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چكيده

اين تحقيق با هدف نقش آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی وفراشناختی در خودتنظيمی وانگيزش تحصيلی
دانش آموزان مدارس دحترانه هوشمند شهر کرمانشاه به انجام رسيد .روش تحقيق به صورت نيمه آزمايشی با گروه
آزمايش و کنترل و به صورت پيش آزمون و پس آزمون بود .تعداد  59دانش آموز دختر به صورت تصادفی به دو گروه
تقسيم و هر دو گروه به طور همزمان پرسشنامه انگيزش تحصيلی (والرند 1و همکاران  )1992و راهبرد های
انگيزشی()MALQکه توسط پينتريچ ،اسميت ،2گارسيا 3و مک کيجی )1991(4را تکميل نمودند .نتايج از طريق نرم
افزار  spss 18مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .نتايج نشان تاثير آموزش بر زير شاخص های انگيزش تحصيلی
غير از شاخص بی انگيزشی معنا دار بود .نتايج تحقيق بيانگر اين است که راهبردهای يادگيری قابل آموزش و ياد گيری
اند و آموزش اين راهبردهادر ارتقا انگيزش تحصيلی وخود تنظيمی تاثيرگذار است.
کلمات کلیدی

آموزش های شناختی و فرا شناختی ،انگيزش تحصيلی ،راهبرد های انگيزشی  ،مدارس هوشمند .
مقدمه

رسيدن به هر هدفی ،نيازمند شناخت و کاربرد راهبردها و روش های صحيح رسيدن به آن هدف می باشد.يادگيری هم
به عنوان يک هدف از اين قاعده مستثنی نيست .باتوجه به مسأله اساسی اين تحقيق که ديگر دريافت منفعل اطالعات
و حفظ کردن آن ها ،شاخص يادگيری مطلوب مورد نياز در آينده نيست اکنون از فراگيران انتظار ميرود به طور
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انتقاد ی درباره آنچه شنيده اند و يا خوانده اند بينديشند؛ روابط بين ايده ها را بررسی کنند و در فرآيند تصميم گيری
درگير شوند (صادقی و محتشمی.)13۸9،افراد با تواناييهای يکسان ،هنگامی که با مشکالت يادگيری روبهرو
میشوند،انواع پاسخها را ارائه میدهند.بعضی از افراد باوجود تواناييهای سطح باال،دشواریها را آنچنان بزرگ جلوه
میدهند .که به نظر میرسد توانايی آنها محدود است .و از اينکه تالشهای آنها به موفقيت بينجامد،نااميد هستند .
(نخستين گلدوست  ،اصغر ومعينی کيا .)13۸۸(،واين درحالی است که بسياری از مشکالت يادگيری و انتقال  ،به
دانش آموزان ناشی از فقدان مهارتهای شناختی و فرا شناختی در آنها ست مهارت های يادگيری و مطالعه يا همان
راهبرد های شناختی و فراشناختی آموزش پذيرند .ضروری است فعاالنه به آموزش ويادگيری آنها پرداخته شود نه
اينکه منتظر ظهور خود به خودی آنها باشيم(کارشکی .)13۸1 ،مهارتهای شناختی می تواند دامنه ای از رفتارها و
نگرشها از قبيل تنظيم وقت و برنامه ريزی و راه های اندوختن و سازمان دهی اطالعات که تحت تاثير موضوع مورد
مطالعه برانگيخته می شوند ،را در بر بگيرد .عالوه بر اين می تواند عناوين ديگری چون عادات مطالعه  ،فرايندهای
يادگيری و نگرشهای مطالعه را هم در بر بگيرند(بحرانی  .)1373 ،بنابر اين راهبرد شناختی به هرگونه رفتار  ،انديشه يا
عمل گفته می شود که يادگيرنده در ضمن يادگيری مورد استفاده قرار می دهد وهدف آن کمک به فراگير،
سازماندهی و ذخيره سازی دانش ها و مهارت ها و نيز سهولت بهره برداری از آنها در آينده است (ملکی .)13۸4،
فرايندهای شناختی و فراشناختی بيشترين تأثير را بر يادگيری دانش آموزان دارند .به طور کلی ،آموزش راهبرد های
فرا شناختی ،زمينه درگيری علمی ،منبع کنترل درونی ،اسنادهای مثبت ،انگيزش پيشرفت  ،خالقيت و سازندگی  .خود
مسئوليت پذيری را در افراد فراهم کرده و حس اعتماد به نفس در امور زندگی را تقويت می کند ،و افراد را قادر می
سازد که مشکالت را شناسايی نمايند و فعاليت های خود را در بوته ی آزمايش و بررسی قرار دهند آزاد و مستقل عمل
کنند و بهترين راه حل ها را در امور مختلف ارائه دهند( يوسف زاده و همکاران.)1390،پاريس و وينوگارد ( )1990به
اين مسئله اشاره نموده اند که فرا شناخت می تواند در دانش آموزان ايجاد انگيزه کند و يادگيری را بهبود دهد
(غباری بناب و راقبيان . )13۸7،نتايج بسياری از تحقيقات داخلی و خارجی نشان می دهد که آموزش های شناختی و
فراشناختی هم بر انگيزه تحصيلی و هم بر خودتنظيمی برای يادگيری نقش اساسی دارند.بطورمثال در پژوهش (اوم
چی )2006 ،به نقل از حافظی ،همکاران (.)1390يادگيری خود تنظيمی يک موضوع مهم برای يادگيری انسان است
وروان شناسان تربيتی بر شرکت فعاالنه يادگيرنده در فرايند يادگيری به جای تجربه يادگيری انفعالی تأکيد می
کنند ( .ملکی  )13۸4،درپژوهشی تحت عنوان « بررسی تأثير مهارت های فراشناختی بر آموزش علوم » نشان داد
که اجرای آموزش موفق وابسته به آموزش مهارت های فراشناختی است .منوچهری اردستانی و همکاران  )1390،در
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تحقيق خود تحت عنوان اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی در پيشرفت تحصيلی دانش آموزان حساب
نارسائی چهارم و پنجم دبستان شهر تهران دريافتند که راهبردهای مطالعه و يادگيری در يادگيری مطالب آموزشی
دانش آموزان تأثير دارد و راهبردهای شناختی حافظه فعال ارتباط نزديک بايادگيری رياضيات و خواندن ونوشتن
وپيشرفت تحصيلی وفعاليت های کالمی روزانه ورفتارهای شناختی دارد .به اعتقاد پينترج و دی گروت (.)1990
ويژگی اين راهبردها شناختی وفرا شناختی آن است که سطح برانگيختگی را باال برده و ميزان درگيری شناختی را
افزايش و نهايتا عملکرد تحصيلی را بهبود می بخشند(محمودی .)1377،با توجه به اطالعات فوق و نبود تحقيقی که
راهبرد های شناختی و فراشناختی را توامان بر انگيزه تحصيلی و خود تنظيمی در مدارس هوشمند بسنجد اين تحقيق
بر آن است که نشان دهد آيا بين اين آموزش ها و انگيزه تحصيلی و خود تنظيمی رابطه وجود دارد.

متن اصلي مقاله

جامعه آماری مورد پژوهش کليه دانش آموزان پايه سوم دختر مقطع راهنمايی ناحيه  3شهر کرمانشاه که در مدارس
هوشمند مشغول به تحصيل هستند ،می باشد .در اين تحقيق از روش نمونه گيری تصادفی ساده استفاده شد .بدين
صورت که در بين مدارس هوشمند يک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و از بين اين مدارس نيز دو کالس به صورت
تصادفی انتخاب گرديد .در نهايت تمام دانش اموزان هر کالسی به صورت تمام شماری در نمونه اماری اين تحقيق قرار
گرفتند .مجموع اين دو کالس  59نفر دختر بودند که به دو گروه آزمايش( 29نفر) و گروه کنترل(  30نفر) تقسيم
شدند .داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های «انگيزش تحصيلی» و پرسشنامه « راهبردهای خودتنظيمی
يادگيری» جمع آوری شد. .مقياس انگيزش تحصيلی دارای  2۸عبارت است و  4عبارت به هر زير مقياس اختصاص
دارد  .اين آزمون يک ابزارخود گزارشی است و آزمودنی بايد دريک مقياس ليکرتی  7درجه از (اصال = 1تا کامال )7
مشخص سازد شيوه نمره گذاری اين پرسشنامه به اين صورت است که بايد امتياز همه عبارت مربوط به زير
مقياس مورد نظر را باهم جمع نمود به طوری هر زير مقياس نمره ای بين  4تا  2۸بدست می اورد که نمره بيشتر
نشانه ی انگيزش تحصيلی بيشتر است .والرند ضريب آالفای کرونباخ زير مقياس های آزمون انگيزش تحصيلی رابين
 %۸3تا %۸6گزارش کرده ضريب آلفای زير مقياس همسان کردن انگيزش بيرونی در اين طيف قرار نداشته و%62
بوده است ضريب پايايی حاصل از روش بازآزمايی زير مقياس های آزمون انگيزش تحصيلی در فاصله يک ماه نيز
بين  %71تا  %۸3گزارش شده است  .پرسشنامه راهبردهای انگيزشی برای يادگيری يک ابزارخودگزارش ده  ۸1گويه ی
برای ارزيابی راهبردهای انگي زشی و راهبردهای يادگيری در دانشجويان و دانش آموزان دبيرستانی است .روايی واعتبار
دوويژگی مهم ابزارهای اندازه گيری هستند و پينتريج وهمکاران ()1991بيان کرده اند آلفای کرونباخ مقياس ها قوی
است و تحليل عاملی تأييد ی ساختار عاملی مناسبی را نشان می دهد .قبل از آغاز جلسات هر دو گروه آزمايش و
کنترل پرسشنامه های انگيزش تحصيلی و خود تنظيمی را تکميل نمودند .گروه آزمايش در طول  4هفته و هر هفته 2
جلسه به مدت ( 40دقيقه) آموزش های مربوط آموزش های شناختی و فراشناختی را را دريافت نمودند و بعد دوباره دو
گروه آزمايش و کنترل پرسشنامه های انگيزش تحصيلی و خود تنظيمی را تکميل کردند.
دربخش آمارتوصيفی ازفراوانی،ميانگين،انحرافاستاندارداستفاده شده است.دربخش آماراستنباطی بااستفادهازنرم
افزارspss 19و استفاده از آزمونهای تحليل کواريانس يک متغيره و چند متغيره( )Multivariateجهت
مقايسه تفاوت ميانگين نمرات گروههای آزمايش وکنترل داده ها مورد تحليل قرار گرفت.

اشكال و جداول

يافته های توصیفي ابعاد دروني سازی در گروه آزمايش و کنترل ( پیش آزمون و پس آزمون)
همانگونه يافته های اين مطالعه که به هدف تاثير آموزش های راهبردهای شناختی و فراشناختی بر انگيزش تحصيلی
و خود تنظيمی در بين دانش آموزان دختران مدارس هوشمند به انجام رسيد نشان داد که اين آموزش ها هم زير
شاخص های کلی و هم زير شاخص تاثير معنا داری داردنتايج پژوهش نشان داد که گروه آموزش ديده در مقايسه با
گروه گواه پس از هشت جلسه آموزش  ،تفاوت معناداری بين گروههای آزمايش و گروه گواه گزارش گرديد
يکی از اهداف اصلی پژوهش تعيين نقش آموزش مبتنی بر راهبردهای شناختی وفراشناختی در خود تنظيمی
انگيزشيی (ارزش گذاری ،انتظار ،عاطفه )دانش آموزان دخترمدارس هوشمند.بود که در مؤلفه ارزش گذاری ،از
آنجا که اررزش گذاری  ،اهداف وعقايد دانش آموزان درمورد اهميت وعالقه مندی به تکليف می باشد وبه عبارت
ديگر به استدالل دانش آموزان برای انجام تکليف مربوط می شود .درمورد استفاده از راهبردهای شناختی
وفراشناختی درخود تنظيمی انگيزشی اين نتايج همسو با نتايج تحقيق کجباف  ،وهمکاران ( . )13۸2که در تحقيق
خود تحت عنوان رابطۀ باورهای انگيزشی و راهبردهای يادگيری خودتنظيمی باعملکرد تحصيلی دانش
آموزان است که اين تحقيق نشان داد که بافراهم آوردن شرايط مناسب برای رشد خودکارآمدی و کاهش
اضطراب امتحان و با آموزش راهبردهای يادگيری خودتنظيمی ،به دانش آموزان فرصت بيشتری برای
يادگيری می يابند.وهمسو بودن اين تحقيق باتحقيق اسماعيل دخت.)13۸3( ،تحت عنوان بررسی رابطه هسته
کنترل ،خود تنظيمی يادگيری و عملکرد تحصيلی دانش آموزان دختراس که نشان داد که دانش آموزانی که مهارت
ه ای مورد نياز برای انجام يک تکليف را داشته باشد و برای عمل بر طبق عقايد وباورهای خود کارآمدی خويش به
اندازۀ کافی برانگيخته می شوندو هنگام مواجهه با موقعيت های مختلف ،اهداف چالش برانگيز و باالتری اتخاذ می کنند
و نسبت به آنها بطور پايدارتری متعهد هستندوافراد خودکارآمدی پايين به آسانی بوسيلۀ موانع يا شکست ها دلسرد می
شوند .همسو ی تحقيق خدا پناهی  ،وهمکاران ( )1379تحت عنوان بررسی نقش راهبردهای شناختی انگيزشی در
پيشرفت تحصيلی و کاهش مشکالت روان شناختی دانشجويان گزارش نموده اند.که استفاده از راهبردهای
شنا ختی وانگيزشی تفاوت بين گروههای آزمايش و گروه گواه در دو مولفه از راهبردهای شناختی يعنی خود
کار آمدی وارزش گذاری درونی و يک مولفه از راهبردهای شناختی يعنی خود نظم دهی معنادار است.مولفۀ دوم
خودتنظيمی انگيزشی عاطفی عبارت است از واکنشهای هيجانی دانش آموزان نسبت به يک تکليف است باورها
وتصورات دانش آموزان نسبت به اهميت وجايگاه يادگيری  ،شناخت وآگاهی از توانمندی ومهارت خود در انجام
تکاليف وفعاليت های مربوط به تحصيل و مدرسه و احساسات وواکنش های عاطفی نسبت به اين گونه فعاليت ها می
توانند به عالقمندی دانش آموز به يادگيری وتحصيل کمک کند کاوسيان  ،وهمکاران  .)13۸6(،وقتی که يادگيرندگان
خود نظم دهنده که از راهبردهای شناختی وفرا شناختی استفاده می نمايندو شروع به مطالعه می کنند ،برای توسعۀ
دانش و تقويت انگيزش ،اهدافی انتخاب می کنند .از آنچه می دانند و آنچه اعتقاد دارند و تفاوت ميان انواع اطالعاتی که
برای انجام تکاليف بکار می برند،آگاهند .آنها درکی از انگيزش خود دارند ،از عاليق خود آگاهند و همانطور که در
تکليف درگير هستند،برنامه ريزی می کنند که چگونه اثر متقابل اين ها را اداره کنند(محمودی )1377،اين تحقيق
همسو با پژوهش خسروی ،وهمکاران ( )1390درتحقيق خود تحت عنوان بررسی رابطه راهبردهای شناختی
يادگيری خود تنظمی وخالقيت با عملکرد تحصيلی نتايج حاکی از اين است که بااستفاده از راهبردهای خود تنظيمی
ونيز کاربرد روشهای افزايش خالقيت دانشجويان  ،پيشرفت تحصيلی آنان نيز افزايش می يابد از اين رو  ،با آموزش
راهبردهای يادگيری خود تنظيمی(شناختی وفراشناختی) وفراهم آوردن شرايط مناسب برای رشد خود کار آمدی و
خالقيت می توان به بهبود پيشرفت تحصيلی دانشجويان کمک کردهمچنين حافظی  ،وهمکاران ( .)1390که در
تحقيق خود تحت عنوان مقايسه باورهای انگيزشی  ،راهبردهای يادگيری خود تنظيمی وويژگی های شخصيتی دانش
آموزان دبيرستانهای تيزهوش وعادی شهر اهوازدريافتند که بين دو گروه تيزهوش وعادی از لحاظ باورهای انگيزشی

تفاوت معنی داری وجود دارد ودانش آموزان عادی از لحاظ باورهای انگيزشی ميانگين باالتری نسبت به دانش
آموزان تيز هوش بدست آوردند .ديگر تحقيق همسو تحقيق عابدينی  ،وهمکاران (  )13۸9است که در تحقيق خود
تحت عنوان بررسی رابطه باورهای انگيزشی وراهبردهای شناختی وفرا شناختی با پيشرفت تحصيلی  :آزمون مدل
های رقيب نشان دادند که دانش آموزان با خود کار آمدی بيشتر از راهبردهای شناختی و فرا شناختی بيشتری
استفاده می کردند  ،اضطراب آزمون کمتری داشتند ودر نتيجه پيشرفت تحصيلی آنها بيشتر بود .نقشی  ،وهمکاران
(.)13۸9در تحقيق خود تحت عنوان الگوی ساختاری رابطه خود کار آمدی  ،سود مندی ادارک شده پيشرفت
تحصيلی بررسی نقش واسطه ای يادگيری خود نظم بخشی در مجموع يافته ها دريافتند که خودکار آمدی
وسودمندی ادراک شده  ،مستقيما وبا واسطه يادگيری خودنظم بخش بر پيشرفت تحصيلی تأثير دارند .
مولفۀ سوم انتظار يعنی اعتقاد وباور دانش آموزان دربارۀ توانايی انجام يک تکليف است که اين اعتقاد در زمينه
تحصيلی می تواند به دوشکل مثبت ومنفی نمايان گردد مهارتهای شناختی وفرا شناختی می تواند دامنه ای از
رفتارها و نگرشها از قبيل تنظيم وقت و برنامه ريزی و راه های اندوختن و سازمان دهی اطالعات که تحت تاثير موضوع
مورد مطالعه برانگيخته می شوند ،را در بر بگيرد .عالوه بر اين می تواند عناوين ديگری چون عادات مطالعه  ،فرايندهای
يادگيری و نگرشهای مطالعه را هم در بر بگيرند(بحرانی .)1373 ،همسويی نتايج تحقيق نيکدل و همکاران ()1391
که در تحقيق خود تحت عنوان رابطه خود پنداره تحصيلی  ،هيجان های تحصيلی مثبت و منفی با يادگيری خود
گردان نشان دادکه باورها وتصورات دانش آموزان نسبت به اهميت وجايگاه يادگيری ،شناخت وآگاهی از توانمندی ها
ومهارت خود در انجام تکاليف وفعاليت های مربوط به تحصيل و مدرسه و احساسات وواکنش های عاطفی نسبت به اين
گونه فعاليت ها می توانند به عالقمندی دانش آموز به يادگيری وتحصيل کمک کند.ديگر نتايج تحقيق همسو تحقيق
(بحرانی )1373 ،است که در تحقيق خود تحت عنوان  .بررسی رابطه انگيزش تحصيلی و عادات مطالعه گروهی از
دانش آموزان نشان داد که در حاليکه دانش آمو زان ودانشجويان ما انگيزه کافی برای فراگيری علم و دانش دارند ،اما
عموما فعاليت مطالعه و درس خواندن را پر زحمت و فشار زا می دانند و بازخوردی که يادگيرنده از مطالعه خود می
گيرد نوعی انگيزه مثبت يا منفی را برای ادامه فعاليت موجب می شود .طالب زاده نوبريان وهمکاران() 1390در تحقيق
خود تحت عنوان بررسی روابط ساختاری خود پنداره يادگيری خود تنظيمی و موفقيت تحصيلی دانشجويان
دريافتند که بين خود پنداره  ،يادگيری خود تنظيمی و موفقيت تحصيلی دانشجويان رابطه ی ساختاری وجود دارد
و خود پنداره بصورت مستقيم وغير مست قيم با ميانجی گری يادگيری خود تنظيم با موفقيت تحصيلی رابطه دارد.
همچنين بررسی نشان می دهد که آموزش های شناختی و فرا شناختی بيشترين تاثير را به ترتيب بر ارزشگذاری
عاطفی و انتظار داشته است
هدف اصلی ديگر اين پژوهش تعيين نقش آموزش مبتنی بر راهبردهای شناختی وفراشناختی در انگيزش تحصيلی
(انگيزش درونی -انگيزش بيرونی -بی انگيزشی)دانش اموزان دختر مدارس هوشمنداست باتوجه به تأثير معنادار

آموزش راهبردهای شناختی وفرا شناختی در انگيزش تحصيلی تأثير آن در مولفۀ انگيزش درونی که دارای زير
مقياس های به شرح ذيل می ياشد انگيزش درونی (دانستن .حرکت در جهت پيشرفت .تجربه محرک) بدين معنااست
که انجام تکليف برای رضايت فرد بصورت خودجوش ودرونی سوای توجه به پاداش بيرونی که انگيزش درونی يک
ويژگی اساسی است که افراد موفق در زمينه تحصيلی از آن برخودار ند افرادی که در فعاليت ها به منظور ارضای در
گير می شوند نه به خاطر عوامل بيرونی  .اين رفتار ها در غياب وابسته ها يا کنترل کننده های بيرونی رخ می
دهند .نتايج پژوهش نشان داد که گروه آموزش ديده در مقايسه با گروه گواه پس از هشت جلسه آموزش ،
تفاوت معناداری بين گروههای آزمايش و گروه گواه گزارش گرديدنتايج اين پژوهش همسو با نتايج تحقيق
صمدی  . )1391( ،که در تحقيق خود تحت عنوان رابطه جهت گيری انگيزش وراهبر های يادگيری در تبيين
موفقيت تحصيلی نشان داد که بين موفقيت تحصيلی و راهبردهای يادگيری و همچنين جهت گيری های
انگيزشی رابطه مثبت و بين بی انگيزگی و عدم موفقيت تحصيلی رابطه منفی وجود دارد .جهت
گيری های انگيزشی ،به ويژه انگيزش درونی بايد در آموزش مورد توجه قرار گيرند و آموزش نيز
بايد با عاليق يادگيرندگان وراهبردهای يادگيری همراه شود ديگر تحقيق همسو تحقيق شريفی()13۸5است که در
تحقيق خود تحت عنوان سنجش انگيزه درونی وبيرونی پيشرفت ونگرش دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلی
نسبت به مسائل آموزشی وسهم اين متغير ها در تبين پيشرفت تحصيلی آنان نشان داد که پيشرفت را تابعی از اثر
مشترک دو ويژگی مهارت واراده يعنی انگيزش می دانند.پژوهش آنها نشان داده است که وجود اراده يا
انگيزش،بی حضور مهارت يابر عکس  ،به پيشرفت منجرنمی شودوديگر تحقيق همسو دالور  ،قربانی ( )13۸9است که
در تحقيق خود تحت عنوان بررسی عوامل انگيزشی و نگرشی مؤثر در پيش بينی پيشرفت رياضيات ،به منظور تدوين
يک مدل ساختاری برای دانش آموزان پايه دوم دبيرستان نشان داد که باورهای انگيزشی تأثير بسياری بر پيشرفت
رياضی دارند.
مولفه دوم انگيزشی  ،انگيزش درونی است باتوجه به تأثير معنادار آموزش راهبردهای شناختی وفرا شناختی در
انگيزش تحصيلی تأثير آن در مولفۀ انگ يزش بيرونی که دارای زير مقياس های به شرح ذيل می ياشد انگيزش
بيرونی( همسان کردن -درون فکنی .تنظيم بيرونی) بدين معنااست که افراد را به خاطر پاداش ها وتقويت های
بيرونی مجبور به انجام يک تکليف می نمايد  .به عبارت ديگر انگيزش بيرونی عبارتست از اشتغال به کارهايی که
خود وسيله ای برای دستيابی به اهداف ديگر هستند .نتايج پژوهش نشان داد که گروه آموزش ديده در مقايسه با
گروه گواه پس از هشت جلسه آموزش  ،تفاوت معناداری بين گروههای آزمايش و گروه گواه گزارش گرديد
نتايج اين پژوهش همسو با نتايج تحقيق چالمه  ،وهمکاران (.)1391است که در تحقيق خود تحت عنوان ويژگی

های محيط يادگيری فرا شناختی و پيشرفت تحصيلی  :بررسی نقش واسطه ای باورهای انگيزشی در دانش آموزان
نشان داد که از آنجا که باورهای انگيزشی نقش واسطه ای رابين ويژگی های فراشناختی محيط وپيشرفت تحصيلی ايفا
می کنند ميتوان با تقويت آن پيشرفت تحصيلی را افزايش داد.
مولفۀ سوم انگيزشی  ،بی انگيزشی است بدين معنی که هيچگونه انگيزه ای يعنی نه خشنودی وارزشمندی درونی
ونه مشوقهای بيرونی برای فعاليتهای خود در يافت نمی کنند ودر نتيجه از انجام فعاليت اجتناب کنند درواقع
نداشتن انگيزه  ،احتمال وقوع رفتارهای مورد انتظار را در دانش آموزان کاهش خواهد داد  .عدم تأثير آموزش
راهبردهای شناختی وفراشناختی درواقع نشان اثر مثبت است چون اين مولفه عکس ساير مولفه هااست نتايج همسو
با اين تحقيق کاوسيان  ،جواد وهمکاران  )13۸6(،است که در تحقيق خود تحت عنوان مطالعه عوامل مؤثر برانگيزش
تحصيلی دانش آموزان نشان داد که خود پنداره تحصيل  ،نگرش

دانش آموز به ادامه تحصيل و پادش های

اجتماعی بهترين پيش بينی کننده های انگيزش تحصيلی درونی دانش آموزان می باشند وهمچنين نگرش دانش
آموز به مدرسه وادامه تحصيل وتعامل با همساالن در پيش بينی بی انگيزگی تحصيلی دانش آموزان تعيين کننده تر
بوده اندوديگر تحقيق همسو تحقيق عبدلملکی  ،و همکاران( . ) 13۸7است که در تحقيق خود تحت عنوان طراحی
وارزيابی مدل علّی پيشرفت تحصيلی  :تحليل روابط شيوه ادارک والدين وانگيزش تحصيلی با پيشرفت تحصيلی
انگيزش درونی اثر مستقيم و مثبت بر پيشرفت تحصيلی داردوانگيزش بيرونی وبی انگيزگی اثر مستقيم و منفی بر
پيشرفت تحصيلی دارد.

اشكال و جداول

همانگونه که در جدول 1مشاهده میشود ،ميانگين(انحراف استاندارد) نمرههای گروه آزمايش و گروه کنترل در زير
شاخص های انگيزش تحصيلی آورده شده است .نمره کل انگيزش تحصيلی در گروه آزمايش( پيش آزمون)  152/93با
انحراف معيار  21/60است که اين نمره در پس آزمون گروه آزمايش برابر با  157/66با انحراف معيار  41/25است.
(جدول)1

جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد نمره های شاخص دروني سازی و حیطه های آن در گروههای آزمايش و کنترل

ابعاد انگیزش تحصیلي

مرحله

گروه کنترل

گروه آزمايش
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

پیش آزمون

22/07

5/44

21/30

5/74

پس آزمون

23/07

7/12

12/41

4/72

انگیزش دروني -حرکت

پیش آزمون

20/86

5/15

19/23

4/07

در جهت پیشرفت

پس آزمون

22/24

7/30

14/03

5/34

انگیزش دروني -دانستن

انگیزش دروني -تجربه

پیش آزمون

16/00

3/65

14/60

5/25

محرک

پس آزمون

20/55

5/95

13/48

5/33

انگیزش بیروني -همسان

پیش آزمون

23/41

4/23

20/20

3/88

کردن

پس آزمون

24/00

6/30

13/07

4/42

انگیزش بیروني -درون

پیش آزمون

22/79

5/29

22/77

4/63

فکني

پس آزمون

23/27

7/15

13/63

5/10

انگیزش بیروني -تنظیم

پیش آزمون

24/90

3/31

23/63

4/13

بیروني

پس آزمون

24/14

6/18

13/47

5/39

بي انگیزشي

پیش آزمون

22/90

5/06

23/50

4/62

پس آزمون

20/37

7/04

17/77

5/19

شاخص کلي انگیزش

پیش آزمون

152/93

21/60

145/23

20/27

تحصیلي

پس آزمون

157/66

41/25

97/29

28/39

نمودار -1میانگین نمرات شاخص انگیزش تحصیلي در گروه آزمايش و کنترل قبل و بعد از مداخله

نمره کل انگیزش تحصیلي در گروه آزمايش( پیش آزمون)  152/93با انحراف معیار  21/60است که اين نمره در گروه آزمايش
(پس آزمون) برابر با  157/66با انحراف معیار  41/25است.

نمودار -1میانگین نمرات شاخص انگیزش تحصیلي در گروه آزمايش و کنترل قبل و بعد از مداخله

برای بررسی پيش فرض های مانکووا ،ابتدا همگنی شيب پيش آزمون ها با پس آزمون ها محاسبه شد ،برای بررسی
تاثير مداخله بر نمره شاخص انگيزش تحصيلی از آزمون تحليل کواريانس تک متغيره استفاده شد ،نتايج نشان داد

مقدارFدر اين آزمون برای گروه ها 36/۸96میباشد که در سطح P<0/001معنادار است و اين بدان معنی است که
بين گروه آزمايش و گروه کنترل از جهت شاخص کل انگيزش تحصيلی تفاوت معنی داری وجود دارد .نتايج در جدول
 2آمده است .همچنين نتايج حاصل از آماره مجذور اتا نشان داد که آموزش های شناختی و فرا شناختی بر انگيزش
تحصيلی دانش آموزان دختر تاثر متوسط و معنا داری داشته است و معادل  0/406بوده است(.)P<0/001
جدول  -2نتايج تحلیل کوواريانس تك متغیره برروی میانگین های پس آزمون شاخص انگیزش تحصیلي گروه آزمايش و گروه
کنترل با کنترل پیش آزمون
منبع

df

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

F

سطح معني داری

مجذور اتا

پیش آزمون

3674/994

1

3674/994

3/018

0/08

0/053

گروه

44922/776

1

44922/776

36/896

0/001

0/406

خطا

65747/272

54

1217/542
adj R squared=0/438

R squared= 0/458

همگنی شيب پيش آزمون های زير مقياس انگيزش درونی -دانستن،انگيزش درونی -حرکت در جهت پيشرفت ،
انگيزش درونی -تجربه محرک ،انگيزش بيرونی -همسان کردن،انگيزش بيرونی -درون فکنی،انگيزش بيرونی -تنظيم
بيرونی و بی انگيزشی با پس آزمون تمام زير مقياس ها آورده شده است .در همه موارد به غير از تنظيم بيرونی رابطه
معنی دار وجود ندارد بنابر اين فرض شيب پيش آزمون برقرار است .برای مقايسه گروههای آزمايش و کنترل از لحاظ7
زير مقياس انگيزش تحصيلی از تحليل کوواريانس چند متغيره استفاده شد ،نتايج نشان داد که آزمون ها در سطح
 P<0/001معنادار هستند و اين بدان معنی است که دست کم در يکی از حيطه ها بين گروه های آزمايش و کنترل
تفاوت معناداری وجود دارد،
جدول  3صرفا بيان می دارد که در يکی از حيطه ها بين دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد اما برای
تشخيص اينکه در کدام حيطه ها تفاوت معنادار است ،از آزمون تحليل کوواريانس چند متغيری مانکووا استفاده شد که
نتايج نشان داد در تمام  7زير مقياس غير از زير مقياس " بی انگيزشی" تفاوت معنی داری وجود داشت .نتايج نشان
داد که در زير مقياس های انگيزش درونی -دانستن( ،)F=32/767انگيزش درونی -حرکت در جهت
پيشرفت( ،)F=17/422انگيزش درونی -تجربه محرک( ،)F=12/4۸9انگيزش بيرونی -همسان کردن(،)F=39/535
انگيزش بيرونی -درون فکنی( ، )F=20/725انگيزش بيرونی -تنظيم بيرونی( )F=29/133بين دو گروه آزمايش و
کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .تنها در بعد بی انگيزشی تفاوت معنا دار نبود( )F=2/760يعنی آموزش های
شناختی و فرا شناختی بر ابعاد انگيزش تحصيلی تأثير معناداری دارد .نتايج در جدول  11آمده است .همچنين بررسی
مجذور اتا نشان می دهد که آموزش های شناختی و فرا شناختی بيشترين تاثير را به ترتيب بر انگيزش بيرونی –
همسان کردن(،)0/452انگيزش درونی -دانستن()0/406و انگيزش بيرونی -تنظيم بيرونی( )0/37۸داشته است (.جدول
)3
جدول  -3تحلیل کوواريانس تك متغیری در متن مانکووا بر روی میانگین های حیطه های انگیزش تحصیلي
متغیر وابسته

مجموع مجذورات

df

پس آزمون

997/205

1

میانگین

F

سطح معناداری

مجذور اتا

مجذورات
997/205

32/767

0/001

0/406

انگیزش دروني-
دانستن
پس آزمون

562/994

1

562/994

17/422

0/001

0/266

انگیزش دروني-
حرکت در جهت
پیشرفت
پس آزمون

375/794

1

375/794

12/489

0/206

0/001

انگیزش دروني-
تجربه محرک
پس آزمون

1067/977

1

1067/977

39/535

0/452

0/001

انگیزش بیروني-
همسان کردن
پس آزمون

754/044

1

754/044

20/725

0/302

0/001

انگیزش بیروني-
درون فکني
پس آزمون

933/922

1

933/922

29/133

0/378

0/001

انگیزش بیروني-
تنظیم بیروني
پس آزمون بي

115/474

1

115/474

2/760

0/054

0/103

انگیزشي

همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود ،ميانگين(انحراف استاندارد) نمرههای گروه آزمايش و گروه کنترل در زير
شاخص های راهبردهای انگيزشی (خودتنظيمی) آورده شده است .نمره کل راهبرد انگيزشی در گروه آزمايش( پيش
آزمون)  ۸7/96با انحراف معيار  23/02است که اين نمره در پس آزمون گروه آزمايش برابر با  16۸/64با انحراف معيار
 41/94است( .جدول)4

 -4میانگین و انحراف استاندارد نمره های شاخص شاخص کلي راهبرد انگیزش يادگیری (خودتنظیمي) و حیطه جدول های آن
در گروههای آزمايش و کنترل
ابعاد انگیزش تحصیلي
ارزشگذاری
انتظار
عاطفي
شاخص کلي راهبرد
انگیزش
(خودتنظیمي)

يادگیری

مرحله

گروه کنترل

گروه آزمايش
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

پیش آزمون

35/55

6/81

37/10

14/68

پس آزمون

78/90

20/01

55/77

20/88

پیش آزمون

32/41

10/16

30/23

9/11

پس آزمون

64/60

17/00

49/36

18/93

پیش آزمون

20/00

4/75

15/73

6/88

پس آزمون

20/55

5/95

19/33

6/86

پیش آزمون

87/96

23/02

83/06

25/82

پس آزمون

168/64

41/94

124/46

45/69

برای بررسی پيش فرض های مانکووا ،ابتدا همگنی شيب پيش آزمون ها با پس آزمون ها محاسبه شد ،با توجه به اين
نتايج شيب ها برابر است .برای بررسی تاثير مداخله بر نمره شاخص کلی راهبرد انگيزشی يادگيری (خودتنظيمی) از
آزمون تحليل کواريانس تک متغيره استفاده شد ،نتايج نشان داد مقدارFدر اين آزمون برای گروه ها 13/675میباشد
که در سطح  P<0/001معنادار است و اين بدان معنی است که بين گروه آزمايش و گروه کنترل از جهت شاخص کل
راهبرد ها ی انگيزشی( خود تنظيمی) تفاوت معنی داری وجود دارد .نتايج در جدول  5آمده است .همچنين نتايج
حاصل از آماره مجذور اتا نشان داد که آموزش های شناختی و فرا شناختی برراهبردهای انگيزشی يادگيری( خود
تنظيمی) دانش آموزان دختر تاثر نسبتا ضعيف و معنا داری داشته است و معادل  0/199بوده است(.)P<0/001
جدول  -5نتايج تحلیل کوواريانس تك متغیره برروی میانگین های پس آزمون شاخص راهبرد انگیزشي يادگیری (خودتنظیمي)
گروه آزمايش و گروه کنترل با کنترل پیش آزمون
منبع

df

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

F

سطح معني داری

مجذور اتا

پیش آزمون

1077/677

1

1077/677

0/554

0/460

0/010

گروه

26594/456

1

26594/456

13/675

0/001

0/199

خطا

106962/218

55

1944/768
adj R squared=0/187

R squared= 0/215

همگنی شيب پيش آزمون های زير مقياس ارزشگذاری ،انتظار و عاطفی با پس آزمون تمام زير مقياس ها آورده شده
است  .در همه موارد رابطه معنی دار وجود ندارد ،بنابر اين فرض شيب پيش آزمون برقرار است.
برای مقايسه گروههای آزمايش و کنترل از لحاظ  3زير مقياس راهبرد انگيزشی يادگيری (خودتنظيمی) از تحليل
کوواريانس چند متغيره استفاده شد ،نتايج نشان داد که آزمون ها در سطح P<0/002معنادار هستند و اين بدان معنی
است که دست کم در يکی از حيطه ها بين گروه های آزمايش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  6صرفا بيان می دارد که در يکی از حيطه ها بين دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد اما برای
تشخيص اينکه در کدام حيطه ها تفاوت معنادار است ،از آزمون تحليل کوواريانس چند متغيری مانکووا استفاده شد که
نتايج نشان داد در تمام  3زير مقياس تفاوت معنی داری وجود داشت .نتايج نشان داد که در زير مقياس های
ارزشگذاری ( ،)F=13/252انتظار ( ،)F=7/60عاطفی ( )F=10/471بين دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معناداری
وجود دارد .يعنی آموزش های شناختی و فرا شناختی بر ابعاد راهبرد انگيزشی يادگيری (خودتنظيمی) تأثير معناداری
دارد .نتايج در جدول  1۸آمده است .همچنين بررسی مجذور اتا نشان می دهد که آموزش های شناختی و فرا شناختی
بيشترين تاثير را به ترتيب بر ارزشگذاری ( ،)0/200عاطفی ()0/165و انتظار ( )0/125داشته است (.جدول )6
جدول  -6تحلیل کوواريانس تك متغیری در متن مانکووا بر روی میانگین های حیطه های راهبرد انگیزشي يادگیری
(خودتنظیمي)
متغیر وابسته

مجموع مجذورات

df

پس آزمون

5509/105

1

میانگین

F

سطح معناداری

مجذور اتا

مجذورات
5509/105

13/252

0/001

0/200

ارزشگذاری
پس آزمون انتظار

2468/625

1

2468/625

7/60

0/008

0/125

پس آزمون عاطفي

492/237

1

492/237

10/471

0/002

0/165

بحث و نتیجهگیری
نتايج پژوهش نشان می دهد نتايج پژوهش نشان می دهد کاربرد راهبردهای شناختی وفرا شناختی در خوود
تنظيمی انگيزشی در سه مولفه ( ارزش گذاری ،انتظار  ،عاطفه ) که بعنوان مؤلفه هوای خوود تنظيموی انگيزشوی
هستند تفاوت معناداری بين گروههای آزمايش و گروه گواه گرديد وگزارش اين تأثيربه ترتيب بر ارزشگذاری ،
عاطفی و انتظار داشته است .نتيجه اين دانش آموزان از لحاظ استدالل و اعتقادو ارائه واکنش هيجانی نسوبت بوه
انجام يک تکليف تواناتر گرديده اند ونتايج حاصله درخصوص آموزش های راهبردهای شناختی و فرا شناختی بور
انگيزش تحصيلی دانش آموزان دختر نشان داد که اين آموزش ها تأثير متوسط و معنا داری در انگيزش تحصويلی
دانش آموزان داشته است ومولفه های انگيزش تحصيلی با زير مقياس انگيزش درونی (دانستن ،حرکت در جهوت
پيشرفت ،تجربه محرک) انگيزش بيرونی(همسان کردن ،درون فکنی ،تنظيم بيرونی) بی انگيزشی .در تموامی زيور
مقياس های انگيزش تفاوت معناداری وجود دارد .تنها در بعد بی انگيزشی تفاوت معنوا دار نبوود يعنوی آمووزش
های شناختی و فرا شناختی بر ابعاد انگيزش تحصيلی تأثير معناداری دارد همچنين بررسی هانشان می دهود کوه
آموزش های شناختی و فرا شناختی بيشترين تاثير را بوه ترتيوب بور انگيوزش بيرونوی – همسوان کردن،انگيوزش
درونی -دانستن و انگيزش بيرونی -تنظيم بيرونی داشته است.قابل تذکر اينکه روند درونوی سوازی انگيوزش نيواز
تمرين وتکرار ودر نتيجه عادات خوب مطالعه سبب ايجاد انگيزهای درونی باشدت بيشتری خواهد شد .واين امر
بدين معنا است که گروه آموزش ديده در مقايسه با گروه گواه پس از هشت جلسه آموزش  ،خوود تنظيموی
انگيزشی درونی مثبت تری از خود نشان دادند و خود را تواناتر و کار آمد تر موی پنداشوتند و همچنوين از
نظر شناختی وفراشناختی با خود نظم دهی بيشتری عمل می کردند توضيح اينکه دانش آمووزانی کوه نقشوی
هدفمند در يادگيری خود برعهده می گيرند از عملکردی مطلوب تر برخوردارنود  .افوراد موذکور  ،خوود پيورو،
انديشه ورز ويادگيرندگانی کار آمد هستند که نسبت به فرآيند های يادگيری خود نگرشهای مثبتوی ايجواد
می کنند  .بديهی است الزمه ادراک خود کوار آمودی  ،توسوعه راهبردهوای شوناختی و فراشوناختی اسوت .در
راهبردهای شناختی مهارتهای نظير تالش برای ايجاد ارتباط از طريق تکورار وتمورين و طبقوه بنودی و گوروه
بندی معنايی جهت يادگيری و ياد آوری مطالب و بسط وگسترش معنايی بمنظوور درک روابوط پيچيوده از
جمله کمک های است که راهبرد شناختی به يادگير نده ارائه می دهد .اطوالع خواننوده از شوناخت خوود در
مورد آن چه می خواند و سازو کارهای نظارت و نظم دهی بر درک خواندن به ايون مسوأله اشواره موی نمايود،
شناخت می تواند در دانش آموزان ايجاد انگيزه کند و يادگيری را بهبود دهد  .بطور کلی از ويژگوی هوای ايون
راهبر دها آن است که فرايند يادگيری  ،ياد سپاری و يادآوری را تسهيل  ،سطح برانگيختگی را باال بورده و ميوزان
درگيری شناختی را افزايش و نهايتا عملکرد تحصيلی را بهبود می بخشند و نيرومند ترين اثر را در يادگيری دانش
آموزان ايفا می کند عالوه بر اين در افزايش توان ارتباطی فراگيران موثراست و ايجواد ارتبواط بوين اطالعوات ،را
تسهيل می کند  .بديهی است فراگيرانی که توان به کار گيری راهبردهای يادگيری مناسب تر و متنوع تر را داشته
باشند در کسب مهارت های يادگيری موفق تر خواهند بود.استفاده ازراهبردها شناختی وفرا شناختی می تواند در
دانش آموزان ايجاد انگيزه کنند و يادگيری را بهبود بخشند  .اين راهبردها برای اين که مسئوليت يادگيری را
از معلمان به خود دانش آموزان انتقال دهند و خود پنداره مثبت  ،عاطفه و انگيزش را در آنان ايجاد می نمايند
 .از آنجا که آگاهی دانش آموزان از فرايند های درک با آموزش مستقيم و نظام مند می تواند افزايش يابود ،
آگاه کردن دانش آموزان و اطمينان دادن به آن ها از اين که خود شان می توانند يادگيری خوود را موديريت
کنند وعالقه مند نمودن آن ها ايجاد انگيزه را به دنبال خواهد داشت .بامداخله های مديريت دانوش آمووزی ،
يعنی کاهش تدريجی کنترل (معلم )و افزايش کنترل دانش آموزان می توانند بين آمووزش معلوم و يوادگيری

مستقل با مديريت خود دانش آموزان رابطه بر قرار کرد.اين مطالعه که به هدف تاثير آمووزش هوای شوناختی و
فراشناختی بر انگيزش تحصيلی و خود تنظيمی در بين دختران مدارس هوشمند به انجام رسيد نشان داد که ايون
آموزش ها هم زير شاخص های کلی و هم زير شاخص تاثير معنا داری دارد .به هرحال يادگيرندگان در زمينه های
خود نظمی ،خود وارسی و خود يادگيری نياز بوه آمووزش دارنود و تنهوا زموانی کوه بور راهبورد هوای شوناختی و
فراشناختی تسلط يابند می توانند يادگيری را ياد بگيرند .باقبول اينکه فراينودها وراهبردهوای شوناختی آمووزش
پذيرند ضروری است فعاالنه به آموزش ويادگيری آنها پرداخته شود نه اينکه منتظر ظهور خود به خوودی آنهوا
باشيم برای يادگيری بهتر و مطالعه ی ثمر بخش تر ،راهبردهای يادگيری وروش های مطالعه وترفند هايی برای به
خاطر سپاری واستفاده ی بهينه از مطالب يادگرفتنی ضروری می باشند .يکی از مهم تورين شويوه هوای پورورش
خود کار آمدی  ،تمسک به شيوه های انديشه ورزی به جای انديشوه آمووزی اسوت آمووختن روشوهای مطالعوه
ويادگيری ودر واقع چگونه ياد گرفتن می تواندازيک طرف نتايج مثبتی در يادگيرنده بافعال کردن دانش آموزان در
يادگيری داشته باشد.ازطرف ديگر نظام های آموزش به شيوه های مختلف می توانند ميزان خودکار آمودی دانوش
آموزان را افزايش د هند  .در اين نوع يادگيری مسائلی نظير اتکاء به نفس باال  ،خودکار آمدی و مسئوليت پذيری
بيشتری در آنان ديده می شود چنانچه ،دانش آموزان بتوانند در جهت يوادگيری موؤثر تور  ،فراينود هوای خوود
تنظيمی را به کار گيرند همه آنها يادگيرندگانی هوشمند می شوند .يادگيرندگانی که در طول دوره آموزشی خود
هم به پيشرفت باالتری دست می يابند وبا کسب موفقيت های که در اين زمينه به دسوت موی آورنود .وبوا بواور
اينکه قابليت ها و توانايی های الزم برای انجام کار يا فعاليتی را دارند  ،بورای انجوام آن تکليوف وقوت بيشوتری
صرف می کنند  .ود ر نهايت به نتايج بهتری دست پيدا خواهند کورد ودرنتيجوه نگرشوی مثبوت بوه يوادگيری
خواهند يافت .اين نگرش زمينه بروز انگيزش را برای آنان فراهم موی نمايود  .از ايون طريوق بوا نظوارت وکنتورل
آموزش خود به صورت درونی بر انگيزش خود تأثير می گذارند .تقويت انگيزش درونی يعنی اصالح اشوتباه هوا و
افزايش سرعت يادگيری و از همه مهمتر خود تنظيمی در آموزش را به دنبال می آورد وخود تنظيمی يعنوی
تالشهای خود را برای فراگيری دانش و مهوارت بودون تکيوه بور معلوم و ديگوران شخصواک شوروع کورده و جهوت
می بخشند.در چنين سبک آموزشی بسيار ضروری می نمايد که فراگير بتواند به کنترل رونود يوادگيری خوويش و
خود نظم دهی به برنامه های آموزشی شان بپردازد وبا برعهده گرفتن مسوئوليت يوادگيری خوود ،وبوا اسوتفاده از
مهارتهای خود تنظيمی  ،از طريق هماهنگ ساختن مهارتهای شناختی وفراشناختی  ،نسبت به تقويوت انگيوزه و
انگيزش تحصيلی خوداقدام نموده فعا ليت وتالش خود رادر زمينه يادگيری مستقل و بوه عبوارت ديگور نحووه
يادگرفتن متمرکز سازند.که اين خود يکی از اهداف اساسی نظام آموزش و پرورش معاصر است که دانش آموز
را برای يادگيری مادام العمر آماده می نمايند .
اين نتيجه با مطالعات نخستين گلدوست( ،)13۸۸چالمه  ،وهمکاران ( ،)1391دريوشی محمدی
وهمکاران(( ، )1392صادقی و محتشمی(.)13۸9،بحرانی ( .)1373 ،کارشکی( .)13۸1 ،ملکی  ( ،)13۸4،يوسف
زاده و همکاران( ،)1390،غباری بناب و راقبيان( )13۸7،اوم چی )2006 ،به نقل از حافظی ،همکاران
(،)1390منوچهری اردستانی و همکاران  )1390،کجباف  ،وهمکاران ( )13۸2اسماعيل دخت .)13۸3( ،خدا پناهی
 ،وهمکاران ( )1379کاوسيان  ،وهمکاران  .)13۸6(،خسروی ،وهمکاران ( )1390عابدينی  ،وهمکاران ( )13۸9
نقشی  ،وهمکاران ( .)13۸9نيکدل و همکاران ( )1391طالب زاده نوبريان وهمکاران( ) 1390صمدی )1391( ،
شريفی( )13۸5دالور  ،قربانی ( )13۸9عبدلملکی  ،و همکاران( .) 13۸7همسو است.

باتوجه به نقش سازنده آموزش راهبردهای شناختی وفرا شناختی در خودتنظمی وانگيزش تحصيلی از
محدوديت های اين تحقيق می توان به اطالعات کم وناآشنايی معلمين ومربيان اشاره کرد و باتوجه به نداشتن
شناخت کافی با نحوه ی آموزش های شناخ تی وفرا شناختی لذا در طرح درس ها وتدريس از اين راهبردها عمال
استفاده نمی شود درخصوص دانش آموزان ومعلمين يکی از محدويت های اين تحقيق اين است که راهبردهای
شناختی وفراشناختی درصورت تکرار وتمرين بصورت يک مهارت درونی درخواهد آمدواين خود نياز به زمان هم
برای دانش آموزان که می خواهند اين مهارت را فرا گيرند هم برای معلمينی که بخواهند اين آموزش ها را به
دانش آموزان انتقال دهند محدويت ديگر اينکه بعضی از دانش آموزان گاه بصورت ناخود آگاه ازاين مهارت ها
استفاده می کنند و بهمين خاطر نتيجه اين تحقيق را دچار اشکال خواهند نمود  ،چون درهنگام پاسخ دهی به
سئواالت پيش آزمون قبل از آموزش اين مهارت ها رابکار برده اند محدويت ديگر که دانش آموزانيکه نه بخاطر
نداشتن مهارت بلکه به داليل ديگر غير ازراهبرد شناخت به سئوال های اين آزمون پاسخ می دهند باتوجه به
عدم تغيير در انگيزه ومهارتشان پاسخ نامه را دچار اشکال می نمايند  .از محدويتهای ديگر اين تحقيق حجم کم
جامعه آماری آن است که در اين خصوص درهنگام تعميم نتايج بايد محتاط عمل نمود به محدود بودن پژوهش
های داخلی و محدود بودن نمونه پژوهش و همچنين دست و پاگير بودن مجوز های اداری برای انجام پژوهش در
آموزش و پرورش اشاره کرد.
پيشنهاد می شود در آموزش وپرورش با طراحی واجرای دوره های ضمن خدمت جهت استفاده کاربردی از
راهبردهای شناختی وفرا شناختی که موجب ايجاد انگيزش تحصيلی وخودتنظيمی انگيزشی عملی  ،ابتدا در
معلمين احساسات و باورهای مثبت را درايشان تقويت ايجاد نموده و سپس با تالش مربيان اين مهارتها به
جامعه آموزشی يعنی دانش آموزان انتقال يابد تا درنتيجه بتوانيم دانش اموزانی تربيت نمايم که بصورت
مستقل بدونه کمک ديگران به يادگيری بپردازند پشنهاد ديگر اينکه باتوجه به نقش يادگيری گروهی اين
مهارت را ميتوان از طريق بحث وانتقاد گروهی نيز پيشبرد بدين طريق بهترين تقسيم بندی و جمعبندی را به
عرضه به گروه انتخاب نمايند باتوجه به نقش فعال هرفرد وهماهنگی گروه که اتفاق می افتد وباتوجه به نقش
نظارت وکنترل فرد وگروه ودر رأس آنها معلم ومربی که در آن اصالح اشتباه ورفع نقص نيز صورت می گيرد
عالوه بر آن تنوع عرضه مطالب يادگيری را پايدار تر وثابت تر می نمايد .بدين طريق فراگيران اين مهارت
يادگيری را بصورت مادام العمر استفاد می نمايند پيشنهاد می گردد در مطالعات بعدی هر دو جنس – هم پسران
و هم دختران -مورد مطالعه قرار گيرند .مطالعه در جامعه وسعيتری و با متغير های ديگری نيز مورد بررسی قرار
گيرد.
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ششم  ،شماره ی  1بهار .13۸1
ملکی ،بهرام .تأثير آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزايش يادگيری و يادداری متون مختلف ،تازه های علو
م شناختی ،سال  ، 7شماره .)13۸4( . 3
منوچهری اردستانی فاطمه  ،مهدی پور منيره ،نسيمی فر نجمه .اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی در پيشرفت
تحصيلی دانش آموزان حساب نارسائی چهارم و پنجم دبستان شهر تهران  .اولين همايش ملی يافته های علوم
شناختی در تعليم وتربيت  3-2آذر ماه .1390
محمودی،زهرا .بررسی رابطه خودپنداره -يادگيری خود تنظيم و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر پايه دوم راهنمايی
شهرستان شهريار .پايانامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تتربيت معلم.)1377( .
نخستين گلدوست  ،اصغر ومعينی کيا ،مهدی.رابطه راهبردهای يادگيری خود تنظيم وراهبردهای انگيزش برای
يادگيری با عملکرد تحصيلی دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبيل دانش و پژوهش در علوم تربيتی _ برنامه
ريزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوارسگان ( اصفهان ) شماره  23ص 100-۸5پاييز .13۸۸
يوسف زاده محمدرضا ،يعقوبی ابولقاسم ،رشيدی معصومه .تأثير آموزش مهارت های فراشناختی برخود کار آمدی دانش
آموزان دختر دوره ی متوسطه  .مجله ی روان شناسی مدرسه  /دوره ،1شماره  11۸-133 -3پاييز .1391
حافظی ،فريبا ،افتخاری ،زهرا  ،سيد نژاد ،مرضيه (.)1390مقايسه باورهای انگيزشی  ،راهبردهای يادگيری خود تنظيمی
وويژگی های شخصيتی دانش آم وزان دبيرستانهای تيزهوش وعادی شهر اهواز،مجله يافته ها نو در روانشناسی  ،خرداد
،93ص .135-127
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