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Abstract
Introduction: Motivation is an intrinsic factor that induces one to act from within and is a source of 
one's needs and motivation for learning is very important. The purpose of this study was to determine 
the effectiveness of "metacognitive strategies" training on increasing students' learning motivation.
Methods: This research was a quasi-experimental study with pretest-posttest and follow-up with 
control group. The statistical population of the study was all undergraduate students of psychology 
department of Abhar Azad University in the academic year 97-98. Thirty of them were selected by 
systematic random sampling and were randomly divided into two equal groups. Data were collected 
using the Motivated Strategies Learning Questionnaire. The validity of the questionnaire was 
confirmed by faculty members of Zanjan Azad University Psychology Department and the reliability 
of the questionnaire was measured by Cronbach's alpha. The intervention group was trained in ten 
90-minute sessions using "metacognitive strategies". They completed the "motivational strategies 
learning" questionnaire as pre-test, post-test and follow-up. Data were analyzed by SPSS-24.
Results: In the pre-test, post-test and follow-up stages, the intervention and control groups had a 
significant effect on self-efficacy (F = 10.32, P <0.01), internal evaluation (F = 8.83, P <0.006). , Test 
anxiety (F = 5.80, P <0.023), Cognitive strategies (F = 6.20, P <0.019), Self-regulation (F = 48.24, P 
<0.001), Score total learning motivation (F = 0.05, P <0.033). There was a significant difference in 
motivation.
Conclusions: "Metacognitive strategies" increased students' learning motivation and this increase 
was sustained over time. Therefore, it is suggested that psychologists and professors can use this 
method to increase student learning motivation.
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چکیده
مقدمــه: انگیــزش عاملــی درونــی اســت کــه فــرد را از درون بــه فعالیــت واداشــته و منبعــی از نیازهــای فــرد اســت و داشــتن انگیــزه 
بــرای یادگیــری بســیار بــا اهمیــت اســت. پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن  اثربخشــی آمــوزش "راهبردهــای فراشــناخت" بــر افزایــش 

انگیــزش یادگیــری دانشــجویان انجــام شــد.
ــا گــروه گــواه بــود. جامعــه  ــا طــرح پیــش آزمــون – پــس آزمــون و پیگیــری ب روش کار: ایــن پژوهــش  بــه روش نیمــه تجربــی ب
آمــاری پژوهــش همــه دانشــجویان کارشناســی گــروه روانشناســی دانشــگاه آزاد ابهــر در ســال تحصیلــی 98- 97  بودنــد. از میــان آنهــا 
30 تــن بــا روش نمونــه گیــری تصادفــی منظــم انتخــاب و بطــور تصادفــی در دو گــروه مســاوی جایگزیــن شــدند. داده هــا بــا پرسشــنامه 
"راهبردهــای انگیزشــی بــرای یادگیــری" )Motivated  Strategies  Learning Questionnaire( جمــع آوری شــد. روایــی 
ــا اســتفاده از آلفــای  ــد و پایایــی پرسشــنامه ب ــات علمــی گــروه روانشناســی دانشــگاه آزاد زنجــان تایی پرسشــنامه بوســیله اعضــای هی
کرونبــاخ انــدازه گیــری شــد.  گــروه مداخلــه در ده جلســه 90 دقیقــه ای بــا  روش " راهبردهــای فراشــناخت"  آمــوزش دیدند. پرسشــنامه" 
راهبردهــای انگیزشــی بــرای یادگیــری " را بعنــوان پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری تکمیــل کردنــد. داده هــا بــا اس پــی اس اس 

نســخه 24 تحلیــل شــدند. 
ــدی                            ــه خودکارآم ــواه در  مولف ــه و گ ــای مداخل ــروه ه ــن گ ــری بی ــون و پیگی ــس آزم ــون، پ ــش آزم ــل پی ــا: در مراح ــه ه یافت
)P<0/01،  F= 10/32(، ارزشــگذاری درونــی )P<0/006، F=8/83(، اضطــراب امتحــان )P<0/023، F=5/80(، راهبردهــای شــناختی 
ــی  ــاوت معن ــری )P<0/033، F=5/05( تف ــزش یادگی ــره کل انگی ــود تنظیمــی )P<0/001، F=48/24(، نم )P<0/019، F= 6/20(، خ

ــت.  ــود داش داری وج
نتیجــه گیــری: "راهبردهــای فراشــناخت " باعــث افزایــش انگیــزش یادگیــری دانشــجویان شــد و ایــن افزایــش در طــی زمــان پایــدار 
بــود. بنابرایــن، پیشــنهاد مــی شــود روانشناســان و اســاتید مــی تواننــد از روش مذکــور بــرای افزایــش انگیــزش یادگیــری دانشــجویان 

اســتفاده کننــد.
کلیدواژه ها: آموزش، راهبردهای فراشناخت، انگیزش، یادگیری. 

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
از میــان فاکتورهــای متعــددی کــه توســط کارشناســان و پژوهشــگران 
امــر یادگیــری مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه، انگیــزش بــه عنــوان قــوی 
تریــن نیــروی پیــش برنــده در پیشــرفت تحصیلــی شــناخته شــده اســت 
)1(. انگیــزش یکــی از ابعــاد درونــی انســان اســت کــه باعــث تحریــک، 
جهــت دهــی و نگهــداری تــالش فــرد جهــت انجــام اعمــال گوناگــون 
مــی شــود )2(. وایــت و گروپــن )3( تاکیــد کردنــد کــه تحقیقــات مرتبــط 

بــا انگیــزش نیــاز بــه تمرکــز بیشــتری در حیطــه آمــوزش دارد. 
از لحــاظ پرورشــی، انگیــزش هــم هــدف اســت و هــم وســیله. بــه عنوان 
ــه  ــم نســبت ب ــوزان و دانشــجویان مــی خواهی ــش آم ــا از دان هــدف، م
موضوعهــای مختلــف علمــی و اجتماعــی عالقــه کســب کننــد )دارای 
انگیــزه باشــند(. از ایــن رو، تمــام برنامــه هــای درســی کــه بــرای آنهــا 
فعالیتهــای مربــوط بــه جنبــه هــای عاطفــی در نظــر گرفتــه شــده اســت 
ــه  ــزش ب ــیله، انگی ــوان وس ــه عن ــتند. ب ــی هس ــای انگیزش دارای هدفه
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صــورت آمادگــی روانــی یــک پیــش نیــاز یادگیــری بــه حســاب مــی آید 
و تاثیــر آن بــر یادگیــری کامــال آشــکار اســت )4(.

یادگیــری نوعــی تغییــردر رفتــار اســت لــذا بایــد بــه اســتعدادها، انگیــزه 
ــویق  ــرای تش ــرد. ب ــی ب ــران پ ــای فراگی ــی ه ــق و توانای ــا، عالی ه
ــر  ــی موث ــل مختلف ــب عوام ــتر مطال ــری بیش ــه یادگی ــجویان ب دانش
ــه  ــل ب ــودن آن، تمای ــد ب ــه موضــوع، درک مفی ــدی ب ــتند، عالقمن هس
کســب مطالــب جدیــد، اعتمــاد بــه نفــس داشــتن، خــود بــاوری و صبــر 
و ممارســت از ایــن جملــه هســتند. البتــه نمــی تــوان بــا ارزش هــا، نیازها 
ــود. ــزه نم ــاد انگی ــاگردان ایج ــی ش ــان در تمام ــای یکس ــته ه و خواس

ــت  ــته، موقعی ــزه، تجــارب گذش ــی، انگی ــری، آمادگ ــا یادگی ــه ب در رابط
ــر  ــزء، تاثی ــه کل و ج ــتاد، رابط ــس اس ــری، روش تدری ــط یادگی و محی
ــراز شــده کــه انگیــزش در میــان همــه  تمریــن و تکــرار و ماننــد آن اب
ــر یادگیــری از اهمینــت بیشــتری برخــوردار اســت )5(. ــر ب عوامــل موث

یکــی ازروش هــای موثــر برانگیــزش  یادگیــری، یادگیــری مهارتهــای 
ــام  ــرد از نظ ــي ف ــا آگاه ــناخت"دانش ی ــد. فراش ــی باش ــناختی م فراش
ــر  ــاره فک ــتن"،"تفکر در ب ــاره دانس ــتن در ب ــود"  ،"دانس ــناختي خ ش
کــردن" ، "اداره کــردن تفکــر"، یادگیــري چگونــه یادگرفتن و گســترش 
مجموعــه اي از فرایندهــاي فکــري اســت کــه مــي توانــد بــراي حــل 

ــرد داشــته باشــد )4(. ــو و چالــش انگیــز  کارب ــد، ن مســائل جدی
اهمیــت فراشــناخت در حــوزه تعلیــم و تربیــت از جملــه فراینــد 
یاددهــي – یادگیــري بــه حــدي اســت کــه بــه زعــم صاحــب نظرانــي 
 Pressley&  ،)6(  Veenman , Ellshout Busato از جملــه 
Afflerbach )7( عنصــر کلیــدي بــراي آمــوزش و یادگیري محســوب 
مــي شــود و آمــوزش را بــا انتقــال از پارادایــم ســنتي بــه  پارادایــم جدیــد 
مواجــه ســاخته اســت .بــه اعتقــاد ایــن صاحــب نظــران پارادایــم ســنتي 
بــر "انتقــال دانــش" و تاکیــد بــر "نتیجــه"  ولــي پارادایــم جدیــد بــر 
"تولیــد دانــش" و تاکیــد بــر" فراینــد" اســتوار اســت. در پارادایــم جدیــد 
معلــم از گرداننــده اصلــي صحنــه کالس بــه راهنمــا مبــدل مي شــود .بر 
ایــن اســاس بــا دگرگونــي نقــش معلــم در فراینــد یاددهــي – یادگیــري، 
مســئولیت هــاي جدیــدي بــراي یادگیرنــدگان مطــرح خواهــد شــد بدین 
معنــي کــه یادگیرنــدگان در پارادایــم جدیــد، افــرادي فعــال، مشــارکت 
جــو، خودانگیختــه، مســتقل، مســئولیت پذیــر و خــود ارزشــیاب خواهنــد 
شــد.  Galyon, et,al )8( بــه ســه مشــخصه اصلي یادگیــري موقعیتي 
ــورت  ــه ص ــأله ب ــل مس ــي، ح ــاي درون ــب انگیزاننده ه ــامل ترغی ش
ــد. او معتقــد اســت کــه  موقعیتــي و غوطــه وري در نقــش اشــاره مي کن
ــردازي  ــزي، خیالپ ــش برانگی ــا مشــخصه هاي چال ــي ب ــری موقعیت یادگی
ــود.به  ــده مي ش ــي یادگیرن ــزه درون ــش انگی ــب افزای ــکاوي موج و کنج
ــل  ــا ح ــط ب ــاي مرتب ــي، فعالیت ه ــري موقعیت ــده¬ی او در یادگی عقی
ــوان حاصــل حــل مســأله  ــه عن ــري ب مســأله انجــام مي شــوند و یادگی
ــده در نقــش حرفــه اي  ایجــاد مي شــود. در یادگیــري موقعیتــي، یادگیرن

ــردازد. ــه مي پ ــا زمین ــط ب ــري مرتب ــه یادگی ــود و ب ــه ور مي ش غوط

آمــوزش راهبردهــای فراشــناخت باعــث بهبــود عملکــرد درک مطلــب و 
ســایر کنــش هــای شــناختی فــرد مــی شــود. آمــوزش ایــن راهبردهــا 
باعــث مــی شــود کــه فــرد بتوانــد تمــام کنــش هــای درگیــر در یــک 
عمــل شــناختی از ابتــدا تــا انتهــا را تحت نظــر بگیــرد و جریــان یادگیری 
خــود را بــه گونــه ای هدایــت کنــد کــه بهــره وری فرآیندهــای ذهنــی 
ــد. ایــن گونــه  اش نســبت بــه زمــان و منابــع در دســترس افزایــش یاب
ــه موقعیــت  ــرای تعمیــم یادگیــری ب آمــوزش هــا، ابزارهــای مفیــدی ب

هــای مکانــی و زمانــی دیگــر هســتند )9(.
 Young& Fry  ،)10(  Stewart, Cooper & Moulding
)12( و عربــان )13( در   Downing ،)6(  Veenman,et,al ،)11(
پژوهشــهای خــود تاییــد مــی کننــد کــه مهارتهــای فراشــناختی پیــش 
ــی باشــد. از  ــی م ــرای عملکــرد تحصیل ــر ب ــم و معتب ــده مه ــی کنن بین
ایــن رو پژوهــش حاضــر بــا هــدف حاضــر بــا هــدف تعییــن  اثربخشــی 
ــری  ــزه یادگی ــر انگی ــناخت " ب ــای فراش ــی "راهبرده ــوزش گروه آم

دانشــجویان انجــام شــد.

روش کار
روش پژوهــش حاضــر از نــوع  نیمــه تجربــی  بــا طــرح پیــش آزمــون – 
پــس آزمــون - پیگیــری بــا گــروه گــواه بــود. از بیــن کلیــه دانشــجویان 
ــگاه آزاد  ــل در دانش ــه تحصی ــاغل ب ــی ش ــع کارشناس ــی مقط روانشناس
ابهــر )130 نفــر( براســاس جــدول مــورگان 100 نفــر بصــورت تصادفــی 
ــه از روی لیســت دانشــجویان  ــن صــورت ک ــد. بدی منظــم انتخــاب ش
ــه  ــون ب ــش آزم ــه پی ــپس در مرحل ــاب،  س ــی انتخ ــورت تصادف بص
ــد از اجــرا  ــد. بع ــری " پاســخ دادن ــرای یادگی "راهبردهــای انگیزشــی ب
ــد  ــوردار بودن ــی برخ ــری پایین ــزش یادگی ــه انگی ــری ک ــن 52 نف از بی
ــرش در نظــر  ــوان نقطــه ب ــن عــدد 118بعن ــر از میانگی ــن ت )نمــره پایی
گرفتــه شــد(. 30 نفــر بصــورت تصادفــی ســاده  انتخــاب، ســپس در دو 
گــروه )مداخلــه و گــواه( بطــور تصادفــی  جایگزیــن شــدند. نحــوه اجــرای 
پژوهــش بــه ایــن روش بــود که پــس از اخــذ مجــوز الزم از دانشــگاه آزاد 
ابهــر و انتخــاب آزمودنــی هــا، هــدف پژوهــش بــه آزمودنــی هــا گفتــه 
شــد و از آنــان رضایــت نامــه کتبــی بــرای شــرکت در پژوهــش گرفتــه 
شــد. بــرای افــراد گــروه گــواه هــم بعــد از پایــان جلســات و اخــذ آزمــون 
پیگیــری جلســات آموزشــی برگــزار شــد. مــالک ورود بــه مطالعــه پاییــن 
بــودن نمــره انگیــزش یادگیــری، دانشــجوی روانشناســی بــودن، توانایــی 
شــرکت در جلســات و عالقمنــد بــودن بــه شــرکت منظــم در جلســات 
اموزشــی )مشــارکت داوطلبانــه(، عــدم شــرکت همزمــان در کالس هــای 
ــل  ــن مــالک هــای خــروج عــدم تکمی ــود. همچنی آموزشــی مشــابه ب
پرسشــنامه هــا در مراحــل اجــرای پژوهــش، غیبــت بیــش از یک جلســه 
ــه مــدت  ــه ب ــود. گــروه مداخل ــه اختــالل روانشــناختی حــاد ب و ابتــال ب
ــا  ــه ای یــک جلســه( 90 دقیقــه ای ب ــاد روز، طــی ده جلســه )هفت هفت
روش " راهبردهــای فراشــناخت " در دانشــگاه آزاد ابهــر آمــوزش دیــد و 
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گــروه گــواه در لیســت انتظــار، بــه مــدت پنــج مــاه، آمــوزش قــرار گرفتند 
و بعــد از پایــان فرآینــد پژوهــش، گــروه گــواه نیــز مــورد آمــوزش قــرار 
ــر  ــک جلســه دو نف ــد، ی ــب بودن ــر غای ــد. در دوره آموزشــی 4 نف گرفتن

غایــب و دو جلســه یــک نفــر غایــب بودنــد. هیــچ فــردی بیــش از یــک 
جلســه غیبــت نداشــت. ســاختار جلســات آمــوزش گروهــی" راهبردهــای 

فراشــناخت " برگرفتــه از ســیف )14( و کیانــی )15( مــی باشــد.

جدول1: خالصه جلسات آموزش گروهی راهبردهای فراشناخت

محتویجلسات

اول
ابتدا دانشجویان با هم و با آموزشگر آشنا شدند در خصوص قوانین کارگاه توضیحاتی داده شد و سپس با مفاهیم و اصول کلی مطالعه آشنا شدند. توضیح 

درباره اهداف جلسات راهبردهای تکرار مطالب آسان و ساده به آنها آموزش داده شد و لزوم رعایت بخش، بخش حفظ کردن مطالب در موضوعاتی 
طوالنی و مشابه گوشزد شد.

موضوعاتی مانند خط کشیدن زیر مطالب مهم و عالمت گذاری متن در هنگام مطالعه، روشهای برجسته سازی مطالب و موضوعات مهم خالصه کردن دوم
مطالب و یادداشت برداری و حاشیه نویسی آموزش داده شد.

سوم
آموزشهایی در رابطه با راهبردهای بسط و گسترش اطالعات از طریق افزودن جزئیات بیشتر به مطالب تازه، خلق مثالها و مواردی برای مطالب، ایجاد 
تداعی بین موضوع مورد یادگیری و اندیشه های قبلی و همچنین استنباط کردن مطالب جدید ازموضوع و تفسیر و تحلیل روابط میان اجزای تشکیل 

دهنده مطلب ارائه  شد.

آموزشهایی در مورد استفاده از واسطه ها، تصویر سازی ذهنی، و روش مکانها، کلمه کلید، سرواژه، یادداشت برداری، قیاس گری ، بازگو کردن مطالب به چهارم
زبان خود  و خالصه کردن مطالب ارائه شد.

روش پس ختام آموزش داده شد، مراحل این روش شامل : پیش خوانی، سوال کردن، خواندن، تفکر، ازحفظ گفتن و مرور کردن، بود که آموزش داده پنجم
شد.

ششم

روشهای سازماندهی مطالب دسته بندی اطالعات جدید در قالب های نو به منظور افزایش حجم حافظه کوتاه مدت از طریق تقطیع ماده های اطالعاتی، 
تهیه فهرست عناوین و سرفصل توضیح داده و تمرین شد. استفاده از نمودار درختی برای خالصه کردن اطالعات، ترسیم نمودارها و تصاویر برای مرتب 
کردن مطالب به هم آموزش داده شد. پس از پایان بحث بر روی راهبردها مورد نظر تمرین هایی انجام شد و تکالیفی نیز برای دانشجویان تهیه شد تا 

جلسه بعدی آنها را انجام و تحویل دهند. 

ابتدا با طرح سئواالتی دورنمای هدف دار دانشجویان مشخص و توجه به داشتن هدف، تصویرسازی ذهنی مثبت و عالقه به موضوع، ایجاد انگیزه، توجه، هفتم
تعهد و نگرش مثبت به درس توضیح داده  شد.

آموزش هایی در ارتباط با راهبردهای برنامه ریزی درسی، تعیین هدف از مطالعه )انواع مطالعه( تعیین سطح دشواری متن، تعیین سرعت خواندن، پیش هشتم
بینی زمان الزم، برای مطالعه، انتخاب راهبر و سطوح مختلف خواندن از لحاظ سرعت ارائه شد.

راهبردهای کنترل و نظارت، ارزشیابی از پیشرفت، نظارت بر توجه، طرح سئوال در ضمن مطالعه و یادگیری، روش های طرح سئوال، کنترل زمان، نهم
کنترل سرعت خواندن و روش عالمت گذاری در حین خواندن، آموزش داده  شد.

دهم

راهبردهای نظم دهی، تعدیل سرعت مطالعه، اصالح یا تغییر راهبردهای شناختی، مشخص کردن اشتباهات و از بین بردن آنها آموزش داده  می شود.
آموزش هایی در رابطه با طرح ریزی برای بدست آوردن نتایج و فرضیه سازی، ارزشیابی از بازده و پایان کار، نقد دانش  و یادگیری خود در مورد مطالب 
مورد نظر، بررسی و کشف اثربخشی راهبردهای یادگیری در شرایط مختلف و خود تشویقی و خود تنبیهی، ارائه شد. و درپایان جلسه پس آزمون اجرا 

شد.

پیــش آزمــون قبــل از اجــرای مداخلــه آموزشــی و پــس آزمــون پــس از 
اخریــن جلســه مداخلــه و ســه مــاه پــس از پایــان جلســات )پیگیــری( در 
گــروه مداخلــه و گــواه انجــام شــد. گــروه هــا پرسشــنامه "راهبردهــای 

انگیزشــی بــرای یادگیــری" را تکمیــل کردنــد.
ــه  ــد ک ــاخته ش ــنامه Pintrich & De Groot )16( س ــن پرسش ای
ــواالت 1  ــامل س ــاده( ش ــی )25 م ــای انگیزش ــاس باوره دارای دو مقی
ــامل  ــاده( ش ــی )22 م ــود تنظیم ــای خ ــد و راهبرده ــی باش ــی 25 م ال
ســواالت 26 الــی 47 اســت و در مجمــوع از 47 مــاده تشــکیل 
ــون  ــرده آزم ــامل 3 خ ــی، ش ــای انگیزش ــاس باوره ــت. مقی ــده اس ش
خود-کارآمــدی شــامل ســواالت )24،17،12،10،5،4(، ارزش گــذاری 
25،22،21،20،19،18،16،14،13،11،9،8( ســواالت  شــامل  درونــی 

6،3،1،( و اضطــراب امتحــان شــامل ســواالت )23،15،7،2( اســت. 
ــون اســتفاده از راهبردهــای  ــاس خود-تنظیمــی دارای 2 خــرده آزم مقی

ــی  ــناختی )47،46،45،43،38،37،36،35،33،31،30،29( و خود-تنظیم ش
)44،42،41،40،39،34،32،28،27،26( اســت. مــاده هــای ایــن پرسشــنامه 
از نــوع آزمــون هــای بســته پاســخ پنــج گزینــه ای طیــف لیکــرت از 1 
)کامــال مخالفــم( تــا  5 )کامــال موافقــم( اســت. شــایان بــه ذکــر اســت 
کــه مــاده هــای شــماره 29، 30، 40، و 41 پرسشــنامه مذکــور برعکــس 
ــی، 1381(.  ــاده هــا نمــره گــذاری مــی شــوند )شــیرازی تهران ســایر م
پایایــی و روایــی پرسشــنامه " راهبردهــای انگیزشــی بــرای یادگیــری " 
توســط رضویــه و همــکاران )17( بــا بازآزمایــی یــک گــروه 30 نفــری در 
فاصلــه زمانــی یــک مــاه، 0/83 بــرآورد کــرد. میــزان آلفــای کرونبــاخ در 
پزوهــش یــاد شــده، بــرای کل آزمــون 0/90 و بــرای هــر یــک از خــرده 
آزمــون هــا در دامنــه ای از 0/68 تــا 0/87 بــه دســت آمــد. بــر اســاس 
 )18( Pintrich, Rosser & De Groot نمونــه موجــود در تحقیــق
آلفــای کرونبــاخ مقیــاس هــای فرعــی در دامنــه ای بیــن 0/60 تــا 0/84 
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بــه دســت آمــد. آلفــای کرونبــاخ بدســت آمــده در پژوهــش حاضرروایــی 
ــن از مدرســین گــروه روانشناســی  ــزار توســط هفــت ت ــن اب صــوری ای
دانشــگاه آزاد واحــد زنجــان مــورد تاییــد قــرار گرفــت و پایایــی ان بــر 
ــر از دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد ابهــر اجــرا  روی 100 نف
شــد. آلفــای کرونبــاخ بــه ترتیــب بــرای خــودکار آمــدی )0/88(، ارزش 
گــذاری درونــی )0/89(، اضطــراب امتحــان )0/91(، راهبردهای شــناختی 

ــد. ــت آم ــی )0/85(  بدس )0/92( و خود-تنظیم
پــس از جمــع آوری داده هــا، در دو ســطح توصیفــی و اســتنباطی تحلیــل 
شــدند. در ســطح توصیفــی از شــاخص هــای گرایــش مرکــز و پراکندگی 
بــرای توصیــف توزیــع و در ســطح اســتنباطی بــرای آزمــون فــرض های 
ــدازه گیــری مکــرر و تحلیــل کواریانــس  آمــاری از تحلیــل واریانــس ان
چنــد متغیــری )مانکــووا( داده هــا تحلیــل شــد. مقادیــر متغیرهــا در پیش 
آزمــون بــه عنــوان کوواریــت در نظــر گرفتــه شــد. تحلیــل داده هــا بــا 

اســتفاده از نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 24 انجــام شــد.

یافته ها
میانگیــن  و انحــرا ف معیــار ســنی گــروه مداخلــه )4/25(34/52 و گــروه 
گــواه )3/08( 35/22 ســال بــود. قبــل از انجــام تحلیــل داده هــا، پیــش 
فــرض هــای آن بررســی شــد. نتایــج آزمــون چولگــی نشــانگر ایــن بــود 
ــری  ــرای یادگی ــی ب ــای انگیزش ــای " راهبرده ــه ه ــه مولف ــه در هم ک
ــرار  ــن 5- و 5 ق ــه ضرایــب کشــیدگی بی ــن 3- و 3 و کلی ــازه بی " در ب
ــودن نمــرات مولفــه هــای  ــرای نرمــال ب دارد. بنابرایــن، شــرط اولیــه ب
"راهبردهــای انگیزشــی بــرای یادگیــری" وجــود دارد. همچنیــن نتایــج 
ــن  ــد. ای ــادار )P≤0/05( نبودن ــن معن ــون لوی ــس و آزم ــون M باک آزم
یافتــه هــا بــه ترتیــب حاکــی از آن هســتند کــه فــرض برابــری واریانــس 
هــا برقــرار اســت. بنابرایــن شــرایط اســتفاده از تحلیــل کواریانــس چنــد 
متغیــری وجــود دارد. در )جــدول2( شــاخص هــای توصیفــی میانگیــن و 
انحــراف معیــار "راهبردهــای انگیزشــی بــرای یادگیــری" گــروه هــا در 
مراحــل پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری گــزارش و مورد مقایســه 

قــرار گرفتــه اســت.

جدول2: مقایسه میانگین نمرات دو گروه مداخله و گواه براساس آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر در مولفه های »راهبردهای انگیزشی برای یادگیری« در مراحل 
پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری

گروه گواه گروه مداخله
مراحل

مقدار احتمال F آماره SD M SD M

0/01 10/32 1/52
1/44
1/85

12/20
14/33
14/20

2/61
3/80
3/81

10/28
21/06
21/33

خودکارآمدی
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

0/006 8/83 4/05
3/93
3/86

34/13
35/80
35/40

5/05
3/97
4/95

22/78
50/46

56

ارزشگذاری درونی
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

0/023 5/80 1/55
1/63
1/86

13/53
13/93
13/80

2/21
2/76
3/62

13/66
9/26
8/73

اضطراب امتحان
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

0/019 6/20 3/05
2/93
2/86

24/60
25/26
27/06

2/82
3/97
3/92

24/07
37
40

راهبردهای شناختی
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

0/001 48/24 1/29
1/40
2/23

17/66
20/46
22/13

2/39
4/70
4/66

16/21
31/66
32/73

خودتنظیمی
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

0/033 5/05 3/96
3/95
4/39

95/40
96/26
98/40

6/82
8/97
8/92

91/92
154/26
166/60

نمره انگیزش یادگیری
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری
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نتایــج )جــدول2( میانگیــن و انحــراف اســتاندارد مولفــه هــا و نمــره کل 
ــه  ــن مولف ــری” و مقایســه میانگی ــرای یادگی “ راهبردهــای انگیزشــی ب
هــا در مراحــل پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری بوســیله تحلیــل 
واریانــس انــدازه گیــری مکــرر نشــان مــی دهــد کــه آمــوزش گروهــی 
 F= 10/32( ــدی ــش خودکارآم ــای فراشــناخت” موجــب افزای “راهبرده

،P<0/01(، ارزشــگذاری درونــی )P<0/006، F= 8/83(، اضطــراب 
 F= 6/20( راهبردهــای شــناختی ،)P<0/023، F= 5/80( امتحــان
،P< 0/019(،  خــود تنظیمــی )P<0/001، F= 48/24(، نمــره کل 

ــود. ــی ش ــری )P<0/033، F= 5/05( م ــزش یادگی انگی

جدول3: نتایج آزمون چند متغیری برای بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر انگیزش یادگیری در مرحله پس آزمون و پیگیری

مجذور اتا مقدار احتمالآمارهFمقدارآزمون هامتغیر مستقل

آموزش راهبردهای 
فراشناختی

اثر پیالیی
المبدای ویکلز
اثر هاتلینگ

بزرگترین ریشه روی

0/952
0/048
20/02
20/02

169/10
169/10
169/10
169/10

0/00
0/00
0/00
0/00

0/581
0/581
0/581
0/581

طبــق نتایــج )جــدول3( هــر چهــار آزمــون حاکــی از اثربخشــی متغیــر 
مســتقل حداقــل یکــی از متغیرهــای وابســته اســت. بــه عبــارت دیگــر 
ــی از  ــل در یک ــواه حداق ــه و گ ــای مداخل ــروه ه ــان داد گ ــج نش نتای
 .)P>0/01( مولفــه هــای انگیــزش یادگیــری تفــاوت معنــی داری دارنــد
ــز )0/581(               ــدای ویکل ــون المب ــای آزم ــدار مجــذور ات ــه مق ــا توجــه ب ب

مــی تــوان تعییــن کــرد کــه متغیرهــای مســتقل 0/581 از واریانــس کل 
ــای  ــوزش  راهبرده ــرای بررســی اثربخشــی  آم ــد. ب ــی کن ــن م را تبیی
ــون  ــری از آزم ــزش یادگی ــه هــای انگی ــک از مولف ــر هری فراشــناخت ب
تحلیــل کواریانــس اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در )جــدول4( گــزارش 

شــد.
جدول4: نتایج تحلیل کواریانس  جند متغیره مولفه های انگیزش یادگیری در مراحل پس آزمون و پیگیری

مجذور اتا مقدار احتمال آماره  Fمجذوراتمیانگین درجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیر مستقلمراحلمولفه ها

خودکارآمدی

ارزشگذاری درونی

اضطراب امتحان

راهبردهای شناختی

خود تنظیمی

نمره کل انگیزش یادگیری

پس آزمون

پیگیری

پس آزمون

پیگیری

پس آزمون

پیگیری

پس آزمون

پیگیری

پس آزمون

پیگیری

پس آزمون

پیگیری

گروه
پیش آزمون

گروه
پیش آزمون

گروه
پیش آزمون

گروه
پیش آزمون

گروه
پیش آزمون

گروه
پیش آزمون

گروه
پیش آزمون

گروه
پیش آزمون

گروه
پیش آزمون

گروه
پیش آزمون

گروه
پیش آزمون

گروه
پیش آزمون

2700/79
197/01
253/92
93/79
837/78
169/76
910/02
178/77
2774/24
451/93
2475/22
548/36

3107/031
31/64

3480/20
217/86
2834/77
64/610
2847/57
68/31

2752/16
309/62
434/75
375/16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2700/79
197/01
253/92
93/79
837/78
169/76
910/02
178/77
2774/24
451/93
2475/22
548/36

3107/031
31/64

3480/20
217/86
2834/77
64/610
2847/57
68/31

2752/16
309/62
434/75
375/16

276/68
22/26
49/20
18/17
77/53
72/54
71/28
15/41
498/28
75/93
128/11
28/38
517/48
6/66

298/36
6/98

121/10
10/41
128/98
3/014
153/20
21/66
16/49
14/23

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/01
0/00
0/01
0/00
0/00
0/00
0/01
0/00
0/00
0/00
0/00

0/92
0/68
0/82
0/65
0/83
0/84
0/71
0/56
0/96
0/90
0/87
0/63
0/96
0/38
0/95
0/39
0/92
0/43
0/96
0/32
0/93
0/54
0/65
0/49
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ــر  ــناختی” تاثی ــای فراش ــوزش “ راهبرده ــدول4( آم ــج )ج ــق نتای طب
معنــاداری بــر نمــرات پــس آزمــون و پیگیــری داشــت کــه بــا در نظــر 
گرفتــن مجــذور اتــا مــی تــوان گفــت در مرحلــه پــس آزمــون 92 درصــد 
ــی، 98  ــگذاری درون ــرات ارزش ــد تغیی ــدی، 83 درص ــرات خودکارآم تغیی
درصــد تغییــرات اضطــراب امتحــان، 96 درصــد تغییــرات راهبــرد 
ــرات  ــد تغیی ــی، 93  درص ــود تنظیم ــرات خ ــد تغیی ــناختی، 92 درص ش
ــی  ــوزش گروه ــی آم ــی از اثربخش ــری، ناش ــزش یادگی ــره کل انگی نم
ــری 82  ــه پیگی ــن در مرحل ــت. همچنی ــناختی” اس ــای فراش “راهبرده
درصــد تغییــرات خودکارآمــدی، 71 درصــد تغییــرات ارزشــگذاری درونی، 
ــرد  ــرات راهب ــد تغیی ــان، 95 درص ــراب امتح ــرات اضط ــد تغیی 87 درص
ــرات  ــد تغیی ــی، 65  درص ــود تنظیم ــرات خ ــد تغیی ــناختی، 96 درص ش
ــی  ــوزش گروه ــی آم ــی از اثربخش ــری، ناش ــزش یادگی ــره کل انگی نم

ــت.  ــناختی” اس ــای فراش “راهبرده
آزمــون بونفرونــی بــرای مقایســه هــای دو تایــی مداخلــه هــا در پیــش 
آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری در مولفــه هــای “راهبردهای انگیزشــی 
ــن آزمــون نشــان داد کــه در  ــج ای ــرای یادگیــری” اســتفاده شــد. نتای ب
همــه مولفــه هــا بیــن مراحــل پیــش آزمــون و پــس آزمــون و بیــن پیش 
ــن مراحــل  ــا بی ــود دارد. ام ــی داری وج ــاوت معن ــری تف ــون و پیگی آزم

پــس آزمــون و پیگیــری  تفــاوت معنــی داری وجــود نــدارد.

بحث
ــای فراشــناخت  موجــب  ــوزش راهبرده نتیجــه پژوهــش نشــان داد آم
ــا  ــن نتیجــه ب ــود. ای ــی ش ــری دانشــجویان م ــزش یادگی ــش انگی افزای

ــل همســو مــی باشــد: ــج پژوهــش هــای ذی نتای
آن دســته  دریافتنــد   )10(  Stewart, Cooper & Moulding
ــناختی  ــای فراش ــی ه ــا و توانای ــی ه ــه دارای آگاه ــی ک از یادگیرندگان
هســتند، از موفقیــت و پیشــرفت تحصیلــی بیشــتری برخوردارنــد. 
Young& Fry )11( نشــان دادنــد کــه رابطــه بســیار زیــادی میــان 
ــود  ــی وج ــرفت تحصیل ــای پیش ــاخص ه ــناختی و ش ــای فراش مهارته
دارد. 6( Veenman, et,al(، Downing )13( و عربــان )14( در 
پژوهشــهای خــود تاییــد مــی کننــد کــه مهارتهــای فراشــناختی پیــش 

ــی باشــد. ــی م ــرای عملکــرد تحصیل ــر ب ــم و معتب ــده مه ــی کنن بین
در تبییــن ایــن اثربخشــی آمــوزش راهبردهــای فراشــناخت مــی تــوان 
گفــت؛ انگیــزش فرآینــدی اســت کــه بــه موجــب آن فعالیــت برانگیختــه 
مــی شــود. ایــن فرآینــد بــه طــور مســتقیم قابــل مشــاهده نیســت امــا 
مــی تــوان از روی رفتارهایــی چــون انتخــاب تکلیــف، تــالش، پافشــاری 

و بــه زبــان آوردن اســتنباط کــرد )18(.
ــه  ــن و روش  مطالع ــه ذه ــم دادن ب ــا نظ ــناخت ب ــای فراش راهبرده

افــراد، آنــان را قــادر مــی ســازد بــر فرآینــد یادگیــری و مطالعــه 
ــر                                                                                             ــه نظ ــه ب ــد ک ــزی کنن ــه ری ــرای آن برنام ــوند و ب ــلط ش ــود مس خ
مــی رســد تمریــن ایــن مهارتهــا در دراز مــدت موجــب افزایــش عملکــرد 
ــری  ــم گ ــای خودتنظی ــه از راهبرده ــجویانی ک ــود. دانش ــی ش تحصیل
ــگام  ــا هن ــتاد ی ــس اس ــگام تدری ــد، در هن ــی کنن ــتفاده م ــتری اس بیش
مطالعــه ســعی مــی کننــد همــان زمــان بــا معنــادار کــردن اطالعــات، 
ایجــاد ارتبــاط منطقــی بــا اطالعــات و دانــش قبلــی، کنتــرل چگونگــی 
ایــن فرآینــد و ایجــاد محیــط یادگیــری مناســب مطالــب را یــاد بگیرنــد و 

ــد )19(. ــاال ببرن ــود را ب ــی خ ــرد تحصیل عملک
بــه نظــر مــی رســد یکــی از دالیــل افــت معــدل و شکســت تحصیلــی، 
ضعــف مهارتهــای فراشــناختی و یادگیــری دانشــجویان مــی باشــد؛ بــه 
ــم در  ــل مه ــک عام ــوان ی ــه عن ــوان ب ــی ت ــناخت، م ــای فراش مهارته
پیشــرفت تحصیلــی نگریســت. دانشــجویان بــا مشــکل عــدم آمــوزش 
و آگاهــی در زمینــه چگونگــی رشــد مهارتهــای فراشــناختی خــود روبــرو 
هســتند و در مــورد چگونگــی یادگیــری در یــک موقعیــت نــا آشــنا، درک 
عمیقــی ندارنــد. همچنیــن نمــی داننــد کــه چگونــه بــا اســتفاده از ایــن 
مهــارت، یادگیــری را فعــال کننــد تــا هــر چــه بهتــر یــاد بگیرنــد آنهــا از 
ایــن راهبردهــای فراشــناختی اطــالع کافــی ندارنــد و بــه همیــن دلیــل با 
تمــام وقتــی کــه صــرف مطالعــه مــی کننــد، یادگیــری موثــر و پایــداری 
حاصــل نمــی شــود. دانشــجویانی کــه از مهارتهــای فراشــناختی اســتفاده 
ــی  ــم م ــود را را تنظی ــت خ ــری و وق ــرعت یادگی ــب س ــد اغل ــی کنن م
کنندتــا بهتــر بــه اهــداف خــود برســند، پیــش از پاســخ بــه یــک مســاله 
ــه،  ــد، آگاهان ــی گیرن ــر م ــرای آن در نظ ــددی را ب ــای متع ــل ه راه ح
ــن  ــا در نظــر گرفت ــد، ب ــب مهــم و ضــروری تمرکــز مــی کنن ــر مطال ب
شــرایط و موقعیــت از روش هــای متفــاوت یادگیــری اســتفاده مــی کنند، 
ــه  ــب ، برخــی از دانشــجویان آنچــه را آموخت ــک مطل ــام ی ــس از اتم پ
انــد، خالصــه مــی کننــد، هنــگام مطالعــه، مطالــب را بــه بخــش هــای 
کوچکتــر تقســیم مــی کننــد، بــرای معنــی دار شــدن مطالــب، مثالهایــی 
را بــرای خــود مــی ســازند، جهــت یادگیــری بهتــر، از تصاویــر و نمودارها 
اســتفاده مــی کننــد، تــالش مــی کننداطالعــات جدیــد را بــا یادگیــری 

هــای قبلــی ارتبــاط دهنــد.

نتیجه گیری
یافتــه هــای پژوهــش حاضر نشــان داد که آمــوزش گروهــی "راهبردهای 
فراشــناخت" موجــب افزایــش انگیــزه یادگیــری دانشــجویان مــی شــود. 
بــا توجــه بــه اینکــه آمــوزش گروهــی "راهبردهــای فراشــناخت" موجــب 
ارتقــای انگیــزه یادگیــری دانشــجویان مــی شــود بدیــن جهــت اســتفاده 
از ایــن روش آموزشــی را بــه روانشناســان، مشــاوران و متخصصــان تعلیم 
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و تربیــت توصیــه مــی شــود. در خصــوص محدودیــت هــای پژوهــش 
مــی تــوان گفــت؛ جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر از دانشــگاه آزاد واحــد 
ابهــر گــروه روانشناســی انتخــاب شــده اســت. و مســلماً بیــن شــهرها و 
ســایر موسســات آموزشــی از نظــر ســطح توانایــی هــای یادگیــری تفاوت 
ــات،  ــه تحقیق ــن گون ــای ای ــه ه ــم یافت ــذا در تعمی ــود دارد ل ــی وج های

توجــه بــه تفــاوت هــای هــر منطقــه ضــروری بــه نظــر مــی رســد.

سپاسگزاری
ــه  ــدی ب ــری دانشــجو ســیما خام ــه دکت ــان نام ــه نتیجــه پای ــن مقال ای

ــا کــد  ــر غالمحســین انتصــار فومنــی، مصــوب ب ــی آقــای دکت راهنمای
ــد  ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــه در دانش ــد ک ــی باش 13820702972003 م
زنجــان انجــام شــده اســت.  از مســئولین دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
ابهــر، همــکاران و اســاتید ایــن دانشــگاه  بــه ویــژه از دانشــجویانی که در 
اجــرای ایــن پژوهــش همــکاری نمودنــد، تشــکر و قدردانــی مــی شــود.  
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