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چکيده
هدف از این پژوهش ،بررسی اثربخشی آموزش تکنيکهای فراشناختی بر انگيزش پيشرفت و عملکرد تحصيلی
دانشآموزان دختر دبيرستانی شهر اصفهان بود .این پژوهش نيمهتجربی با طرح پيشآزمون  -پسآزمون و پيگيری چهارماهه
با گروه کنترل انجام شد .جامعه آماری در این پژوهش ،دانشآموزان دختر دوره دبيرستان شهر اصفهان در سال تحصيلی
 1231-1233بودند .نمونهگيری این پژوهش به صورت تصادفی مرحلهای بود که تعداد  08آزمودنی انتخاب و به شيوه
تصادفی گروه آزمایش و گروه کنترل گمارده شدند و برگه اطالعات جمعيتشناختی و پرسشنامه انگيزش پيشرفت هرمنس
( )1378بر روی آنان اجرا شد .از معدل دانشآموزان بهعنوان شاخص عملکرد تحصيلی استفاده شد .گروه آزمایش  0جلسه
 1ساعته تحت آموزش تکنيکهای فراشناختی قرار گرفتند .نتایج حاصل از تحليل کوواریانس نشان داد ،ارائه مداخله آموزش
تکنيکهای فراشناختی باعث افزایش  %01/3نمرههای عملکرد تحصيلی آزمودنیها در مرحله پسآزمون و افزایش %01/3
آن در مرحله پيگيری شد .لذا فرضيه اول پژوهش تأیيد شد .عالوه بر این ،نتایج نشان داد که مداخله تکنيکهای فراشناختی
باعث افزایش  %17/1نمرههای انگيزش تحصيلی آزمودنیها در مرحله پسآزمون  %13/3آن در مرحله پيگيری شده است.
لذا فرض دوم پژوهش نيز تأیيد شد .یافتههای این پژوهش مداخالت مبتنی بر آموزش تکنيکهای فراشناختی را در جهت
افزایش انگيزش پيشرفت و عملکرد تحصيلی دانشآموزان دختر پيشنهاد میکند.
کليدواژهها :تکنيکهای فراشناختی ،انگيزش تحصيلی ،عملکرد تحصيلی ،دانشآموزان دختر دبيرستانی.
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مقدمه
فراشناخت از دیدگاه فالول ( )1300دانش فرد درباره تفکر ،فعاليتهای یادگيری و اعمال مهار بر
آنهاست .شناخت حالتی از بازشناسی و فهم موضوع ،مفهوم و عمل است؛ درحالیکه « فراشناخت »
حالتی است که تشخيص میدهيم چگونه یک مفهوم جدای از یادگيری و درك آن ،درك و
یادگرفته میشود .اگر شناخت باعث یادگيری است ،فراشناخت باعث یادگيری از فرایند یادگيری
است .از طرف دیگر ،فراشناخت شکلی از شناخت است که بر فرایندهای شناختی اعمال نظارت
میکند (کوکاك و بویاسی .)3818 ،1براون )3881( 3فراشناخت را به دانش درباره شناخت و تنظيم
شناخت فراشناختی تقسيم کرده و بر این باور است که فراشناخت دارای دو بخش آگاهی و بازبينی
دانش حقيقی یا بيانی و آگاهی و بازبينی فرایندها و جریانهای موردنياز دانش روشمند برای انجام
دادن یک کار ویژه است .همچنين ،مارتينز )3883( 2معتقد است فراشناخت ،مفهومی چندوجهی است
که شامل دانش (باور) ،پردازش و راهبردهایی می شود که ارزیابی ،نظارت یا کنترل شناخت را بر
عهده دارند.
آموزش فراشناختی بنابر نظریه گيج و برالینر (به نقل از مهرمحمدی )1200 ،بهمنظور کمک به
شاگردان برای ساز ماندهی الگوهای فکری ،رفتاری اجتماعی ،خودسنجی ،تمرین شفاهی،
خودآموزی ،خودرهبری ،خودآگاهی و تقویت خویش انجام میشود.
پژوهشگران در مورد عوامل مؤثر بر یادگيری دانشآموزان ،نشان دادند که از ميان  330عامل مؤثر
در یادگيری ،فرایندهای شناختی و فراشناختی بيشترین تأثير را بر یادگيری و موفقيت تحصيلی
دانشآموزان دارد .به طور کلی ،آموزش راهبردهای فراشناختی ،زمينه درگيری علمی ،منبع کنترل
درونی ،اسنادهای مثبت ،انگيزش پيشرفت بيشتر ،خالقيت و سازندگی و خودمسؤوليتپذیری را در
افراد فراهم و حسّ اعتماد به نفس در امور زندگی را تقویت میکند و افراد را قادر می سازد که
مشکالت را شناسایی کنند و فعاليتهای خود را در بوته آزمایش و بررسی قرار دهند ،آزاد و مستقل
عمل کنند و بهترین راهحلها را در امور مختلف ارائه دهند (محبوبی و مصطفایی .)1201 ،منظور از
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راهبردهای فراشناختی کلی ،آن دسته از راهبردهایی است که برای تحليل کلی متن بهکار گرفته می-
شود .راهبردهای فراشناختی حمایتی ،به آن دسته از راهبردهایی اطالق میشود که در برگيرنده کاربرد
منابع کمکی بيرونی ،یادداشتبرداری و دیگر راهبردهای عملی است .راهبردهای فراشناختی حل
مسأله ،پيرامون راهبردهایی بحث میکند که به حلّ مسائل ناشی از دشوار شدن متن میپردازد (حسين-
چاری ،سماوی و کردستانی.)1200 ،
کوهن )1303( 1معتقد است که فراگيران به این علت که نمیدانند چگونه از مهارتهای فراشناختی
خود استفاده کنند ،مشکالت بسياری در استدالل علمی دارند ،که این میتواند در آموزشهای آنان
در دورههای تحصيلی پایينتر ریشه داشته باشد .دولفولک ،از دیدگاه نظریه پردازش اطالعات،
فراشناخت را فرایندهای کنترل اجرایی؛ از قبيل :توجه ،مرور و تمرین ،سازماندهی و دستکاری
اطالعات میداند .راهبردهای فراشناختی عبارت از تکنيکهایی است که به دانشآموزان یاد داده
میشود تا آنها ضمن نظارت بر جریان یادگيری ،فرایندهای ذهنی خود را در تفکر ،یادگيری و
یادآوری هدایت کنند .راهبردهای فراشناختی به مجموعه راهبردهای برنامهریزی ،کنترل ،نظارت و
نظمدهی گفته میشود .نه تنها مهارتهای یادگيری و مطالعه در یادگيری و پيشرفت تحصيلی بسيار
مؤثر است؛ بلکه این مهارتها از سوی معلمان و دانشآموزان قابل آموزش و یادگيریاند (سيف،
.)1203
روانشناسان و مربيان از دیرباز نقش انگيزش در موفقيت و شکست در حيطههای گوناگون
تحصيلی را مطرح کرده اند .اصطالح انگيزش همانطور که از معنای آن بر میآید ،به علت یا چرایی
رفتار اشاره میکند .از جمله مفاهيمی که در سالهای اخير توجه روانشناسان و مربيان تعليم و تربيت
را به خود جلب کرده ،انگيزش تحصيلی است .انگيزش تحصيلی به صورت کلی به انگيزهها ،نيازها
و عواملی گفته میشود که باعث حضور یک فرد در محيطهای آموزشی و کسب یک مدرك
تحصيلی میگردد (کالرك و شروت .)3818 ،3انگيزش مانند آمادگی ذهنی یا رفتارهای ورودی
یک پيشنياز یادگيری بهشمار میآید و تأثير آن بر یادگيری کامالً آشکار است .یکی از سازههایی
که روانشناسان برای تبيين پيشرفت افراد از آن استفاده کردهاند ،انگيزش پيشرفت است .انگيزش
سطح انرژی و فعاليت افراد را افزایش میدهد و آنها را به طرف اهداف خاصی جهت داده ،فعاليتهای
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ویژهای را سبب میشود (مصظفایی .)1201 ،گيج و برالینر )1333( 1انگيزه و پيشرفت را به صورت
یک ميل یا عالقه به موفقيت در زمينه فعاليتی خاص تعریف کردهاند (گلستان هاشمی .)1208 ،در
واقع ،انگيزة پيشرفت عبارت است از نيروی انجام دادن خوب کارها نسبت به معيارهای عالی (ریو،
 .)1208فراگيران با انگيزه پيشرفت باالتر نسبت به افراد با انگيزش کمتر رضایتمندی و توانمندی
بيشتری دارند و نمرههای نهایی آنها باالتر است (هانوس وفاکس .)3811 ،3در دو دهه اخير ،متخصصان
به بررسی عاملهای مؤثر بر انگيزه پيشرفت تحصيلی بيش از پيش توجه کردهاند .از مهمترین
نظریههای تبيينکننده انگيزه پيشرفت و موفقيت تحصيلی ،نظریه یادگيری خودتنظيمی است (پنتریچ،
 .)3882بندورا خودتنظيمی را بهعنوان داوری فرد در ارتباط با تواناییهای خود در سازماندهی و بروز
رفتارهای خاص برای رسيدن به هدفهای موردنظر ،تعریف کرده است .از دیدگاه او ،الزمه ادراك
و احساس خودتنظيمی ،توسعه راهبردهای شناختی و فراشناختی است (هوشمندجا و همکاران.)1232 ،
مطالعاتی که بر ارتباط بين سبکهای یادگيری و موفقيت تحصيلی تأکيد میکنند (صفری و
بذرافشان)3883 ،؛ همچنين ،بسياری از پژوهشها نشان داد زمانی که دانش فراشناختی دانشآموزان
و مهارتهای آنان بهبود یابد ،یادگيری آنها نيز بهبود مییابد (توماس .)3882 ،2همچنين ،هنگامی که
دانشآموزان از فرایندهای یادگيری خود آگاه شوند میتوانند راهبردهای فراشناختی خود را افزایش
دهند (کانر)3887 ،0؛ عالوه بر این ،عملکرد تحصيلی دانشآموزان یکی از شاخصهای مهم در
ارزیابی آموزش و پرورش است و تمام کوششها و کششهای این نظام در واقع برای جامۀ عمل
پوشاندن به این امر است .عملکرد تحصيلی؛ یعنی این که سطح مورد انتظار آموزشی برآورده شود و
سازمان آموزش و پرورش به اهداف از پيشتعيين شده نزدیکتر شود .عملکرد تحصيلی؛ یعنی
افزایش ميزان یادگيری ،افزایش سطح نمرهها و قبولی دانشآموزان در دروس پایه تحصيلی .به بيان
دیگر ،سنجش عملکرد یادگيرندگان و مقایسه نتایج حاصل و هدفهای آموزشی از پيش تعيينشده
و بهمنظور تصميمگيری در این باره فعاليتهای آموزشی معلم وکوششهای یادگيری دانشآموزان
تا چه اندازه به هدفهای مطلوب منتهی شده است (سيف .)1203 ،به عبارتی ،جامعه و بهطور ویژه
آموزش و پرورش ،نسبت به سرنوشت ،رشد و تکامل موفقيتآميز و جایگاه فرد در جامعه عالقهمند
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است و انتظار دارد فرد در جوانب گوناگون؛ اعم از ابعاد شناختی ،کسب مهارت و توانایی و نيز در
ابعاد شخصيتی ،عاطفی و رفتاری چنان که باید ،پيشرفت کند و تعالی یابد .با توجه به اینکه ميزان
عملکرد و افت تحصيلی یکی از مالكهای کارایی آموزش و پرورش است ،کشف و مطالعه
متغيرهای تأثيرگذار بر عملکرد تحصيلی به شناخت بهتر و پيشبينی متغيرهای مؤثر در مدرسه
میانجامد .بنابراین ،بررسی متغيرهایی که با عملکرد تحصيلی در دروس مختلف رابطه دارد ،یکی از
موضوعهای اساسی پژوهش در آموزش و پرورش است (زانگ؛ کيورا 1و همکاران.)3813 ،
نتيجه بررسیهای تجربی نشان داده است که راهبردهای شناختی و فراشناختی با یادگيری ،تفکر
انتقادی ،حل مسأله و تصميمگيری ارتباط دارند .این عاملها نيز همگی از زمينههای مرتبط و ضروری
در پيشرفت و موفقيت تحصيلی بهشمار میروند (شلفير .)3883 ،3در ارتباط با متغيرهای پژوهش،
پژوهشهایی انجام شده است که از جمله آنها میتوان به پژوهش چانگ و الیو )3813( 2اشاره کرد.
آنها در پژوهش خود به این نتيجه رسيدند که یادگيری خودتنظيمی نقش واسطه بين اضطراب امتحان
و موفقيت حسابداری را دارد .همچنين ،تفاوت معنیداری بين دانشآموزان با سبکهای شناختی و
بصری وجود دارد .پژوهش هونگ ،اونيل و پنگ )3813( 0با عنوان «اثر دستورالعمل صریح و روشن،
فراشناخت و انگيزه در عملکرد خالق» نشان داد که رابطه معنیداری بين راهبردهای یادگيری و
فعاليتهای فراشناختی وجود دارد .مطالعه جيانگ و کليتمن )3811( 1نشان داد که تمایالت
خودنگهداری و خودافزونی پيشبينهای منفی و مثبت برای باورهای فراشناختی هستند ،که به نوبه
خود پيشبين مثبتی برای اعتماد به نفس هستند .آلسی )3813( 3نيز اشاره کرد که دریافت آگاهی
فراشناختی میتواند پيشرفت تحصيلی را پيشبينی کند .عالوه بر این ،پژوهش مویس ،)3880( 7که به
منظور بررسی رابطه تنظيم فرایندهای شناختی و حلّ مسأله ریاضيات بر روی  388دانشآموزان پایه
ششم تا هشتم انجام گرفت ،گویای استفاده بيشتر دانشآموزان موفق در طراحی ،بازبينی ،کنترل و
استفاده از بحث منطقی و قضاوت برای راه حل مسأله بود .همچنين ،نتایج پژوهش پری )3880( 0نيز
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نشان داد که تمرینات تقویتی و تمریناتی که موجب افزایش یادگيری میشود ،بر افزایش عملکرد
تحصيلی دانشآموزان مقطع ابتدایی مؤثر است .ونمن و اسپانز )3881( 1در پژوهشی بهدست آوردند
که آموزش مهارتهای فراشناختی بر موفقيت تحصيلی و یادگيری دانشآموزان تأثير مثبتی دارد.
ميرافشار ،خانآبادی ،آزادنيا و سلطانی گردفرامرزی ( ،)1231به بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای
یادگيری خودگردان بر پيشرفت تحصيلی دانشآموزان دختر پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
که آموزش راهبردهای یادگيری خودگردان در پيشرفت تحصيلی دانشآموزان مؤثر بوده است.
پژوهش فتاحی ( ،)1207با عنوان «مقایسۀ راهبردهای شناختی و فراشناختی در نظام یادگيری مبانی
هنرجویان دختر سال دوم هنرستانها» به این نتيجه دست یافت که بين گذراندن دورة آموزش
راهبردهای شناختی و فراشناختی و عملکرد یادگيری دانشآموزان تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج
این پژوهش بروشنی نشان میدهد که رفتار راهبردی ،یادگيری را افزایش میدهد .همچنين ،عطار
خامنه و سيف ( )1200در پژوهشی با عنوان «تأثير آموزش راهبردهای یادگيری مطالعه فراشناختی بر
انگيزش و پيشرفت تحصيلی دانشآموزان» نشان دادند که آموزش راهبردهای یادگيری مطالعه
فراشناختی بر انگيزش و پيشرفت تحصيلی دانشآموزان مؤثر است .محمد امينی ( )1203در پژوهشی
با عنوان «بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سالمت روان و پيشرفت تحصيلی دانشآموزان پسر»
نشان داد که فراشناخت با سالمت روان و پيشرفت تحصيلی رابطه مثبت و معنادار دارد .واینستاین و
هيوم )1330( 3نيز تعدادی پژوهش را با این نتایج ذکر کردهاند که معلمان میتوانند از راه آموزش
مهارتهای یادگيری و مطالعه ،به دانشآموزان خود کمک کنند تا یادگيرندگان موفقتری باشند و
در سرنوشت تحصيلی خود نقش فعالتری را ایفا کنند (به نقل از سيف.)1238 ،
در مورد تأثير آموزش تکنيکهای فراشناختی بر عملکرد تحصيلی پژوهشهای محدودی انجام
شده و بيشتر پژوهش های انجام شده درباره این مسأله از نوع همبستگی بوده است و رابطه این متغيرها
را با هم سنجيدهاند و در مورد تأثير این راهبردها به صورت توأم بر انگيزش پيشرفت و عملکرد
تحصيلی دانشآموزان پژوهشات بسيار اندکی منتشر شده و این یکی از ویژگیهای این پژوهش است.
به نظر میرسد آموزش تکنيکهای فراشناختی بر انگيزش پيشرفت و عملکرد تحصيلی دانشآموزان
تأثير مهمی داشته باشد؛ لذا هدف این پژوهش ،بررسی اثربخشی آموزش تکنيکهای فراشناختی بر
1- Venman and Spaans
2- Weinstein and Hume
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انگيزش پيشرفت و عملکرد تحصيلی دانشآموزان دختر دبيرستانی شهر اصفهان است .فرضيههای
پژوهش عبارتند از:
 -1آموزش تکنيکهای فراشناختی بر عملکرد تحصيلی دانشآموزان دختر دبيرستانی شهر اصفهان
مؤثر است.
 -3آموزش تکنيکهای فراشناختی بر انگيزش پيشرفت دانشآموزان دختر دبيرستانی شهر اصفهان
مؤثر است.
روش پژوهش
این پژوهش نيمهتجربی با طرح پيشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل انجام شده است و شامل
سه مرحله پيش آزمون ،پسآزمون و پيگيری چهارماهه بود .جامعه آماری در این پژوهش،
دانشآموزان دختر دبيرستانهای شهر اصفهان در سال تحصيلی  1231 - 1233بود .نمونهگيری این
پژوهش به صورت چندمرحلهای بود؛ به این نحو که از ميان مناطق آموزش و پرورش شهر اصفهان
منطقه  2به تصادف و از مدارس این ناحيه ،یک مدرسه به طور تصادفی انتخاب شد و سپس در مرحله
بعد دو کالس از بين کالسهای این مدرسه انتخاب شد و از بين دانشآموزان این دو کالس هر کدام
تعداد  38دانشآموز انتخاب شد که در مجموع تعداد آنها به چهل نفر رسيد؛ و سپس از ميان این 08
نفر دانش آموز انتخاب شده به صورت تصادفی  38نفر به گروه آزمایش و  38نفر به گروه کنترل
گمارده شدند .متغير مستقل این مطالعه دوره آموزش تکنيکهای فراشناختی بود که به آزمودنیهای
گروه آزمایش ارائه شد؛ اما این آموزش به گروه کنترل ارائه نشد .متغير وابسته اول عملکرد تحصيلی
بود که بر اساس معدل در امتحانات پایان ترم سنجيده میشد .متغير وابسته دوم هم انگيزش پيشرفت
دانشآموزان و متغيرهای کنترل هم نمرههای پيشآزمون انگيزش پيشرفت و معدل اوليه آزمودنیها
بود .روش اجرا به این صورت بود که از بين کالسهای مدرسهای که به صورت تصادفی انتخاب
شده بود ،دو کالس به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس از بين دانشآموزان این دو کالس در
مجموع تعداد  08دانشآموز انتخاب شد که به صورت تصادفی  38نفر به گروه آزمایش و  38نفر به
گروه کنترل گمارده شدند.
متغير مستقل پژوهش شامل آموزش تکنيکهای فراشناختی در قالب  0جلسه آموزشی  1/1ساعته
بود که به صورت هفتگی برگزار شد که برای آزمودنیهای گروه آزمایش بهشيوه گروهی اجرا شد
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و به علت مراعات مسائل اخالقی پژوهش پس از برگزاری پيگيری چهارماهه ،دورهای فشرده برای
گروه کنترل برگزار شد .کفایت حجم نمونه بر اساس توان آماری مشخص شد .حجم نمونه به سطح
آلفا یا ميزان معنیداری ،ميزان تفاوت یا رابطه (مجذور اتا) ،ميزان خطای استاندارد نمونهگيری و توان
آماری بستگی دارد (مولوی .)1203 ،پس از اتمام جلسه هشتم ،معدل پایانی  2ترم آزمودنیها از
پرونده تحصيلی آنها استخراج و بهعنوان پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری پيشرفت تحصيلی منظور
شد .راهبردهای فراشناختی مورد آموزش عبارت بودند از:
 -1راهبردهای برنامهریزی :تعيين هدف مطالعه ،پيشبينی زمان الزم برای مطالعه و یادگيری ،تعيين
سرعت مطالعه ،تحليل چگونگی برخورد با موضوع یادگيری ،انتخاب راهبردهای شناختی؛ -3
راهبردهای کنترل و نظارت :ارزشيابی پيشرفت ،نظارت بر توجه خود ،طرح سؤال در ضمن مطالعه و
یادگيری ،کنترل زمان و سرعت مطالعه ،پيشبينی سؤال های امتحانی؛ -2راهبردهای نظمدهی تعدیل
سرعت مطالعه و یادگيری ،اصالح یا تغيير راهبرد شناختی.
ابزار پژوهش :در این پژوهش دو ابزار استفاده شده که توضيحاتی پيرامون آنها ارائه میگردد:
الف) پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس :این پرسشنامه  33سؤال چهارگزینهای دارد .بعضی از
سؤالها به صورت مثبت و بعضی به صورت منفی گزارش شدهاند .در سؤالهای شماره ،18 ،3 ،0 ،1
 30 ،37 ،32 ،38 ،13 ،11 ،10و  33به الف 1 ،نمره؛ ب 3 ،نمره؛ ج 2 ،نمره و د 0 ،نمره داده می شود
و در مابقی سؤالها نمرهدهی به صورت عکس است .هرمنس برای برآورد روایی آزمون روش روایی
محتوا را بهکار برد که بنيان آن بر پژوهشهای پيشين درباره انگيزش پيشرفت بود .او همچنين ضریب
همبستگی دو پرسش را با رفتارهای پيشرفتگرا برآورد کرد که نشاندهنده روایی باالی آزمون
( ) 8/00بود .برای برآورد پایایی نيز روش آلفای کرونباخ 8/03و بازآزمایی  8/01بهدست آمد
(هومن1273 ،؛ به نقل از بيابانگرد .)1200 ،برخی از سؤالهای این پرسشنامه عبارت بودند از-1 :
هنگامی که در کالس های پایينتر بودم ،معيارها و انتظاراتی که با توجه به ميزان مطالعه از خودم
داشتم ...
الف) خيلی باال بود.

ب) متوسط بود

ج) پایين بود.

د) خيلی پایين بود.

 -3اگر درحال انجام تکاليفم ،مرا به تماشای تلویزیون یا گوش دادن به رادیو فرا بخوانند ،بعد از
آن...
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الف) هميشه بالقاصله سرکارم برمیگردم .ب) توقف کوتاهی میکنم و بعد به کار برمیگردم
ج) هميشه قبل از شروع مجدد کار،کمی منتظر میمانم .د) برگشتن مجدد به کار را خيلی دشوار میبينم.

ب) برگه اطالعات جمعيتشناختی :بهمنظور جمعآوری اطالعات فردی و دموگرافيک
آزمودنیها ،برگ اطالعات فردی طراحی شد که در آن سن ،وضعيت اجتماعی -اقتصادی خانواده
و تحصيالت پدر و مادر برای ترسيم تصویر جمعيتشناختی آزمودنیها تهيه و استفاده شد و شاخص
ارزیابی عملکرد تحصيلی معدل مندرج در کارنامه پایان ترم دانشآموزان بود.

یافتهها
نمونه آماری مورد نظر در این پژوهش  08نفر از دانشآموزان دختر دبيرستانهای شهر اصفهان
بود که ميانگين و انحراف معيار سن آنها در گروه آزمایش  11/31و ( )8/311و گروه کنترل  13و
( )8/323محاسبه شد .همچنين ،فراوانی تحصيالت پدر آزمودنیها درگروه آزمایش  %31در مقطع
تحصيلی دیپلم %02/0 ،کارشناسی%31 ،کارشناسی ارشد %3/2 ،دکترا و در گروه کنترل نيز %27/1
در مقطع دیپلم %13/2 ،کارشناسی ،صفر کارشناسی ارشد %3/2 ،دکترا بود .همچنين ،این درصد
فراوانی برای مادران آزمودنیهای گروه آزمایش صفر در مقطع تحصيلی دیپلم %33/1 ،کارشناسی،
 %10/0کارشناسی ارشد و  %10/0دکترا و مادران گروه کنترل نيز  %27/1دیپلم %02/0 ،کارشناسی،
 %13/1کارشناسی ارشد و  %3/2دکترا بود.
ميانگين و انحراف معيار نمرههای شرکتکنندگان در مراحل پيشآزمون و پسآزمون و پيگيری در
جدول  1ارائه شده است.
جدول :1شاخصهای توصيفی معدل و نمرههای انگيزش پيشرفت و عملکرد تحصيلی آزمودنیها
بر حسب مرحله و عضویت گروهی
مرحله
عضویت گروهی

پيشآزمون
تعداد

ميانگين

انحراف
استاندارد

پسآزمون
ميانگين

انحراف
استاندارد

پيگيری
ميانگين

انحراف
استاندارد

گروه

عملکرد تحصيلی

38

17/01

1/10

10/71

8/018

10/31

8/031

آزمایش

انگيزش تحصيلی

38

10/78

0/32

33/31

7/08

33/81

7/08

گروه

عملکرد تحصيلی

38

17/01

1/03

17/38

1/13

17/11

1/17

کنترل

انگيزش تحصيلی

38

31/18

13/33

31/08

13/03

30/01

13/13
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چنانکه در جدول 1مشاهده میشود ،ميانگين نمره انگيزه پيشرفت آزمودنیهای گروه آزمایش در
پيشآزمون  ،10/78در پسآزمون  33/31و در مرحله پيگيری 33/81و برای گروه کنترل هم در
پيشآزمون ،31/18در پسآزمون 31/08و در مرحله پيگيری  30/01بود .این ميانگينها برای نمرههای
پيشرفت تحصيلی برای گروه آزمایش در مرحله پيش آزمون  17/01و در پسآزمون  10/71و در
مرحله پيگيری 10/31و برای گروه کنترل هم در پيشآزمون ، 17/01در پسآزمون  17/38و در
مرحله پيگيری  17/11بود.
جدول  :3تحليل کوواریانس چندمتغيره اثربخشی آموزش تکنيکهای فراشناختی بر انگيزش
پيشرفت و عملکرد تحصيلی
منبع تغييرات

مرحله

مجموع

درجه

ميانگين

معنی

اندازه

توان

مجذورات

آزادی

مجذورات

داری

اثر()%

آماری

عملکرد تحصيلی

12/81

1

12/81

313/13

8/888

07/0

1/888

انگيزش پيشرفت

2302/38

1

2302/38

003/33

8/888

33/1

1/888

عملکرد تحصيلی

03/11

1

03/11

131/00

8/888

77/0

1/888

انگيزش پيشرفت

2173/00

1

2173/00

200/80

8/888

30/3

1/888

عملکرد تحصيلی

3/17

1

3/17

28/13

8/888

01/3

1/888

انگيزش پيشرفت

032/03

1

032/03

07/33

8/888

17/1

1/888

عملکرد تحصيلی

11/30

1

11/30

28/13

8/888

01/3

1/888

انگيزش پيشرفت

002/73

1

002/73

07/80

8/888

13/3

1/888

متغير وابسته

پسآزمون
پيش آزمون
پيگيری

عضویت

پسآزمون

گروهی
پيگيری

نتایج تحليل کوواریانس چندمتغيره مندرج در جدول  3نشان داد با کنترل رابطههای معنادار
نمرههای پيشآزمون با نمرههای پسآزمون و پيگيری عملکرد تحصيلی (8/81

) ،تفاوت ميانگين

تعدیل شده دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پسآزمون و پيگيری معنادار است (8/81

)؛ لذا

فرضيه اول پژوهش تأیيد میشود و با توجه به ميانگينهای تعدیل شده (جدول )2دو گروه نتيجه گرفته
می شود ارائه مداخله آموزش تکنيکهای فراشناختی باعث بهبود عملکرد تحصيلی آزمودنیهای
گروه آزمایش شده است .اندازه اثر نشاندهنده آن است که ارائه مداخله  %01/3نمرات عملکرد
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تحصيلی آزمودنیها در مرحله پسآزمون %01/3آن در مرحله پيگيری شده است .توان آماری 188
درصدی مشاهده شده نيز گویای دقت آماری بسيار باال و کفایت حجم نمونه است.
همچنين ،با کنترل رابطههای معنادار نمرات پيشآزمون با نمرات پسآزمون و پيگيری انگيزش
پيشرفت (8/81

) ،تفاوت ميانگين تعدیل شده دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پسآزمون و

پيگيری معنادار است (8/81

)؛ لذا فرضيه دوم پژوهش نيز تأیيد میشود و با توجه به ميانگينهای

تعدیل شده (جدول )2دو گروه نتيجه گرفته میشود ارائه مداخله آموزش تکنيکهای فراشناختی
باعث افزایش انگيزش پيشرفت آزمودنیهای گروه آزمایش شده است .اندازه اثر نشاندهنده آن است
که ارائه مداخله  %17/1نمرات انگيزش پيشرفت آزمودنیها درمرحله پسآزمون  %13/3آن در مرحله
پيگيری شده است .همچنين ،توان آماری  188درصدی مشاهده شده نيز گویای دقت آماری بسيار
باال و کفایت حجم نمونه است.
جدول 2ميانگينهای تعدیل شده نمرههای انگيزش پيشرفت و عملکرد تحصيلی آزمودنیها بر حسب عضویت
گروهی و مرحله ارزیابی
متغيرها
منبع تغييرات

عضویت گروهی
گروه کنترل

پيگيری

پسآزمون
ميانگين

انحراف
استاندارد

ميانگين

انحراف
استاندارد

انگيزش پيشرفت

33/33

8/303

30/31

8/723

عملکرد تحصيلی

10/10

8/180

10/08

8/108

انگيزش پيشرفت

33/23

8/303

31/10

8/723

عملکرد تحصيلی

17/73

8/180

17/33

8/108

بحث و نتيجهگيری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی آموزش تکنيکهای فراشناختی بر انگيزش پيشرفت و
عملکرد تحصيلی دانشآموزان دختر دبيرستانی شهر اصفهان بود .نتایج نشان داد آموزش بازی
تکنيکهای فراشناختی بر انگيزش پيشرفت و عملکرد تحصيلی در آزمودنی های گروه آزمایش که
مداخله بر روی آنان اجرا شده بود ،در مرحله پسآزمون و پيگيری مؤثر است؛ اما در آزمودنیهای
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گروه کنترل که مداخلهای را دریافت نکرده بودند ،در انگيزش پيشرفت و عملکرد تحصيلی در مرحله
پسآزمون و پيگيری تغييری مشاهده نشد.
نتایج بهدست آمده با پژوهشهای بولنت آلسی ( ،)3813مویس ( ،)3880ونمن و اسپانز (،)3881
دی گارت ( ،)3881مير افشار ،خانآبادی ،آزادنيا ،سلطانی گردفرامرزی ( ،)1231فتاحی (،)1207
رحمانی ( ،)1208محمد امينی ( ،)1203عطار خامنه و سيف ( ،)1200واینستاین و هيوم ( )1330تا
حدودی همخوانی دارد .این یافته گویای آن است که تقویت راهبردهای شناختی و فراشناختی
فراگيران ،پيشبينیکننده انگيزش ،عملکرد و موفقيت تحصيلی آنان است و یادگيرندگان برای
دستيابی به موفقيت تحصيلی باید یاد بگيرند که چگونه هدفهای خود را بشناسند ،تنظيم و پيگيری
کنند و عملکرد و کارایی تحصيلی خود را بهرغم دشوار بودن تکاليف درسی حفظ کنند .در این
راستا ،بسياری از پژوهشگران دریافتهاند که دانشآموزان دارای پيشرفت باال ،اغلب یادگيرندگان
خودتنظيم هستند و در مقایسه با دانشآموزان پيشرفت پایين ،هدف یادگيریشان را بهطور
اختصاصیتر تنظيم میکنند ،از راهبردهای بيشتری برای یادگيری استفاده میکنند و به صورت
منظمتری پيشرفتشان را به سمت هدف ارزیابی میکنند (بيابانگرد .)1200 ،همچنين ،شماری از
پژوهشها نشان داده است که تنها استفاده از راهبردهای مطالعه و راهبردهای فراشناختی برای بهبود
عملکرد تحصيلی کافی نيست؛ بلکه دانشآموزان باید برای استفاده از این راهبردها برانگيخته شوند
(عباسيان ،عابدی ،نصرآزادانی و سيفی1233 ،؛ زارع ،احمدی ،نوفرستی و حسيانيی1231 ،؛ رضایی
و سيف .)1200 ،تبيين یادگيری دانشآموزان تنها بهوسيله ویژگیهای انگيزشی آنان ميسر نيست؛
بلکه مکانيسمهای خودنظمدهی شامل :ویژگیهای شناختی و فراشناختی نيز یادگيری را هدایت
میکند (وان جعفر و مهد ایوب)3818 ،1؛ بنابراین ،آموزش و توجه به نحوه یادگيری و مطالعه
دانشآموزان و اصالح بموقع آن از طرف معلم می تواند در وضعيت تحصيلی و در نتيجه افزایش
انگيزش دانشآموزان مؤثر باشد.
در تبيين نتایج بهدست آمده ،اظهارات لطفآبادی ( )1200و مک ماهان و لوکا )3887( 3میتواند
کليدی و راهگشا باشد .به نظر لطفآبادی ( )1200آموزش راهبردهای فراشناختی یادگيری بهمنظور
کمک به سازماندهی الگوهای فکری ،رفتاری ،اجتماعی ،خودسنجی ،تمرین شفاهی ،خودآموزی،
1- Wan Jaafar dna Mohd Ayub
2 - Mc.Mahan and Luca.
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خودآگاهی وتقویت خویشتن صورت میگيرد .به اعتقاد او یکی از برجستهترین ویژگیهای چنين
آموزشهایی ،این است که باعث رشد آگاهی فرد درباره فرایندهای فکری و نيز رشد آگاهیهای او
در باره چگونگی کنترل فرایندهای فکری خود میشود .آموزش راهبردهای فراشناختی ،رویکردی
فعاالنه نسبت به آموزش ایجاد میکند که طی آن یادگيرنده به اهميت موقعيت کاربرد راهبردها و
فرایندهای شناختی پی میبرد .آموزشی که با استفاده از راهبردهای فراشناختی انجام میگيرد ،به
کنشها و فرایندهای شناختی آموزش اهميت میدهد .البته ،آموزش راهبردهای فرا شناختی به تنهایی
ارزشمند نيست؛ بلکه باید در ارتباط با محتوا باشد و در ترکيب با آن ارائه شود .با توجه به مطالب
ذکر شده باید زمينه ها و شرایط مناسبی فراهم آید تا فراشناخت بتواند ظهور یابد و کارکرد خود را
در یادگيرندگان نشان دهد .از این رو ،آموزش فراشناخت میتواند در این زمينه کارساز باشد.
همچنين ،مک ماهان و لوکا ( )3887نيز مشخص کردهاند برای یادگيری موفقيتآميز به فرایندهای
شناختی و فراشناختی نياز است .عالوه بر این ،مهمترین امتياز دانش فراشناختی این است که یادگيرنده
را قادر میسازد تا لحظه به لحظه از فعاليت یادگيری خود و چگونگی پيشرفت کارش آگاه باشد و
نقاط ضعف و قوت خود را تشخيص دهد و بدین وسيله ،ميل به پيشرفت و بهبود عملکرد تحصيلی
در او حاصل میشود.
همچنين ،بر طبق نظریه یادگيری خودتنظيمی ،یکی از عوامل تأثيرگذار بر انگيزش پيشرفت و
بهتبع آن پيشرفت تحصيلی دانشآموزان ،آگاهی از راهبردهای خودنظارتی ،وابستگی نبودن به
منابعی ،مانند :معلمان ،منابع کمک آموزشی و والدین ،و همچنين ،کاربرد فعال راهبردهای انگيزشی،
انتخاب راهبردهای شناختی و راهبردهای یادگيری مناسب برای رسيدن به هدف است (زیمرمن،
 1338؛ به نقل از :نخستين گلدوست و معينیکيا .)1200 ،خواندن فعاليتی است که درگير فرایندهای
شناختی پيچيدهای است که هم رشد و توسعه دایره لغات و هم آموزش میتواند در آن مؤثر باشد و
چون درك مطلب فرایند فعالی است که دانش قبلی فرد نيز در آن دخيل است؛ از این رو ،راهنمایی
دانشآموزان توسط معلمان در بهکارگيری این راهبردها میتواند به موفقيت در خواندن آنان منجر
شود (ایلوستر .)3811 ،همانطور که کاهرامان و سونگر ( ،)3811مطرح کردند ،اگر دانشآموزان به
خاطر یادگيری و فهميدن مطالعه کنند ،در کل فرایند یادگيری ،به استفاده از راهبردهای فراشناختی
در حدی باال تمایل دارند و این ،انگيزش یادگيری را در آنها افزایش میدهد .در واقع ،مؤلفههای
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تقسيم بندی زمان ،برگزاری امتحان و توانایی خواندن ،از دسته راهبردهای فراشناختی برای یادگيری
هستند که ناآگاهی دانشآموزان از این راهبردها میتواند موفقيت تحصيلی آنان را تحتالشعاع قرار
دهد (زیمرمن1338 ،1؛ به نقل از :نخستين گلدوست و معينیکيا .)1200 ،چنين به نظر میرسد که
تکنيکهای فراشناختی عاملی مهم در امر تحصيل است و دانشآموزانی که دارای خودتنظيمی
باالتری هستند ،در زمينه تحصيل از وقت و انرژی خود بدرستی استفاده میکنند .احتماال از آنجا که
این دانشآموزان احساس کنترل و خودتنظيمی دارند ،انگيزه دستيابی به مؤفقيت در آنها بيشتر است.
انگيزه پيشرفت ،تمایل فرد برای رسيدن به اهدافی مشخص است و این اهداف ممکن است گرفتن
نمره الف در ریاضی باشد یا صعود به قله یک کوه؛ به هر حال ،انگيزه روانشناختی فراگير است و بر
انواع فعاليتهایی که برای فرد اهميت دارند ،تأکيد دارد .این انگيزه با اهداف ویژه ،روش رسيدن به
آنها ،طرحریزی ،کوشش و احساس خوداندیشمندی در ارتباط است؛ اما گاهی ،انگيزه پيشرفت
بهگونهای شدید میشود که به ایجاد آرزوهای بیپایان ،کامل بودن ،بهترشدن و تک بودن در هر کار
منجر میشود .از سوی دیگر ،بعد دیگر انگيزش پيشرفت ،سوگيری آینده آنان است .شخص آیندهنگر
برای رسيدن به هدفهای نهایی از راهبردهای شناختی استفاده میکند که بر گامهای تدریجی استوار
بوده ،بهجای توجه به ارزش آنی ،بر اهداف دور متمرکز است (رضایی .)1201 ،با توجه به اینکه
پيشرفت دانشآموزان در مدرسه و در بزرگسالی نه تنها به تواناییهای آنان؛ بلکه به انگيزش ،نگرش
و سایر مسائلی که در موفقيت دخالت دارند ،بستگی دارد ،هرگاه عوامل برانگيزاننده ،برای
دانشآموزان مهيا شوند ،سطح یادگيری باال رفته ،به همان نسبت ،ميزان موفقيت افزایش مییابد.
تشویق و انگيزش ،رابطهای تنگاتنگ داشته ،تقویت کنندههای مثبت ،عوامل ارضای انگيزانندهها
بهشمار میآیند .متوليان تعليم و تربيت باید برای ایجاد هویت توفيق در دانشآموزان اهتمام ورزند و
میتوانند با آموزش راهبردهای فراشناختی به دانشآموزان فرصت بيشتری برای یادگيری بدهند.
در مجموع ،میتوان گفت که فراشناخت آموزشدادنی است .تأثير تربيت فراشناختی و ایجاد
انگيزه بهمنظور گسترش تواناییهای کودك با آموزش مستقيم رابطه دارد و نتيجه آنکه
دانشآموزانی که آموزش دیده بودند ،نسبت به آنانی که چنين تعليمی ندیده بودند ،هم در زمينه
انگيزش پيشرفت و هم عملکرد تحصيلی ،نسبت به سایر دانشآموزانی که آموزشی دریافت نکرده
بودند ،برتری داشتند .اجرای این پژوهش دارای برخی محدودیتها بود؛ برای مثال -1 :نتایج این
1 - Zimmerman
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پژوهش تنها در جامعه دانشآموزان دبيرستانی انجام شد و برای سایر گروههای سنی تعميم نتایج باید
با احتياط انجام پذیرد؛  -3این پژوهش تنها بر روی دانشآموزان دختر انجام شد؛ لذا تعميم نتایج به
دانشآموزان پسر باید با احتياط انجام شود؛  -2در این پژوهش اثربخشی آموزش تکنيکهای
فراشناختی صرفاً با گروه کنترل مقایسه شد و از سایر روشهای مداخلهای استفده نشد؛ لذا این امکان
وجود نداشت تا اثربخشی این مداخله با سایر روشهای درمانی مقایسه شود.
در راستای این پژوهش ،پيشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی این روش با سایر روشهای افزایش
انگيزش پيشرفت و بهبود عملکرد تحصيلی نيز مقایسه شود .همچنين ،پيشنهاد می شود دبيران در
مدارس ،به منظور افزایش انگيزه و بهبود عملکرد تحصيلی تکنيکهای فراشناختی را بهکارگيرند.
همچنين ،پيشنهاد میشود جلسات آموزش تکنيکهای فراشناختی در طول یک ترم ادامه یابد که
میتواند به پایداری بهتر نتایج بينجامد .افزون بر این ،با توجه به اثرگذار بودن یادگيری و به کاربردن
تکنيکهای فراشناختی بر انگيزش و پيشرفت تحصيلی ،پيشنهاد میشود آموزش این تکنيکها در
مدارس و فراگيری آن توسط دانشآموزان و معلمان اجباری شود .همچنين ،پيشنهاد میشود با
تدارك برنامههای درسی متناسب با مقتضيات شناختی و فراشناختی دانشآموزان ،عامل جذب آنها
به مطالب درسی فراهم شود تا آنان با گرایشهای طبيعی خود بر تکاليف تمرکز کرده ،آنها را انجام
دهند و کمتر به پاداشهای بيرونی آموزشگر و روشهای تشویقی چشم بدوزند .همچنين ،اصالح
روشهای ارزشيابی سنتی با رویکرد فراشناختی در نظام آموزشی مدارس ،توصيه می شود.
منابع
بيابانگرد ،اسماعيل ( .)1200رابطه بين عزت نفس ،انگيزه پيشرفت ،و پيشرفت تحصيلی در
دانشآموزان سال سوم دبيرستان های تهران .مطالعات روانشناختی.121-100 ،)0(1 .
پورجاوید ،.سهيال؛ علی بيگی ،اميرحسين ،زرافشانی ،کيومرث )1238( .ارزیابی پيشبينیهای
خودکارآمدی آموزشگران هنرستانها و مرکزهای آموزش کشاورزی استان کرمانشاه .پژوهش
و مدیریت آموزش کشاورزی.11-37 ،)1( 17 .
حسين چاری ،مسعود؛ سماوی ،عبدالوهاب و داوود کردستانی ( .)1200انطباق و بررسی شاخصهای
روان سنجی پرسش نامه ی راهبردهای فراشناختی خواندن در ميان دانشآموزان دوره متوسطه.
فصلنامه مطالعات روانشناختی.121-132 ،)1( 3 .
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رضایی جمال ( .)1201بررسی رابطه بين حافظه فعال ،انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلی در
دانشآموزان سال سوم .پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات.
رضایی ،اکبر و علیاکبر سيف .)1200(.نقش باورهای انگيزشی ،راهبردهای یادگيری و جنسيت در
عملکرد تحصيلی .فصلنامه تعليم و تربيت.02-07 ،)0( 31 .
ریو ،جان مارشال  .انگيزش و هيجان .ترجمۀ یحيی سيدمحمدی ( )1208تهران :مؤسسۀ نشر ویرایش.
زارع ،حسين؛ احمدی ازغندی ،علی؛ نوفرستی ،اعظم و علی حسينيانی .)1231(.اثر آموزش فراشناختی
حلّ مسأله بر ناتوانیهای یادگيری ریاضی .ناتوانیهای یادگيری.08-10 ،)3( 3 ،
سيف ،علیاکبر ( .)1203روانشناسی پرورشی نوین ،تهران :نشر دوران.
عباسيان ،راضيه؛ عابدی ،احمد؛ نصرآزادانی ،سحر و زهرا سيفی .)1233(.اثربخشی برنامه فراشناخت
پانورا و فيليپو بر خودپنداره کودکان با اختالل یادگيری ریاضی .ناتوانیهای یادگيری-77 ،)3( 2 .
.32
عطار خامنه ،فاطمه؛ سيف ،علی اکبر ( .)1200تأثير آموزش راهبردهای یادگيری مطالعه فراشناختی
بر انگيزش و پيشرفت تحصيلی دانشآموزان .پژوهشنامه مطالعات روانشناسی تربيتی.17-07 ،)1(3 .
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