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Abstract
Introduction: Self-efficacy plays an important role in academic performance and affects the choice of task, 
effort, endurance, refusal and progress of individuals. The aim of this study was to compare the effectiveness 
of “Metacognitive Teaching Strategies” and “Problem-Based Learning” on the academic self-efficacy of 
psychology students of Islamic Azad University, Abhar Branch.
Methods: The research method was quasi-experimental with pre-test, post-test and 3-month follow-up. The 
statistical population included all undergraduate psychology students studying at Abhar Azad University in the 
academic year (2018-2019) of 130 people. According to Krejcie and Morgan Table, 100 of them were randomly 
selected from among those who scored lower than the cut-off score (80) in the “College Academic Self-
Efficacy Scale”. 45 people were randomly selected and randomly assigned to three groups (two intervention 
groups) and one control group. Data were collected using a demographic questionnaire and “College Academic 
Self-Efficacy Scale”. The scale was administered to students in three stages: pre-test, post-test and follow-up. 
Content validity was measured by qualitative method and the reliability of the scale was measured by internal 
consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. Subjects of intervention group 1 participated 
in group training sessions on “Metacognitive Teaching Strategies” in 10 -minute 9 sessions and intervention 
group 2, participated in “Problem-Based Learning” in 7sessions 90-minute once a week at the end of the 
sessions, post-test and one-month follow-up for all three groups "College Academic Self-Efficacy Scale" was 
completed. Data were analyzed using SPSS .24
Results: Group training “Metacognitive Teaching Strategies” and “Problem-Based Learning” increased the 
academic self-efficacy score of the participants in each intervention and were different from the control group 
during different times (P≤0.01). But there was no statistically significant difference between the two groups              
(P<0.05). 
Conclusions: Group training “Metacognitive Teaching Strategies” and “Problem-Based Learning” increased 
students 'academic self-efficacy scores. It is suggested that educational professionals use these two methods of 
group education to improve students' academic self-efficacy.
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چكیده 
مقدمــه: خودکارآمــدی نقــش مهمــی در عملکــرد تحصیلــی ایفــا مــی کنــد و بــر انتخــاب تکلیــف، تــالش، اســتقامت، امتناع و پیشــرفت 
افــراد تاثیــر مــی گــذارد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقایســه اثــر بخشــی "راهبردهــای آمــوزش فراشــناخت" و "یادگیــری مبتنــی بــر 

مســئله" بــر خودکارآمــدی تحصیلــی دانشــجویان روانشناســی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد ابهــر انجــام شــد. 
روش کار: روش پژوهــش  نیمــه تجربــی بــا طــرح پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری 3 مــاه بــود. جامعــه آمــاری شــامل کلیــه 
دانشــجویان روانشناســی مقطــع کارشناســی شــاغل بــه تحصیــل در دانشــگاه آزاد ابهــر در ســال تحصیلــی 1398-1397 بــه تعــداد 130تن 
بودنــد. براســاس جــدول Krejcie & Morgan 100 تــن از آن هــا بصــورت تصادفــی منظــم انتخــاب  و از بیــن افــرادی کــه نمــره پاییــن 
تــر از  نمــره بــرش )80(  در "مقیــاس خودکارآمــدی تحصیلــی کالــج"  )College Academic Self-Efficacy Scale( کســب کــرده 
بودنــد انتخــاب شــدند. 45 تــن در ســه گــروه )دو گــروه مداخلــه( و یــک گــروه کنتــرل بصــورت تصادفــی جایگزیــن شــدند. داده هــا بــا 
پرسشــنامه جمعیــت شــناختی و "مقیــاس خودکارآمــدی تحصیلــی کالــج" جمــع آوری شــد. روایــی محتــوا بــه روش کیفــی و پایایــی 
بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ انــدازه گیــری شــد. آزمودنی هــای گــروه  مداخلــه 1 در جلســات آمــوزش 
گروهــی "راهبردهــای آمــوزش فراشــناخت"  در 10 جلســه 90 دقیقــه ای و گــروه مداخلــه 2، در جلســات آموزشــی "یادگیــری مبتنــی 
بــر مســئله" در 7 جلســه  90 دقیقــه ای و در هــر هفتــه یــک بــار شــرکت کردنــد. پــس از پایــان جلســات، پــس آزمــون و 3 مــاه بعــد 
پیگیــری بــرای هــر 3 گــروه "مقیــاس خودکارآمــدی تحصیلــی کالــج" تکمیــل شــد. داده هــا بــا نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 24 

تحلیــل شــد. 
یافتــه هــا: آمــوزش گروهــی "راهبردهــای آمــوزش فراشــناخت"  و "یادگیــری مبتنــی بر مســئله" موجــب افزایــش نمــره خودکارآمدی 
  .)P≤0/01( تحصیلــی شــرکت کننــده در گــروه هــای مداخلــه و  در طــی زمــان هــای مختلــف نســبت بــه گــروه کنتــرل متفــاوت بودنــد
.)P <0/05( امــا بیــن دو گــروه "راهبردهــای آمــوزش فراشــناخت"  و  " یادگیــری مســاله محــور"  تفــاوت معنــادار آمــاری مشــاهده نشــد
ــره  ــش نم ــب افزای ــئله" موج ــر مس ــی ب ــری مبتن ــناخت" و "یادگی ــوزش فراش ــای آم ــی "راهبرده ــوزش گروه ــری: آم ــه گی نتیج
ــی دانشــجویان مــی شــود. پیشــنهاد مــی شــود متخصصــان آموزشــی از ایــن 2 روش آمــوزش گروهــی جهــت  خودکارآمــدی تحصیل

ــد. ــی دانشــجویان اســتفاده نماین ــدی تحصیل ــای خودکارآم ارتق
کلیدواژه ها: خودکارآمدی تحصیلی، راهبردهای آموزش فراشناخت، یادگیری مبتی بر مسئله.
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مقدمه
ــم  ــای مه ــه ه ــی از جنب ــدی )self-efficacy ( یک ــود کار آم خ
 )Social – Cognitive Theory( ــی ــناختی – اجتماع ــه ش نظری
 Bandura .)1( مطــرح کــرد  Bandura اســت کــه نخســتین بــار
ــه  ــد ک ــی دان ــدی را یکــی از فرایندهــای شــناختی م خــود کارآم
ــی و  ــای اجتماع ــار ه ــیاری از رفت ــوان بس ــی ت ــق آن م از طری
ــدی  ــای خودکارآم ــترش داد. باوره ــخصی را گس ــات ش خصوصی
ــرفت  ــاع و پیش ــتقامت، امتن ــالش، اس ــف، ت ــاب تکلی ــر انتخ ب
ــرد  ــر مــی گــذارد )2،3،4،5(. باورهــای خودکارآمــدی ف ــراد تاثی اف
ــا تجربــه تحــول مــی یابنــد و تحــول چنیــن باورهایــی  همــراه ب
ــد و  ــی یاب ــه م ــی ادام ــر زندگ ــی شــروع شــده، در سراس از کودک
ــرات  ــه ای، تغیی ــل مدرس ــاالن، عوام ــتان و همس ــواده، دوس خان
ــی،  ــد )6(. از طرف ــیتی در آن موثرن ــای جنس ــاوت ه ــدی و تف رش
خــود کارآمــدی در عرصــه هــای مختلــف، ماننــد تحصیلی، شــغلی 
یــا روابــط خانوادگــی وجــود دارد و مــی توانــد بررفتــار افــراد در آن 

ــر بگــذارد )9-7(. ــا اث ــوزه ه ح
یکــی از جنبــه هــای مهــم خودکارآمــدی، خودکارآمــدی تحصیلــی 
ــی  ــرد از توانای ــت ف ــه برداش ــی ب ــدی تحصیل ــودکار آم ــت. خ اس
اش در ســازماندهی و انجــام انــواع تکالیــف آموزشــی طــرح شــده، 
اطــالق مــی شــود. دانــش آمــوزان بــا  خــودکار آمــدی تحصیلــی 
بــاال در مقایســه بــا دانــش آمــوزان بــا خــودکار آمــدی پاییــن تــر، 
ــی را  ــف آموزش ــد تکالی ــه بتوانن ــد ک ــری دارن ــش ت ــان بی اطمین
انجــام دهنــد )10(. خــود کارآمــدی تحصیلــی بــاور دانــش آمــوزان 
ــاره توانایــی هــای خــود بــرای درک یــا انجــام دادن تکالیــف  درب
درســی و رســیدن بــه اهــداف در یــک زمینــه تحصیلــی مشــخص 
مــی باشــد )11،12(. Elias )13( خودکارآمــدی تحصیلــی را اعتمــاد 
دانــش آمــوز نســبت بــه توانایــی اش بــرای بــه چالــش کشــیدن 

وظایــف علمــی مــی دانــد.
ــن  ــه میانگی ــر ب ــی منج ــدی تحصیل ــودکار آم ــاالی خ ــطوح ب س
نمــره باالتــر و پایــداری بــرای تکمیــل تکالیــف مــی شــود. در واقع 
ــد،  ــری دارن ــی باالت ــی کــه خــودکار آمــدی تحصیل ــش آموزان دان
ــدی  ــودکار آم ــه خ ــانی ک ــه کس ــری نســبت ب ــای باالت ــره ه نم
ــرای رســیدن  ــد و ب ــد کســب می کنن ــری دارن ــی پاییــن ت تحصیل
بــه هــدف متوقــف نمــی شــوند. دانــش آمــوزان بــا خــودکار آمــدی 
ــد. از ســوی دیگــر،  ــز دارن ــری نی ــاال، عملکــرد و ســازگاری بهت ب
خــودکار آمــدی تحصیلــی بــه دانــش آمــوزان در موقعیــت هــای 
تنــش زا کمــک مــی کنــد و دانــش آمــوزان بــا خــود کار آمــدی 
بــاال عملکــرد بهتــر، ســازگاری بیشــتر و اضطــراب کمتــری دارنــد 
ــی هســتند  ــای تحصیل ــش زاه ــا تن ــر ب ــه موث ــه مواجه ــادر ب و ق

.)10(
پژوهــش هــا نشــان مــی دهــد کــه خــود کارآمــدی تحصیلــی بــا 
متغیــر هــای مختلــف تحصیلــی از جملــه بــا پیشــرفت تحصیلــی 
)11،14(، راهبردهــای یادگیــری موثــر، خــود تنظیمــی، ســازگاری 
ــائل  ــران در مس ــتن از دیگ ــک خواس ــه، کم ــت در مدرس و موفقی
ــی  ــت تحصیل ــی )16(، موفقی ــزش تحصیل ــی )15(، انگی تحصیل
ــرل )19(،  ــع کنت ــش و منب ــر بخ ــه اث ــادات مطالع )6،17،18(، ع
اهــداف پیشــرفت )20(، بــاور بــه هــوش بــاال )21(، برنامــه ریــزی 

ــاداری دارد. ــه معن ــل )23( رابط ــرک تحصی )22( و ت
تحصیلــی  خودکارآمــدی  بــر  موثــر  راهبردهــای  جملــه  از 
ــت  ــد )24(. اهمی ــی باش ــناخت«  م ــوزش فراش ــای آم »راهبرده
فراشــناخت در حــوزه تعلیــم و تربیــت از جملــه فراینــد یاددهــي - 
یادگیــري بــه حــدي اســت کــه بــه زعــم صاحــب نظرانــي از جمله 
 )25(  Pressley& Afflerbach  ،)24( همــکاران  و   Veenman

عاملــی کلیــدي بــراي آمــوزش و یادگیــري محســوب مــي شــود و 
  )traditional paradigm( آمــوزش را بــا انتقــال از پارادایــم ســنتي
بــه  پارادایــم جدیــد )new paradigm( مواجــه ســاخته اســت. بــه 
اعتقــاد ایــن صاحــب نظــران، پارادایــم ســنتي بر"انتقــال دانــش" و 
تاکیــد بر«نتیجــه« ولــي پارادایــم جدیــد بر "تولیــد دانــش" و تاکید 
بــر" فراینــد" اســتوار اســت. در پارادایــم جدیــد معلــم از گرداننــده 
ــن  ــر ای ــود. ب ــي ش ــدل م ــا مب ــه راهنم ــه کالس ب ــي  صحن اصل
اســاس بــا دگرگونــي نقــش معلــم در فراینــد یاددهــي- یادگیــري، 
مســئولیت هــاي جدیــدي بــراي یادگیرنــدگان مطــرح خواهد شــد. 
بدیــن معنــي کــه یادگیرنــدگان در پارادایــم جدیــد، افــرادي فعــال، 
ــود  ــر و خ ــه، مســتقل، مســئولیت پذی ــو، خودانگیخت مشــارکت ج

ارزشــیاب خواهنــد شــد. 
ــر  ــر مســئله« یکــی دیگ ــی ب ــری مبتن ــی »یادگی ــوزش گروه آم
ازروش هــای موثــر برخودکارآمــدی تحصیلــی مــی باشــد. آمــوزش 
یادگیــری مبتنــی بــر مســئله از روش های آموزشــی شــناخته شــده 
در کشــورهای مختلــف دنیــا مــی باشــد. در ایــن روش دانشــجویان 
بــا دریافــت محرکاتــی کــه در قالــب بیــان مشــکل یــا ســناریو یــا 
کیــس مطــرح مــی شــود، مشــاهدات یادگیــری خــود را توضیــح 
مــی دهنــد. دانشــجویان قبــل از مراجعــه بــه گــروه بــرای مباحثــه 
ــتقل  ــات مس ــود، مطالع ــابی خ ــای اکتس ــه ه ــد آموخت و تجدی
ــر  ــی ب ــوزش مبتن ــذا آم ــد. ل ــی دهن و خــود محــوری را انجــام م
حــل مســئله صرفــاً جهــت حــل مشــکل نیســت، بلکــه بــا بــه کار 
بــردن مشــکالت مناســب باعــث افزایــش دانــش و درک دانشــجو                  

مــی گــردد )26(.
نتایــج پژوهــش هــا نشــان مــی دهــد، یادگیرندگانــی کــه آمــوزش 
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ــرده  ــت ک ــناخت« را دریاف ــوزش فراش ــای آم ــی »راهبرده گروه
ــدی  ــر، خودکارآم ــری دیگ ــای یادگی ــه روش ه ــبت ب ــد، نس بودن
ــه  ــی ک ــن یادگیرندگان ــتند )27، 28(. همچنی ــی باالترداش تحصیل
ــئله« را  ــر مس ــی ب ــری مبتن ــی »یادگی ــوزش گروه ــه آم برنام
ــر، انگیــزه یادگیــری و  ــد، خودکارآمــدی باالت دریافــت کــرده بودن
انگیــزه درونــی باالتــر )32،31،30،29(، رضایــت از شــیوه آمــوزش 
)33(، مهــارت هــای حــل مســئله و تفکــر انتقــادی )34( را 
ــد. کمبــود یــا فقــدان خــود کارآمــدی، اغلــب انگیــزه  نشــان دادن
دانشــجویان را تضعیــف مــی کنــد و ممکــن اســت موجــب شــود 
ــدی  ــمارند. خودکارآم ــک ش ــود را کوچ ــف خ ــا تکالی ــه آن ه ک
پاییــن منشــاء بســیاری از مشــکالت افــت تحصیلــی و مشــکالت 
روحــی و روانــی، از جملــه اضطــراب و افســردگی اســت )35(. لــذا 
پژوهــش پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقایســه اثــر بخشــی  آموزش 
گروهــی »راهبردهــای آمــوزش فراشــناخت« و »یادگیــری مبتنــی 
بــر مســئله« بــر خودکارآمــدی تحصیلــی دانشــجویان روانشناســی 

دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد ابهــر انجــام شــد. 

روش  کار
ــس  ــون، پ ــش آزم ــرح پی ــا ط ــی ب ــه تجرب ــش  نیم روش پژوه
ــه  ــن کلی ــود. از بی ــرل ب ــروه کنت ــا گ ــاه ب ــری 3 م ــون و پیگی آزم
دانشــجویان روانشناســی مقطــع کارشناســی شــاغل بــه تحصیــل 
ــگاه آزاد  ــی 1398-1397  دانش ــال تحصیل ــال  دوم س ــم س در نی
 100 Krejcie & Morgan ابهــر )130 تــن( براســاس جــدول
تــن بصــورت تصادفــی منظــم انتخــاب شــد. بدیــن صــورت کــه 
از روی فهرســت براســاس شــماره هــای اختصاصــی بــه هــر فــرد، 
دانشــجویان بصــورت تصادفــی انتخــاب، ســپس در مرحلــه پیــش 
 College( »آزمــون بــه »مقیــاس خودکارآمــدی تحصیلــی کالــج
Academic Self-Efficacy Scale(  پاســخ دادنــد. بعــد از اجــرا 

ــد،  ــوردار بودن ــی برخ ــی پایین ــدی تحصیل ــه خودکارآم ــن ک 62 ت
بدیــن صــورت کــه براســاس راهنمــای مقیــاس نمــره پاییــن تــر 
از عــدد80 بعنــوان نقطــه بــرش، انتخــاب شــدند.، ســپس بصــورت 
تصادفــی بعــد از همســانی از نظــر ســن، معــدل تحصیلــی، مــالک 
هــای ورودی و نمــره پیــش آزمــون و  براســاس نظــر دالور مبنــی 
بــر اینکــه در پژوهــش هــای نیمــه تجربــی بــرای هــر گــروه 15 
تــن کفایــت مــی کنــد )36(، 45 تــن  انتخــاب و بــا روش تصادفــی 
ســاده بوســیله قرعــه در 3 گــروه )2 گــروه مداخلــه( و یــک گــروه 
کنتــرل جایگزیــن شــدند. مــالک ورود بــه مطالعــه شــامل نمــره 
خودکارآمــدی تحصیلــی پاییــن تــر از 80، دانشــجوی روانشناســی، 
توانایــی شــرکت در جلســات و عالقمنــد بــودن بــه شــرکت منظــم 

در جلســات آموزشــی )مشــارکت داوطلبانــه( و عــدم شــرکت 
همزمــان در کالس هــای آموزشــی مشــابه بــود. همچنیــن مــالک 
ــرای  ــل اج ــا در مراح ــنامه ه ــل پرسش ــدم تکمی ــروج ع ــای خ ه

پژوهــش، غیبــت بیــش از یــک جلســه بــود.
پرسشنامه جمع آوری داده ها شامل موارد زیر بود. 

ــی  ــدل تحصیل ــس  و مع ــن، جن ــامل س ــناختی ش ــت ش جمعی
نیمســال دوم ســال تحصیلــی 1398-1397  بــود.

 College Academic(  »مقیــاس خودکارآمدی تحصیلــی کالــج«
 )37(  Owen & Froman توســط   )Self-Efficacy Scale

ــدی  ــای خودکارآم ــنجش باوره ــور س ــه منظ ــال 1988 ب در س
ــن آزمــون دارای  ــه شــده اســت. ای ــی در دانشــجویان تهی تحصیل
ــره 1  ــا نم ــاد ب ــی زی ــا خیل ــم ت ــی ک ــت و از خیل ــارت اس 32 عب
تــا 5 مــی باشــد. حداقــل نمــره 32 و حداکثــر 160 و خــط بــرش 
ــاال  ــره ب ــد. نم ــی باش ــنامه 96 م ــای پرسش ــاس راهنم آن براس
نشــانگر خودکارآمــدی بــاال و نمــره پاییــن نشــانگر خودکارآمــدی 
ــاس  ــی »مقی ــه روش کیف ــوا ب ــی محت ــد. روای ــی باش ــن م پایی
ــی  ــناس آموزش ــط 7 کارش ــج« توس ــی کال ــدی تحصیل خودکارآم
تحصیــالت تکمیلــی )محــل ذکــر نشــده اســت( مــورد تاییــد قــرار 
گرفــت. روایــی ســازه از طریــق تحلیــل عامــل اکتشــافی بررســی 
شــد. نتایــج نشــان داد کــه مقیــاس تــک عاملــی مــی باشــد. ثبــات 
بــه روش بازآزمایــی بــه فاصلــه 8 هفتــه بــر روی 150 دانشــجوی 
ــان داد.  Ekici در  ــکا، 0/90 را نش ــگاه New Orleans آمری دانش
پژوهــش خــود بــر روی 350 تن از دانشــجویان دانشــگاه اســتانبول 
ترکیــه، روایــی ســازه »مقیــاس خودکارآمــدی تحصیلــی کالــج« را 
از طریــق تحلیــل عاملــی تاییــدی بررســی کــرد. نتایــج نشــان داد 
کــه مقیــاس یــک عاملــی مــی باشــد. پایایــی مقیــاس بــه روش 
ــه  ــا نمون ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف ــا محاســبه ضری ــی ب همســانی درون

ــد )38(. ــزارش ش ــوق 0/84 گ ف
ــود  ــاس خ ــازه »مقی ــی س ــکاران روای ــی و هم ــش جمال در پژوه
ــر روی 320 دانشــجوی دانشــگاه  ــج«  ب ــی کال ــدی تحصیل کارآم
شــیراز  بــا اســتفاده از تحلیــل عامــل اکتشــافی و تاییــدی بررســی 
و تاییــد شــد.  نتایــج نشــان داد کــه مقیــاس یــک عاملــی بــوده و 
دارای توزیــع نرمــال مــی باشــد. مجمــوع عبــارت هــا مــی تواننــد 
0/68 واریانــس کل  مقیــاس را پیــش بینــی نماینــد. پایایــی 
ــاخ  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ب
ــرای  ــر 0/90 و ب ــرای دانشــجویان دخت ــزار 0/91 ، ب ــرای کل اب ب
دانشــجویان پســر 0/91 بدســت آمــد کــه نشــان مــی دهــد ایــن 
ــد  ــت )18(. فوالدون ــوردار اس ــی برخ ــی خوب ــانی درون ــزار همس اب
ــه منظــور بررســی ویژگــی  و همــکاران )39( در پژوهــش خــود ب
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هــای روانســنجی »مقیــاس خــود کارآمــدی تحصیلــی کالــج«  آن 
ــد. روایــی  ــرروی 320 دانشــجوی دانشــگاه شــیراز اجــرا کردن را ب
ــورد  ــدی م ــی اکتشــافی و تایی ــل عامل ــا اســتفاده از تحلی ســازه ب
تاییــد قــرار گرفــت. پایایــی بــه روش همســانی درونــی با محاســبه 
ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای کل آزمــون 0/89 بــرای زنــان 0/92 

ــرای مــردان0/90 بدســت آمــد.  و ب
ــاس  ــرای »مقی ــوا ب ــی محت ــاخص روای ــر، ش ــش حاض در پژوه
خودکارآمــدی تحصیلــی کالــج« توســط 10 تــن از مدرســین 
روانشناســی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد زنجــان براســاس طیــف 
ــودن، ســاده  ــودن، واضــح ب لیکــرت 3 قســمتی شــامل: مربــوط ب
بــودن 0/73 بدســت آمــد )40(. پایایــی مقیــاس به روش همســانی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــر روی 100 تــن برای 
کل آزمودنــی 0/91 بــرای زنــان 0/92 و بــرای مردان0/90 بدســت 

آمــد.
ــذ  ــس از اخ ــه پ ــود ک ــن روش ب ــه ای نحــوه اجــرای پژوهــش ب
مجــوز الزم از دانشــگاه آزاد ابهــر و انتخــاب آزمودنــی هــا، هــدف 
پژوهــش بــه آزمودنــی هــا گفتــه شــد. گــروه مداخلــه 1، براســاس 
ــی 10  ــوزه )24،25( ط ــن ح ــده در ای ــام ش ــای انج ــش ه پژوه
جلســه )هفتــه ای یــک جلســه( 90 دقیقــه ای بــا روش  آمــوزش 
گروهــی »راهبردهــای آمــوزش فراشــناخت«  و گــروه مداخلــه 2 
ــوزه )37،39(  ــن ح ــده در ای ــام ش ــای انج ــاس پژوهــش ه براس
ــا   ــک جلســه( ب ــه ای ی ــه ای )هفت ــه مــدت 7 جلســه 90 دقیق ب

روش آمــوزش گروهــی » یادگیــری مبتنــی بــر مســئله« توســط 
ــوزه  ــر 2 ح ــه در ه ــی ک ــی تربیت ــری روانشناس ــجوی دکت دانش
آمــوزش هــای الزم را دریافــت کــرده بــود، تحــت آمــوزش قــرار 
ــک  ــد، ی ــب بودن ــن غای ــی 4 ت ــای آموزش ــد. در دوره ه گرفتن
جلســه 2 تــن غایــب و 2  جلســه یــک تــن غایــب بودنــد. هیــچ 
فــردی بیــش از یــک جلســه غیبــت نداشــت. مالحظــات اخالقــی 
ــده   ــراد شــرکت کنن ــود کــه، از اف ــن صــورت ب لحــاظ شــده بدی
رضایــت نامــه کتبــی بــرای شــرکت در پژوهــش گرفتــه شــد و 
توضیــح داده شــد کــه نتایــج بدســت آمــده کامــاًل محرمانــه بــوده 

و فقــط بــرای انجــام کار پژوهشــی اســتفاده خواهــد شــد. 
بســته هــای آمــوزش گروهــی "راهبردهای آمــوزش فراشــناخت" 
ــر  ــی ب ــری مبتن ــی )42( و »یادگی ــه از ســیف )41( و کیان برگرفت
مســئله« براســاس نظریــه  Schmidt& Moust )43( اســتخراج 
شــد. روایــی محتــوای جلســات آمــوزش گروهــی توســط 10 تــن 
ــد  ــالمی  واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــروه روانشناس ــین گ از مدرس
ــوزش  ــوای آم ــی محت ــت. روای ــرار گرف ــد ق ــورد تایی ــان م زنج
گروهــی »راهبردهــای آمــوزش فراشــناخت« در پژوهــش هــای 
ــکاران )24(، Pressley& Afflerbach )25( و  Veenman و هم

روایــی محتــوای بســته  آمــوزش گروهــی »یادگیــری مبتنــی بــر 
مســئله« در پژوهــش هــای  Schmidt& Moust )43( و ســیف 

)41( تاییــد شــده اســت.

خالصه جلسات آموزش گروهی »راهبردهای آموزش فراشناخت«

محتواجلسات

اول
ابتــدا دانشــجویان بــا هــم و بــا آموزشــگر آشــنا شــدند. در خصــوص قوانیــن کارگاه توضیحاتــی داده شــد و ســپس بــا مفاهیــم و اصــول کلــی مطالعــه 
آشــنا شــدند. توضیــح دربــاره اهــداف جلســات راهبردهــای تکــرار مطالــب آســان و ســاده بــه آن هــا آمــوزش داده شــد و لــزوم رعایــت بخــش، بخــش 

حفــظ کــردن مطالــب در موضوعاتــی طوالنــی و مشــابه گوشــزد شــد.

موضوعاتــی ماننــد خــط کشــیدن زیــر مطالــب مهــم و عالمــت گــذاری متــن در هنــگام مطالعــه، روش هــای برجســته ســازی مطالــب و موضوعــات دوم
مهــم خالصــه کــردن مطالــب و یادداشــت بــرداری و حاشــیه نویســی آمــوزش داده شــد.

سوم
آمــوزش هایــی در رابطــه بــا راهبردهــای بســط و گســترش اطالعــات از طریــق افــزودن جزئیــات بیشــتر بــه مطالــب تــازه، خلــق مثــال هــا و مــواردی 
بــرای مطالــب، ایجــاد تداعــی بیــن موضــوع مــورد یادگیــری و اندیشــه هــای قبلــی و همچنیــن اســتنباط کــردن مطالــب جدیــد ازموضــوع و تفســیر 

و تحلیــل روابــط میــان اجــزای تشــکیل دهنــده مطلــب ارائــه  شــد.

آمــوزش هایــی در مــورد اســتفاده از واســطه هــا، تصویــر ســازی ذهنــی، و روش مــکان هــا، کلمــه کلیــد، ســرواژه، یادداشــت بــرداری، قیــاس گــری، چهارم
بازگــو کــردن مطالــب بــه زبــان خــود  و خالصــه کــردن مطالــب ارائــه شــد.

روش پــس ختــام  آمــوزش داده شــد، مراحــل ایــن روش شــامل : پیــش خوانــی، ســوال کــردن، خوانــدن، تفکــر، ازحفــظ گفتــن و مــرور کــردن، بــود پنجم
کــه آمــوزش داده شــد.

ششم

روش هــای ســازماندهی مطالــب دســته بنــدی اطالعــات جدیــد در قالــب هــای نــو بــه منظــور افزایــش حافظــه کوتــاه مــدت از طریــق تقطیــع مــاده 
هــای اطالعاتــی، تهیــه فهرســت عناویــن و ســرفصل توضیــح داده و تمریــن شــد. اســتفاده از نمــودار درختــی بــرای خالصــه کــردن اطالعــات، ترســیم 
نمودارهــا و تصاویــر بــرای مرتــب کــردن مطالــب بــه هــم آمــوزش داده شــد. پــس از پایــان بحــث بــر روی راهبردهــا مــورد نظــر تمریــن هایــی انجــام 

شــد و تکالیفــی نیــز بــرای دانشــجویان تهیــه شــد تــا جلســه بعــدی آن هــا را انجــام و تحویــل دهنــد. 

ابتــدا بــا طــرح ســئواالتی دورنمــای هــدف دار دانشــجویان مشــخص و توجــه بــه داشــتن هــدف، تصویرســازی ذهنــی مثبــت و عالقــه بــه موضــوع، هفتم
ایجــاد انگیــزه، توجــه، تعهــد و نگــرش مثبــت بــه درس توضیــح داده  شــد.
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ــن، تعییــن هشتم ــه( تعییــن ســطح دشــواری مت ــواع مطالع ــه )ان ــزی درســی، تعییــن هــدف از مطالع ــا راهبردهــای برنامــه ری ــاط ب ــی در ارتب آمــوزش های
ــه شــد. ــدن از لحــاظ ســرعت ارائ ــف خوان ــرد و ســطوح مختل ــه، انتخــاب راهب ــرای مطالع ــان الزم ب ــی زم ــدن، پیــش بین ســرعت خوان

راهبردهــای کنتــرل و نظــارت، ارزشــیابی از پیشــرفت، نظــارت بــر توجــه، طــرح ســئوال در ضمــن مطالعــه و یادگیــری، روش هــای طــرح ســئوال، نهم
کنتــرل زمــان، کنتــرل ســرعت خوانــدن و روش عالمــت گــذاری در حیــن خوانــدن، آمــوزش داده  شــد.

دهم

ــردن آن هــا  ــن ب ــر راهبردهــای شــناختی، مشــخص کــردن اشــتباهات و از بی ــا تغیی ــه، اصــالح ی ــل ســرعت مطالع راهبردهــای نظــم دهــی، تعدی
آمــوزش داده  مــی شــود. آمــوزش هایــی در رابطــه بــا طــرح ریــزی بــرای بدســت آوردن نتایــج و فرضیــه ســازی، ارزشــیابی از بــازده و پایــان کار، 
نقــد دانــش  و یادگیــری خــود در مــورد مطالــب مــورد نظــر، بررســی و کشــف اثربخشــی راهبردهــای یادگیــری در شــرایط مختلــف و خــود تشــویقی 

و خــود تنبیهــی، ارائــه شــد. درپایــان جلســه پــس آزمــون اجــرا شــد.

خالصه جلسات آموزش گروهی "یادگیری مبتنی بر  مسئله"

توضیح فعالیتعنوان فعالیتگام های آموزشی
افراد هرگروه تالش می کنند تا مفاهیم مبهم و ناشناخته مسئله را برای خود توضیح دهند.روشن سازی مفاهیم مبهماول

افــراد هرگــروه تــالش مــی کننــد تــا بــا یافتــن اطالعــات مناســب، صــرف نظــر از جزئیــات نامربــوط و بیــان تعریف مسئلهدوم
مســئله بــه زبــان خــود بــه تعریــف و درک مســئله برســند.

افراد هر گروه، پاسخ های اولیه خود به مسئله را بیان و بدون ارزشیابی ثبت می کنند.اجرای بارش افکارسوم
افراد هر گروه تالش می کنند تا مسئله را به بخش های قابل بررسی تقسیم کنند.تحلیل م مسئلهچهارم

گــروه هــا مســئولیت هــر یــک از افــراد را بــرای پاســخ گویــی بــه مســئله و یافتــن راه حــل بــا اســتفاده از تقسیم مسئولیتپنجم
منابــع مختلــف مشــخص مــی کننــد.

مطالعه فردی و یافتن ششم
پاسخ برای مسئله

هریــک از افــراد از منابــع مختلــف بــرای یافتــن پاســخ اســتفاده مــی کننــد. ســپس افــراد هــر گــروه گردآمــد 
و بــا بررســی پاســخ هــای جمــع آوری شــده و مقایســه آن بــا پاســخ هــای اولیــه ارائــه شــده در گام ســوم 

بــه جمــع بنــدی پاســخ اقــدام و خالصــه ای از آن هــا بــرای ارائــه در کالس تهیــه مــی کننــد.
هر گروه یافته های خود را به اشتراک می گذارد.ارائه راه حل و بیان دالیلهفتم

ــون  ــش آزم ــوان پی ــی” بعن ــدی تحصیل ــودکار آم ــنامه خ  ”پرسش
قبــل از اجــرای مداخلــه آموزشــی و پــس آزمــون پــس از اخریــن 
ــس  ــاه پ ــی 3 م ــای قبل ــش ه ــاس پژوه ــه و براس ــه مداخل جلس
ــرل  ــه و کنت ــای مداخل ــروه ه ــری( در گ ــات )پیگی ــان جلس از پای
انجــام شــد. پــس از جمــع آوری داده هــا، در 2 ســطح  توصیفــی 
و اســتنباطی تحلیــل شــدند. در ســطح توصیفــی از شــاخص هــای 
ــع و در ســطح  ــف توزی ــرای توصی ــی ب ــز و پراکندگ ــش مرک گرای
اســتنباطی بــرای آزمــون فــرض هــای آمــاری از تحلیــل واریانــس 
انــدازه گیــری مکــرر و تحلیــل کواریانــس چنــد متغیــری )مانکووا( 
ــا اســتفاده از نــرم افــزار  داده هــا تحلیــل شــد. تحلیــل داده هــا ب

اس پــی اس اس نســخه 24 انجــام شــد.

یافته ها
میانگیــن  و انحــراف معیــار ســنی گــروه مداخلــه  1 “راهبردهــای 
آمــوزش فراشــناخت” )4/25(34/52  گــروه مداخلــه 2” یادگیــری 
مبتنــی بــر مســئله” )3/25( 35/32   و گروه کنتــرل )3/08( 35/22 
ــروه  ــی گ ــدل تحصیل ــار مع ــن و انحــراف معی ــود. میانگی ــال ب س

مداخلــه  1 “راهبردهــای آمــوزش فراشــناخت” )2/12( 17/52  
ــر  مســئله” )2/25( 16/86  ــی ب ــری مبتن ــه 2 ”یادگی گــروه مداخل
ــروه  ــیت گ ــاظ جنس ــود و از لح ــرل )2/17( 17/02 ب ــروه کنت و گ
مداخلــه 1 “راهبردهــای فراشــناخت” )10 دختــر و 5 پســر( گــروه 
ــر و 6 پســر( و  ــر مســئله” )9 دخت ــه 2 “یادگیــری مبتنــی ب مداخل
گــروه کنتــرل )8 دختــر و 7 پســر( بودنــد.  قبــل از انجــام تحلیــل 
ــون  ــج آزم ــد. نتای ــی ش ــای آن بررس ــرض ه ــش ف ــا، پی داده ه
ــود کــه در خــودکار آمــدی تحصیلــی در  چولگــی نشــانگر ایــن ب
بــازه بیــن 2- و 2 و ضرایــب کشــیدگی متغیرهــا بیــن 2- و 2 قــرار 
ــدی  ــودن  خودکارآم ــال ب ــرای نرم ــه ب ــن، شــرط اولی دارد. بنابرای
ــادار  ــن معن ــون لوی ــج آزم ــن نتای ــود دارد. همچنی ــی  وج تحصیل
ــی از آن  ــب حاک ــه ترتی ــا ب ــه ه ــن یافت ــد. ای )P≤0/005(  نبودن
هســتند کــه فــرض برابــری واریانــس هــا برقــرار اســت. بنابرایــن، 
ــدول  ــود دارد. در )ج ــس وج ــل کواریان ــتفاده از تحلی ــرایط اس ش
ــار خــودکار  1( شــاخص هــای توصیفــی میانگیــن و انحــراف معی
آمــدی تحصیلــی گــروه هــا در مراحــل پیــش آزمــون، پــس آزمون 

و پیگیــری گــزارش شــده اســت.
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جدول 1:  شاخص های توصیفی خودکارآمدی تحصیلی در گروه های مداخله و کنترل

کنترل گروه آموزش  فراشناخت گروه یادگیری مبتنی برمسئله
مراحل متغیر

SD M SD M SD M

3/27 60/80 4/07 56/57 5/11 13/60 پیش آزمون
3/60خودکارآمدی تحصیلی 60/66 4/46 71/26 3/79 74/33 پس آزمون

3/76 61/40 4/03 72/73 3/44 56/74 پیگیری

در )جــدول 1( میانگیــن و انحــراف اســتاندارد متغیــر خودکارآمدی 
ــه  ــی داده شــده اســت کــه میانگیــن گــروه هــا در مرحل تحصیل
ــا در  ــی باشــد ام ــک م ــر نزدی ــه یکدیگ ــا ب ــون تقریب ــش آزم پی

مراحــل پــس آزمــون و پیگیــری میانگیــن گــروه هــای مداخلــه 
نســبت بــه گــروه کنتــرل افزایــش را نشــان مــی دهــد.

جدول 2:  نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره )Multivariate( در بین گروه های مداخله و کنترل در خودکارآمدی تحصیلی در مراحل پیش آزمون، پس 
آزمون و پیگیری

مجموعمنبع تغییراتمولفه ها
مجذورات

Dfمیانگین
مجذورات

FP-valueمجذور سهمی
)Etaٍ( اتا

خودکارآمدی

1370/232685/1174/890/0010/543مراحل*درون گروهی

1152/661269/14خطا

761/972380/9841/640/0010/398مداخله**بین گروهی
66/115212614/9خطا

726/604181/6519/850/0010/387مراحل * مداخلهتعامل

 *مراحل: یعنی تغییرات در بین پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
** مداخله: یعنی تغییرات بین گروه های" یادگیری مساله محور " و " راهبردهای فراشناخت"

ــو و  ــاداری کل الگ ــدم معن ــا ع ــاداری ی ــدول 2( معن ــج )ج نتای
ــان و  ــای زم ــک از متغیره ــر ی ــه ه ــرات جداگان ــن تاثی همچنی
مداخلــه و تعامــل ایــن 2 بــر خودکارآمــدی را نشــان مــی دهــد. 
ــر  ــر متغی ــود اث ــی ش ــاهده م ــدول مش ــه در ج ــه ک ــان گون هم
ــادار اســت  ــی معن ــدی تحصیل ــان برخودکارآم ــی زم درون گروه
)P≤0/001(. یعنــی نمــره خودکارآمــدی تحصیلــی گــروه هــا در 
پــس آزمــون و پیگیــری نســبت بــه پیــش آزمــون تفــاوت معنــا 
داری وجــود دارد. همچنیــن اثــر متغیــر بیــن گروهــی مداخلــه هــا 

نیــز در افزایــش نمــره خودکارآمــدی تحصیلــی گــروه هــا معنــادار 
 .)P≤0/001( ــوده اســت ب

ــر  ــن 2 متغی ــان ای ــر همزم ــه و تاثی ــان و مداخل ــن زم ــل بی تعام
بــر میــزان نمــره خودکارآمــدی تحصیلــی نیــز بــه لحــاظ آمــاری 
ــره  ــزان نم ــر، می ــی دیگ ــه عبارت ــت )P≤0/001(. ب ــادار اس معن
خودکارآمــدی تحصیلــی شــرکت کننــده در هــر مداخلــه در طــی 

زمــان هــای مختلــف بــا همدیگــر متفــاوت اســت.

 جدول 3 : نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه 2 تایی مراحل در خودکارآمدی تحصیلی

P-valueانحراف استانداردمیانگین تفاوت هامرحله 2مرحله 1

پیش آزمون
10/800/8180/01-*پس آزمون
10/770/8180/01-*پیگیری

پس آزمون
10/800/8180/01*پیش آزمون

0/220/8181/00پیگیری

)جــدول 3( نتایــج آزمــون بنفرونــی را نشــان مــی دهــد. آزمــون 
ــش  ــا در پی ــه ه ــی مداخل ــای 2 تای ــه ه ــرای مقایس ــی ب بنفرون
ــی  ــدی تحصیل ــری در خودکارآم ــون و پیگی ــس آزم ــون، پ آزم
اســتفاده شــده اســت. نتایــج ایــن آزمــون نشــان مــی دهــد کــه 

در همــه مولفــه هــا  بیــن مراحــل پیــش آزمــون و پــس آزمــون و 
بیــن پیــش آزمــون و پیگیــری تفــاوت معنــاداری وجــود دارد. امــا 
بیــن مراحــل پــس آزمــون و پیگیــری تفــاوت معنــاداری وجــود 

نــدارد.
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جدول 4 : نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه 2 تایی گروه ها در خودکارآمدی تحصیلی

P-valueانحراف استانداردمیانگین تفاوت ها  گروه 2گروه 1

یادگیری مبتنی بر 
حل مسئله

20/8180/058   فراشناخت
9/080/8180/01*   کنترل

راهبردهای فراشناخت
20/8180/058  حل مساله

7/080/8180/01*  کنترل

نتایــج )جــدول 4( آزمــون بنفرونــی بــرای مقایســه هــای 2 تایــی 
ــر حــل  ــی ب ــری مبتن ــه )“یادگی گــروه هــا در گــروه هــای مداخل
ــرل  ــروه کنت ــوزش فراشــناخت”(  و گ مســئله” و “راهبردهــای آم
اســتفاده شــده اســت. نتایــج ایــن آزمــون نشــان مــی دهــد کــه 
بیــن 2  گــروه مداخلــه آمــوزش تفــاوت معنــا داری وجود نــدارد. اما 
بیــن گــروه آمــوزش” یادگیــری مبتنــی برمســئله” و گــروه کنترل و 
گــروه آمــوزش” راهبردهــای آمــوزش فراشــناخت” وگــروه کنتــرل 
ــوزش  ــه  آم ــام مداخل ــی انج ــود دارد. یعن ــا داری وج ــاوت معن تف
گروهــی “یادگیــری مبتنــی بــر مســئله” و “راهبردهــای آمــوزش 
ــی را  ــدی تحصیل ــره خودکارآم ــت نم ــته اس ــناخت” توانس فراش

نســبت بــه گــروه کنتــرل ارتقــا دهــد.

بحث 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقایســه اثربخشــی آمــوزش گروهــی 
“راهبردهــای آمــوزش فراشــناخت” و”یادگیــری مبتنــی بر مســئله” 
ــی دانشــجویان روانشناســی دانشــگاه آزاد  برخودکارآمــدی تحصیل
اســالمی واحــد ابهــر انجــام شــد. نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه  
آمــوزش گروهــی “یادگیــری مبتنــی بــر مســئله” توانســته اســت 
نمــره خودکارآمــدی تحصیلــی را نســبت بــه گــروه کنتــرل ارتقــا 
ــای Dunlap )30( و  ــش ه ــج پژوه ــا نتای ــه ب ــن نتیج ــد. ای ده

نصــری )44( همســو مــی باشــد.
ــوزش  ــه آم ــت ک ــود دریاف ــش خ ــج پژوه Dunlap )30( از نتای

ارتقــای  موجــب  برمســئله”  مبتنــی  “یادگیــری  گروهــی 
خودکارآمــدی مــی شــود. همچنیــن نتایــج پژوهــش نصــری )44( 
نشــان داد کــه خودکارآمــدی بــا ارزیابــی حــل مســئله، همبســتگی 
مســتقیم و بــا میانجــی گری فراشــناخت همبســتگی غیر مســتقیم 
دارد. در تبییــن ایــن نتیجــه مــی تــوان گفــت، اهــداف “یادگیــری 
مبتنــی بــر مســئله” در آمــوزش  شــامل کســب دانــش پایــه بــرای 
ــر و  ــورد موث ــی در برخ ــناختی و درمان ــز روانش ــتفاده در مراک اس
نهایتــاً افزایــش خودکارآمــدی بــرای یادگیــری اســت. “یادگیــری 
ــرای فــرد فراهــم می ســازد  ــر مســئله” ایــن امــکان را ب مبتنــی ب
ــا مشــکل بــه دنبــال منابــع شــناختی  تــا در صــورت بــر خــورد ب

بیشــتر، راهکارهــای انعطــاف پذیرتــر و مدیریــت مؤثــر بــر محیــط 
باشــد و ایــن موضــوع موجــب افزایــش خودکارآمــدی مــی شــود. 
ــی  ــای مبتن ــه راهبرده ــراد ب ــی اف ــه وقت ــی اســت ک ــن در حال ای
ــاب  ــد از حــل مشــکل اجتن ــر مســئله آگاهــی و دسترســی ندارن ب
ــد  ــه شــمار می آورن ــرای خــود ب ــدی ب ــد چــون آن را تهدی می کنن
ــدی  ــاس خودکارآم ــر احس ــدت ب ــی م ــر در طوالن ــن ام ــه ای ک
آن هــا تاثیــرات منفــی دارد )31(. افــراد مختلــف بــا توانایــی هــای 
یکســان و مشــابه در شــرایط متفــاوت، بســته بــه پاییــن یــا بــاال 
ــا خــوب  ــف، متوســط ی ــودن خودکارآمــدی ممکــن اســت ضعی ب
عمــل کننــد. مهــارت هــای حــل مســئله بــه راحتــی تحــت نفــوذ 
شــک و تردیــد فــرد نســبت بــه خــود قــرار مــی گیــرد. بــه همیــن 
خاطــر یــک فــرد توانمنــد ممکــن اســت بــه دلیــل عــدم اعتمــاد به 
توانایــی و شایســتگی خــود، از توانایــی اش آن چنــان کــه شایســته 
اســت اســتفاده نکنــد. لــذا یــک عملکــرد مؤثــر هــم بــه مهــارت 
هــای حــل مســأله و هــم عقایــد خودکارآمــدی نیازمند اســت )30(.

فعالیــت هــای یادگیرنــدگان بــه منظــور یادگیــری مبتنی برمســئله 
عــالوه بــر اینکــه باعــث کســب دانــش مــی گــردد، بــا افزایــش 
ــات،  ــب اطالع ــتن و ترکی ــتراک گذاش ــه اش ــا در ب ــارت آن ه مه
ــردد.  ــی گ ــاال م ــناختی ب ــطوح ش ــری در س ــه یادگی ــر ب منج
دانشــجویانی کــه در شــیوه یادگیــری مبتنــی بر مســئله مشــارکت 
ــری  ــر یادگی ــالوه ب ــجویان، ع ــایر دانش ــه س ــبت ب ــتند، نس داش
عمیــق، مهــارت هایــی نظیــر ارتبــاط بیــن فــردی، تفکــر نقــاد، 
تصمیــم گیــری، اســتدالل، اســتفاده از منابــع اطالعاتــی متعــدد، 
کارگروهــی، همــکاری، احتــرام بــه اعضــای گــروه، کنجــکاوی و 
صبــور بــودن را کســب مــی نماینــد کــه بــر عملکــرد تحصیلــی 

ــر بســزایی دارد )29(. ــا تاثی آن ه
یافتــه دیگــر پژوهــش حاضــر نشــان مــی دهــد آمــوزش 
“راهبردهــای آمــوزش فراشــناخت”  توانســته اســت نمــره 
خودکارآمــدی تحصیلــی را نســبت بــه گــروه کنتــرل ارتقــا 
 ،)45( Sungur ــای ــش ه ــج پژوه ــا نتای ــه ب ــن نتیج ــد. ای ده
ــکاران )47(  ــی و هم ــور )46( و عابدین ــعدی پ ــی و س برزگربفروی

ــد. ــی باش ــو م همس
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 پژوهــش  Sungur )45( نشــان مــی دهــد خودکارآمــدی و 
جهــت گیــری درونــی و مثبــت هــدف بــه اســتفاده از “راهبردهــای 
آمــوزش فراشــناخت” مربــوط اســت. پژوهــش  برزگــر و ســعدی 
پــور )46( نشــان مــی دهــد  باورهــای معرفــت شــناختی و 
خودکارآمــدی ســطح بــاال مــی توانــد زمینــه فکــری ســالمی برای 
ــی،  ــم ده ــود نظ ــاال )خ ــطح ب ــناختی س ــای ش ــرد راهبرده کارب
فراشــناخت( فراهــم ســازد.  عابدینــی و همــکاران )47( در پژوهــش 
ــر  ــا خودکارآمــدی باالت ــد کــه دانــش آمــوزان ب خــود نشــان دادن
از راهبردهــای آمــوزش شــناختی و فراشــناختی بیشــتری اســتفاده 
ــی  ــرفت تحصیل ــته و پیش ــری داش ــراب کمت ــد، اضط ــی کنن م
باالتــری دارنــد.  در تبییــن ایــن نتیجــه مــی تــوان گفــت  آمــوزش 
ــه  ــا نظــم دادن ب ــناخت”  ب ــوزش فراش ــای آم ــی “راهبرده گروه
ذهــن و روش  مطالعــه افــراد، آن هــا را قــادر مــی ســازد بــر فرآیند 
یادگیــری و مطالعــه خــود مســلط شــوند و بــرای آن برنامــه ریــزی 
کننــد کــه بــه نظــر مــی رســد تمریــن ایــن مهــارت هــا در دراز 
مــدت موجــب افزایــش عملکــرد تحصیلــی شــود. دانشــجویانی که 
از راهبردهــای خودتنظیــم گــری بیشــتری اســتفاده مــی کننــد در 
هنــگام مطالعــه ســعی مــی کننــد همــان زمــان بــا معنــادار کــردن 
ــا اطالعــات و دانــش قبلــی،  اطالعــات، ایجــاد ارتبــاط منطقــی ب
کنتــرل چگونگــی ایــن فرآینــد و ایجــاد محیــط یادگیــری مناســب 
مطالــب را یــاد بگیرنــد و عملکــرد تحصیلــی خــود را بــاال ببرنــد 
)27(. فراشــناخت ســبب فراگیــری، ســازمان دهــی و ذخیره ســازی 
دانــش و ســهولت بهــره بــرداری از آن هــا، برنامــه ریــزی، نظــارت 
ــاب  ــالش، انتخ ــوه ت ــت، نح ــم وق ــت در تنظی ــرل، مدیری و کنت
محیــط مناســب بــرای  مطالعــه و کمــک گرفتــن از افــراد دیگــر، 
ــته  ــامحه، برجس ــا مس ــل ی ــاب از تعل ــراب و اجتن ــرل اضط کنت
نمــودن اطالعــات و مــرور مجــدد  مطالــب آمــوزش داده شــده را 

ــه همــراه دارد )28(.  ب

نتیجه گیری
آمــوزش گروهــی “راهبردهــای آمــوزش فراشــناخت” و “یادگیــری 
ــی  ــدی تحصیل ــش خودکارآم ــب افزای ــئله” موج ــر مس ــی ب مبتن
ــی   ــوزش گروه ــه آم ــه اینک ــه ب ــا توج ــود. ب ــی ش دانشــجویان م
هــر 2 روش  موجــب ارتقــای خودکارآمــدی تحصیلــی دانشــجویان 
ــدی  ــود خودکارآم ــبب بهب ــن 2 روش س ــب ای ــود. ترکی ــی ش م
تحصیلــی مــی شــود. اســتفاده از هــر 2 روش آمــوزش گروهــی را 
بــه روانشناســان، مشــاوران و متخصصــان تعلیــم و تربیــت توصیــه 
ــوان  ــی ت ــش م ــای پژوه ــت ه ــود. درخصــوص محدودی ــی ش م
گفــت؛ جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر از دانشــگاه آزاد اســالمی 
واحــد ابهــر گــروه روانشناســی انتخــاب شــده اســت و مســلماً بیــن 
شــهرها و ســایر موسســات آموزشــی از نظــر ســطح توانایــی هــای 
ــا،  ــه ه ــم یافت ــذا در تعمی ــی وجــود دارد، ل ــاوت های ــری  تف یادگی
توجــه بــه تفــاوت هــای هــر منطقــه ضــروری بــه نظــر مــی رســد. 

سپاسگزاری
ایــن مقالــه نتیجــه پایــان نامــه دکتــری دانشــجو ســیما خامــدی 
بــه راهنمایــی آقــای دکتــر غالمحســین انتصــار فومنــی، مصــوب 
http://www.iauz.ac.ir/ بــا کــد 13820702972003  در ســایت
ــی باشــد  ــخ 1397/4/10 م subcontent/details/1072 و در تاری

کــه در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد زنجــان انجــام شــده اســت.  از 
مســئولین دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد ابهــر، همــکاران و اســاتید 
ــن  ــرای ای ــه در اج ــجویانی ک ــژه از دانش ــه وی ــگاه  ب ــن دانش ای

پژوهــش همــکاری نمودنــد، تشــکر و قدردانــی مــی شــود.

تضاد منافع
ــارض منافعــی در  ــه تع ــچ گون ــد هی نویســندگان اظهــار مــی دارن

ــدارد. ــه وجــود ن مــورد ایــن مقال
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