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رابطه باورهای معرفت شناختی با راهبردهای یادگیری 
 های فراشناختیای دانش و مهارتواسطه خودتنظیم: نقش

 
 2، زینب مقدم*1فیروزه سپهریان آذر

 ارومیه، ارومیه، ایران. )نویسنده مسئول(استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه . 1

 مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.. 2

 دهیچک
 با شناختی معرفت باورهای رابطه وارسی پی در معادالت ساختاری تحلیل روش از استفاده حاضر با پژوهش

 دانشجویان است. کلیه فراشناخت در های مهارت و دانش ای واسطه نقش خودتنظیم و یادگیری راهبردهای
بر اساس جدول . دادند تشکیل را پژوهش جامعه ارومیه دانشگاه کارشناسی دوره اول سال دانشجویان

ز ا ای، انتخاب شدند. خوشه گیری نمونه روش از استفاده نفر به عنوان نمونه مطالعه انتخاب و با 300مورگان
فراشناختی به عالوه  های آگاهی شومر و شناختی یادگیری، معرفت برای انگیزشی راهبردهای آزمون های؛

 ساختاری معادالت با بررسی نتایج. شد استفاده ها داده آوری جمع برای فراشناختی های مهارت پرسشنامه
( ß=60/0را ) کل اثر ( و=ß 75/0مستقیم) اثر باالترین متغیرها سایر با مقایسه در فراشناختی داد؛ مهارت نشان

( ( =ß-39/0 مستقیم غیر اثر باالترین شناختی معرفت باورهای که حالی در است دارا یادگیری راهبردهای بر
 شناختی تمعرف باورهای اثر نیز مستقیم غیر اثر کمترین است. داده اختصاص خود به یادگیری راهبردهای را بر

 راهبردهای واریانس از 19/0 متغیرهای مورد بررسی کل طور به .بوده است( =ß-17/0) فراشناختی مهارت بر
 توانندمی یشناخت معرفت باورهای و فراشناختی های مهارت فراشناختی، دانش پس کنند. می تبیین را یادگیری

 .باشند موثر دانشگاه دانشجویان خودتنظیم یادگیری راهبردهای از استفاده افزایش در
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 مقدمه  
از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت  معاصر، یادگیری خود 

است. خود تنظیم پیامدهای ارزشمندی در فرآیند تنظیم 
یادگیری، آموزش و موفقیت در زندگی دارد. به اعتقاد 

مهمترین راهبردهای یادگیری خود تنظیم،  [1] 1پینتری
و راهبردهای  3، راهبردهای فراشناختی2راهبردهای شناختی

نیز معتقد است خود [ 2]4مدیریت منابع هستند. لموس
رفیت فرد برای تعدیل رفتار متناسب با تنظیم به معنای ظ

شرایط و تغییرات محیط بیرونی و درونی است. او توضیح می 
دهد که خود تنظیم شامل توانایی فرد در سازمان دهی و 

رفتارهایش جهت رسیدن به اهداف گوناگون  5خودمدیریتی
یادگیری است. در سال های اخیر این نظریه در میان 

است که با وجود نقش تعیین کننده روانشناسان قوت گرفته 
 یادگیری عوامل ذاتی هوش و استعداد، عوامل غیر ذاتی نیز در

مهم قلمداد می شوند. روانشناسان تربیتی براین باورند که اگر 
دانش آموزان در جهت یادگیری موثرتر، فرایندهای 

را به کارگیرند می توانند یادگیرندگانی هوشمند  6خودگردانی
یری خودتنظیم به عنوان رفتار خود مهارگری شوند. یادگ

فعال، هدف گرا با مفهومی انگیزشی و شناختی برای انجام و 
تکمیل تکالیف تحصیلی توسط یک دانش آموز تعریف می 

. یادگیرندگان خودتنظیم از سطح دانش خود، آگاه [3]شود
هستند، اهداف خود را تعیین می کنند، اهداف واقعی را برای 

ش خود به کار می گیرند، از منابع محیطی بهره توسعه دان
 [.4]می گیرند و تکالیف خود را مورد ارزیابی قرار می دهند 

تئوری و تحقیق بر روی یادگیری خود تنظیم اواسط دهه 
در پاسخ به این سوال که چطور دانش آموزان بر  1980

فرآیندهای یادگیری خود مسلط می شوند، مطرح شد. خود 
د خود هدایتی است که از طریق آن یادگیرندگان تنظیم فرآین

توانایی های ذهنی خود را به مهارت های علمی مرتبط به 
تعداد قابل مالحظه ای از  [.5]تکلیف تبدیل می کنند 

مطالعات بر این نکته تاکید دارند که یادگیری خودتنظیم با 
کیفیت یادگیری، عملکرد و نتایج تحصیلی مثبت ارتباط 

راهبردهای [.9]7. در پژوهش لی[ 8، 7، 6]د زیادی دار
یادگیری خود تنظیم بر رضایت یادگیرندگان از آموزش و بر 
عملکرد تحصیلی آنها اثر گذار بوده است و یادگیرندگان 

                                                           
1 Pintrich 
2 Cognitive strategies 
3 Metacognitive 
4 Lemos 
5 Self managing 
6 Self-regulation 
7 Lee.j 
8 Mooij 
9 Eunsook hong & Yvette Aqui 

محیط های، یادگیرنده محور در مقایسه با یادگیرندگان 
محیط های معلم محور از راهبردهای یادگیری خودتنظیم 

 بین رابطه در بررسی [10] ار بودند. باباخانیبیشتری برخورد
 مخود تنظی یادگیری راهبردهای و شخصیتی مهم الگوی پنج

 های ویژگی که رسید نتیجه این به تحصیلی عملکرد و
 38/0 تواند می خود تنظیم یادگیری راهبردهای و شخصیتی

معتقد  8مویچ. کند بینی پیش را تحصیلی موفقیت در تغییر
است که دانش آموزان تیزهوش در ویژگی هایی مانند خود 

سبک های یادگیری متفاوت از دانش آموزان   نظم دهی و
دانش  [12] 9. ایونسوک و یووت آکویی[11]عادی هستند 

آموزان تیز هوش و عادی را در ویژگی انگیزشی و شناختی 
 از لحاظ مورد مقایسه قرار دادند و نشان دادند که این دو گروه

باورهای انگیزشی تفاوتی ندارند، اما در راهبردهای یادگیری 
خود تنظیم و راهبردهای فراشناختی باهم متفاوت هستند. 
هم چنین دانش آموزان تیز هوش خودکارآمدی باالیی داشته 
و از لحاظ راهبردهای فراشناخت و تالش و تدبیر میانگین 

ن می دهند. باالتری نسبت به دانش آموزان عادی نشا
 دبهبو و بینی پیش برای خود تنظیم یادگیری راهبردهای

 و اجتماعی تقویت اهداف آموزان، دانش یادگیری اهداف
 و پاریس پاریس، و کراس . [13] باشند می مفید ها موفقیت

 آموزانی دانش گزارش کردند [14]جاکوبز و پاریس همکاران،
 رد کنند می استفاده بیشتری خود تنظیم راهبردهای از که

 عنادارم با کنند می سعی مطالعه هنگام یا معلم تدریس هنگام
 رلکنت قبل، اطالعات با منطقی ارتباط ایجاد اطالعات، کردن

 یاد را مطالب مناسب، یادگیری ایجاد و فرآیند این چگونگی
 .ببرند باال را خود تحصیلی عملکرد و بگیرند
اساتید و معلمان همواره از فراگیران انتظار دارند که به  

لحاظ شناختی در امور تحصیلی درگیر شوند و درمورد 
محتوای یادگیری عمیقا به تفکر بپردازند و روش هایی را برای 
یادگیری مورد استفاده قرار دهند که فهم آن ها از مطالب را 

مکن است بر به حداکثر برساند. باورهای مربوط به دانش م
تصورات شخص از فرآیندهای تحصیلی و فعالیت های ضروری 
برای تکمیل تکالیف تاثیر بگذارند، به عبارت دیگر رفتار 

روانشناسان تربیتی باورهای  .[15]تحصیلی را شکل دهند
معرفت شناختی را به عنوان نظامی از فرض ها و باورهای 
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 رباره ماهیتضمنی و مطلق در نظر می گیرند که فراگیران د
دانش و کسب آن دارند و این باورها به عنوان پیش بین های 

 نظریه کلی، بطور . ]16[عملکرد تحصیلی عمل می کنند
 و دانش درباره انسان باورهای از عبارت شناختی معرفت
 رییادگی با آن رابطه روانشناسی در که است دانستن چگونه

 درباره موجود پژوهشی کارهای .است گرفته قرار توجه مورد
 پری طولی مطالعه دو تاثیر تحت شناختی معرفت باورهای

 رحمط طریقی عنوان را به شناختی معرفت او. اند گرفته قرار
 طرح در .]17[می دهند معنا خود تجارب به افراد که می کند

 :است شده داده قرار متوالی طبقه 4 در موضوع 9 پری
 نگریدوگانه (1
 نگریچندگانه (2
 نگرینسبی (3
 نگرینسبی به تعهد( 4

 درک بر را دانش ماهیت درباره باورها تاثیر [18]شومر
عامل وجود دارد. باور  چهار که داد نشان و. کرد مطالعه مطلب

به یادگیری سریع ) این باور که یادگیری در مدت کوتاهی 
افتد( نتیجه گیری های ساده سازی شده، عملکرد اتفاق می

ضعیف و باور به دانش قطعی ) این باور که دانش قطعی و 
تغییر ناپذیر است( نتایجی مطلقا نادرست برای تکالیف کامل 
کردنی پیش بینی می کند. نتایج  مطالعه دیگری نشان داد، 
دانش آموزان پایه های چهارم و ششم که باور داشتند 

ی به معنای فهمیدن است درس علوم را عمیق تر از یادگیر
دانش آموزانی پردازش می کردند که یادگیری را بیان مجدد 

. لذا می توان گفت که باورهای [19]واقعیات می دانستند 
معرفت شناختی می تواند بر انگیزش و استفاده از راهبردهای 

به  تیادگیری دانش آموزان تاثیر بگذارد. دانشجویانی که نسب
تری را انتخاب می کنند به احتمال دانش دیدگاه پیچیده

بیشتر اهداف تبحری برای یادگیری دارند و با مطالب 
 در [20]امامی یادگیری درگیری عمیق تری پیدا می کنند.

 راهبردهای با شناختی معرفت باورهای به رابطه پژوهشی
 دوم سال آموزان دانش در تحصیلی پیشرفت و یادگیری

 اییتوان بودن ذاتی به )اعتقاد عامل چهار ستان پرداخت، ودبیر
 یادگیری و دانش بودن قطعی دانش، بودن ساده ، یادگیری

 ادگیریی توانایی بودن ذاتی به باور بین او .آورد بدست سریع(
 رابطه یادگیری راهبردهای از استفاده و دانش بودن ساده و

 شناختی معرفت باورهای بررسی به [21] مرزوقی. یافت منفی

                                                           
1 Person 
2 Task 
3 Strategy 
4 Declarative knowledge 
5 Procedural knowledge 
6 Conditional knowledge 

 و راهنمایی سوم کالسهای عادی و تیزهوش آموزان دانش
 دو در نتایج مطالعه او. پرداخت کرج شهر دبیرستان سوم

 .بودند معنادار تحولی و دورهی سطح
متغیر دیگری که در فرآیند یادگیری نقش دارد، دانش و 

 طی محققان از زیادی تعداد فراشناختی است.مهارت های 
 سازه اصلی و صحیح معنی به دستیابی برای گذشته سال 30

 آ درک و فهم دشواری نشانگر که اند کرده فراشناخت تالش
. اصطالح فراشناخت برای اولین بار در سال  [22] است ن

توسط جان فالول وارد حیطه روانشناسی شناختی شد.  1976
اصطالح را به عنوان هرگونه دانش یا عمل شناختی وی این 

که موضوع آن فعالیت های شناختی و تنظیم آن است، تعریف 
 شناختی ساختار از شخص آگاهی فراشناخت [.22]می کند

است. در باره ابعاد فراشناخت  خودش یادگیری خصوصیات و
دو مدل عمده مطرح است. در مدل اول که توسط فالول 

، دارای دو بعد دانش فراشناختی و تجارب طراحی شده است
فراشناختی است. دانش فراشناختی به معنای دانش و 
باورهای فرد درباره عوامل یا متغیرهای شناختی است که به 
طور متقابل باهم در تعامل اند. این متغیرها عبارتند از مقوله 

 دانش دیگر عبارت . به3و مقوله راهبرد2، مقوله تکلیف1شخص
 زا فرد که آگاهی است، یادگیرنده خود به مربوط اختفراشن

 هایعادت و ضعف، نقاط قوت، نقاط ها،عالقه ها،رجحان
 یادگیری تکلیف به مربوط دانش همچنین. دارد خود مطالعه

 و مختلف تکالیف دشواری به مربوط اطالعات یعنی است
 و. تاس الزم تحصیلی تکالیف انجام برای که کوششی مقدار

 و یادگیری هایراهبرد به به مربوط فراشناخت دانش نیز
بعد دوم فراشناخت تجارب  .باشد می آنها از استفاده چگونگی

فراشناختی است که احساس فرد درباره درک و فهم پدیده 
هاست. البته بعدها فالول این بعد را نظارت و خود تنظیم 
شناختی نامید که حاصل تعامل چهار متغیر تجارب 
فراشناختی، تکالیف شناختی، راهبردهای شناختی و دانش 

دل فراشناخت . دومین م]25، 24، 23[ فراشناختی است
طراحی شده که در آن دو بعد  1978توسط براون در سال 

برای فراشناخت فرض شده است: دانش از شناخت و تنظیم 
شناخت. به عقیده براون مولفه دانش دارای سه سطح است: 

. بعد دوم 6و دانش وضعیتی 5، دانش فرایندی4دانش اخباری
ختی راشنایعنی تنظیم شناخت به آن دسته از فعالیت های ف

اشاره دارد که به تفکر و یادگیری شخص کمک می کند. 
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تنظیم فراشناختی از طریق مهارت هایی صورت می گیرد که  
به یادگیری خودتنظیم است و شامل  مقیاسی برای نیل

 [.26، 25[مهارت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی می باشد 
 در مجموع هردو مدل، فراشناخت را دارای دو بعد می 

دانند که با یکدیگر تعامل دارند. مطالعات نشان می دهد که 
با افزایش فراشناخت، توانایی در تنظیم شناخت بهبود می 
یابد و این خود تنظیم شناختی سبب پیشرفت یادگیری می 

[. تحقیقات نشان می دهند یادگیرندگانی که از نظر 24[شود 
تری تر و بهفراشناختی آگاهی بیشتری دارند از راهبردها بیش

استفاده می کنند و عملکرد باالتری دارند. آگاهی فراشناختی 
به فراگیر امکان برنامه ریزی و کنترل یادگیری را می دهد و 

پژوهش  . نتایج]27، 28[در نتیجه عملکرد را بهبود می بخشد
 راهبردهای) یادگیری راهبردهای درباره شده انجام های

 این از استفاده که اند داده نشان( فراشناختی و شناختی
 بهبود ار یادگیرندگان تحصیلی و پیشرفت یادگیری تدابیر،

 ای مطالعه در [29] حزین، صفری و مخمل. بخشد می
 که رسید نتیجه این به شهر دزفول آموزان دانش 270روی

 .دارد ارتباط آموزان دانش تحصیلی عملکرد با فراشناخت
 تحصیلی پیشرفت بر را فراشناختی [ آموزش30فوالدچنگ]

 دانش گرفت نتیجه و داد قرار بررسی مورد ریاضی درس
 قوی آموزان دانش از بیش معناداری شکل به ضعیف آموزان

شل و  .شوند مند بهره فراشناختی آموزش های برنامه از
 مهارت تاثیر بررسی عنوان تحت پژوهشی [در31هوسمان]

 موفق آموزش اجرای که داد نشان برآموزش فراشناختی های
  .است فراشناختی های مهارت آموزش به وابسته
 

 فراشناختی را شیوه به آموزش [تأثیر32] صفری، مرزوقی
 رد آموزاندانش فراشناختی هایآگاهی و عملکرد تحصیلی بر

 نشان او های یافته کرد، مطالعه راهنمایی دوره علوم درس
 هاییآگاه میزان و تحصیلی پیشرفت نمرات میانگین که داد

 معناداری شکل به گواه و گروه آزمایشی گروه فراشناختی
 پیشرفت با کودکان که نشان داد ]27[ متفاوتند. برالینر

 های مهارت واجد درسی مختلف های زمینه در باال تحصیلی
 و ارزیابی با [33رویزر] دسوته،. هستند کارآمد فراشناختی

 تفراشناخ طریق از ریاضی یادگیری و یاددهی فرآیند بهبود
 با و شود داده آموزش تواند می فراشناخت که داد نشان

 -ییادده فرآیند فراشناخت، آموزش به بیشتر وقت اختصاص
داد،  نشان نیز ] 34[ سراج. یابد می بهبود ریاضی یادگیری

 مهارت به محیط های مجازی در موفقیت برای یادگیرندگان
مهارت  که داد نشان ] 35[براون دارند. نیاز های فراشناختی

 نقش موقعیتی و فرآیندی دانش کسب در فراشناختی های
 شانک و پینتریچ همچنین .دارد داری معنی و مثبت

 مهارت آموزش که دادند نشان] 37[ شانگ و ،زیمرمن]36[
 بهبود را آموزان دانش خود تنظیم راهبردهای فراشناخت های
 حاضر پژوهش هدف شده، ذکر مطالب اساس بر .بخشد می

 و فراشناختی مهارت های و دانش بین روابط وجود بررسی
 معرفت باورهای بواسطه خود تنظیم یادگیری راهبردهای

 و دفه این به نیل برای می باشد الگو یک قالب در شناختی
 متغیرهای بین رابطه وجود احتمال بینی پیش منظور به

 (1شد) شکل شماره طراحی الگویی پژوهشی پیشینه و مذکور
گرفت. قرار و مورد آزمون

 
 . چارچوب مفهومی پژوهش1شکل 

 های پژوهشسوال
های ها در حین انجام تمرینتأثیر چیدمان گروه -1

موجود در کتاب بر توان یادگیری و کاربرد واژگان در نوشتار 
 چگونه است؟

 

 

های مجازی در میدان بازی تأثیر چیدمان گروه -2
توان فراگیران در یادگیری و کاربرد واژگان در آموزشی بر 

 نوشتار انگلیسی چگونه است؟
های کوچک آیا نگرش فراگیران به نوع چیدمان گروه -3

باورهای معرفت  

 یشناخت

 دانش فراشناختی

مهارت های 

 فراشناختی

 راهبردهای یادگیری

 خودتنظیمی
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های مختلف ها با چیدمانها در گروهکرد آنیادگیری با عمل
 رابطه معناداری دارد؟ 

 روش پژوهش
عبارت بود از کلیه دانشجویان  جامعه آماری پژوهش:

نفر( که در سال  1828ره کارشناسی رشته های مختلف )دو
در دانشگاه ارومیه مشغول به تحصیل بودند.  92-93تحصیلی 

نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه  300از این تعداد 
ای چند مرحله ای و براساس جدول مورگان به عنوان نمونه 

 کالسمورد مطالعه انتخاب شدند. ابتدا دانشکده ها و سپس 
 یانم در ها ها به عنوان خوشه در نظر گرفته شدند. پرسشنامه

 توزیع گروهی صورت به شده انتخاب های کالس دانشجویان
 سؤاالت به پاسخگویی جهت الزم توضیحات و گردید

 جهت الزم زمان متوسط .شد داده دانشجویان به پرسشنامه
به منظور بررسی  .بود دقیقه 20 ها پرسشنامه به پاسخگویی

روابط علی بین متغیرها از روش مدل یابی معادالت ساختاری 
 غیرمت عنوان به شناختیمعرفت باورهای استفاده شد. متغیر

 عنوان به فراشناختی هایمهارت و دانش متغیرهای برونزاد،
 عنوان به خود تنظیم یادگیری راهبردهای متغیر و واسطه
برای آزمون مدل نظری  .اند شده گرفته نظر در درونزاد متغیر

 استفاده شد.  5/8تحقیق از نرم افزار لیزرل نسخه 
 ابزارهای اندازه گیری پژوهش، به شرح ذیل است:

 این : 1آزمون راهبردهای انگیزشی برای یادگیری-1
تهیه  1990سال در  گروت دی و آزمون توسط پینتریچ

 و( ماده25)انگیزشی باورهای مقیاس دو گردید، دارای
 باشد. مقیاس می( ماده22)تنظیمی خود یادگیری راهبردهای

ارزش  خودکارآمدی، آزمون خرده 3 شامل انگیزشی باورهای
 خود یادگیری مقیاس. است امتحان اضطراب و درونی گذاری

 راهبردهای از استفاده آزمون خرده دو دارای تنطیمی
 بر آزمون این های ماده. باشد می تنظیمی خود و شناختی

 کامال موافقم تا ازکامال درجه ای 5 لیکرت طیف اساس
که در پژوهش حاضر سواالت . است شده تنظیم مخالفم

مربوط به متغیر راهبردهای یادگیری خود تنظیم مورد 
 .استفاده قرار گرفته است

 تعیین برای [38] گروت دی و پینتریچ های بررسی 
 که داد نشان زشیآزمون راهبردهای انگی روایی و پایایی
 عنیی انگیزشی باورهای گانه سه عوامل برای پایایی ضریب

 به امتحان اضطراب و درونی ارزش گذاری خودکارآمدی،
 راهبردهای مقیاس دو برای و 75/0 و 89/0،87/0 ترتیب

                                                           
1 Motivational Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ )  
2 Epistemology Questionnaire(EQ) 
3 Conley, Pintrich, Vekiri & Harrison 

 خود و شناختی راهبردهای یعنی تنظیمی خود یادگیری
 نیز حاضر پژوهش در. بود 74/0 و 83/0 ترتیب به تنظیمی

 براساس خود تنظیم یادگیری راهبردهای مقیاس پایایی
 لیعام تحلیل به مربوط نتایج .بود 80/0 با برابر کرونباخ آلفای

 که داد نشان برازش نیکویی های شاخص به توجه با تاییدی
 (.1 شماره جدول)  است برخوردار خوبی روایی  از آزمون
 معرفت آزمون : 2معرفت شناختی شومر آزمون -2

برای سنجش پنج بعد  1990توسط شومر در سال شناختی
 ماده 63 از آزمون . این]39[معرفت شناختی پیشنهاد شد

 شناختی معرفت باورهای سنجش برای و شده تشکیل
 رفتهگ قرار استفاده مورد گسترده طور به دانشگاه دانشجویان

ابعادی که شومر معرفی کرد عبارتند از سرعت  .است
دانش،سازمان دهی دانش،  یادگیری، قطعیت دانش، توسعه

 و ریوک پینتریچ، کنترل یادگیری، یادگیری ساده. کانلی،
 توسعه دانش، قطعیت دانش، منبع بعد چهار[ 40]3هاریسون

ابتدایی مطرح کردند. کانو  دانش آموزان برای قضاوت و دانش
 یسادگ به تالش، باور بدون یادگیری مقیاس خرده سه[ 41]

د. را تأیید کر شومر پرسشنامه از قطعی دانش به باور و دانش
در مطالعه  شومر شناختیمعرفت پرسشنامه عاملی تحلیل
 و “قطعی/ ساده دانش”داد که  نشان عامل را دو[39] رضایی

ی ردر مطالعه دیگ. اندشده گذارینام “ثابت/ سریع یادگیری”
 باورهای و هیجانی هوش که رابطه[42]در جامعه ایران

خالقیت بررسی شده است، یک نمره )یک  با شناختیمعرفت
 مجموع بعد( برای معرفت شناختی تایید شده است. در

 شناختی معرفت باورهای باره در گرفته صورت پژوهشهای
 شناختی سازه این ابعاد بر جامع عدم توافق دهنده نشان

معرفت  باورهای ابعاد متغیر ماهیت و زیرا تعداداست، 
 ودنب وابسته نشانگر مختلف پژوهش در شده گزارش شناختی

 متعدد های پژوهش که اجرای می باشد فرهنگ به سازه این
 یباورها ساختار بهتر فهم به تواند می مختلف فرهنگهای در

در پژوهش حاضر  به علت [43]کند  کمک شناختی معرفت،
انش، د توسعه یادگیری، سواالت ابعاد سرعت عاملی باراین که 
 ساده معنادار یادگیری یادگیری، کنترل دانش، دهی سازمان

 دند،ش معنادار دانش توسعه بعد به مربوط سواالت نبود و تنها
 دانش توسعه مقیاس لذا  جهت آزمون مدل پیشنهادی، خرده

 هندگاند پاسخ از آزمون این مورد استفاده قرار گرفت. در
 یک روی ماده هر درباره را عقایدشان تا شود می خواسته
 فممخال کامال تا موافقم کامال از لیکرت ای درجه پنج مقیاس

 صورت به نیز آزمون آیتم های از برخی. کنند مشخص
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 مقیاس از یک هر در باال شوند. نمره می گذاری نمره معکوس 
   شومر. هاست آزمودنی خام باورهای از حاکی آزمون، های

 و 74/0 بازآزمایی روش از استفاده با را پایایی ضریب[ 44]

 ایه مولفه از یک هر برای را کرانباخ آلفای پایایی ضرایب
 انجام تحقیقات گزارش کرد.85/0 تا 63/0 دامنه در آزمون

ایران نیز ضریب پایایی قابل قبولی را برای این آزمون  در شده
 برای پایایی ، ضرایب[45]یفیانلط و گزارش کردند. سپهری

 تا 54/0 دامنه در را شناختی معرفت آزمون های مقیاس زیر
 شاخص عاملی پرسشنامه در تحلیل[46]معنوی پور  و 67/0

 خطای ( و  ریشه/ 712.12) آزادی درجه به دو خی برازش
 در. گزارش کردند07/0مجذورات را برابر  میانگین تقریب

 باورهای مقیاس برای آمده بدست پایایی نیز حاضر پژوهش
 .بود 46/0 با برابر کرونباخ آلفای اساس بر شناختی معرفت

تاییدی  عاملی تحلیل جهت مطالعه روایی آزمون از روش
استفاده شد و شاخص های نیکویی برازش نشان داد که آزمون 

 (.1از  روایی خوبی برخوردار است ) جدول شماره 
 آگاهی آزمون : 1فراشناختیآزمون آگاهی های  -3
 1994و دینینسون در سال  فراشناختی بوسیله شراو های

 روشی، بیانی،) دانش شناختی هایمقیاس و شد ساخته
 مدیریت و ،سازماندهی ریزی برنامه) تنظیم و( شرطی

 می را( ارزشیابی و مشکل حل ،راهبردهای ،نظارت اطالعات
 75/0 تا 44/0 آن طراحان توسط آزمون این پایایی. سنجد

می  سوال 52 شامل حاضر آزمون .[47]است  شده مشخص
 بتناس به و شده گرفته نظر در گزینه 5 سوال هر برای و باشد

پایایی و روایی  .است شده داده اختصاص آن به نمره 1 تا 5
[، 48این ابزار توسط محققان مختلف از جمله کوتینو ]

[، متحدی 50ورپور][، دال47[، چراو و دنیسون ]49پالنتس ]
 همسانی سنجش [ مطلوب گزارش شده است. برای51]

 هر در آزمون های نمره کل با سوال هر همبستگی درونی،
 رایب کرونباخ آلفای  آن بر عالوه.  است شده محاسبه مقیاس

 هشت برای و 50/0 با برابر که شده محاسبه پرسشنامه کل
 دانش ،32/0 بیانی دانش: است قرار این از مقیاس خرده

 سازماندهی 45/0ریزی  برنامه 35/0اجرایی دانش36/0روشی
 حل راهبردهای42/0 هدایت 47/0 اطالعات مدیریت و

 بعد بررسی حاضر پژوهش در. 48/0ارزشیابی 34/0مشکل
 43 از بعد این. دارد قرار کار دستور در فراشناختی دانش
 دانش و ،دانش اجرایی بیانی دانش مقیاس خرده سه و سوال

 محاسبه 45/0 کل در آن پایایی که است یافته تشکیل شرطی
 دانش برای کرونباخ آلفای حاضر پژوهش در و است شده

 دانش مقیاس بعد این در. است آمده بدست 91/0 فراشناختی
 نکهای و مختلف امور مورد در شخص آگاهی برگیرنده در بیانی

باشد. می است، موجود او در شناختی راهبردهای از انواعی چه
تاییدی با توجه به شاخص  عاملی . نتایج مربوط به تحلیل

های نیکویی برازش نشان داد که آزمون از  روایی خوبی 
 (.1برخوردار است ) جدول شماره 

 پرسشنامهپرسشنامه مهارت های فراشناختی:   -4
 سال در پور معنوی و روحانی فراشناختی توسط مهارت های

 که دارد سوال 18 پرسشنامه این. است شده ساخته 1384
 ضریب.  شود می گذاری نمره لیکرت ای درجه 5 مقیاس در

 هشد تایید عاملی تحلیل با آن سازه روایی و 87/0 آن اعتبار
 را نظارت و کنترل و دهی نظم ریزی، برنامه عامل 3 و است
 پایایی نیز حاضر پژوهش در . ] 52[کند می گیری اندازه

 82/0 کرونباخ آلفای براساس فراشناختی های مهارت مقیاس
 فراشناختی با های مهارت پرسشنامه سازه روایی .آمد بدست

. گرفت قرار بررسی مورد تأییدی عاملی تحلیل از استفاده
 .است شده گزارش 1شماره جدول در نتایج

 مقیاس ها سازه اعتبار تعیین منظور به مطالعه حاضر در
شد. شاخص های  استفاده تاییدی عاملی تحلیل روش از

 1برازش ابزار های استفاده شده در مطالعه حاضر در جدول 
 گزارش شده است.

 . مشخصه های نکویی برازش مقیاس های مورد مطالعه1جدول
  برآورد   

 مشخصه
 انگیزشی راهبردهای

 یادگیری برای
 باورهای معرفت

 شومر شناختی
 فراشناختی های مهارت فراشناختی دانش

نسبت مجذور خی به درجه  آزادی 
(/df2X) 

46/1 93/1 
50/1 

 
40/1 

جذر برآورد واریانس خطای تقریب 
(RMSEA) 

040/0 061/0 04/0 036/0 

 94/0 92/0 94/0 83/0 (GFIشاخص نکویی برازش )
شاخص تعدیل شده نکویی برازش 

(AGFI) 
91/0 89/0 91/0 81/0 

 97/0 87/0 96/0 90/0 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

                                                           
1 Metacognitive Awareness Inventory (M.A.I) 
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برازش مقیاس  های شاخص 1با توجه به نتیجه جدول 
مطالعه  های داده با مقیاس ها این مناسب برازش ها نشانگر

 حاضر می باشد.
بارهای به علت جلوگیری از کثرت جداول از گزارش 

عاملی سواالت مربوط به  ابزارهای مورد استفاده خودداری 
 شد.

 

 یافته ها
نخست مفروضه نرمال بودن متغیرها با آزمون کالموگروف 

اسمیرنوف بررسی شد. توزیع نمرات باورهای معرفت  -
(، نمرات دانش  = 05/0p >  ،657/0KSشناختی  )
نمرات مهارت  (، = 05/0p > ،02/1KS)فراشناختی 
نمرات راهبردهای  (، = 05/0p > ،304/1KS)فراشناختی  

 ( نرمال بود. = 05/0p > ،742/0KS)یادگیری 

 . میانگین، انحراف معیار، و همبستگی متغیرهای مورد مطالعه2جدول 
 4 3 2 1 انحراف معیار میانگین هبیشین کمینه متغیر ها

    1 56/11 75/181 213 144 .باور معرفت شناختی1

   1 05/0 75/7 91/64 85 43 .دانش فراشناختی2

  1 48/0** -16/0** 52/11 14/111 141 80 .مهارت فراشناختی3

 1 52/0** 44/0** -09/0 77/15 51/92 130 33 .راهبرد یادگیری4

01/0**p< 

 

نتایج حاکی از این است که باورهای معرفت  2در جدول 
( دارای بیشترین میانگین و دانش 75/181شناختی )

( کمترین میانگین را دارا است. 91/64فراشناختی )
( بیشترین 77/15راهبردهای یادگیری با انحراف معیار )

( 75/7معیار )پراکندگی و دانش فراشناختی با انحراف 
 اند. کمترین پراکندگی را به خود اختصاص داده

بعالوه، راهبردهای یادگیری با مهارت فراشناختی 
(52/0r=  بیشترین ضریب همبستگی و دانش فراشناختی با )

( کمترین ضریب همبستگی را =05/0rباور معرفت شناختی )
دارا هستند. روابط همبستگی بین دانش فراشناختی با باور 

( و راهبردهای یادگیری با باور =05/0rمعرفت شناختی )
( معنادار نیستند؛ اما، سایر روابط =r-09/0معرفت شناختی )

( معنادار شدند. هر 01/0همبستگی بین متغیرها در سطح )
چند که رابطة بین مهارت فراشناختی با باور معرفت شناختی 

 منفی است.
یک مدل الگوی روابط درونی متغیرها در چارچوب 

ساختاری آزمون شد. نخست شاخص های برازندگی مدل 
شود. یافته ها نشان داد که مدل از برازندگی بررسی می

 مناسبی برخوردار است.
(93/0GFI=  ،71/0RMSEA=  ،51/2/df=2X  ،

94/0CFI= ، 88/0 AGFI=)  توان مدل در تبیین واریانس
ای (. اثره2R=19/0درصد بود ) 19راهبردهای یادگیری 

 3مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرها بر یکدیگر در جدول 
 گزارش شده است.

 )مستقیم، غیرمستقیم، کل( راهبردهای یادگیری t. ضرایب استاندارد و مقادیر 3جدول 

 اثر
 اثرات مستقیم

 ، ضریب استانداردtمیزان 

 اثرات غیر مستقیم
 استاندارد، ضریب tمیزان 

 اثرات کل
 ، ضریب استانداردtمیزان 

 -32/0، -51/3** - -32/0،  -53/3** باور معرف معرفت شناسی بر دانش فرا شناختی

 -48/0، -78/4** -17/0،  -33/3** -31/0،  -17/3** باور معرفت شناختی بر مهارت فرا شناختی

 -45/0، -06/5** -39/0،  -28/4** -06/0،  -52/0 باور معرفت شناختی بر راهبرد یادگیری

 53/0،  85/5** - 59/0،  24/6** دانش فرا شناختی بر مهارت فرا شناختی

 45/0،  76/5** 33/0،  66/3** 12/0،  34/0 دانش فرا شناختی بر راهبرد یادگیری

 60/0،  23/4** - 75/0،  14/4** مهارت فرا شناختی بر راهبرد یادگیری

01/0**p< 

نتایج گواه بر این بود که باورهای معرفت شناختی بر 
دانش فراشناختی و مهارت فراشناختی اثر مستقیم منفی و 
معناداری دارد. اما، اثر باورهای معرفت شناختی بر راهبردهای 
یادگیری معنادار نبود. هر چند که این رابطه منفی بود )الزم 

علت رابطه منفی باورهای معرفت شناختی با  به ذکر است که
دانش فراشناختی، مهارت فراشناختی و راهبردهای یادگیری 
این است که نمره کم در مقیاس باورهای معرفت شناختی 

تری است(. اثر دانش فراشناختی بر مهارت نشانة باورهای قوی
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فراشناختی مثبت معنادار بود. درحالی که دانش فراشناختی  
برد یادگیری مقدار اثر معناداری را نشان نداد. همچنین، بر راه

اثر مستقیم مهارت فراشناختی بر راهبرد یادگیری معنادار و 
 مثبت بود.

تمامی اثرات غیر مستقیم، باورهای معرفت شناختی بر 

مهارت فراشناختی، باورهای معرفت شناختی بر راهبردهای 
ادگیری معنادار یادگیری و دانش فراشناختی بر راهبردهای ی

بودند؛ اما، تنها اثر غیرمستقیم دانش فراشناختی بر راهبرد 
یادگیری مثبت بود. بعالوه، اثرات کل بین متغیرها در تمامی 

 (.3روابط، اثرات معناداری را نشان دادند )جدول 

 گیریبحث و نتیجه
زمینه باورهای معرفت شناختی،  در گذشته تحقیقات

 خود تنظیم نشان راهبردهای دانش و مهارت فراشناخت و
 بر .دارد معناداری وجود روابط متغیرها این بین که اند داده

 هک شد پیشنهاد مدلی حاضر تحقیق در این یافته ها، اساس
معرفت شناختی، دانش و مهارت های  باورهای فرض می کند
 رب مستقیم غیر و مستقیم فراگیران تأثیراتفراشناختی 

 مدل که داد نشان نتایج. دارد آنها راهبردهای خود تنظیم
 دانشجویان دانشگاه از شده داده های گردآوری با پیشنهادی

 از درصد19 پژوهش متغیرهای و داشته ارومیه برازش خوبی
  .نمودند تبیین راهبردهای خودتنطیمی را واریانس
 علی، الگوی یک قالب در ها داده مناسب برازش از پس

 به مستقیم مسیرهای از یک هر در داری معنی نتایج
 بررسی .آمد دست به خودتنطیمی یادگیری راهبردهای
 فراشناختی مهارت های بین که داد نشان مستقیم مسیرهای

 ارید معنی و مثبت رابطه خود تنظیم یادگیری راهبردهای با
 می توانند فراشناختی مهارت های نتیجه در دارد وجود

 نتیجه. بخشند ارتقا را خود تنظیم یادگیری راهبردهای

صفری و  ،[34] سراج ،[35]براون مطالعه با آمده بدست
 شانک و ، زیمرمن[32]شل و همکاران ،[32] مزروقی

گفت  توان می ها یافته این تبیین است در همسو[37]
 تری الفع نقش خود تحصیلی سرنوشت در که یادگیرندگانی

 و کرده هدایت را یادگیری خود می کنند، فرایند ایفا را
 گیرند، معموال از می عهده به را خود مسئولیت یادگیری

می کنند. از آنجایی که  استفاده فراشناختی مهارتهای
 موجب استفاده بهتر و هدایت فراشناختی راهبردهای
یادگیرندگان از  شناختی می شود، این دسته راهبردهای

 فادهاست. آورند می به دست یادگیری در بیشتری پیشرفت
 یادگیری باعث فراشناختی و شناختی مهارت های از بیشتر

 این در اهداف تحقق و کارآمدی و بازدهی بهبود و خودتنظیم
 را خودتنظیم در واقع یادگیری .یادگیرندگان می گردد

 .ندمی ده تشکیل فراشناختی و راهبردهای شناختی
 بر فراشناختی دانش مستقیم اثر حاضر مطالعه در

 معنی بدین است، شده رد خود تنظیم یادگیری راهبردهای
 راهبردهای تبیین برای نتوانست فراشناختی دانش که

 دانش .باشد ای کننده تعیین عامل خود تنظیم یادگیری
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 و تکالیف اشخاص، به مربوط دانش به توانمی را فراشناختی
 بنابراین یادگیرنده ای ممکن است به .کرد تفکیک راهبردها

 نباشد، و یا ممکن است به نقاط آگاه خود ضعف قوت و نقاط
 دشواری به مربوط ضعف خود و نیز اطالعات نقاط قوت،

 و یادگیری هایراهبرد باشد. ولی به مختلف آگاه تکالیف
آن ها آگاهی نداشته باشد. به عبارت دیگر  از استفاده چگونگی

 را دخو شناختی فرآیندهای و برگردد عقب به نتواند فراگیر
 دهد، در قرار مالحظه مورد اندیشه و تفکر اهداف عنوان به

  .شود خودتنظیم یادگیری، در نباشد قادر نتیجه
با توجه به نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر  

اثرمستقیم باورهای معرفت شناختی بر راهبردهای یادگیری 
خود تنظیم معنی دار نیست، بنابراین باورهای معرفت 
شناختی در تنظیم راهبردهای یادگیری خود تنظیم 

 افتهی با نتایج این. آید نمی حساب به موثری عامل دانشجویان
 که[19] ساچز و و چان[21]، مزروقی [20]امامی های

 از استفاده و شناختی معرفت باورهای بین ارتباطات
می  ناهمخوان دهند، می نشان را تنظیمی خود راهکارهای

ارات به اظه  به توان می ناهمخوانی این دالیل تبیین در .باشد
اشاره کرد. او معتقد است که باورهای  [18]شومر

ط فرهنگی مرتب بافت با و شناختی تحول با معرفتشناختی
 افتب معرفتشناختی با است ، بنابراین با توجه ارتباط باورهای
مطالعه  آماری جامعه فرهنگی، می توان به  متفاوت بودن

همچنین در تبیین این  کرد.  حاضر و مطالعات پیشین اشاره
ناهمخوانی می توان به این مساله اشاره کرد با توجه به اینکه 

هش حاضر در تجزیه و تحلیل داده ها تنها سواالت در پژو
از ابعاد باورهای معرفت شناختی  دانش مربوط به بعد توسعه

معنادار شدند و بنابراین تنها یک بعد وارد تحلیل گردید ولی 
در پژوهش های یاد شده  بیش از یک بعد مورد تحلیل قرار 

 یگرفته شده است به همین دلیل برخالف نتایج پژوهش ها
پیشین، در پژوهش حاضر اثر مستقیم متغیر باورهای معرفت 

 شناختی بر راهبردهای یادگیری معنادار نمی باشد.
نتایج مطالعه حاضر حاکی از اثر مستقیم و منفی باورهای 

سال  معرفت شناختی بر مهارت های فراشناختی است. در
 ،یادگیری و دانش ماهیت درباره افراد باورهای به گذشته، های

 ناختفراش زیربنایی مکانیسم از بخشی آن ها که فرض این با
 هایپژوهش نتایج اما .است شده زیادی توجه هستند،

 از خیبر .نیستند یکدست گرفته در مورد شکل ارتباطانجام
که باورهای  انددادهنشان همسو با نتیجه حاضر [20]مطالعات
ی همبستگشناختی با استفاده از راهبردهای پیچیده  معرفت

 سریع یادگیری به باور که داد نشان[18]منفی دارد. شومر
( افتدمی اتفاق کوتاهی زمانمدت در یادگیری که باوری)

 را ضعیف عملکرد شده، سازیساده هایگیرینتیجه

به ارتباط [19]مطالعات از برخی دیگر .کندمی بینیپیش
 مهارتمثبت بین خودگردانی در یادگیری که خود متاثر از 

نگ فره به وابسته علت های فراشناختی است، اشاره دارند. به
از ابعاد  مختلف در مطالعات شناختی، معرفت بودن باورهای

متفاوت این باورها استفاده شده است ، لذا نتایج بستگی به 
شناختی را  معرفت این دارد که محققین کدام بعد از باورهای

 شناختی در معرفت ورهایبا در مطالعه خود دخالت داده اند.
 باورهای تا لوحانه و ساده و خام باورهای از پیوستاری طول

 بنابراین می توان گفت اعتقاد به دانش گیرند. می قرار عالمانه
فی یادگیری ارتباط من بر فراگیران کنترل عدم و قطعی و ساده

خودکنترلی رابطه مثبت با  و دانش پیچیده و باور به ساختار
 فراشناختی دارند.  مهارت های

نتایج مطالعه حاضر حاکی از اثر مستقیم و منفی باورهای 
معرفت شناختی بر دانش فراشناختی می باشد. این یافته 

می باشد. در تبیین این [20]همسو با نتایج مطالعه امامی
 دانش از مندیافته می توان گفت که یادگیرندگان بهره

ا می کنند و ب ارزیابى خود را شناختى هاىفراشناخت فعالیت
 راهبردهاى از خود هاىموفقیت و هاشکست از استفاده

سودمند استفاده می کنند.  بنابراین احتماال یادگیرندگانی که 
ب کس “ سریع یادگیری ” شناختیمعرفت باور در باال نمره

 و تکالیف می کنند، به ارزیابی نقاط ضعف و قدرت خود،
 شناختی معرفت طرف دیگر باورهاینمی پردازند. از  راهبردها

 عالف مشکل،شرکت تکالیف انجام در آموزان دانش پشتکار با
 دارای و پیچیده مسایل حل و اطالعات ترکیب یادگیری، در

 سطوح با ها ویژگی این همه که است مرتبط ناقص ساختار
 بنابراین می توان تنیجه گرفت .دارند ارتباط یادگیری باالتر

از طریق مهارت ها و  دانش   شناختی معرفت باورهای
 ییادگیر مانع یا و کمک یادگیری به توانند فراشناخت می

 .[53]شوند
 ،[29]حزین و همکاران مطالعات با همسو
 که بودند آن از حاکی آمده بدست نتایج ،[30]فوالدچنگ

. اردد مستقیم اثر فراشناختی های مهارت بر فراشناختی دانش
 می اایف آمیز موفقیت یادگیری در اساسی نقشی فراشناخت

 رایندف باشد، باالتر فراگیر شناختی توانایی های هرچه و کند
 در ایدب فراگیر عبارتی به. بود خواهد آمیزتر موفقیت یادگیری
 گیرییاد که بگیرد یاد و کند ایفا فعالی نقش خود یادگیری

 ودنب موفق اش یادگیری راهبردهای اگر و کند ارزیابی را خود
 می فراشناختی دانش [.51]کند استفاده جدید راهبردهای از

 نای تبیین در دهد تشکیل را فراشناختی های مهارت تواند
 االییب فراشناختی دانش که دانشجویانی گفت توان می یافته
 یزن فراشاختی های مهارت از کارآمد بهره گیری توانایی دارند

 یتحصیل عملکرد بهبود به منجر هردو این و باالست ها آن در
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 دانش همچنین. گردد می آموزان دانش و دانشجویان 
 ایتوانایی ه همه تا کند می کمک یادگیرنده به فراشناختی

 .دهد بروز را خویش شناختی
درمورد محدودیت های مطالعه حاضر می توان گفت که 
این تحقیق صرفا در شهرستان ارومیه اجرا شد و نمونه های 

ان سال اول بودند. لذا امکان بررسی مورد مطالعه دانشجوی
متغیرها در دانش آموزان و سایر دانشجویان وجود نداشت. 
علی رغم محدودیت های ذکر شده، با عنایت به نتایج تحقیق 
پیشنهاد می شود که پژوهش های مشابه با تعداد نمونه های 
بیشتر در جامعه های آماری متفاوت مورد مطالعه قرار گیرد. 

 ینب ی شود پژوهش هایی انجام گیرد که ارتباطاتپیشنهاد م
 تنظیمی یادگیری خود راهکارهای و شناختی معرفت باورهای

را که در این مطالعه با پژوهش های یاد شده ناهمخوان بود، 
 مورد مطالعه قرار دهد.
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