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 طي ).Houfer and Pintrich, 1997( است ثابت /سريع يادگيري و قطعي /ساده دانش بعد
 از دانشگوناگون  قلمروهاي در افراد باورهاي كه اند كردهبيان  محققان اخير هاي سال

 محققان ،رو اين از ؛)Schommer et al., 2005( نيست برخوردار يسان يك ماهيت
 اساس بر كه اند كرده تدوين راگوناگون  يها   رشته براي ويژه شناختي معرفت باورهاي

 زندگي در دانش كاربرد يادگيري، و تجربي دانش ماهيت دانش، ساختار بعد پنج آن
 علوم جمله ازگوناگون  يها   حوزه در يادگيري توانايي منبع و دانش نقدپذيري روزمره،
 شومر مطالعات با ).1387 مزروقي، و سيف( است شده تدوين رياضي و تجربي

 از ).Schommer, 1990(شد  بررسي مستقل بيش و كم ابعاد در شناختي معرفت باورهاي
 است؛ ذاتي يادگيري توانايي .1 :از اند عبارت شناختي معرفت باورهاي ابعاد وي نظر

 يادگيري .4 و است؛ ساده اي مقوله دانش .3 دارد؛ قطعيت و است حتمي امري دانش  .2
  .افتد مي اتفاق سريع

 باورهاي گيري اندازه و سازي مفهوم به سنتي بعدي تك يهارويكرد از استر و شومر
 ابعاد داراي كه اند هكرد ارائه يافته گسترش ديدگاهي و گذاشته فراتر را پا شناختي معرفت

سرعت  دانش، دهي سازمان دانش، قطبيت دانش، منبع چون ييها مقوله و استگوناگوني 
 شومر ).Schommer and Easter, 2006( دگير مي بر در را يادگيري فرايند كنترل و اكتساب
 و خام باورهاي آن سر يك در كهگيرند  قرار مي پيوستاري در ها   مقوله اين كه بود معتقد

 يها   برتري از ).Schommer, 1997( دارد وجود عالمانه و پيچيده باورهاي ديگر طرف در
 كه بود خودسنجي مقياس يك طريق از شناختي معرفت باورهاي سنجش شومر، مدل
 مقياس كمي رويكرد .كرد پذير امكان ها   آزمودني از كثيري گروه از را اطالعات آوري جمع

 شناخت، يها   جنبه ساير با شناختي معرفت باورهايرابطة  بررسي درصدد كه محققاني به
 بستگي هم متعدد تحقيقات دادن انجام براي را اي زمينه بودند تحصيلي عملكرد و انگيزش

  ).Buhel et al., 2002(كرد  فراهم ي  ّعل  هاي   مدل برازندگي بررسي و
 تجربي دانش ساختار كه شومر شناختي معرفت باورهاي مقياس از بعد نخستين

 ييها بخش از متشكل تجربي دانش آيا كه دارد اشاره موضوع اين به است شده خوانده
 پارچه، يك نظامي يا ندارند ديگر يك با انسجامي و ارتباط كه است منفصل و منفك
 آن از جزئي هيچ كه ندده مي ارائه طبيعي يها  پديده تبيين منظور به را واحد و منسجم

   نيست؟ ديگر اجزاي با ارتباط بي
 بـه       ً  عمـدتا   بعد اين. است دهش موسوم يادگيري و دانش ماهيت به مدل اين بعد دومين
 ماهيـت  آيـا  .شـود  مي مربوط تجربي دانش اكتساب سرعت خصوص در فراگيران باورهاي
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 صـورت  بـه  و فـراوان  ممارسـت  و تالش بدون اندتو مي كه است اي هگون به تجربي دانش
     ً  اصـوال   يـادگيري  كـه  است آن از حاكي تر رشديافته باورهاي ؟شود كسب سريع و ناگهاني
 و دشـوار  ييرويـارو  نخستين در كه مطالبي از بسياري و است تجمعي و تدريجي يفرايند
 يـادگيري  يهـا    روش در تغيير ايجاد و تر بيش تالش و سعي با ندرس مي نظر به ناشدني حل

   .)1387 مزروقي، و سيف( اند يآموختن
 .دارد اشـاره  روزمـره  زنـدگي  مسـائل  در تجربـي  دانـش  كاربرد به مدل اين سوم بعد
 اصـولي  و مفاهيمتوانند  مي افراد كه است آن از حاكي خصوص اين در رشديافته باورهاي

 يگـاه   آمـوزش غير يها   محيط در خود روزمرة مسائل حل در ندگير ميفرا دروس در كه را
  .برند كار به نيز

 را باورها از پيوستاري است موسوم دانش نقدپذيري يا پذيري توسعه به كه چهارم بعد
 ديگر، انتهاي در ،و دانش قطعيت و تماميت به باور آن انتهاي يك در كه دده مي تشكيل
 اين در تر رشديافته باورهاي .دارد قرار علم نقادي و نظر تجديد گسترش، قابليت به باور
 اكتساب يا اختراع كشف، بشردست  به بايد چه آن ةهم كنوني دانش كه است آن بر دال بعد
 ظرف كه است تجربي علوم نامتناهي درياي از كوچكي جزء دانش اين بلكه ؛نيست شود
 ).همان( است يافته را آن درك ةاجاز ،تاكنون بشر، ذهن

كه  ندا كرده گزارش كه است مطالعاتي نتايج بر متكي نظري لحاظ از مدل اين پنجم بعد
 ندا برآن ديگر برخي كه حالي در دانند، مي ذاتي و ثابت ويژگي را هوش فراگيران از برخي

 در ).Dweck and Leggett, 1988( يابد تحول و تغيير زمان گذشت با ممكن است هوش كه
 يادگيري براي ثابت ذهني ظرفيت با فرد كه است آن بر دال خام باورهاي خصوص، اين

 از حاكي رشديافته باورهاي و ندارد آن گسترش در نقشي تجربه كه ظرفيتي؛ دشو مي متولد
 گسترش به اندتو  مي مؤثر آموزش و است پذيرتغيير و پذير توسعه ذهني ظرفيت كه است آن
  .كند كمك عملكرد بهبود و ظرفيت اين

 بر شناختي معرفت باورهاي كه ندده مي نشان آموزشي ة مسائلزمين در تحقيقات
 ).Schommer, 1990( است گذارتأثير ذهني هاي يادگيري نتايج و يادگيري رويكردهاي

 به ساختاري معادالت مدل قالب در پژوهشي در )1388( ديگران و لواساني غالمعلي
 ساختارهاي و اطالعات پردازش هايبرد راه ،شناختي معرفت باورهاي ةرابط بررسي

 در افراد معرفتي باورهاي آن، نتايج اساس بر ،كه پرداختند يادگيري تنظيم با انگيزشي
 رويكردهاي يها  مؤلفه از يكي يادگيري هايبرد راه از استفاده و دهي خودنظم يها  مهارت
  .است بوده مؤثر يادگيري
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 باورهاي رابطة اسپانيايي دبيرستاني انآموز دانش بارةدر پژوهشي در )Cano, 2005( كانو
 بررسي مدل يك قالب در را تحصيلي رفت پيش با يادگيري رويكردهاي و شناختي معرفت

 باورهاي زمينة در مطالعات شدن انجام وجود با پژوهش، اين نتايج اساس بر .است دهكر
 ها آن به بايد كه دندار وجود اي هناشناخت عوامل بررسي قابل هاي مدل در شناختي معرفت
 تا دارد نظري بازتابي تأملي تفكراستفاده از  با شناختي معرفت باورهايمطالعة  .كرد توجه
 و مستقيم صورت به تأملي تفكر مرحلة چهار در تأثير با است ممكن باورها اين كه جايي

 به محققان از گروهي اخير، يها  سال طي .باشد گذارتأثير يادگيري رويكردهاي بر غيرمستقيم
 مطالعات نتايج .اند هپرداخت انگيزشي متغيرهاي بر شناختي معرفت باورهاي ابعاد تأثير بررسي

 از يادگيري امر در مندي هدف كه است آن مؤيد يادگيري و انگيزش رابطة خصوص در
 محققان از برخي .است آنان عملكرد و رفت پيش سطح از فراگيران يابي ارزشخود ملزومات

 دكر تلقي يادگيري اهداف از نوعي انتو مي را شناختي معرفت يها انديشه كه ندباور اين بر
 ).Pintrich, 2000( دارد را يادگيري دهي خودنظم و انگيزشي عوامل هدايت قابليت كه

 آن يادگيري فرايند و رياضي دانش دربارة انآموز دانش باورهاي كه هكرد گزارش شونفلد
 .دده مي قرار تأثير تحت رياضي با مرتبط دروس و درس اين در را آنان عملكرد و انگيزش
 يها   جنبه بر شناختي معرفت باورهاي تأثير كه است آن از حاكي اخير مطالعات برخي نتايج

 عاطفي و انگيزشي عوامل طريق از و غيرمستقيم طور به اندتو مي شناختي عملكرد متفاوت
 در شناختي معرفت باورهاي كه است آن مؤيد ها   يافته اين ).Schommer, 2002( شود اعمال
 بر ترتيب بدين و دارند نقش يادگيري هايبرد راه نوع        ًمتعاقبا  و انگيزشي اهداف انتخاب
  ).Kardash and Howell, 2000( رندگذا مي تأثير نيز تحصيلي رفت پيش

 مؤثر شناختي و انگيزشي عوامل با ابعاد اين ةرابط و شناختي معرفت باورهاي ابعاد شناسايي
 به زمينه اين در تحقيقاتي خط جديدترين تحصيلي، متفاوت يها   حيطه در فراگيران، عملكرد بر

 داشت آن از نشان )Schommer et al., 2002( ديگران و شومر پژوهشي يها   يافته و آيد مي شمار
 شناختي معرفت باورهاي از ،خود ساالن هم ساير با مقايسه در ،تيزهوش فراگيران كه

 اين شناختي معرفت باورهاي كه ندكرد گزارش اين بر افزون .برخوردارند تري رشديافته
 فيزيك مانند دانش از ويژه ييها   حيطه در آنان انگيزشي باورهاي از ييها   جنبه بر فراگيران

 ماهيت دربارة تيزهوش فراگيران باورهاي كه ندكرد گيري نتيجه محققان اين .است گذارتأثير
 كنند مي اتخاذ يادگيري در كه ييها   شيوه و انگيزشي يهافرايند در دانش دريافت چگونگي و

 در تيزهوشان از برخي شكست علل تبيين به اندتو مي روابط اين بررسي و دارد        ّ نقشي عل ي
 ).1385 ،ديگران و سيف( كند كمك يادگيري براي شان بالقوه استعدادهاي كاربرد
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 و آموزش اگر كه دارد اين از حكايت فراشناخت نقش ةدربار ژوهشي                        پ يها   يافته
ة جامع مختلف مسائل حلة عهد از بتوانند كه است انيآموز دانش تربيت دنبال به پرورش
 گسترش به بايد ،بگيرند عهده بر را خويش يادگيري مسئوليت و برآيند فردا متحول
 به فراشناختي هاي مهارت زيرا كند، توجه تر بيش انآموز دانش در فراشناختي هاي مهارت
 يوجو جست به كنند، سازگار جديد هاي موقعيت با را خودشان تا ندكن مي كمك افراد
 و كنترل دنبال، بررسي، را خود تفكر وكنند  اقدام مسئله يك حل براي ممكن يها   حل راه

 درگيري مختلف سطوح براي جالب يها تبيين از يكي ).1384 فوالدچنگ،( دكنن ارزيابي
 شناختي معرفت باورهاي .ستها آن شناختي معرفت باورهاي انآموز دانش تحصيلي

 يها   فعاليت و تحصيلي هايفرايند از شخص تصورات بر است ممكن انآموز دانش
 باورهاي كه اند هداد نشان مطالعات از برخي .بگذارد تأثير تكاليف تكميل براي ضروري
 تكاليف دادن انجام هنگام انآموز دانش كه است هاييبرد راه تأثير تحت شناختي معرفت
  ).Woolfolk, 2004( ندكن مي استفاده ها آن از درسي
 شود، آگاه خود شناختي نظام از تا دكن مي تالش آموز دانش فراشناخت، ةنظري در

 و كند ريزي پي را يادگيري ةبهين يها  شيوه بكاود، را يادگيري موانع بردن ميان از هاي راه
 يط فراشناختي هايبرد راه از استفاده ).1389 غفاري،( باشد داشته جانبه همه جويي خودنظم

 موفقيت احتمال كلي طوره ب اين و كند مي ميسر را آن كنترل واز مسئله  آگاهي مسئله حل
 است شده شناخته كليدي عاملي طوالني يها مدت براي آميز موفقيت تجارب .برد مي باال را
 شده انجام مطالعات ).Hakan and Munire, 2011( دشو مي منجر مثبت ةخودپندار رشد به كه
 هايبرد راه جمله از ،يادگيري هايبرد راه در مداخله كه دارند توافق حوزه اين در

 باورهاي در بهبودهايي ديگر سوي از و دكن مي تشويق را شناختي يادگيري ،فراشناختي
براي  ).1388 آبادي، قوام ابراهيمي( دكن ميحاصل  انآموز دانش شناختي معرفت و انگيزشي

 ضمني باورهاي و ها   فرض از نظامي را شناختي معرفت باورهاي تربيتي انشناس روان، نمونه
  .دارند آن كسب و دانش ماهيت دربارة انآموز دانش كه ندگير مي نظر در مطلق و

  انتقـال   و  دهـي  سازمان  حفظ،  اب  يادگيري  در  كه  آموزاني دانش  شد داده نشان  تحقيقي  در
  را  خـود   شـده   دهـي  سازمان  شناختي  هايبرد راه  و  دهي بسط  ذهني،  مرور  طريق  از  اطالعات
  عملكرد  كردند نمي  استفاده  هابرد راه  اين  از  كه  آموزاني دانش  از  بودند  كرده  استفاده  به  موظف
  در  شـدن   درگيـر   بـه   كـه   آمـوزاني  دانـش   .)Pentrich and Dekort, 1990(  داشـتند   بهتـري 

  تكليف  دادن  انجام  بر  و  كنند مي  استفاده  يتر بيش  شناختي  هايبرد راه  از  ندمعتقد   فراشناخت
  يادگيري  بر  مؤثر  عوامل  بارةدر  تحقيق  61  محتواي  تحليل و  بازبيني  در .دارند  پافشاري  خود
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  .ندمؤثر  تحصيلي  رفت پيش  عوامل  از  طبقه  28  كلي  طور  به  كه  داد  نشان  نتايج  ،آموزان دانش
  جـو   آموزش،  ،آموزان دانش  نگرش شامل  كه  شدند  بندي  دسته  بزرگ  گروه  6  در  عوامل  اين

  آمـوزان  دانـش   نگـرش   ميـان   آن  از  كه  است  مدرسه  سازمان و  برنامه و  طرح  زمينه،  كالسي،
  ).Deadra, 2008( بود  يادگيري  بر  مؤثر  عامل  ترين مهم

 هايبرد راه با را باورها اين ارتباط شناختي معرفت باورهاي به مربوط تحقيقات تر بيش
 .دده مي نشان انآموز دانش تحصيلي وخودكارآمدي يادگيري يها   شيوه انگيزشي،
 با فراشناختي و شناختي هايبرد راه از انآموز دانش استفادة بين اند هداد نشان ها   پژوهش
 چنين هم ).Phan, 2008; Cano, 2005(برقرار است  ارتباط شناختي معرفت باورهاي
 تحصيلي خودكارآمدي فراشناختي هايبرد راه از استفاده كه اند هداد نشان ها پژوهش
 فراشناختي هايبرد راه از انآموز دانش كه هنگامي .داد خواهد افزايش را انآموز دانش
 كنند كنترل راو آن داشته باشند  نظارت خود يادگيري فرايندبر  انندتو مي ند،كن مي استفاده

 ارزيابي با افراد كه حالي در .كنند مسائل حل و تحليل صرف را خود انرژي تر بيش و
 ديدة به خود يها  مهارت و توانايي به و شوند مي نگران و دلواپس ها   ناكامي و ها   شكست

 دارند شكست انتظار مسئله حل براي تالش از پيش و نگرند مي ترديد و شك
)Ciuntinho and Neuman, 2008.(  

 از بخشي فقط هوش و كلي شناختي توانش كه است آن از حاكي پژوهشي شواهد
 انآموز دانش عملكرد از بزرگي بخش ؛كند مي تبيين آموزان دانش در را تحصيلي رفت پيش
 فراشناختي هايبرد راه جمله از يادگيري هايبرد راه و انگيزشي متغيرهاي را مدارس در

 اهميت به توجه با ،اساس اين بر .ندك كاري دستها را  تواند آن مي معلم كه كند مي تبيين
 اين حاضر پژوهش اصلي سؤال يادگيري، فرايندهاي در شناختي معرفت باورهاي نقش
 تأثير انآموز دانش شناختي معرفت باورهاي بر فراشناختي هايبرد راه آموزش آيا كه است
 باورهاي بر فراشناختي هايبرد راه آموزش: شد بررسي فرضيه اين راستا اين در گذارد؟ مي

  .گذارد مي تأثير انآموز دانش شناختي معرفت
  

  تحقيق روش. 2
  و  آزمـون  پـيش   آزمايشـي،   نيمه  پژوهشي  طرح  و  آزمايشي  نيمه  تحقيق  روش  پژوهش  اين  در
  انتخـاب   انآمـوز  دانش  از  گروه  دو  تصادفي  صورت  به  ابتدا  .است  كنترل  گروه با  آزمون پس
 كنترل  گروه  يك  و  آزمايش  گروه  يك  تصادفي،  صورت  به  شده،  انتخاب  افراد  بين  از  و  دند ش
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  گـروه   سـپس   و  شـد   اجـرا   گـروه   دو  هر  بارةدر  آزمون پيش  آن  از  پس  .شدند  در نظر گرفته
  حـالي   در  اين  .گرفت  قرار  فراشناختي  هايبرد راه  آموزش  تحت  جلسه  10  مدت  به  آزمايش
  گـروه   دو  هـر   از  پايـان   در  .نكـرد   دريافـت   را  آموزشـي   مـدت   اين  در  گواه  گروه  كه  است
  .آمد  عمل  به  آزمون پس

  :است  زير  شكل  به  تحقيق  طرح  نمودار
Re O1 X O2 
Rc O1 - O2 

و   آزمون پس  ةنشان  O2  و  آزمون پيش  ةنشان  O1  تصادفي،  انتساب  ةنشان  R  نمودار،  اين  در
X  است  )يادگيري  هايبرد راه  آموزش  حاضر  پژوهش  در(  آزمايش  متغير  اعمال  ةنشان.  

  شهرسـتان   راهنمـايي   سـوم   سـال   دختر  انآموز دانشهمة   حاضر پژوهش آماري  ةجامع
  هـا  آن  تعـداد   و  داشتند  تحصيل  به  اشتغال  1393- 92  13  تحصيلي  سال  در  كه  بودند  ديواندره

  اسـتفاده   اي هخوش  تصادفي  گيري  نمونه  از  پژوهش  اين  در  نمونه  انتخاب  براي  .بود  نفر  400
 انتخـاب   مدرسه  2  ،اند مدرسه  8  كه  ،ديواندره  شهرستان  راهنمايي  مقطع  مدارس  از  ابتدا  .شد
  بـه   و  انتخـاب   نفر  80  تصادفي  طور  به  راهنمايي  سوم  سال  انآموز دانش  بين  از  سپس  و  شد

  آموزش  ةبرنام  و  شدند  تقسيم  )كنترل  نفرگروه  40  و آزمايش  نفرگروه  40( نفره  40  دوگروه
  .شد  اجرا  آزمايش  گروه  براي

  
       پژوهش       ابزار  .  3

  ةنام پرسش  از  شناختي معرفت  باورهاي  سنجش  براي. بود  شناختي معرفت  باورهاي  تحقيق  ابزار
  استفاده  )EQ(Epistemology Questionaire (  )Schommer, 1990((  شناختي معرفت  باورهاي

  عقايد  تا  دشو مي  خواسته  انآموز دانش  از  و  است  سؤال  يا  ماده  63  شامل  نامه پرسش  اين  .شد
  تـا   مخـالفم       ً  كـامال    از  ،ليكرتـي   اي هچهاردرج  مقياس  يك  روي  را  سؤال  هر  دربارة  خودشان

 75/0  را  مقيـاس   اين  پايايي  ضريب  .)Schommer et al., 2002(  كنند  مشخص  ،موافقم      ًكامال 
  در  ؛كـرده   گـزارش   را68/0  پايـايي   ضـريب   بازآزمايي  روش  از  استفاده  با  )1388( رضايي  و

  .آمد  دسته ب  76/0  نامه پرسش  اين  پايايي  نيز  حاضر  پژوهش
  

  پژوهش اجراي روش. 4
  :ذيل  شرح  به  )اي هدقيق  45  ةجلس  10  آموزش  زمان(  آموزشي  ةبست  رچوبهاچ



            آموزان دختر             شناختي دانش               باورهاي معرفت                     بردهاي فراشناختي بر                   اثربخشي آموزش راه         100

  براي  اختصار  به  برنامه  اهداف  ان،آموز دانش  آمادگي  و  ارتباط  برقراري  از  پس  :اول  ةجلس
  .آمد  عمل  به  آزمون پيش  آنان  از  و  شد  بيان  انآموز دانش

 براي فراشناختي هايبرد راه آموزش برنامة اهداف جلسه اين در :دوم جلسة
 درسي مطالب بهتر يادگيري براي ما همة كه شد گفته ها آن به و شد بازگويي انآموز دانش

 هايبرد راه با تر بيش هرچه كه است بديهي و بريم مي بهره گوناگوني فنون و ها   روش از
 از .شد خواهد بهتر ما يادگيري بازده و كيفيت باشيم داشته آشنايي يادگيري و مطالعه

 استفادة مورد شناختي هايبرد راه با مستقيمي ارتباط فراشناختي هايبرد راه كه جا آن
 مرور، و تكرار شامل كه ،شناختي هايبرد راه  ًا مختصر جلسه اين در ،دارند انآموز دانش
 براي مثال ذكر با ،است دهي سازمان هايبرد راه و معنايي گسترش و بسط هايبرد راه

   .شد داده توضيح انآموز دانش
  بـه   و  شـد   پرداختـه   فراشـناختي   هـاي برد راه  بارةدر  بحث  به  جلسه  اين  در  :سوم  ةجلس
  از  يافتن  اطالع  براي  ما  كه  دشو مي  گفته  تدابيري  به  استراتژي  يا  برد راه  شد  گفته  انآموز دانش
  آموزشـي   ةبرنامـ   اين  در  ما  ديگر  عبارت  به  .كنيم مي  استفاده  از آن  خود  شناختي  هاي مهارت
  خود  شناختي  ي  ها      فعاليت  بر  ها با استفاده از آن بتوانيد  شما  كهكنيم  مي  بررسيرا  هايي روش
  بـه   فراشناختي  هايبرد راه  كه  شد  گفته  انآموز دانش  به  .بدهيد  جهت  ها آن  به  و  كنيد  نظارت

  ، ونظـارت   و  كنتـرل   هـاي برد راه  .2  ،ريـزي   برنامـه   هايبرد راه  .1  :ندشو مي  تقسيم  دسته  سه
  .دهي  نظم  هايبرد راه  .3

  الزم  زمـان   بيني  پيش مطالعه،  براي  هدف  تعيين  شامل  ريزي  برنامه  برد راه  :چهارم  جلسة
  موضـوع   با  برخورد  چگونگي  تحليل  مطالعه،  سرعت      ميزان   تعيين  ،يادگيري  و  مطالعه  براي

  هـدف   تعيـين   بـارة در  جلسه  اين  در .است  مناسب  شناختي  هايبرد راه  انتخاب  و  يادگيري
  انآمـوز  دانش  از  .يمكرد  صحبت  مطالعه  براي  الزم  سرعت  و  زمان  بيني  پيش  و  مطالعه  براي

  بــراي  دارنــد  ذهــن  در  آموزشــي  مطالــب  يــادگيري  از  كــه  اهــدافي  بــارةدر  شــد خواســته
  بايـد   ،باشند  داشته  يادگيري  براي  كلي  طرحي  بايد  انآموز دانش  .كنند  صحبت  ها يكالس    هم

  دادن انجـام  و  مطالعـه   بـراي   نيـاز   مـورد   زمـان   مـدت   و  باشند  داشته  هدف  مطالعه  هنگام
  .كنند  بيني  پيش  را  تكاليف
 و يادگيري موضوع با برخورد چگونگي تحليل دربارة جلسه اين در :پنجم ةجلس
 برايآموزان گفته شد  دانش به .ميردك صحبت مناسب شناختي بردهاي راه انتخاب
 بردهاي راه از استفاده .كنند استفاده مناسب بردهاي راه و ها   روش از بايد درس هر يادگيري
 بلكه شود، مي انرژي و وقت در جويي صرفه سبب تنها نه درسي موضوعات با متناسب
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 جا  آن از نياز صورت در و ذخيره بلندمدت ةحافظ در بهتر مطالب شود مي موجب
 مرور يا تكرار برد راه شعر يك كردن حفظ براي است ممكن مثال، براي .شود فراخوانده
 برد راه جانوران بندي طبقه مثل علوم درس موضوع يك يادگيري براي اما باشد، مناسب
 دربارة شد خواسته آموزان دانش از .باشد مرور يا تكرار برد راه از مؤثرتر بسيار دهي سازمان
  .كنند بحث گوناگون دروس

 شامل كه است نظارت و كنترل برد راه فراشناختي برد راه دومين :ششم جلسة
 و زمان كنترل يادگيري، و مطالعه ضمن سؤال طرح توجه، بر نظارت ،رفت پيش يابي ارزش
 كمكآموزان  دانش به هابرد راه اين .است امتحاني يها   سؤال بيني پيش و مطالعه سرعت

 را آن ،سرعت به ،كردند برخورد مشكلي به دروس يادگيري در وقت هر تا كند مي
 هنگام كه اين يعني رفت پيش يابي ارزش .بكوشند آن رفع جهت در ودهند  تشخيص
 در و پرسيد خود از تيسؤاال بايد آن مطالعة اتمام از پس و درسي موضوع هر مطالعة
 بر خودعلت مسلط نبودن  ،شديم مشكل دچار تسؤاال اين به گويي پاسخ در كه صورتي
 تسلط به كافي زمان و مناسب برد راه اتخاذ با سپس ؛كنيم وجو جست را نظر مورد مطلب
 موضوعات از يكي از شد خواسته انآموز دانش از. مرسيب نظر مورد موضوع در كافي
  .كنند سؤال طرح بعد جلسة براي درسي

 مطالعه سرعت و زمان كنترل يعني نظارت و كنترل ديگر هايبرد راه بارةدر :هفتم جلسه
 آموزش گونه اين انآموز دانش به .شد بحث انآموز دانش براي امتحاني تسؤاال بيني پيش و
 را خاصي زمان و كنيد مطالعه متفاوتي سرعت با است ممكن شما از كدام هر كه شد دهدا

 آلود خواب و كند خيلي نه( مناسب سرعت با است بهتر اما ؛دهيد اختصاص يادگيري براي
 مطالب .باشيد داشته استراحت ربع يك دقيقه 90 هر و كنيد مطالعه )سريع خيلي نه و

 داشته تفريح زنگ     ًحتما  ها آن بين زماني فواصل در بلكه ،نخوانيد هم سر پشت را مشكل
 آموزشي يها   افزار نرم و كتاب از استفاده .كنيد مطالعه را يتر راحت درس يا و باشيد

 درك و سؤاالت بيني پيش در شما به ،باشد استاندارد ها آن يابي ارزش سؤاالت كه ،مناسب
  .كند  مي زيادي كمك دروس مهم و كليدي نكات بهتر

 ياد آموزشي ةبرنام اين در آموزان دانش كه فراشناختي برد راه آخرين :هشتم ةجلس
 دشو مي موجب را يادگيرنده رفتار در پذيري انعطاف برد راه اين .بود دهي نظم برد راه گرفتند

 سبك و روش داشت ضرورت برايش كه زماني هر تا كند مي كمك آموز دانش به و
 تغيير يا اصالح و مطالعه سرعت تعديل شامل دهي نظم برد راه .دهد تغيير را خود يادگيري

  .است شناختي برد راه



            آموزان دختر             شناختي دانش               باورهاي معرفت                     بردهاي فراشناختي بر                   اثربخشي آموزش راه         102

 گروه هر اعضاي با مشورت با وشدند  بندي گروه انآموز دانش جلسه اين در :نهم ةجلس
 فراشناختي هايبرد راه و كنند انتخاب را درسي كتاب از فصل يك شد خواسته ها آن از

 بايد ،درسي موضوع انتخاب از پس ،گروه هر اعضاي .دهند هئارا را موضوع اين با مناسب
 و زمان ،كردند مي تعيين هدف آن براي يعني .كردند مي اجرا آن بارةدر را ريزي برنامه برد راه

 را آن يادگيري براي مناسب شناختي هايبرد راه و بيني پيش را آن ةمطالع مناسب سرعت
 فصل يك براي يعني پرداختند؛ مي نظارت و كنترل هايبرد راه به سپس .كردند مي هئارا

 و كردند مي ارزيابي را گروه رفت پيش و مرور را مطلب ؛كردند مي سؤال طرح شده انتخاب
 بايد بعد ةمرحل در. نوشتند مي كردند مي بيني پيش كهرا  امتحاني تسؤاال از نمونه 10
 وجود و گروه اعضاي از يابي ارزش از پس يعني ؛كردند مي اجرا را دهي نظم هايبرد راه

 برد راه تغيير يا اصالح و مطالعه سرعت تعديل با ،درسي مطالب يادگيري در مشكل
  .پرداختند مي مشكل رفع به ،شناختي
  ةبرنام  اين  در  شركت  براي  انآموز دانشهمة   از  تشكر  ضمن  ،جلسه  اين  در  :دهم  ةجلس
  .آمد  عمل  به  آزمون پس  )كنترل  گروه  و  آزمايش  گروه(ها  آن  همة از  آموزشي

  
  ها   يافته. 5

  شـرح   بـه   شـناختي  معرفت  باورهاي  در  آزمايش  و  كنترل  ي  ها  گروه  معيار  انحراف  و  ميانگين
  :است  زير

  آزمون پس و آزمون پيش در ها   گروه شناختي معرفت باورهاي فييتوص يها   شاخص جدول .1 جدول
  آزمون پس  آزمون شيپ  
  معيار انحراف  ميانگين  معيار انحراف  ميانگين  

  58/15  80/175  73/21  90/164  آزمايش
  13/18  154  18/27  50/162  كنترل

  انحـراف   و  90/164  برابـر   آزمـون  پـيش   ميانگين  آزمايش  گروه  در  ،باال  جدول  اساس  بر
  و  80/175  برابـر   آزمـون  پـس   در  آزمـايش   گروه  ميانگين  چنين هم  .است  73/21  برابر  معيار

  شناختي معرفت  باورهاي  ميانگين  كنترل  گروه  در  ،طرفي  از  .است  58/15  برابر  معيار  انحراف
  154  برابر  ميانگين  آزمون پس  نمرات  در  و  است  18/27  برابر  معيار  انحراف  و  50/162  برابر
  .است  13/18  برابر  معيار  انحراف  و
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  شناختي معرفت باورهاي آزمون پس و آزمون پيش در آزمايش و كنترل گروه يها   ميانگين ةمقايس .1 نمودار

  انآموز دانش  شناختي معرفت  باورهاي  بر  فراشناختي  هايبرد راه  آموزش  :پژوهش  ةفرضي
  .دارد  تأثير  راهنمايي  سوم  سال  دختر

  متغيـر   و  آزمون  نوبت  و  بندي  گروه  متغير  دو  وجود  به  توجه  با  ،فرضيه  اين  بررسي  براي
  .شد  استفاده  كواريانس  تحليل  از  ،شناختي معرفت  باورهاي  اي هفاصل  و  پيوسته  ةوابست

  ها   واريانس گني هم بررسي .2 جدول
Sig Df2 Df1 F 
359/0  78 1 852/0 

  توجه  با    ها      واريانس  همگني  فرض  و  اند همگن    ها      گروه  ي  ها      واريانس  4  جدول  اساس  بر
  .دشو مين  رد  sig=359/0  يدار معنا  مقدار  به

  ها   شيب گني هم فرض پيش آزمون بررسي نتايج .3 جدول

  متغيرها
مجموع
 df  مجذورات

ميانگين
  اتا مجذور يمعنادار F  مجذورات

  017/0  297/1  297/1  587  1  587  گروه
  001/0 065/0  065/0 8/28 1 8/28 آزمون پيش

  032/0  083/0  221/2  65/989  1  65/989 آزمون پيش * گروه
        76 33880  خطا

140

150

160

170

180

آزمايش كنترل

پيش آزمون پس آزمون
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  آزمون پيش  تعامل  از  استفاده  با  رگرسيون  شيب  گني هم  فرض  پيش  باال  جدول  به  توجه  با
  .شد  تأييد  نيز  فرض  پيش  اين  ي،دار معنا  عدم  به  توجه  با  شد و،  بررسي  بندي  گروه  با

  آزمون پيش كنترل با شناختي معرفت باورهاي متغير كواريانس تحليل جدول .4 جدول

 داري معنا  F  مجذورات ميانگين  df  مجذورات مجموع  تغييرات منبع
 مجذور
  اتا

  001/0  804/0  062/0 800/28 1 800/28 آزمون پيش
  076/0  014/0  305/6 20/2928 1 20/2928 هابرد راه آموزش

      439/464 77 80/35761  خطا

 062/0 برابر آزمون پيش تأثير بررسي براي f مقدار ،4 جدول محاسبات اساس بر
 آموزش تأثير بررسي براي f مقدار اما ؛نيست دار معنا 05/0 يدار معنا سطح در كه است
 به .است دار معنا 05/0 يدار معنا سطح در و است 305/6 برابر يادگيري هايبرد راه

 در شناختي معرفت باورهاي نمرة افزايش موجب يادگيري هايبرد راه آموزش ،عبارتي
  .است شده انآموز دانش
 

  گيري نتيجه. 6
 شناختي معرفت باورهاي بر يادگيري هايبرد راه آموزش كه داد نشان پژوهش يها  يافته
 از ؛دارد سويي هم پيشين محققان يها يافته با نتايج اين .دارد مثبت تأثير ناآموز دانش
 باورهاي ي  ّعل  مدل ارائة در كه كرد اشاره )1388( ديگران و حافظي به انتو مي جمله

 بخشي مثابة به يادگيري هايبرد راه نقش بر خودتنظيمي يها   مهارت و شناختي معرفت
 چنين هم .دارند تأكيد شناختي معرفت باورهاي بهبود بر خودتنظيمي يها مهارت از

 دار معنا و مثبت را يادگيري هايبرد راه و شناختي معرفت باورهاي رابطة )1388( رضايي
 و )1388( ديگران و لواساني غالمعلي ،)1386( ديگران و سيف طرفي از .داند مي

 انگيزشي هايبرد راه و شناختي معرفت باورهاي رابطة بر )1388( ديگران و آقازاده
 يها   مهارت از بخشي يادگيري هايبرد راه كنار در هابرد راه اين كه دارند تأكيد

 باورهاي و رفت پيش اهداف رابطة بر ديگر محققان چنين هم .است خودتنظيمي
 رفت پيش و شناختي معرفت باورهاي ،)1387 ،ديگران و لواساني غالمعلي( شناختي معرفت

 دارند تأكيد تحصيلي عملكرد و خودكارآمدي و )1388 خداخواه، و رضايي( تحصيلي
  ).1387 مزروقي، و سيف(
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 طرز و نگرش در اندتو مي يادگيري هايبرد راه كه گفت انتو مي يافته اين تبيين در
 كه صورتي به ؛باشد مؤثر ها آن گيري شكل يها  شيوه نيز و علم و معرفت از افراد تلقي
 در شناخت يها   روش از ناشي اندتو مي اي هزمين هر در محتوا مثابة به فرد باورهاي نظام
 بتواند يادگيري هايبرد راه آموزش درس مي نظر به بنابراين .باشد گوناگون علوم
 را آنان باورهاي و ها   نگرش آن، تبع به ،و كند آشنا معرفت كسب روش با را انآموز دانش
 طرفي از يادگيري و دانش ماهيت دربارة شناختي معرفت باورهاي .دهد قرار تأثير تحت نيز
 هاي مهارت با ديگر طرف از و يادگيري هايبرد راه و تفكر مانند شناختي فرايندهاي با

 ,Woolflok, 2004; Bendisen et al., 1990, 1996( تاس مرتبط خودكنترلي مانند فراشناختي

1998 1996; Kardesh and Chols,(. داراي و خودكارآمدتر جويان دانش قدر چه هر 
 چنين هم و درسي مطالب حفظ و يادگيري براي افراد كه هاييبرد راه( شناختي درگيري
 يباور كه تدريجي يادگيري باور ،باشند تري بيش )كنند مي استفاده شخصي دهي خودنظم
 .)1388 ،ديگران و آقازاده( يابد مي افزايش ها آن در است رشديافته
 باورهـاي  بـر  يفراشـناخت  يهـا  نيتمـر  سـازي  يغن مانند يفراشناخت هاي مهارت بر تمركز
 يشـناخت  معرفـت  باورهـاي  .)Wyer, 2007( است مؤثر تفكر هاي مهارت و دانش از فراگيران
 زيـ ن يليتحصـ  عملكرد و مدرسه به عالقه ،يستگيشا احساس نفس، به اعتماد بر است ممكن
  ).Hakan and Munire, 2011 از نقـل  به ،Mau et al., 2000 ؛Schommer, 1993, 1990( باشد مؤثر
 باورهاي نظري مبناي عنوان به را فراشناخت ةنظري )Schommer, 1994( شومر راستا اين در

  فهرستي  دانش  كنند  باور  انآموز دانش  اگر  كه  است  معتقد  او .است كرده بيان شناختي معرفت
  انتخـاب   را  باورهـا   اين  با  هماهنگ  مطالعة  هايبرد راه  است،  اطالعات  از  سبدي  يا  حقايق  از

 .كننداقدام   مطلب  درك  معيارهاي  ساير  يا  و  مطالب  يادسپاري  به  است  ممكن  و  كرد  خواهند
، بـه  افراد  حافظة  و  مغز  به  اطالعات  انبوه  انتقال  جاي  به  ،بايست مي  كه  هاييبرد راه  ترين مهم
  .است  يادگيرنده  تفكر  نحوة  و  يادگيري  روش  آموزش  كرد     توجه   آن

 است اين گر بيان شواهد جويان دانش شناختي معرفت باورهاي ميانرابطة  بررسي در
 هاي بحث به تري بيش تمايل پذير تجربه و منسجم ،ينسب دانش داراي جويان دانش كه

 و قطعي سويه، يك تفكر و دانش به تري ضعيف تمايل و مطالب عميق ارزيابي و متقابل
 پژوهش در )Hakan and Munire, 2011( ميونر و كانها    .)Man Chan, 2011( دارند مجزا
 با را كارشناسي دورة جويان دانش شناختي معرفت باورهاي در فردي يها   تفاوت خود
   ديگران و ماي .يافتند معنادار تحصيليرشتة  و مدرك جنس، هاي تفاوت به توجه

)May et al., 2009( باورند اين بر جويان دانش از بسياري كه دريافتند خود پژوهش در 
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 .دارد تري بيش اهميت فرد ذاتي توانايي از )اكتسابي يادگيري( يادگيري براي تالش كه
 باورهاي تيتقو در يقطع دانش و است ذهني هاي مهارت رشد موجب دانش تغييرات
  .است اثرگذار يشناخت معرفت
 هاي   سازه ريسا با يشناخت معرفت باورهاي معنادار ةرابط گوناگون هاي پژوهش در
 ،يزشيانگ بردهاي راه خودكارآمدي، ت،يخالق هوش، جمله از يفراشناخت و يشناخت
 باورهاي. است شده دييتأ يليتحص رفت شيپو  عملكرد ،يميخودتنظ هاي مهارت
 دارييپا فراشناخت، شناخت، با يتنگاتنگ ارتباط گوناگون قاتيتحق طبق يشناخت معرفت

 يدانشگاه آموزش جمله از آموزش تحت افراد كه يزمان ژهيو به دارند؛ اطالعات ريتفس و
 ;Ryan, 1948; Songer and Lin, 1991; King and Kitchener, 1981( باشند داشته قرار

King and Kitchener, 1994(.  
 دربارة مطلق و ضمني باورهاي و ها   فرض از اي همجموع را شناختي معرفت باورهاي اگر
 باورهاي كه را ها   يافته و شواهد اين نيز و بگيريم نظر در آن كسب و دانش ماهيت
 )Woolflok, 2004( است درسي تكاليف انجام هايبرد راه تأثير تحت شناختي معرفت
 افراد باورهاي و ها   فرض اندتو مي فراشناختي هايبرد راه آموزش كه گفت انتو مي بپذيريم،

 ميزان بر شناختي معرفت باورهاي .دهد تغيير دانش كسب فرايند و ماهيت بارةدر را
 مطلب درك مشكل، تكاليف دادن انجام در كار پشت و مقاومت يادگيري، در فعال مشاركت

 شوند آن مانع يا و كنند كمك يادگيري به انندتو مي لذا و رندگذا مي تأثير مسائل حل و
)Schommer, 1993.( قرار تأثير تحت را افراد گيري تصميم و يادگيري استدالل، باورها اين 

  .اند كافي نكردهها توجه  به آن ريزان برنامه و گران پژوهشاما  ند،ده مي
 باورهاي بهبود منظور به شود يم نهاد پيش پژوهش اين يها   يافته مبناي بر
 يادگيرندگان براي يادگيري هايبرد راه آموزش يها   دوره ،انآموز دانش شناختي معرفت
 آشنايي يادگيري هايبرد راه با معلمان نيز و محققان از برخي كه اين به توجه با .شود اجرا

 از .شود آنان عملكرد افزايش موجب است ممكن هابرد راه اين با معلمان آشنايي ندارند،
 ي ازيك ،اند هبود كردستان استان در راهنمايي دورة دختران پژوهش مورد نمونة كه جا آن

 ساير و ،مقاطع ساير پسران، به نتايج و ها  يافته است ممكن اين است كه ها محدوديت
  .نباشد پذير تعميم ها استان

ة هم و پژوهش در كننده مشاركت انآموز دانش از كه دانند مي الزم خود بر محققان
  .دكنن گزاري سپاس اند هكرد كمك راستا اين در كه افرادي
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