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 ررسی رابطه بین اهداف آموزشی، آگاهی فراشناختی و موفقیت تحصیلی زبان آموزان ایرانیب

 1حمدیملود مو 

 ، تهران، ایرانو ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زبان -1

   

 (mohammadi.moloud@gmail.com)  رابطآدرس پست الکترونيکي مولف 

 

 خالصه

ی ی یادگیرحوهیس، بر نهای تدرو باهدف بهبود تاکتیکهای یادگیری و شیوهاین مطالعه بر مبنای تحقیقات در حوزه روانشناسی آموزشی صورت گرفته 

کرد عملعات و یا اطال بر تسلط یدر تالش براوزان آمزبانگیری جهتی کننده منعکسبه بررسی رابطه بین سه متغیر؛ جهت گیری اهداف ) ازینروتمرکز دارد.

پردازد. ( میر دانشگاهدثبت شده  کلدر نمرات شده منعکس( و موفقیت تحصیلی ) وی یادگیری یبر نحوهب(،آگاهی  فراشناختی ) نظارت یادگیرنده خو

اف تسلطی بط است و اهدصیلی مرتبین اهداف عملکردی و معدل ارتباط معناداری وجود ندارد، آگاهی فراشناختی با موفقیت تحنتایج این مطالعه نشان میدهد 

 گذارند. از طریق آگاهی فراشناختی بر معدل اثر می
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  مقدمه .1
 

اند و از میان این متغیرها، دو متغیرری کره ی روانشناسی آموزشی متغیرهایی را در رابطه با عملکرد تحصیلی افراد مورد بررسی قراردادهمحققان در زمینه 

هرداف ایرابی بره ان دسرتی حاضرر در جسرتیوی بررسری میرزآگاهی فراشناختی. مطالعهاند عبارتند از اهداف تحصیلی و بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته

ی بره ظر در ایرن بررسرهرای تحصریلی ایشران اسرت. موفقیرت تحصریلی مروردنآموزان ایرانی در رابطه با موفقیتتحصیلی و همچنین بررسی آگاهی فراشناختی زبان

مقیراس از تیمیرن نمررات  آینرد. ایرندسرت مری( برهGPAده در  آمریکا با توجه به مقیاس میانگین معدل )ای اشاره دارد که در مطالعات انیام شعملکرد تحصیلی

انشرگاه دفقیت تحصریلی در است و در نتییه مقیاسی نسبتا قوی برای بررسی متغیر موی معدل آن در طول تحصیل برای دانشیویان محاسبه شدهشده و محاسبهکسب

 رود. شمار میه ب

یرامرون اهرداف خاصری پ گیرری قراردارنرد، برهدارد؛ مادامیکه که دانشیویان در محیط یادست در این مطالعه اهداف آموزشی است و بیان میمتغیر نخ

-مری نبه دنبرال کسرب آ گیریی این اهداف است. اهداف آموزشی، نتاییی هستند که دانشیویان در محیط یاداندیشند که پیشرفت تحصیلی از جملهگیری مییاد

-ف تسرلطی دانر (. اهردا1988(. دو نوع هدف آموزشی اصلی وجود دارد که عبارتند از؛ اهداف تسلطی و اهداف عملکردی)دوک و لگت، 1989باشند )دوک، 

 . ارتباط استب در آمدی، آگاهی فراشناختی و عملکرد خوکارکند و با نتاییی نظیر خودآموزان را وادار به تمرکز بر یادگیری و تسلط بر محتوا می

ز انیرز دسرت   شروارهرای االشری و سرخت تحرت شررایط دشود که حتی در انیام وظایف و فعالیتافراد با اهداف تسلطی در واقن به افرادی اتالق می

ی آنران در نگیرزهانرد و برر اافترهیدسرتکنند، انانکه گویی به موفقیتی جدید حل دیگر میکشند. این افراد به هنگام مواجهه با شکست، اقدام به یافتن راهتالش نمی

گیرری ر واقرن باعرج جهرت(. اهداف عملکرردی د1988ی مثبت در بهبود عملکرد ایشان تاثیر میگذارد)الیوت و دوک است و این انگیزهشدهحرکت به جلو افزوده

با اهرداف  (. افراد1988 ،دوک و لگت کند)ونه ضعف آموزشی منن میی باالتر از سایرین شده و از طرف دیگر، ایشان را از بروز هرگدانشیویان برای کسب نمره

 ؛1988وک و لگرت، هایشران هسرتند )دگیری قضاوت منفی در مورد صرالحیتهای خود و جلوگیری از شکلعملکردی همواره در تالش برای نشان دادن توانایی

 (. 1988الیوت و دوک، 
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رویی برا به هنگرام رویرا وتری در جهت تضمین کسب موفقیت انیام دهند د و ترجیح میدهند کارهای سادهگریزنها و موانن میآنها از مواجهه با اال 

ام عالقره بره انیر های مختلفی همچون؛ احساس خطر شکست، بروز عواطف و احساسات منفی، تقلیرل سرطح توانرایی و یرا کراه فعالیتهای اال  برانگیز واکن 

 دهند. فعالیتها بروز می

ه کریاز خواهند بود ی آنست که دانشیویان مدهندهگیری اهداف ممکن است مستقل از یکدیگر باشد که این امر نشاننشان میدهد که جهتتحقیقات 

؛ 1994ریر  و گارسریا، هرا )پینتی بهترر در آزمرونگیری تسلط اطالعاتی برای کسرب نتییرهای برای خود برگزینند؛ همچون جهتطور همزمان اهداف اندگانهبه

صرلی داشرته و دیگرری ی اآموزان ممکن است تنها ی  هدف را برگزینند و یا دو هدف را انتخاب کنند که یکری جنبره(. دان 1988؛ نولن، 1993میس و هولت، 

ا یرادگیری خرود را مردیریت ترآموزان با اهداف مختلف به آنها اجازه میدهرد داشتند که سازگاری دان ( بیان2011هدف ثانویه باشد. سوارز رویرو و همکاران ) 

نرد. بنرابراین هترری بدسرت آوربطوری که قادر خواهند بود در دستیابی به اهداف رفتراری بهرین از خرود برروز داده و نترایج کرده و خود را با آن هماهنگ سازند به

ردی را ای که همواره حصول اهداف تسرلطی و عملکرشد بگونهاف متعدد بااندازی کامل از اهدی تعریف و اشمبایست شامل ارائهتنظیمی موثر می-ی خودمطالعه

 در نظر گیرد.

ی رد اندیشرهدیشریدن در مروترر بره انشناختی است که به آگاهی و نظارت بر افکار و عملکرد خوی  و یا به زبان سرادهمتغیر دوم این مطالعه آگاهی فرا

ی هراریزی بررای یرادگیری، اسرتفاده از مهارتهرا و اسرتراتژیندهای ذهنی باالتری همچرون برنامره(. آگاهی فراشناختی مرجن فرآی1979خوی  اشاره دارد )فالول، 

اشرناختی اسرت  دانر  فر(. این آگاهی متشکل از دو جز اصلی1998گیری میزان یادگیری است )دانسلوسکی و تاید، مناسب برای حل مشکالت، و تخمین و اندازه

دانر   تروان برهی آن مریملهجاز  که فرایندی کامال آگاهانه است و (. دان  فراشناختی به دان  شناخت اشاره دارد1995ان، شناختی )اسکرو و موشمو ساختار فرا

کننرد اهری مریهرا همریرن مهرارتگیرنده را در مراحل یادگیری و همچنین نحوه، زمان و شرایط استفاده ازهایی که به بهترین وجه یادها و استراتژیشناخت مهارت

؛ 2004 ینگ و همکرارن،گیررد ) اسرلرلهای مختلرف تردریس یراد مریاشاره کرد. این دان  بیان میدارد اگونه یادگیرنده از طریق آموخته های پیشین خود و روش

ها و سراختار (.1997ن، و؛ لوینگسرت1993؛ فرالول، 1979( و دقیقا به همین دلیل ایرن عامرل در برین افرراد مختلرف، متفراوت اسرت)فالول، 2007آکین، و همکاران، 

)آرترز و  شراره داردا ت و ارزیرابیریرزی، نظرارمواردی همچون برنامره و به دنهای فرد را کنترل میکنفراشناختی به فعالیتهایی اشاره دارد که افکار و آموزه مقررات

هرایی هرا و مهرارتتژیدیگرر، آنررا مری تروان میموعره اسرترابه عبارت (. 2001؛ توماس و م  رابی، 1994؛ اسکرو و دنیسون، 1989؛ بیکر، 1992آرمور توماس، 

 (. 1979سازند) فالول، دانست که درک را قوت بخشیده و شناخت عوامل را ممکن می

ر ر اراراوب تفکرتوان پلی بین موضوعات مختلفی همچون تفکر و حافظه، یرادگیری و انگیرزه، و یرا یرادگیری و رشرد فراشرناخت دفراشناخت را می

-برنامرهطریرق  ازشناسرد و بکند که فرایندهای یادگیری خرود را بهترر ( فراشناخت به فرد کم  می2014؛ زارع و محمدزاده، 1994 را،شیمامو و متاکالف دانست )

ول حیرات ادامره رشرد و تکامرل آگراهی فراشرناختی از دوران کرودکی آدراز شرده و ترا دوران بزرگسرالی، در تمرام طریرادگیری را تسرهیل سرازد. ریزی مناسب، 

انینرگ، جانسرون، ارلینگرر و بینی موفقیت تحصیلی بسیار مروثر اسرت )دآگاهی فراشناختی در یادگیری و پی (. 1989؛  بیکر، 1996دارد)الکساندر و شواننفلوگل، 

ملکرد تحصریلی بهترری ع( نشان دادند دانشیویانی که از آگاهی فراشناختی خوبی برخوردارند 1999(. کروگر و دانینگ)1999و دانینگ،  ؛ کروگر2003کروگر، 

گراهی موزش آآهای از دوره دهند. دانشیویانی که آگاهی فراشناختی ضعیفی دارند بایدنسبت به دانشیویانی که آگاهی فراشناختی ضعیفی دارند از خود نشان می

آگراهی  ود و افررادی کرهشهای فردی هم مطرح میشان استفاده کنند. در این مفهوم، موضوع تفاوتفراشناختی برای بهبود شناخت خود و بهبود عملکرد تحصیلی

-رخی اسرتراتژیر به یادگیری برا قادشوند. آگاهی فراشناختی دانشیویان آمد تلقی میفراشناختی ضعیفی دارند در انیام برخی کارها نسبت به همساالن خود ناکار

ی آمرس که مطابق با مطالعرهالی(. در ح1998جای مطالعات قبلی است )اورسن و توبیاس، توان بر تمرکز بر مسائل جدید آموزشی بهی آنها میها میکند که از جمله

راشرناختی و اهرداف فی بین آگراهی شوداما رابطهو روشنی دیده میی مثبت (بین اهداف تسلطی و آگاهی فراشناخت رابطه1988(و دوک و لگت )1988و آرار )

 عملکردی اندان نمایان نیست. 

و  آمرستروان بره مطالعرات ی آنهرا مریدهند کره از جملرهی مثبت ضعیفی را بین آگاهی فراشناختی و اهداف عملکردی نشان میبرخی مطالعات رابطه

دهنرد ( و برخی عدم وجود رابطه بین آنها را نشران مری1998ی منفی هستند )ولترز، ل که برخی دیگر نمایانگر رابطهدر حا ،اشاره کرد(1993)( و بالتر 1988)آرار 

(. با این حرال برخری 1996تری با عملکرد افراد دارند )بوتون، متیو، زایاک، ی قوی(. اهداف تسلطی همچنین رابطه1998بین، گالی و ساالس، )فورد، اسمیت، ویس
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ای مثبت را گرزارش میکننرد ( و دیگر محققان رابطه1996؛ بوتون، متیو و زایاک، 1993بینند )باتلر، هیچ ارتباطی بین اهداف عملکردی و عملکرد افراد نمیمحققان 

 (. 1997؛ میدلتون و میدگلی، 1997)الیوت و اارچ، 

ا بررسی عملکرد و ب 16تا  13 آموزان روستاییی عملکرد تحصیلی دان ( با انحام مطالعه بر روی تاثیر آگاهی فراشناختی رو2013نارگان و ساینی )

زیه و بر این، تی ود. عالوهبآموزان بیشتر از حد متوسط آن در دانشگاهیان ای از دان تحصیلی ایشان مشخص شد که میزان آگاهی فراشناختی در بخ  عمده

 ست. اکم  کرده یلی ایشانطور قابل توجهی به عملکرد تحصشناخت و ساختار فراشناخت( بهها نشان داد که هر دو جز آگاهی فراشناختی )دان  فراتحلیل

ی بین اهداف تسلطی، عملکردی، فراشناخت و موفقیت تحصیلی پرداختند و نتایج تیزیه و تحلیل رگرسیون ( به بررسی رابطه2007کوتینیو و ساویا ) 

لطی و عملکرد تحصیلی بسیار ضعیف است و همچنین اهداف عملکردی با عملکرد تحصیلی ارتباط معناداری ی بین اهداف تسرا انین بیان داشتند که؛ رابطه

داری بین دان  عوامل شناختی و در تعیین آگاهی فراشناختی دانشیویان؛ ارتباط معنا MAIگیری از شاخص ( هم  با بهره2004رلینگ و همکاران  ) لندارد. اس

  )آزمون ورودی( SATبا سایر عوامل پیشرفت تحصیلی از قبیل  نمرات  MAIساختار عوامل شناختی گزارش کردند. آنها همچنین در تالش برای یافتن ارتباط 

 ی ارتباط منفی بین نمرات نیافتند وحتی از مشاهده و مقیاس پیشرفت تحصیلی MAIآموزان مقطن دبیرستان، هیچ ارتباطی بین نمرات و میانگین نمرات دان 

SAT  ریاضی و نمراتMAI زده شدند. شگفت 

ایی ی تفاوت در توانطور کلی منعکس کنندههای فراشناختی بههای فردی در صحت آگاهی( نشان دادند که تفاوت2000کلمن، فراست و ویور )

نمای  دهند.  ایی باالی راهای پایهای آگاهی فراشناختی سازگار باشد و آزموند حافظه باید با تمام ویژگیفراشناختی است. در انین شرایطی، نظارت بر عملکر

ات، ی نظری نحوهگیریاد های مشترک آگاهی فراشناختی، به بررسی اهار احتمال مختلف در این حوزه پرداختند  سهولتدو آزمای  با استفاده از ویژگی

انی ی  ی زما بازهشدند )ب ی آگاهی فراشناختی محاسبهنظرات یادگیری، و نظارت بر درک متون. ارتباطات جایگزین هم در حوزه احساس آگاهی از نظرات ،

ر د بررسی دد وظایف مورا و در مورهای فردی در حافظه و اعتماد به نفس در زمان اجرگشت که با وجود آنکه تفاوتها( و البته مشاهدههفته بین اجرای آزمون

اختی در بر آگاهی فراشن ین حوزههای نظری و عملی قابل توجهی را برای محققااجرا پایدار بودند، تفاوت در آگاهی فراشناختی وجود نداشت. این نتایج اال 

ی بین طهاست که راب یه استوارضپردازد و و بر این فری بین اهداف تحصیلی، آگاهی فراشناختی و موفقیت تحصیلی میی کنونی به بررسی رابطهداشت. مطالعه

 اهداف و موفقیت تحصیلی به طور کامل وابسته به آگاهی فراشناختی 

ینی می شود بیه پی این بداین معناست که اهداف تسلطی و عملکردی مرتبط با هم هستند اما فقط از طریق عامل آگاهی فراشناختی. در نتی

شابه طور مدد. بهگرشان میبه موفقیت تحصیلی ایاشناختی خوبی برخوردار باشند که این امر خود منیر دانشیویانی که اهداف تسلطی دارند از آگاهی فر

بررسی  ه همچنین بهن مطالعدانشیویانی که اهداف عملکردی دارند از آگاهی فراشناختی ضعیفی برخوردارند که به معنی دریافت نتایج علمی ضعیف است. ای

کسب  توجهی برای ثیر قابلپردازد. اگر اهداف تسلطی و یا عملکردی تاختی، اهداف تسلطی و عملکرد در موفقیت تحصیلی میتاثیر احتمالی آگاهی فراشنا

ملکردی و داف تسلطی، عی اهیهموفقیت تحصیلی دارند، این بدان معنی است که مربیان میتوانند انین برداشت کنند که موفقیت دانشیویان در دانشگاه بر پا

 ی نیست.شناسخود

ن  در این ه افزای  دابین موارد ااند و تمرکز بر ی تحقیقاتی آن بود که این موارد تا پی  از این مورد بررسی قرارنگرفتهدلیل انتخاب این حوزه 

ناسی آموزشی م  به روانشکن تحقیق یشود. بنابراین، دلیل دیگر اجرای اکند. اهداف تحصیلی معموال با استفاده از ارزیابی دانشیویان بررسی میزمینه کم  می

به پشتیبانی از  رد میتوانندو عملک با تحقیق بر روی دانشیویان است.همچنین اهمیت این حوزه از تحقیقات در تعیین روابط بین اهداف تحصیلی، آگاهی فراشناختی

بق با ای تدریس مطاهی روشئهکند. نتایج همچنین میتواند در اراهای آموزشی مرتبط با آموزش آگاهی فراشناختی و اهمیت حصول اهداف پیشرفت کم  برنامه

 ها و دانشیویان مورد استفاده قرار گیرند. نیازهای دانشگاه
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  شناسیروش .2
 

 

  هاکنندهشرکت .1-2
 

( دانشرگاه آزاد = SD 2.38و   = 20.84M)سرال   30ترا 18مرد( و در بازه سرنی  92زن،  78ی آموزش زبان)دانشیوی مقطن کارشناسی رشته 179در این مطالعه 

 اسالمی واحد علوم و تحقیقات شرکت داشتند. 
 

 

  ابزار .2-2
 

سروال در مرورد  12( برود. ایرن ابرزار شرامل 1994موردی اهرداف رادل، سرکرو و پلیر ) 25ی پرسشنامه ،است. بخ  اولاین نظر سنیی از سه بخ  تشکیل شده

نمایرانگر  7ی و نمرره "امرلکمخالفرت "بیرانگر  1ی دادند) نمررهنمره می 7تا  1اهداف عملکردی است. دانشیویان به هر مورد از مورد  5ارزیابی اهداف تسلطی و 

 شیویان است. آموزان و دانی روایی و پایایی باال و استفاده گسترده از آن در مورد دان است. دلیل انتخاب این مقیاس مشاهده "موافقت کامل"

طروالنی بررای  (. ایرن یر  مقیراس جرامن و نسربتا1994، سکرو و دنیسون، MAIشناختی است)های فراسوالی آگاهی 52ی مل پرسشنامهبخ  دوم شا

ا پوشر  گاهی فراشرناختی رآهای عمقی و مختلف طور موثر جنبهباشد و بههای مختلف آگاهی فراشناختی است که دارای روایی و پایایی مناسب میارزیابی جنبه

رار گیررد. ده قر. مرورد اسرتفاریرزی، درک و ..دست آوردن نمرات فردی آگاهی فراشناختی ماننرد نظرارت، برنامرهی همچنین میتواند برای بهدهد. این پرسشنامهمی

ه جمعآوری اطالعرات فرردی  و بوط بخ  سوم مربو پایایی آن  α=95/0روایی این پرسشنامه برابر با دادند.  نمره می 7تا  1شرکت کنندگان به هر ی  از موارد از 

 ارزیابی عملکرد دانشیویان بر حسب جنس، سن، قومیت، مدت حضور در دانشگاه، معدل کل، و میانگین حافظه بود. 
 

 

  روند .3-2
 

ن شررکت کننردگا ایشران اسرت.شد کره هردف از آزمرای  شرناخت فرآینرد یرادگیری به شرکت کنندگان اطالع داده و است توصیفیاین مطالعه از نوع مطالعاتی 

م هر GPAی که نمرره ی اطالعات فردی بودبرگه و گیری اهداف، سنی  آگاهی فراشناختیهای؛ تعیین جهتی را را تکمیل کردند که شامل بخ یاهپرسشنامه

-ه و برهویان در ی  گرروی دانشیانیام نشد و همهگونه جهت گیری و تغییر در انتخاب شرکت کنندگان در این آزمای  در آن مورد پرس  قرار گرفته بود. هیچ

 طور مشابه مورد بررسی قرار گرفتند.
 

 

  هایافته .3
 

 

    است.ها نرمال بودهدهد توزین دادهمیهاست که نشاندهنده آمار توصیفی متغیرنشان 1جدول 

  های توصیفی مشاهده شدهویژگی -1جدول 

 Mean Std. Dev Min Max 

59/60 اهداف تسلطی  46/11  18 84 

59/22 اهداف عملکردی  72/6  5 35 

42/254 آگاهی فراشناختی  5/40  92 343 

GPA 83/2  61/0  1 4 
 

داد کره یر  میموعره از ی بعد، ارتباط بین اهداف تسلطی، عملکردی، آگاهی فراشناختی و عملکرد افراد محاسبه گردید. این ارتباط نشران در مرحله

بسرتگی انرد. هرمبستگی مثبت نشان می دهد که دو میموعه از نمرات با هم افزای  یا کاه  داشرتهگیرد. همتاثیر تغییر سایر نمرات قرار می نمرات تا اه حد تحت

د داشرت. در ی دیگر کراه  خواهرباشد میموعهدهد، به این معنی که اگر یکی از میموعه نمرات افزای  داشتهمنفی تاثیر معکوس نمرات بر یکدیگر را نشان می

دهرد؛ اهرداف عملکرردی و تسرلطی مسرتقل از یکردیگر ( که نشان میp=10/0و  r=42/0این مطالعه اهداف تسلطی و عملکردی ارتباط ضعیف با یکدیگر داشتند )
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بسرتگی شردیدی برا آگراهی سرلطی هرمهستند و عملکرد باالی دانشیویان در اهداف تسلطی شباهتی به باال و یا پایین بودن میزان اهداف عملکردی ندارد. اهداف ت

 ( دارد.p=01/0و  r=62/0( نسبت به عملکردی )p=01/0و  r=37/0فراشناختی ) 

ن اسرت ر حالی که ممکتری نیز خواهند داشت ددهد که اگر دانشیویان از آگاهی فراشناختی خوبی برخوردار باشند، اهداف تسلطی قویاین نشان می

لطی ارد(. اهرداف تسرشناسی وجرود نردخوب، آگاهی فراشناختی خوبی نداشته باشند )رابطه ی قوی بین اهداف عملکردی و خوددانشیویانی با اهداف عملکردی 

 (.p=19/0و  r=10/0( در حالی که اهداف عملکردی وابستگی اشمگیری با معدل ندارند)p=1/0و  r=29/0وابستگی متوسطی با میزان معدل دارد)

هداف ااطی قوی با معدل ارتب تری دارند معدل بهتری نیز دارا هستند در حالی کهجویانی که اهداف تسلطی قویه دان توان انین برداشت کرد کمی

جویان با خود شناسی خوب یا ان د(، بنابراین بیان این نتییه که p=01/0و  r=21/0عملکردی ندارد. در نهایت آگاهی فراشناختی ارتباط ضعیفی با معدل داشت)

اهی ملکردی و آگعف تسلطی، ی بعدی کار است که ارتباط معدل را با اهدابهتری خواهند داشت یا نه دشوار است. تیزیه و تحلیل رگرسیون مرحلهبد معدل 

 شود.کند. رگرسیون برای بررسی ی  متغیر که از طریق واسطه بر متغیر دیگر اثر دارد استفاده میفراشناختی تعیین می

از  هاولین میموع گرفت.رارقی بین اهداف و عملکرد مورد بررسی و تحلیل رگرسیون اثرات واسط آگاهی فراشناختی در رابطهبا استفاده از تیزیه 

طی با آگاهی فراشناختی ارتباط مثبت (، اهداف تسل1ی مثبتی با معدل دارند ) رابطه تحلیل واسط برای اهداف تسلطی اجرا شد و نشان داد که اهداف تسلطی رابطه

ست دار اای معنارابطه ،فراشناختی ی مستقیم اهداف تسلطی و معدل با آگاهی(، رابطه3ی معدل است)رابطه (، آگاهی فراشناختی پی  بینی کننده2دارند )رابطه 

 ای وجود ندارد.( و بنابراین هیچ واسطه5اهداف عملکردی با معدل ارتباط معناداری ندارند )رابطه  .(4)رابطه 

واسطی  هی فراشناختیطریق آگا ازو گذارند و همچنین به طور دیر مستقیم معنی است که اهداف تسلطی به طور مستقیم بر عملکرد تاثیر می این بدین 

 1ه شکل ب دهند)ر نمیاثیر قراشود. با این حال اهداف عملکردی به طور مستقیم و یا از طرق آگاهی فراشناختی عملکرد را تحت تنسبی برای اهداف دیگر می

 رجوع شود(.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ارتباط بین اهداف تسلطی و عملکردی، آگاهی فراشناختی و موفقیت تحصیلی – 1شکل 
 

 

  گیریبحث و نتیجه .4
 

 

ی بین اهداف را در ارتباط با رابطه پردازد. مطالعات پیشین اطالعات متناقضیمی (GPAی حاضر به بررسی ارتباط بین اهداف، آگاهی فراشناختی و معدل )مطالعه

ای که بر اساس برخی از این تحقیقات هیچ ارتباط معناداری بین اهداف عملکردی و عملکرد تحصیلی وجود بودند بگونهعملکردی و عملکرد تحصیلی نشان داده

گیری مناسبی را برای خود ی که اهداف عملکردی دارند و جهت(. مطالعات دیگر نشان میدهند دانشیویان1996؛ بوتون، متیو و زایاک، 1993نداشت )بولتر، 
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دهد نشان می -های مطالعات گروه نخستمطابق با یافته-(. نتایج این مطالعه1997؛ میدلتون و میدگلی، 1992وت و اارچ، یاند، عملکرد بهتری دارند)البرگزیده

 ندارند.( GPAاهداف عملکردی ارتباطی با معدل )

-ه دان هتری نسبت ببادگیری اهداف تسلطی دارند به احتمال زیاد آگاهی فراشناختی بهتری نیز از خود خواهند داشت و در نتییه ی دانشیویانی که

ه آن یابی بدست گر برایاشند حتی اجویانی خواهند داشت که اهداف عملکردی دارند. دانشیویانی که اهداف عملکردی دارند لذت موفقیت تحصیلی را نمی

ف عملکردی انی که اهداکه دانشیویگیری مورد تشویق قرارگیرند در حالیجویان باید برای گرای  به روش تسلطی در فرایند یادباشند. دان بسیاری کرده تالش

 ست. سی اهیت بررشوند. یکی از مسائل این مطالعه مامند میهای تسلطی و فراشناختی بهرهکنند از آموزش مهارتهای مربوط به روشاتخاذ می

ن این دو ممک وعی خود شرکت کنندگان گزارشی از اهداف و آگاهی فراشناختی ادراکی خود ارائه می کنند و نه اهداف و آگاهی فراشناختی واق

خود  ایید گردد کهتها انشکدهدبایست از سوی کنند که تایید صحت این معدل میها وارد میاست متفاوت باشند. شرکت کنندگان همچین معدل خود را در برگه

لزوما مقیاس موفقیت تحصیلی و  برای سنی  میزان یادگیری است در حالی که معدل( GPAباشد. مشکل دیگر این مطالعه استفاده از معدل )فرایند زمانبری می 

ر اولویت دقیاسی جامن مدگیری با یگری که در ان یای دی میزان یادگیری باید جایگزین مقیاس معدل شود. از این رو انیام ی  مطالعهیادگیری نیست. محاسبه

 رسد. ضروری بنظر می باشد) و نه معدل(

رگذاری وش تعیین اثاز این ر سازد. استفادهسنیی است که تعیین روایت علت و معلولی را مشکل میمحدودیت دیگر این مطالعه استفاده از روش نظر

آگاهی  وهداف تسلطی ه بر ادر مواردی ک -هاریزی روشتوانند در برنامهسازد. روابط علی از این دست میمی اهداف تسلطی و یا عملکردی بر معدل را دشوار

 موثر باشد.-استفراشناختی دانشیویان تمرکز شده

ف گذراندن هدند، با های درس حضور داررسد که؛ دانشیویان ممکن است تنها تا زمانی که در کالسدر نهایت ذکر این نکته ضروری بنظر می

 ای موقت خودفن نیازهرباشند. این دانشیویان ممکن است استراتژی استفاده از اهداف عملکردی را برای دروس برای خود اهداف عملکردی تعریف کرده

و کسب  وی یادگیریرهایی صورت گیرد که در آن عملکرد نق  کمتری ایفا میکند و تمرکز اصلی بر تواند در محیطهای بعدی میبکارگیرند. پژوه 

 اطالعات است. 

ج نشان ود. این نتایشده نمیدهد که اهداف تسلطی با معدل در ارتباط هستند در حالیکه ارتباطی بین اهداف عملکردی و معدل مشاهنتایج نشان می

 خوب از آزمون یکه تنها هدفشان کسب نمرهدر پی یادگیری عمیق هستند موفقیت تحصیلی بیشتری خواهند داشت. دانشیویانی هم  دهد دانشیویانی کهمی

 گیرند. ی خوبی نمیاست و به دنبال درک اطالعات نیستند لزوما نتییه

االیی دارند. ب( GPAل)آگاهی فراشناختی همچنین به موفقیت تحصیلی مرتبط است و دانشیویانی که از آگاهی فراشناختی خوبی برخوردارند معد

نیز داشته  شناختی خوبیگاهی فرافراشناختی بر معدل تاثیر می گذارد و  انانچه دانشیویانی که اهداف تسلطی دارند ممکن است آاهداف تسلطی از طریق آگاهی 

آگاهی  رترین نوعستفاده از باهایت با نها و استعدادهای خود برای تسلط بر مطالب به خوبی بهره ببرند؛ و در باشند که این امر به آنها کم  میکند تا از مهارت

 فراشناختی به بهترین معدل نیز دست یابند. 

ای  آگاهی های افزگیری استراتژیها و شکلگیری مهارتای است که به جهتهای آموزشیی برنامههای حاصل از این پژوه  تاییدکنندهیافته

کارگیری واند مشوق بچنین میتموثر باشد. نتایج این تحقیق هم کنند و به تسلط بر روی مطالب و نه صرفا یادگیری سطحی آن،فراشناختی دانشیویان کم  می

ف انتخاب اهدا یاییدکنندهتدهند. بنابراین، این پژوه  شناسی سوق میجویان را به سوی اهداف تسلطی و راهبردهای خودهای تدریسی باشد که دان روش

 تر است.تسلطی و افزای  آگاهی فراشناختی در دستیابی به موفقیت تحصیلی بیش
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