااادگیری کلااب
( )9491و راهبردهاای انگیزشاای بارای یااادگیری (پینتااریچ و همکااران )9449 ،بررساای شاد .در ایاان بخااش هار یااک از فرضاایه
های تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
فرضیه اصلی پژوهش :بین سبکهای یادگیری با مهارتهای فراشناختی دانشجویان رابطه مثب

و معنادار وجود دارد.

نتایج حاصل از بررسی این فرضیه نشان داد که بین سبکهای یادگیری با مهارتهای فراشناختی دانشجویان رابطه معناداری وجود
ندارد .این یافته با نتایج پژوهش همایونی و عبدالهی ( ،)9945مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین سبکهای یادگیری و
مهارتهای فراشناختی ،مطابقت و همخوانی ندارد.
در تبیین این یافته پژوهشی میتوان گفت با وجود آن که سبکهای یادگیری و مهارتهای فراشناختی از عوامل مهم و کلیدی در
موفقیت تحصیلی دانشجویان به حساب میآیند (رعیتی ،)9943 ،اما در فرایند یاددهی -یادگیری مؤلفههای دیگری همچون کیفیت
روش تدریس ،ف،ای آموزشی ،ویژگیهای شناختی ،عاطفی و روانی -حرکتی فراگیران نیز مؤثر میباشند .عدم تأیید رابطه بین
سبکهای یادگیری با مهارتهای فراشناختی در این پژوهش این مسئله را خاطرنشان میسازد که استادان باید بدانند که دانشجویان
به روشهای متفاوتی از هم یاد میگیرند که این موضوع بیانکننده تفاوت سبکهای یادگیری فراگیران است .لذا باید در کالس
درس فرصت های متفاوتی را برای تجارب یادگیری به وجود آورند و فرایند یاددهی -یادگیری را صرفاً به مطالعه کتابها و منابع
پژوهشی توسط خود دانشجو محدود نکنند ،بلکه با به وجود آوردن فرصتهای ابراز وجود در کالس به دانشجویان خود امکان
یادگیری مشارکتی و یادگیری در ف،ای کالس را بدهند.
فرضیه فرطی  :1بین سبک یادگیری همگرا با مهارتهای فراشناختی دانشجویان رابطه مثب

و معنادار وجود دارد.

بررسی این فرضیه حاکی از آن بود که بین سبک یادگیری همگرا با مهارتهای فراشناختی و خرده مقیاسهای آن (مرور ذهنی،
بسط دهی ،سازمان دهی و تفکر انتقادی) ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین سبک یادگیری همگرا با خرده مقیاس خودنظمدهی
فراشناختی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهش همایونی و عبدالهی ( ،)9945درباره تأیید رابطه مثبت و
معنادار بین سبک یادگیری همگرا با مهارتهای فراشناختی مطابقت ندارد ولی با نتایج پژوهشهای رعیتی ( )9943و کارنز و
همکاران ( ،9491به نقل از منصوری )9984 ،مبنی بر وجود رابطه معنیدار بین سبکهای یادگیری همگرا با خودنظمدهی
فراشناختی همسو و هم راستا است.
خودنظمدهی در یادگیری از مقولههایی است که به نقش فرد در فرایند یادگیری میپردازد .یادگیری در این رویکرد ،فرایندی سازنده
است و فراگیران بالقوه قادر به مهار و تنظیم فرایند یادگیری هستند .آنها میتوانند بر جوانب متفاوت شناخت ،انگیزش و رفتار و نیز
بر محیط پیرامون خود نظارت و نظم دهی را اعمال نمایند (زیمرمان .)5333 ،فراگیرانِ با مهارت بیشتر در خودنظمدهی ،تجارب
یادگیری خود را فعاالنه و از راههای بسیار متنوع هدایت می کنند و هر زمانی که ضرورت داشته باشد ،راهبردهای یادگیری مورد
استفاده را در پاسخ به ملزومات خود ،ویژگی تکلیف و شرایط محیط تغییر میدهند و به گونهای موفقیتآمیز به تثبیت و افزایش
سطح انگیزش خود در مدتی که به انجام تکالیف اشتغال دارند ،میپردازند (زیمرمان .)5339 ،از آن جایی که در پژوهش حاضر،
سبک یادگیری همگرا دومین سبک یادگیری پر کاربرد بین دانشجویان میباشد و افراد با سبک یادگیری همگرا بیشترین توانایی را
در کاربرد عملی اندیشهها و نظریهها در حل مسائل دارند (مرادی و باشکوه اجیرلو)9949 ،؛ این دانشجویان میتوانند با استفاده عملی
از آموختهها و اندیشه هایشان به انجام تکالیف خویش به صورت موفق بپردازند و مسئولیت یادگیری خویش را بر عهده گیرند.
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فرضیه فرطی  :2بین سبک یادگیری واگرا با مهارتهای فراشناختی دانشجویان رابطه مثب

و معنادار وجود دارد.

نتایج حاصل از بررسی این فرضیه بیانگر آن بود که بین سبک یادگیری واگرا با مهارتهای فراشناختی دانشجویان و خرده
مقیاسهای آن (مرور ذهنی ،بسط دهی ،سازمان دهی و تفکر انتقادی) ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین سبک یادگیری واگرا با
خرده مقیاس خودنظمدهی فراشناختی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد .این یافته با نتایج به دست آمده از پژوهشی که مؤید
وجود ارتباط معنادار بین سبک یادگیری واگرا با مهارتهای فراشناختی فراگیران است (همایونی و عبدالهی )9945 ،همخوانی ندارد
ولی با نتایج پژوهشهایی که مؤید ارتباط معنیدار بین سبک یادگیری واگرا با مهارتهای خودنظمدهی فراشناختی هستند (رعیتی،
9943؛ کارنز و همکاران ،9491 ،به نقل از منصوری )9984 ،سازگاری دارد.
در تبیین این یافته پژوهشی می توان گفت که افراد با سبک یادگیری واگرا دارای قدرت تخیل و احساس قوی بوده و به دنبال
جوابهای گوناگون هستند (مرادی و باشکوه اجیرلو ،)9949 ،اما از آن جایی که این پژوهش ،هم راستا با نتایج پژوهشهای ولی زاده
و همکاران ( )9991و معیاری و همکاران ( ،)9999سبک یادگیری واگرا جزء آن دسته از سبکهای یادگیری بوده است که
دانشجویان کمترین استفاده را از آن میکردهاند ،بین این سبک و مهارتهای فراشناختی ارتباط معنیداری مشاهده نشده است و این
بدان معناست که در جریان یاددهی -یادگیری در کالس درس آن چنان که باید بر مهارتهایی چون تخیل و خالقیت و احساسات
دانشجویان تأکید نمیشود و از طرف دیگر ،خود دانشجویان نیز درباره چگونگی یادگیری خود دانش چندانی ندارند و نتوانستهاند بین
سبکهای یادگیری خود با مهارت های فراشناختی ارتباط برقرار کنند تا آن جایی که وقتی از سبک واگرا استفاده میکنند ،مهارت
خودنظمدهی فراشناختی آنها پایین میآید و این نشاندهنده آن است که در نظام آموزش عالی کشور به پرورش قوه تخیل
دانشجویان بها داده نمیشود و همچنان بر سطوا پایین حیطه شناختی مانند دانش تأکید میگردد.
فرضیه فرطی  :3بین سبک یادگیری ج

کننده با مهارتهای فراشناختی دانشجویان رابطه مثب

و معنادار وجود

دارد.
بررسی این فرضیه نشان داد که بین سبک یادگیری جذبکننده با مهارتهای فراشناختی دانشجویان و خرده مقیاسهای آن (مرور
ذهنی ،بسط دهی ،سازماندهی ،تفکر انتقادی و خودنظم دهی فراشناختی) ارتباط معناداری وجود ندارد .این یافته با نتایج پژوهش
کارنز و همکاران ( ،9491به نقل از منصوری )9984 ،که ارتباط بین متغیرهای مهارتهای فراشناختی و سبکهای یادگیری را مورد
تأیید قرار دادهاند ،همسو و هم راستا نیست.
افراد دارای سبک یادگیری جذب کننده متمایل به فکر کردن و نگاه کردن بوده و در کسب و درک اطالعات گسترده و تبدیل آن به
صورتی خالصه و دقیق و منطقی توانا هستند (مرادی و باشکوه اجیرلو .)9949 ،در این پژوهش هم راستا با نتایج پژوهشهای
معیاری و همکاران ( )9999و ولیزاده و همکاران ( )9991دانشجویان بیشتر از سبک یادگیری جذبکننده استفاده میکنند.
بنابراین ،این دانشجویان در فکر کردن و خالصه کردن مطالب توانا هستند که میتواند به این دلیل باشد که در نظام آموزش عالی
کشور ،اغلب مطالب درسی در پایان نیمسال تحصیلی در قالب جزوه های درسی به صورت خالصه و مختصر در اختیار دانشجویان قرار
میگیرند .این عمل هر چند که می تواند به کاهش حجم مطالب درسی و سهولت مطالعه و مدیریت زمان به دانشجویان کمک کند
ولی آن ها را از تالش بیشتر برای کسب دانش درباره فرایندهای شناختی خود و چگونگی استفاده بهینه از آنها برای رسیدن به
اهداف یادگیری بازمیدارد و همین امر میتواند سبب عدم ارتباط بین سبک یادگیری جذبکننده و مهارتهای فراشناختی
دانشجویان شده باشد.
فرضیه فرطی  :4بین سبک یادگیری انطبای یابنده با مهارتهای فراشناختی دانشجویان رابطه مثب
دارد.
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نتایج حاصل از بررسی این فرضیه نشاندهنده آن بود که بین سبک یادگیری انطباق یابنده با مهارتهای فراشناختی دانشجویان و
خرده مقیاسهای آن (مرور ذهنی ،بسط دهی ،سازماندهی ،تفکر انتقادی و خودنظم دهی فراشناختی) ارتباط معناداری وجود ندارد.
این یافته با نتایج پژوهش رعیتی ( )9943مبنی بر وجود رابطه معنادار بین مؤلفههای فراشناختی و سبکهای یادگیری مطابقت و
هم خوانی ندارد.
سبک یادگیری انطباق یابنده بدین معناست که فراگیر ان دارای این سبک یادگیری از طریق احساس کردن واقعیات و عمل کردن
میآموزند (مرادی و باشکوه اجیرلو .) 9949 ،در پژوهش حاضر ،سبک یادگیری انطباق یابنده بعد از سبک یادگیری واگرا کمترین
سبک یادگیری مورد استفاده توسط دانشجویان بوده است که از این منظر با نتایج پژوهش ولیزاده و همکاران ( )9991و معیاری و
همکاران ( ) 9999همخوانی دارد .با توجه به آن که در نظام آموزشی کشور حتی در سطح آموزش عالی هنوز کتاب درسی به عنوان
مرجع و منبع اصلی برنامه درسی محسوب می شود و ارزشیابی دانشجویان به ح،ور در جلسه و پاسخگویی به سؤالهای امتحانات
کتبی بسنده میشود؛ به یادگیری آنها از طریق حواس مختلف و تجربه عملی توجه ویژهای مبذول نمیشود .لذا فراگیران از فرصت
تجربه کردن و یادگیری عملی ،آموختن از طریق حواس و به اشتراک گذاردن تجربیاتشان محروم میباشند .به دنبال چنین جوی
در کالس درس ،دانشجویان از تالش برای پردازش اطالعات ،توجه ،مرور و تمرین ،سازماندهی و دستکاری اطالعات دست
می کشند ،زیرا موفقیت در امر تحصیل را صرفاً به توفیق در افزایش محفوظات خود وابسته میبینند که نتیجهاش عدم همبستگی
بین سبک یادگیری انطباق یابنده با مهارتهای فراشناختی آنها میشود.

منابع
احدی ،فاطمه؛ عابد سعیدی ،ژیال؛ ارشدی ،فرخ؛ قربانی ،راهب .)9999( .سبک یادگیری دانشجویان پرستاری .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی
سمنان ،دوره  ،95شماره  ،5ص .998-999
امامی پور ،س .شمس اسفندآباد ،ا .)9996( .سبکهای یادگیری و شناختی .تهران :سمت.
امینی یزدی ,الف .عالی ,الف .)9998( .بررسی تأثیر سبکهای مدیریت کالسی بر رشد مهارتهای فراشناختی دانشآموزان ،مجله مطالعات
تربیتی و روانشناختی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،شماره اول.
دهقانی ،م .امیری ،ش .موسوی ،ا .)9996( .مقایسه اثربخشی آموزش اسنادی و آموزش راهبردهای فراشناختی – اسنادی بر درک مطلب
دانشآموزان نارساخوان دختر ،فصلنامه کودکان استثنایی .شماره  ،56پژوهشکده مطالعات آموزش و پرورش.
رعیتی ،ز .)9943( .بررسی رابطه بین سبکهای یادگیری و حالتهای فراشناختی در دانشجویان دختر دانشکدهی علوم انسانی دانشگاه گیالن.
پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته روانشناسی ،دانشگاه گیالن.
ساقی ،س .چلبیانلو ،غ .فاضل ،الف .محمدی ،م .)9943( .بررسی رابطه سبکهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی با واسطهگری راهبردهای آگاهی
فراشناختی در بین دانشجویان ،مجله علوم تربیتی .سال چهارم ،شماره  ،99ص .89-49
سیف ،ع ،.لطیفیان ،م( .)9999بررسی رابطهی باورهای انگیزشی و راهبردهای خودنظم ده دانشجویان در درس ریاضی ،مجلهی روانشناسی،95
.)9( 953،9-939
سیف ،علیاکبر .)9993( .روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش) .تهران :دوران.
سیف ،علیاکبر .)9996( .روانشناسی پرورشی .تهران :آگاه.

www.SID.ir

Archive of SID

 پایاننامه. شناسایی سبکهای یادگیری و نگرش تحصیلی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایه یوم و چهارم متوسطه.)9945( . م،شاملو
. دانشگاه مالیر.کارشناسی ارشد
. سمت، تهران. مبانی نظری تکنولوژی آموزشی.)9989(  هاشم،فردانش
. انتشارات رشد، ترجمه فرهاد ماهر، رشد شناختی.)9988(  اچ. جان،فالول
 دوره بیست و ششم. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. بررسی تأثیر پردازش فراشناختی بر حل مسئله.)9996( . م،فوالد چنگ
.)15  (پیاپی9 شماره
. نشریسترون،)9993( ترجمه قدسی احقر، ایجاد تفکر در برنامه درسی و تدریس.)9489(  جی و همکاران. رابرت،مارزینو
. مرکز اسناد انقالب اسالمی: تهران.) روانشناسی تربیتی (ترجمه محمدتقی فراهانی.)9496(  ای، ریچارد،مایر
 ص،9  شماره،9  دوره، روانشناسی مدرسه. رابطه سبکهای یادگیری با الگوی تدریس انطباقی.)9949(  محمد، مسعود؛ باشکوه اجیرلو،مرادی
.991-939
 مقایسه سبکهای یادگیری دانشجویان سال اول و سال پنجم رشته.)9999( . ا، بیگلر خانی. الف، قریب. ب، صبوری کاشانی. م،معیاری
.)999-993( .6,96  شماره. گامهای توسعه در آموزش پزشکی،پزشکی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی
 آموزش در علوم، سبکها ی یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.)9991( . زمان زاده و. الف، فتحی. م،ولی زاده
.993-996.)5( .6  شماره،پزشکی
. پزشکی و فنی مهندسی و هنر، مقایسه سبکهای شناختی استادان و دانشجویان مرد و زن رشتههای علوم انسانی.)9984( . م،یارمحمدی
. دانشگاه عالمه طباطبایی،پایاننامه کارشناسی ارشد

Bieler, R. F. & Snowman, J. (1993). Psychology applied to teaching (1 th ed.) Hoagthon mifflin
Brown, A.L, Armbruster,B & Baker,L, (1986). The role of metacognition in reading and studying. In J.
Orasanu(Ed). Reading comprehension: Fromresearch to practive( pp.49-75), Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Burskey, Cynzthia, M. (2004). Assessment of learning styles at the Eastern Caribbean Institute of
agriculture and identification of teaching methods used by instructors. Thesis of Agriculture at West
Virginia University.
Chen, L.H. (2010). Web-based learning programs: Use by learners with various cognitive styles.
Computers & Education, 54, 1028-1035.
Felavel, JH. (1979). Metacognation and cognation monitoring. American psychologist, 34, 906-911.
Flavell, JH. (1976). Metacogntive aspects of problem solving. In: Resnick L, editor. The nature of
intelligence. Hillsdale: Erlbaum.
Hasiao, Y.P. (1997). The effects of cognitive styles and learning strategies in a hipermidia environment
.http://www.edb.utexas.edu/mmresearch/student 97/Hasiao/LS. Htm
King, A. (1990). Reciprocal peer questioning. Clear House, 64(2):131-6.
Kolb, A.Y. (2005). The Kolb learning style inventory: version 3.1, 2005. Technical specifications,
Philadelphia, PA: Hay Group.
Markman, H. J., Renick, M. J., Floyd, F. J., Stanley, S. M., & Clements, M.(1993). Preventing marital
distress through ommunication and conflict management training: A 4- and 5-year follow-up. Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 61(1), 70-77.
Pintrich, P. R. (2003); “A Motivational Science Perspective on the Role of Student Motivation in Learning
and Teaching Contexts”; Journal of Educational Psychology, Vol. 95, pp. 667-686.
Pintrich, P. R., Smith, D. A., Garcia, T., & McKeachie, W. (1991). Amanual for the use of the motivated
strategies for learning questionnaire (MSLQ). University of Michigan, National Center for Research to
Improve Postsecondary Teaching and Learning, Ann Arbor, MI.
Pressley, M. Brokowshi, j. G. & Schreider, W. (1987). Cognitive Strategies: good strategy users
coordinate metacognation and knowledge. Angals of child Development, V4. 89-129

www.SID.ir

Archive of SID

Weinstein, G.E. & Mayer, R.E. (1986). The Teaching of learning strategies, In wittrock, M.C.(Ed). Hand
Book of Reserch on Teaching, CPP.315-327. New York Macmillan.
Zimmerman, BJ. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical, background,
methodological developments, and future prospects. American Educational Research Journal, (45): 166183.

www.SID.ir

