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Background and Aims: The aim of this study was to investigate the relationship 

between meta-cognitive skills and self-regulation with academic performance of senior 

high school students in Isfahan city during academic year 2015-2016. 

Methods: The research is an applied research in terms of objective and 

correlation in terms of the nature. The statistical society of the present study was all 

male and female high school students in Isfahan city including 50707 individuals from 

which 382 students were selected using table of Kerjecy &Morgan and volume 

proportional random stratified sampling method. The tools used in this study were 3 

questionnaire including meta-cognitive skills assessment questionnaire, self- regulation 

questionnaire, academic performance questionnaire. The analysis of data performed by 

the methods of inferential statistics stepwise regression. 

Results: The results show there is a direct significant relation between each of 

the predictor variables (Meta-cognitive and self – regulation) and criterion variable 

(Academic performance), also Meta- cognitive skills can predict Academic 

performance; this was significant predictability for self-regulation skills too. 

Conclusion: Knowing someone about their abilities and Awareness of cognitive 

and Meta cognitive strategies, improved learning and academic performance is 

increased. 
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ی با عملکرد بخشخود نظمی فراشناختی و هامهارتتعیین رابطه  باهدفاین پژوهش  زمینه و اهداف:

 انجام گرفت. 6102-6102تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 

امعه این پژوهش ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی و ازنظر ماهیت همبستگی است. ج :بررسیروش 

آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال 

 MORGANها با استفاده از جدول نفر تشکیل دادند که از بین آن 21515، به تعداد6102-6102تحصیلی 

& KREJCIE  ز دانش نفر ا 286ی متناسب با حجم تعداد اچندمرحلهی اخوشهی ریگنمونهو به روش

ی هامهارتپرسشنامه استاندار ارزیابی  2ها ، از آوری دادهعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمعآموزان به

ی و پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی استفاده شد بود. برای بخشخود نظمفراشناختی، پرسشنامه 

( استفاده Durbin-Watsonآزمون گام،بهها نیز از روش آمار استنباطی )رگرسیون گاموتحلیل دادهتجزیه

 شد
 

نتایج نشان داد که بین هر کدام از متغیرهای پیش بین )مهارتهای فراشناختی و خودنظم : هایافته

بخشی( با متغیر مالک )عملکرد تحصیلی( معنادار مستقیم وجود رابطه دارد؛ همچنین مهارتهای فراشناختی 

ست؛ این قابلیت پیش بینی برای مهارت خودنظم بخشی نیز قابلیت پیش بینی عملکرد تحصیلی را داشته ا

 معنادار بوده است.
 

شناخت شخص درباره تواناییهایش و آگاهی از راهبردهای شناختی و فراشناختی، باعث : گیرییجهنت

 گردد.بهبود یادگیری و افزایش عملکرد تحصیلی می

 اشناختیهای فرخودنظم بخشی، عملکرد تحصیلی، مهارت کلیدی کلمات
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 مهمقد

ین ضروریات زندگی ترمهمیکی از  در دنیای امروز آموزش،

رود؛ بطوریکه بدون آموزش ادامه زندگی در معرض یمبه شمار 

که آموزش، نیازمند هزینه و بودجه ییازآنجاگیرد، یمخطر قرار 

ت، لذا هدف از آموزش تحصیلی دانش آموزان افزایش زیادی اس

مبالغ هنگفتی از درآمد ملی  هادولتعملکرد تحصیلی آنان است. 

 هاخانوادهدهند و عالوه بر آن، یماختصاص  وپرورشآموزشرا به 

های زیادی متحمل ینههزبرای اشتغال به تحصیل فرزندان خود 

ی موفقیت تحصیلی شوند. افزایش عملکرد تحصیلی به معنایم

باشد. موفقیت تحصیلی یعنی اینکه فراگیران تا چه حد در یم

.از جمله عوامل [ 3]اندبودهرسیدن به اهداف دوره آموزشی موفق 

توان به راهبردهای فراشناختی یمیرگذار بر عملکرد تحصیلی تأث

فراشناخت اشاره به دانشی دارد که افراد، درباره .[ 2-5]اشاره کرد 

متخصصان یادگیری معتقدند که ؛ [5-7]خوددارنددهای فکری فراین

توان به یمی فراشناختی مؤثر در یادگیری را هامهارتبسیاری از 

معتقد است که مسائل مهم  De Eadra [8]دانش آموزان آموخت

یادگیری ایجاد شرایط الزم برای   مقولهی آموزشی در هانظامدر 

صیلی فراگیران است. در موفقیت تحصیلی و افزایش عملکرد تح

یت و روان شناسان تربیتی، و تربهای اخیر متخصصان تعلیم سال
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ینه افت تحصیلی و عملکرد درزمی را توجهقابلی هاپژوهش

و  انددادهانجام  هاآنتحصیلی دانش آموزان و متغیرهای مرتبط با 

های متعددی یهنظریادگیری  –بهبود فرایند یاددهی   درباره

راهبردهای یادگیری ابزارهای  هاآنکه در میان  اندهکردعرضه 

مهم برای توانا ساختن دانش آموزان در دستیابی به اهداف 

یله وسبه معموالًشوند. یادگیری فراگیران یمآموزشی تلقی 

گیرد. عوامل متعددی یمقرار  موردسنجش هاآنعملکرد تحصیلی 

دهد. برخی یمر یر قراتأثعملکرد تحصیلی دانش آموزان را تحت 

یت به درنهاو  اندشدهاز این عوامل موجب بهبود عملکرد تحصیلی 

پیشرفت و موفقیت تحصیلی برای دانش آموزان منجر گردیده 

 .[3]شوندیماست و برخی دیگر باعث تضعیف عملکرد فراگیران 

Bieler   وsnowman   دانش افراد  عنوانبهفراشناخت را

شان و چگونگی استفاده بهینه جهت یشناختدرباره فرآیندهای 

ی هامؤلفه. [1]اندکردهدستیابی به اهداف یادگیری تعریف 

ی هامهارتها و باورها و یشهاندترین یکلفراشناختی دربرگیرنده 

شخص  بلندمدتاجرایی مستقل از محتوا هستند که در حافظه 

شوند و به هنگام مواجهه با تکالیف شناختی یماندوخته 

ها و یشهاندشوند .دانش آموزان برای بهینه کردن یمده فراخوان

نظم دهند و این از  خود رامطالعات خود باید همه ابعاد اصلی کار 

گیرد و این امر مستلزم یمیندهای مختلفی صورت فراطریق 

معتقدند   Karinو   Swalenderی است. بخشنظمیادگیری خود 

هایی دگیرنده موقعیتی برای یابخشنظمکه نظریه یادگیری خود 

ها بتواند یادگیری خود را با استفاده از آورد که در آنیمرا فراهم 

راهبردهای یادگیری و انگیزشی بهبود بخشد. چنانچه دانش 

توانند به یمبخشی استفاده کنند، آموزان از فرایندهای خود نظم

و  Zimmerman .درک مطلب مؤثرتری در خواندن برسند

Rosenberg  بخشی را شناسایی کردند که بر عامل خود نظمشش

پیشرفت تحصیلی تأثیر دارند و باعث افزایش عملکرد تحصیلی 

ی یادگیری، هاروشاند از: انگیزه، شوند. این عوامل عبارتیم

مدیریت زمان، محیط فیزیکی، محیط اجتماعی، بازبینی 

 توان بیان کرد کهیمدر پیشینه نظری این تحقیق [ 30]عملکرد

عملکرد تحصیلی به معنای عملکرد تحصیلی به معنای نتیجه و 

آموزش رسمی بوده و  هایفعالیتثمره تالش فرد در رابطه با 

های نظام آموزشی معطوف به این پدیده کوشش  همهدرواقع 

عنوان برون داد نظام آموزشی از عوامل است. عملکرد تحصیلی به

د تحت تأثیر نظام متعددی تأثیر پذیرفته است. یادگیری فر

های های موقعیت یادگیری و تواناییای متشکل از مؤلفهیچیدهپ

را که از سه  3pالگوی   Biggsفردی است. بر مبنای این دیدگاه 

شده است برای ها، فرایندها و پیامدها تشکیلزمینهپیش  مؤلفه

های بینی عملکرد تحصیلی ارائه نموده است. مؤلفهپیش

امل دو بعد عوامل مربوط به یادگیرنده )دانش ها شزمینهپیش

پیشین، توانایی و سبک یادگیری( و عوامل مربوط به بافت 

ی تدریس و ارزشیابی ( است. هاروشآموزشی)محیط یادگیری، 

های یادگیرنده و رویکردهای ی فرایندها بر فعالیتهامؤلفه

های یادگیرنده و موقعیت یژگیویادگیری که حاصل تعامل 

زشی است، متمرکز بوده است. پیامدهای یادگیری به آنچه آمو

تحصیلی   دورهیجه  شرکت در یک نتعنوان تواند بهیمیادگیرنده 

نشان دهد، اشاره دارد. پیامدهای یادگیری از دو دیدگاه کمی و 

بررسی است. دیدگاه کمی ناظر بر آموزش معلم محور، کیفی قابل

یه  نظراز طریق نمره است.  انتقال و اکتساب دانش و ارزشیابی

کیفی ناظر به آموزش فراگیر محور و یادگیری چگونه یادگرفتن 

یه  کیفی فرض بر این است که یادگیرندگان نظراست. در 

صورت تجمعی یاد گیرند و با تفسیر و پیوند دادن موضوعات به

زمان با یادگیری شان همیآگاه، اندآموختهجدید به آنچه تاکنون 

یامدهای پ، Biggsپیش روند تغییر کند. بر اساس الگوی  صورتبه

شده توسط یادگیرنده یادگیری از طریق فرایند بکار گرفته

یه  تغییر تمرکز از پارو مطالعات اخیر بر شده است. ازاینتعیین

 و fam. [33]پیامدها، بر فرایندهای یادگیری صورت پذیرفته است 

tylor های لی شامل زیرمجموعهمعتقد بودند که عملکرد تحصی

 باشد:یممتعدد شناختی، هیجانی و انگیزش به تعاریف زیر 

خودکارامدی: احساس اطمینان به توانایی خود در 

 .[ 3]های آموزشیپاسخگویی به مقتضیات تحصیلی و فعالیت

ی از امجموعهتأثیرات هیجانی : واکنش فرد در مقابل 

اعث برانگیختگی فرد هیجانات از قبیل اضطراب و نگرانی که ب

 .. [32]شود

درسی بر  هایفعالیتبرنامه ریزی: توانایی سازماندهی 

مناسب از زمان   استفادهمبنای شخص و قابل اجرا و همچنین 

 صورتبهیزی روشی است ربرنامهبرای انجام تکالیف آموزشی. 

ها و بها دادن یتفعال موقعبهو  بهترچهکه برای انجام هر  گامبهگام

 .[31]انجام شود وقتبه

فقدان کنترل پیامد: اعتقاد به این امر که افزایش 

 یجه  دلخواه نشود.نتفرد منجر به کسب  هایفعالیت

یزه  انگبیشتر و   مطالعه منظوربهانگیزش: نیرو بخشی رفتار 

آوردن شغل مناسب و  به دستتحصیلی برای کسب نمره باالتر، 

و دانش  هامهارتع و بهبود مطالعه برای کسب اطال صرفاًیا 

 .[31]عمومی
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که  هاستسالرو عملکرد تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن ازاین

است و ساالنه سهم زیادی  وپرورشآموزشموردتوجه متخصصان 

را به خود اختصاص داده است. آموزش راهبردهای  هاپژوهشاز 

یمی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثر خودتنظیادگیری 

، رشد شناختی، عاطفی، اخالقی و اجتماعی آنان را بهبود گذاشته

از توانایی خود، با موفقیت  آموزدانش.برداشت [35]بخشیده است

از توانایی و  آموزدانشتحصیلی او در ارتباط است. چنانچه 

شایستگی خود، برداشت مثبت داشته باشد، در امور تحصیلی 

یی که هاآنابل است. در مق ترموفقانجام تکالیف،  ازجمله

، در تحصیل از اندکردههای خود را در سطح پایینی ارزیابی یتقابل

 [.36]موفقیت کمتری برخوردارند

Russmussan   یم در خودتنظمعتقد است یادگیرندگان

دانند چگونه فرایندهای یمدانش فراشناختی مهارت داشته و 

ذهنی خود را در جهت پیشرفت و اهداف فردی سوق دهند . 

یزی، خود ربرنامههمچنین در مراحل مختلف یادگیری اقدام به 

 [.37]اندکردهی خود سنجی و خودکنترلنظارتی، 

فراشناخت تفکر در مورد تفکر است  ازآنجاکهاز سویی دیگر 

کند بنابراین کسانی یمشناخت فرد را منعکس   گسترهو توانایی 

 ترموفقباید یم، کنند یمکه از این توانایی به نحو احسن استفاده 

های شناختی همیشه از سایر افراد باشند. در بررسی فعالیت

ی است که از این توانایی استفاده مطلوب کسانآنبرتری از 

ی بسیاری از محققان مندعالقهبنابراین یکی از دالیل  [.38]اندکرده

به حیطه فراشناخت آن است که معتقدند این حوزه تلویحات 

ی هامهارترود که یمتعلیم و تربیت دارد. گمان مهمی در میدان 

 ازجملههای شناختی فراشناختی نقش مهمی در انواع فعالیت

تبادل کالمی اطالعات، درک مطلب خواندن، انگیزش پیشرفت، 

آموزی، ادراک، توجه، حافظه، حل درک کالمی، نوشتن، زبان

 .[31]مسئله، شناخت اجتماعی، بازی کرده است

و همکاران در مورد عوامل مؤثر   Vangیل، حلفرا تدر یک 

عامل مؤثر  228بر یادگیری دانش آموزان، نشان دادند که از میان 

یر را تأثدر یادگیری، فرایندهای شناختی و فراشناختی بیشترین 

 [.20]بر یادگیری دانش آموزان دارند

felawell  ،معتقد است که هدف اساسی آموزش فراشناختی

ی است تا فراگیران یادگیرندگان مستقل دآموزخوی و خودکنترل

شان را در جهت شوند که بتوانند فرایندهای شناختی و یادگیری

شده  خود، هدایت، نظارت و اصالح کنند. آموزش اهداف تعیین

و راهبرهای شناختی و فراشناختی به دانش آموزان در  هامهارت

دالیل های متعدد توانسته است مؤثر باشد. یکی از ینهزم

یطه  فراشناخت آن است حی بسیاری از پژوهشگران به مندعالقه

که معتقدند این حوزه تلویحات مهمی در میدان تعلیم و تربیت 

های پژوهشی ناظرند بر معتقدند که یافتهkarin و  eslondدارد. 

اینکه بسیاری از مشغالت دانش آموزان در امر یادگیری به 

اشناختی آنان مربوط است. ی ضعیف شناختی و فرهامهارت

ی هامهارتنشان داده است که بخش مهمی از  هاپژوهش

و همکاران  massenاند. پژوهش یآموختنشناختی و فراشناختی 

دهد که آموزش این راهبردها، نتایج مهمی را به دنبال یمنشان 

ی هامهارتآورد. نتایج این محققان بیانگر آن بود که آموزش یم

ی در پیشرفت تحصیلی و توجهقابل طوربهشناختی شناختی و فرا

آمیز تکالیف درسی دانش آموزان مؤثر است. لذا این یتموفقانجام 

که عالوه بر اینکه خودشان  اندکردهمحققان به معلمان پیشنهاد 

ی مؤثر یادگیری و مطالعه آشنایی کامل داشته هامهارتباید با 

را به دانش آموزان آموزش  هامهارتبایستی این یمباشند، بلکه 

ها توصیه نمایند. داده و استفاده از این راهبردها را به آن

فکر کردن و آگاه شدن از   دربارهکه فراشناخت به تفکر ییازآنجا

فرایند آموزش و یادگیری و به کار بردن آن در آموزش مربوط 

شود، بنابراین معلم دارای نقش کلیدی و ساختاری در توسعه یم

 [.23]های فراشناختی استیآگاهفزایش اطالعات و و ا

   Bamisterو  Vohsبخشی نیز  در رابطه با خود نظم

بخشی )خودتنظیمی(روشی برای تغییر معتقدند که خود نظم

افکار، احساسات، تمایالت و اعمال فرد و دادن نظم و معنا به 

 .[22]زندگی روزانه است تا انسان بتواند به اهداف باالتری برسد

ها، از آن  موردعالقهبیشتر موفقیت افراد در رسیدن به اهداف 

ها، تعیین طریق مهارت در تنظیم شناخت، عواطف و رفتار آن

 .[21]شودیم

Pintrich  بخشی شامل معتقد است که یادگیری خود نظم

ی هاشناختبرند تا یمراهبردهایی است که دانش آموزان به کار 

همچنین راهبردهای مدیریتی است که خود را تنظیم کنند و 

در  تنهانه. امروزه، اندبردهها برای کنترل یادگیری خود بکار آن

ی مربوط به روانشناسی، بر هاحوزهحوزه هیجانات، بلکه در تمامی 

بخشی تأکید گردیده است. آموزش خود اهمیت خود نظم

عنوان سیستم انگیزشی پویای تنظیم اهداف و بخشی بهنظم

ترش راهبردها، بر ای رسیدن به اهداف است، همچنین گس

عنوان عوامل اصلی سیستم ی هیجانی است که بههاپاسخمدیریت 

انگیزشی پویای تنظیم اهداف و گسترش راهبردها، برای رسیدن 

ی هیجانی است که هاپاسخبه اهداف است، همچنین مدیریت 

شناختی  عنوان عوامل اصلی سیستم انگیزشی، به فرایندهایبه

بخشی، یادگیرنده را درگیر . از طرفی خود نظم[22]مربوط است
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یمی خودتنظفعال، رفتار خود را به انجام  طوربهکند که یم

اهداف، هدایت کند و به بازخورد عاطفی، شناختی، انگیزشی و 

رفتاری، برای تغییر راهبردها و رفتارها وابسته است. در کل 

های فعالی هستند که ، یادگیرندهبخشیهای خود نظمیادگیرنده

بخشی مانند تنظیم هدف، خود فرایندهای مختلف خود نظم

یابی را با راهبردهای تکلیفی و باورهای خودارزمشاهده گری و 

  [.21]کنندیمیزشی، مانند خودکارامدی، جذب خود انگ

بخشی با ارتقاء سالمتی در ارتباط بوده و در خود نظم

ای دارد و تغییراتی در عادات شخصی یژهوکنترل سالمتی اهمیت 

ی خود هامهارتکند که چنین تغییراتی بدون یادگیری یمایجاد 

 [.25]بخشی و اجرا وابسته به آن ممکن نیست. نظم

یژه کسانی که در وبهیده  روانشناسان شناختی، عقبه 

، فرایندهای فراشناختی بر اندکارکردهچارچوب پردازش اطالعات 

جرایی، طراحی عملکرد، بازبینی، وارسی و تنظیم رفتارها عملیات ا

و جهت حل مسئله تأثیر گذاشته است. بنابراین فراشناخت با خود 

بخشی رابطه دارد، زیرا دانش و آگاهی نسبت به فرایندهای نظم

شناختی باید موجب استفاده از آن به هنگام حل مسئله شود که 

گرفته است. خود  بخشی صورتاین امر از طریق خود نظم

بخشی عبارت است از ظرفیت فرد برای تعدیل رفتارها بر نظم

دیگر، یانببهاساس شرایط و تغییرات محیطی درونی و بیرونی و 

خود  [ .26]ی رفتار بر طبق اهداف دهسازمانظرفیت شخص برای 

ی از یادگیری و عملکرد اجنبهبخشی شناختی و هیجانی ، نظم

 .[ 2]ن در کالس درس استتحصیلی دانش آموزا

 Pintrich  بخشی چند معتقد است که یادگیری خود نظم

مؤلفه دارد که راهبردهای شناختی، فراشناختی  و مدیریت منابع 

بخشی و کنترل فراشناخت خود نظم  رابطه.  هاستآنین ترمهم

با یادگیری مثبت و ارتباط فرایندهای فراشناختی بازبینی و 

یزی ، ربرنامهبخشی با ت. راهبردهای خود نظمکنترل تعاملی اس

. فراشناخت با خود [27]مثبت دارند  رابطهینی خود بازبتالش و 

ی هاسالرو در .ازاین[28] بخشی وخودکارآمدی رابطه داردنظم

ی زیادی هاپژوهشاخیر متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسان، 

ها ی مرتبط با آنرا در زمینه افت تحصیلی، یادگیری و متغیرها

های یهنظربهبود فرایند یاددهی، یادگیری   دربارهو  انددادهانجام 

یه  یادگیری نظرها، یهنظر. یکی از این اندکردهمتعددی عرضه 

بخشی از های یادگیری خود نظمیهنظربخشی است. خود نظم

نشأت گرفته است  Albert Banduraیه  شناختی اجتماعی نظر

لی این نظریه آن است که هر فردی حاصل تعامل اص  مفروضهکه 

دسته متغیرهای شخصی، محیط و رفتار است. بر اساس این  1

یله  فرایندهای شخصی تعیین وسبخشی تنها نظریه، خود نظم

یوه  تعاملی تأثیر شنگردید، بلکه از عناصر محیطی و رفتاری به 

ر این پذیرفته است. قدرت نسبی تأثیرات خود، محیط و رفتار د

ی شخصی برای هاتالش، توانسته است از طریق گانهسهتعامل 

بخشی، پیامدهای رفتاری عملکرد و تغییرات در محیط خود نظم

 [.21]تغییر کند

ی متعددی در راستای عوامل مرتبط یا هاپژوهشتاکنون 

ی مختلف هادورهمؤثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان در 

ی جدول هاپژوهشتوان به یم ملهازجاست.  شدهانجامتحصیلی 

دانش فراشناختی این است  رو یکی از مزایایازاین .توجه نمود 3

لحظه فعالیت یادگیری خود و بهلحظه قادر است از فراگیرکه 

ضعف خودش و  چگونگی پیشرفت کارش آگاه باشد و نقاط قوت

بخشی نیز در این راستا خود نظم .[12-11]شناسایی کندرا 

های فراشناختی، انگیزشی و رفتاری در میزان فعالیت  ندهدهنشان

در کنترل یادگیری  آموزدانشفرآیند یادگیری است و توانایی 

ی و خود فراشناختی هامهارت.از سویی دیگر [16،15]است

ها با یادگیری و پیشرفت تحصیلی، همواره رابطه آنبخشی و نظم

برخی مفاهیم  یجتدرتوجه پژوهشگران را به خود جلب کرده و به

پژوهشی در تحقیقات  یرهایمتغ  مرتبط با آن نیز پا به عرصه

 .[17]اندمربوط به آموزش و یادگیری نهاده

ی جدید نشان از آن دارند که هاپژوهشها و یهنظررو ازاین

بخشی در به یادسپاری مطالب ی فراشناختی و خود نظمهامهارت

 .[18-11]رفته استمؤثر به شمار  شدهتجربهآموخته و 

ی هابرنامهپژوهش حاضر این است  که  مسئلهحال 

بخشی را ی فراشناختی و خود نظمهامهارتآموزشی مبتنی 

مستقیم به دانش آموزان آموزش داد و باعث بهبود  طوربهتوان یم

حاکی  هاپژوهشپیشرفت تحصیلی آنان شد؛ از سویی دیگر نتایج 

دانش، بلکه چگونگی استفاده از این آموختن  تنهانهاز آن است که 

چگونگی  ازآنجاکهراهبردها نیز در یادگیری مهم است. اما 

استفاده از این راهبردها کمتر به دانش آموزان آموزش داده 

چگونگی استفاده از این راهبردها را  تنهانهشود، دانش آموزان یم

 ارند.کمتر اطالعی از این راهبردها د عموماًآموزند، بلکه ینم

که عملکرد تحصیلی برای والدین و همچنین ییازآنجابنابراین 

آینده خود فرزندان دارای نقش و ارزش کتمان ناپذیری است 

در انتخاب راهبردهای بهتر  موردنظریجه تعیین رابطه درنت

آموزشی و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان، بسیار مهم و 

 آمدهدستبهبه اینکه نتایج  یر به سزایی دارد و نیز با توجهتأث

ینه  عملکرد تحصیلی دانش زمی در اتازهتوانسته است رویکرد 

 آموزان فراهم سازد، انجام پژوهش فوق الزامی بوده است.
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 های پژوهشیشینهپ 2جدول

 های پژوهشیافته عنوان پژوهش نام خانوادگی نویسنده

Babaee &etal[10] 
های جمعیت یژگیو فراشناختی و –راهبرهای شناختی 

 شناختی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

وجود رابطه مثبت و معنادار بین راهبردهای شناختی و 

 فراشناختی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

Heidari & etal[37] 

نقش خودکارامدی، خودتنظیمی )راهبردهای شناختی و 

در عملکرد تحصیلی دانش آموزان  نفسعزتفراشناختی ( و 

 ی شهرکردهارستانیدبعلوم تجربی در   رشتهل سوم سا

خودتنظیمی و خودکارامدی) از راهبردهای فراشناختی( در 

 تبیین واریانس عملکرد تحصیلی سهم داشته است.

 

Baneshi & etal[13] 
ی اواسطهاهداف پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی نقش 

 هیجانات تحصیلی و خودتنظیمی

هیجان اضطراب و خودتنظیمی دانش  هواسطبهاهداف تبحری 

دار است، اما اهداف عملکردی یمعنیرمستقیم غآموزان دارای اثر 

 داری بر عملکرد تحصیلی نیست.یمعنیرمستقیم و غدارای اثر 

Salahshoori & etal 
[12] 

یم در خودتنظی انگیزشی و راهبردهای یادگیری هامؤلفه  رابطه

 ره متوسطهعملکرد تحصیلی دانش آموزان دو

های شناختی و فراشناختی، خودکارامدی، انگیزش بین مؤلفه

 مثبت وجود دارد .  رابطهدرونی، 

Salarifar&Pakdaman 
 ی فراشناخت در خود نظم جوییهامؤلفهنقش  [27]

ارتباط مثبت و معناداری میان فراشناخت )آگاهی فراشناخت، 

یلی وجود ی، راهبردهای شناختی ( و عملکرد تحصنیبازب خود

 دارد.

Paakdaman[11] بخشی در دانش آموزانخود نظم 

و فرایندهای  کندیمی زیربرنامهیادگیرنده خود نظم بخش 

شناختی، انگیزشی، عاطفی، رفتاری و موقعیتی خودش را کنترل 

 و ارزیابی می کندتا عملکردش را بهینه سازد.

Safari & 

marzooghi[11] 
ی فراشناختی در عملکرد هامهارتبررسی تأثیر آموزش 

 های فراشناخت دانش آموزان مقطع راهنمایییآگاهتحصیلی و 

های فراشناختی در یآگاهنمرات پیشرفت تحصیلی و میزان 

 گروه آزمایش به شکل معناداری از گروه گواه بیشتر بود.

dyaz [15] 
بررسی اثرات راهبردهای فراشناختی برای کمک به 

 کاهش مشکالت مربوط به حفظ لغاتیادگیرندگان جوان در 

آموزش استراتژی فراشناختی به مهارت حفظ واژگان کمک کرده 

قادر به افزایش آگاهی خود در مورد  کنندگانشرکتاست و 

برخی از راهبردهای یادگیری و استفاده از راهبردهای 

 فراشناختی برای افزایش یادگیری لغات خود بودند.

karly [16] 
ت توانسته است بر تکرار  تمرینات ریاضی اثر چگونه فراشناخ

 بگذارد

فراشناخت توانایی یادگیری را بهبود بخشیده است و موجب 

 دستیابی به موفقیت تحصیلی شده است.

Meirav [17] 

 

بخشی در حل فراشناخت، انگیزه و احساسات: سهم خود نظم

مسائل ریاضی)توسعه، بررسی و مقایسه یادگیری خود 

ا استفاده از تنظیم فراشناختی  و مقررات انگیزشی بخشی بنظم

 و عاطفی(

ی مشابهی را در تمام مشکالت نشان هاشرفتیپ هاگروهدر پایان 

ی فراشناختی هاجنبهرا در  هاشرفتیپبهترین  MCدادند. گروه 

را  هاشرفتیپبهترین  MEبخشی نشان دادند و گروه خود نظم

 بخشی نشان دادندنظم ی انگیزشی و عاطفی خودهاجنبهدر 

boric  وsorik [18] بخشینقش آزمون امیدواری و ناامیدی در یادگیری خود نظم 

راهبردهای سطح باال)راهبردهای فراشناختی( دانش آموزان را به 

، رساندیمپیامدهای موفقیت و پیشرفت تحصیلی باالیی 

راهبردهای سطح پایین به پیشرفت تحصیلی سطح  کهیدرحال

 نی منجر شد.پایی

penk [11] 
بررسی رفتار یادگیری خود نظم بخش دانشجویان دانشگاه با 

 هاعملکرد تحصیلی آن

بین استفاده فراگیران از راهبردهای شناختی و فراشناختی با 

پیشرفت تحصیلی آنان همبستگی معناداری وجود 

دارد.یادگیرندگانی که از راهبردهای شناختی سطح باال یا 

های ، در فعالیت اندکردهفراشناختی استفاده راهبردهای 

 .اندافتهیدستیادگیری خود به پیشرفت باالتری 

marcia  وkaroly[10] 
، رابطه بین 23بخشی، مهارت فراشناخت در قرن خود نظم

 فراشناخت و موقعیت تحصیلی دانش آموزان در معرض خطر

معرض ی فراشناختی و موفقیت دانش آموزان در هامهارتبین 

ی فراشناختی و خود هامهارتخطر رابطه وجود دارد و افزایش 

عملکرد تحصیلی دانش آموزان در  شیافزابخشی موجب نظم

 معرض خطر گردید.

Jaafar [13] 
بررسی خودکارامدی ریاضی و دانش فراشناختی در نزد دانش 

 آموزان

استفاده کردند از  ی که از راهبردهای فراشناختیآموزاندانش

 لکرد تحصیلی بهتری برخوردار بودند.عم
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، در زمینه متغیرهای فوق نشان شدهانجامهای یبررسنتایج 

یی هم که هاپژوهشیژه وبهو  بوده یدجد نسبتاًداد که این حوزه 

صورت جداگانه هر است، بیشتر به شدهانجامها ینهزمدر این 

ی ی قرار داده است و در این پژوهش سعموردبررسمتغیر را 

ی هامهارتبین  چندگانهاختصاصی به روابط  طوربهگردیده که 

بخشی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان فراشناختی و خود نظم

 دوره دوم متوسطه شهر اصفهان پرداخته شود.

های پیشینه نشان داد که تمامی همچنین بررسی 

راهبردهای یادگیری با  رابطهی گذشته به بررسی هاپژوهش

و نمره  اندپرداختهنش آموزان در یک درس خاص عملکرد دا

 عنوانرا بهدانش آموزان در یک درس مانند ریاضی یا زبان یا ... 

و  اندگرفتهمالکی برای عملکرد تحصیلی دانش آموزان در نظر 

ی فراشناختی و خود هامهارتتاکنون پژوهشی به بررسی رابطه 

عملکرد تحصیلی  عنوان راهبردهای یادگیری( بابخشی ) بهنظم

دانش آموزان در تمامی دروس یک دوره نپرداخته است و 

که در دوره متوسطه افزایش عملکرد تحصیلی الزم و ییازآنجا

که اکثر دانش آموزان در این دوره با افت یدرحالضروری است و 

ی بسیار حساس ادورهشوند و اینکه این دوره، یمتحصیلی مواجه 

طلبد که یمپس تحقیقات زیادی  برای دانش آموزان است؛

تواند مرتبط با بهبود عملکرد تحصیلی یمبررسی کند چه عواملی 

یرگذار باشد. پژوهش حاضر در راستای ارتقای تأثدانش آموزان 

ی هامهارت  رابطهی موجود به بررسی هاپژوهشنتایج 

بخشی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان فراشناختی و خود نظم

 پردازد.یم

 بررسی  روش

از جهت هدف، کاربردی است و چون  موردنظرپژوهش 

ی فراشناخت و خود هامهارتمحقق به تعیین بررسی رابطه بین 

بخشی با عملکرد تحصیلی پرداخته است، لذا روش پژوهش از نظم

آموزان دوره نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش

نفر در سال  50707تعداد دوم متوسطه شهر اصفهان بوده که به 

باشند. برآورد حجم نمونه در پژوهش می2035-2036تحصیلی

 182تعداد  MORGAN &KREJCIE حاضر با استفاده از جدول

 نفر برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند.

انتخاب افراد  منظوربهی در این پژوهش ریگنمونهروش  

های ی با ناحیهاچندمرحلهی اخوشهی ریگنمونهنمونه از روش 

و جنسیت دانش آموزان و از جدول کرجسی و  وپرورشآموزش

که ذکر گردید تعداد  طورهمانمورگان، استفاده گردیده است. 

نفر محاسبه گردیده است. ابتدا  182نمونه جهت انجام پژوهش 

 1ناحیه،  6شهر اصفهان از بین  وپرورشآموزشبا مراجعه به 

صورت ( به 1و  1و  2ناحیه  وپرورشآموزشاداره ناحیه آموزشی )

تصادفی و با توجه به حجم ناحیه انتخاب گردید و سپس با 

 با حجمی متناسب اچندمرحلهی اخوشهی ریگنمونهاستفاده از 

دوره دوم متوسطه  آموزدانشنفر  81(، تعداد 2مطابق با جدول )

داد دختران به انتخاب گردید که با توجه به درصد تع 2از ناحیه 

اصفهان، تعداد  2درصد در ناحیه  11درصد در برابر  60پسران 

نفر دختر از این ناحیه جهت انجام تحقیق  18نفر پسر و  15

نفر  351تعداد  کالًاصفهان نیز  1حاضر انتخاب گردید. در ناحیه 

با توجه به محاسبات فوق انتخاب گردید که با توجه به  آموزدانش

درصد در برابر  18ختران به پسران در این ناحیه اینکه درصد د

نفر دختر از این ناحیه  76نفر پسر و  81درصد بود تعداد  52

 انتخاب گردید. 

اصفهان نیز با توجه به تعداد کل دانش آموزان  1در ناحیه 

را تشکیل  گانهششدرصد دانش آموزان نواحی  22این ناحیه که 

انتخاب گردید که با توجه به  موزآدانشنفر  310داده است، تعداد 

درصد در برابر  17اینکه درصد دختران به پسران در این ناحیه 

نفر دختر از این ناحیه  67نفر پسر و  71درصد بود، تعداد  52

آوری جمع منظوربه جهت انجام این پژوهش انتخاب گردید.

 است شدهاستفادهاز چهار پرسشنامه استاندارد  ازیموردناطالعات 

 که در زیر آمده است:

های فراشناخت از پرسشنامه برای سنجش مهارت

Shaterian mohammadi  اصلی شناختی و  مؤلفهگویه و دو  15با

، حیطه سؤالشناختی شامل حیطه دانش با یک  مؤلفهعاطفی)

 6، حیطه تحلیل با سؤال 1، حیطه کاربرد با سؤال 36فهمیدن با 

عاطفی شامل حیطه  مؤلفهو  سؤال 1و حیطه ارزیابی با  سؤال

، حیطه سؤال 5، حیطه پاسخ دادن با سؤالدریافت کردن با یک 

 2با  هاارزشو حیطه سازماندهی  سؤالارزش گذاشتن با یک 

، تا 2=وجهچیهبه، 3=دانمینم)Likertی ادرجهپنج( در طیف سؤال

 .باشدیم( 5=طورنیهم کامالًو  1=باًیتقر، 1حدودی=

بخشی بخشی از خود نظمی خود نظمبررس منظوربه

 مؤلفه 1و  سؤال 13( نسخه استاندارد با  SRQ – Aتحصیلی )

ی فکندرونتنظیم  مؤلفهگویه،  8بیرونی با  میتنظ مؤلفهشامل) 

 مؤلفهگویه و  7با  شدهمشخصتنظیم  مؤلفهگویه،  1شده با 

، 3درست نیست= اصالًگویه  بر اساس طیف ) 7انگیزش ذاتی با 

( 1، خیلی درست=1درست= نسبتاً، 2یلی درست=نه خ

 است. شدهاستفاده

بررسی عملکرد تحصیلی از پرسشنامه سنجش  منظوربه

شامل)  مؤلفه 5در  سؤال 18با  tylorو  famعملکرد تحصیلی 
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 مؤلفهگویه،  8ی خودکارآمدی و تأثیرات هیجانی با هامؤلفه

گویه و  1امد با فقدان کنترل پی مؤلفهگویه،  36ی با زیربرنامه

، 3خیلی کم=) Likertگویه( بر اساس طیف  32انگیزش با  مؤلفه

( استفاده شد. برای 5و خیلی زیاد= 1، زیاد=1، تاحدی=2کم=

 Spss v22آماری افزارنرمبا استفاده از  هاداده لیوتحلهیتجز

(IBM, Armonk, NY, USA)   از روش آمار استنباطی

 ده شد.( استفاگامبهگام)رگرسیون 

  هایافته

 صورتبهدر این پژوهش  کنندهشرکتنفر  182از مجموع 

پسر بودند. با توجه به  آموزدانش313دانش دختر و  313مساوی 

بین جهت رسیدن به هدف پژوهش متفاوت بودن متغیرهای پیش

گام استفاده گردید که نتایج آن در بهاز روش رگرسیون گام

 .مشاهده استجداول زیر قابل

و مقدار معناداری  2از جدول  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

های است و مهارت آمدهدستبهولیو که در هر دو مرحله صفر -پی

بخشی توانسته عملکرد تحصیلی فراشناختی و خود نظم

شود ارتباط بین بینی کند، نتیجه میآموزان را پیشدانش

کرد تحصیلی بخشی با عملهای فراشناختی و خود نظممهارت

باشد و مدل رگرسیون مدلی داری میآموزان، ارتباط معنیدانش

بخشی قادر های فراشناختی و خود نظمباشد و مهارتمعنادار می

 آموزان است.بینی عملکرد تحصیلی دانشبه پیش

 گامبهگاممعناداری مدل رگرسیون  1جدول 

 سطح معناداری آمارهF  میانگین مربعات مجموع مربعات بینمتغیر پیش مدل

 های فراشناختیمهارت 3

 000/0 113/62 122/33 122/33 رگرسیون

   381/0 150/58 باقیمانده

    171/70 کل

 بخشیخود نظم 2

 000/0 786/15 135/6 810/32 رگرسیون

   371/0 511/57 باقیمانده

    171/70 کل

 متغیر وابسته: عملکرد تحصیلی

 گامبهگامه مدل رگرسیون خالص 3جدول 

 مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی بینمتغیر پیش مدل
 هاآماره

Fآزمون دوربین واتسون 2آزادی درجه 3درجه آزادی  تغییرات 

  122 3 113/62 362/0 101/0 های فراشناختیمهارت 3

 010/2 123 3 851/7 382/0 127/0 بخشیخود نظم 2

 کرد تحصیلیمتغیر وابسته: عمل

 

دهد که یم( نشان 1از جدول ) آمدهدستبهنتایج 

 2/38بخشی در گام دوم، های فراشناختی و خود نظممهارت

، رادارندآموزان بینی عملکرد تحصیلی دانشدرصد توانایی پیش

همچنین یکی از مفروضاتی که در رگرسیون خطی مدنظر قرار 

دیر واقعی و مقادیر گیرد، استقالل خطاها )تفاوت بین مقامی

شده توسط معادله رگرسیون( از یکدیگر است. بینییشپ

که فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر یدرصورت

همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون خطی وجود 

بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون  منظوربهندارد، 

Durbin-Watsonدید. آماره استفاده گر Durbin-Watson تا  0بین

ها همبستگی متوالی وجود نداشته باشد. اگر بین باقیماندهمی 1

نزدیک باشد. اگر به صفر نزدیک  2باشد، مقدار این آماره باید به 

نزدیک باشد  1همبستگی مثبت و اگر به  دهندهنشانباشد 

اره اگر این آم درمجموعباشد. یمدهنده همبستگی منفی نشان

باشد جای هیچ نگرانی نیست که در این فرضیه  5/2تا  5/3بین 

باشد و آمد که بسیار مناسب می به دست 010/2مقدار این آماره 

 های پژوهش دارد.نشان از برازش مدل رگرسیونی با داده

های زیربنایی و اساسی جهت از سویی دیگر یکی از فرضیه

های با داده مناسب بودن و برازش مناسب مدل رگرسیون

( از توزیع نرمال است. که  پژوهش، پیروی کردن خطاها ) 

گردد. اگر جهت بررسی آن از نمودار احتمال نرمال استفاده می

ها را در مقابل احتمال صعودی مرتب کرده و  صورتبهرا  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             8 / 12

https://edcbmj.ir/article-1-1096-fa.html


 3116 اردیبهشت –فروردین▐ 3 شماره 30 سال▐مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 

333 

 

یباً روی یک خط راست قرار تقررسم کنیم، نقاط بایستی  تجمعی

تواند بزرگ در این نمودار می  اندهموجود یک یا چند  گیرند.

)دور از خط راست( باشد که  دورافتادهای از وجود نقاط نشانه

که ییازآنجابایستی در مورد این نقاط تفحص بیشتری انجام شود. 

ی رگرسیون و همچنین هاآزمونبرای  Fو tی هاآماره  محاسبهدر 

ا استفاده فواصل اطمینان، از فرض نرمال بودن خطاه  محاسبهدر 

تواند روی توزیع نرمال می ی بزرگ ازهاانحرافکنیم لذا یم

یر زیادی بگذارد. عالوه بر تأث آمدهدستبهصحت و اعتبار نتایج 

تر یا یکباری هادنبالههای با که خطاها از توزیعیدرصورتاین 

تر از توزیع نرمال پیروی کنند، ممکن است برازش کمترین پهن

ها حساس باشد. سبت به تغییر کوچکی در دادههای دوم نتوان

یک روش ساده برای بررسی فرض نرمال بودن رسم نمودار 

مشاهده  3 نمودارکه در طورهمانها است. احتمال نرمال مانده

یباً تقرگردد، تمرکز نقاط پیرامون این خط بسیار زیاد بوده و می

خط راست  و نقاط دورافتاده از اندقرارگرفتهروی یک خط راست 

گردد، بنابراین توزیع خطاها از توزیع نرمال پیروی مشاهده نمی

کند و مدل رگرسیون فرضیه فرعی اول پژوهش، برازش بسیار می

 ها دارد.مناسبی با داده

 

 احتمال نرمال خطاها در مدل رگرسیون .2نمودار
 

گردد در گام دوم از مشاهده می 1طور که در جدول همان

ولیو  -های فراشناختی با مقدار تیگام، مهارتبهرگرسیون گام

-بخشی با مقدار تیو خود نظم 000/0و سطح معناداری  553/5

 15در سطح اطمینان  005/0و سطح معناداری   802/2ولیو 

بینی متغیر وابسته عملکرد درصد به طرز معناداری توان پیش

با و معادله خط رگرسیون آن  آموزان رادارنددانشتحصیلی 

+ خود  101/3باشد. زیر می صورتبهیب غیراستاندارد ضرا

= عملکرد  266/0های فراشناختی + مهارت 313/0بخشینظم

 آموزان.تحصیلی دانش

 یب مدل رگرسیون فرضیهضرا 4جدول 

 بینمدل متغیر پیش
 ضرایب غیراستاندارد

 سطح معناداری آمارهT ضرایب بتای استاندارد
 یهم خطآماره 

 ضریب هم خطی تلرانس طای معیارخ بتا

3 
   000/0 131/31  316/0 017/2 ضریب ثابت

 000/3 000/3 000/0 811/7 101/0 012/0 112/0 های فراشناختیمهارت -

2 

   000/0 186/32  351/0 101/3 ضریب ثابت

 121/3 755/0 000/0 553/5 122/0 018/0 266/0 های فراشناختیمهارت -

 121/3 755/0 005/0 802/2 361/0 050/0 313/0 بخشیمخود نظ -

 

 بحث

ی فراشناختی و خود هامهارت آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

بخشی توانسته است عملکرد تحصیلی دانش آموزان را نظم

ی فراشناختی هامهارتتوان گفت که یمبینی کند، بنابراین پیش

آموزان، دارای ارتباط تحصیلی دانش  با عملکردبخشی و خود نظم

دار بوده است و یمعندار است و مدل رگرسیون مدلی یمعن

بینی بخشی قادر به پیشی فراشناختی و خود نظمهامهارت

از  هرکدامعملکرد تحصیلی دانش آموزان است. همچنین بین 

بخشی( با ی فراشناختی و خود نظمهامهارتبین )یشپمتغیرهای 

مستقیم  معناداررابطه  دودوبهتحصیلی(متغیرهای مالک )عملکرد 

ی فراشناختی و خود هامهارتوجود داشته است؛ همچنین 

بینی عملکرد تحصیلی را داشته است. بخشی قابلیت پیشنظم

ی فراشناختی و هامهارتنشان داده است که  آمدهدستبهنتایج 

بینی درصد توانایی پیش 2/38بخشی در گام دوم، خود نظم

 .  رادارندصیلی دانش آموزان عملکرد تح

ی داخلی هاپژوهشنتایج حاصل از این پژوهش حاضر با  

؛ Baneshi & etal؛ Heidari & etalپژوهش  ازجمله

Salahshory& etal ؛ Salaryfar & etal ؛Moftekhari & etal ؛

Safari & mazooghi[.12،27،11،37،13]، همسو بوده است 

؛  Meirav؛ karly؛  diazهای خارجی همچنین با پژوهش

boric  وsorik  ؛penk (marcia  وkaroly  ؛Jaafar در راستای
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بخشی و ی فراشناختی و خود نظمهامهارتبودن  آموزشقابل

 [.15-10] ی یادگیری نیز همسو بودهابازدهیرات مثبت آن در تأث

 گیرینتیجه

ی فراشناخت و خود هامهارتدر خصوص تبیین ارتباط بین 

گیری کرد یجهنتتوان چنین یمبخشی با عملکرد تحصیلی نظم

بخشی ی فراشناخت و خود نظمهامهارتی که از آموزاندانشکه 

باالیی در یادگیری برخوردار هستند دارای عملکرد تحصیلی 

 Babuو  Mevarech & etal. در این راستا اندبودهباالیی نیز 

بخشی در به نظمی فراشناختی و خود هامهارتکه  دارندنشان

 .[18-11] مؤثر بوده است شدهتجربهیادسپاری مطالب آموخته و 

از سویی دیگر نتایج این پژوهش نشان داد که اکتساب 

به یجه آموزش درنتبخشی ی فراشناخت و خود نظمهامهارت

تأثیر مثبت بر عملکرد  هامهارتآمده است و اکتساب این  وجود

 Skidmoreو  etal hnsonJo[12] &تحصیلی داشت. در این راستا 

& etal[11]  ی فراشناخت و هامهارتبرخورداری از  کهنشان دادن

ین ترمهمبخشی و استفاده کارآمد از راهبردهای آن، از خود نظم

 هامهارتعوامل موفقیت تحصیلی به شمار آمده است، زیرا این 

باعث تسهیل در یادگیری شده و عملکرد تحصیلی فراگیران را 

نیز اعتقاد دارد که  etal Babu[11] &بخشد. همچنین یمهبود ب

هایش و آگاهی از راهبردهای ییتواناشناخت شخص درباره 

شناختی و فراشناختی، باعث بهبود یادگیری و افزایش عملکرد 

 گردد.یمتحصیلی 

های پژوهشی و آموزشی در زمینه یری فعالیتگجهتپس 

ند در ارتقاء سطح یادگیری و توایمبخشی فراشناخت و خود نظم

 هاآموزش، این عالوهبهعملکرد تحصیلی دانش آموزان مؤثر باشد. 

سازد که کنترل بیشتری بر روی عملکرد یمدانش آموزان را توانا 

پیش  ترآگاهانهتحصیلی خود داشته و در مورد یادگیری خودشان 

 روند، چراکه فراشناخت به استعداد درک و کنترل مطلب مورد

است و نقش بسیار مهمی در بهبود و گسترش  شدهگفتهیادگیری 

تواند یمبخشی دارد و عملکردهای شناختی و همچنین خود نظم

ی یادگیری فراگیران را توسعه داده و باعث افزایش هامهارت

 یادگیری مؤثر شود.

هایی را به سمت توجه اولیاء یچهدرنتایج این تحقیق، 

گشاید. از یمتحصیلی دانش آموزان مدارس به میزان عملکرد 

و رویکردها و  هانگرشرسد که یمدیدگاه این پژوهش به نظر 

یدنظر قرار گیرد. تجدی و موردبررسی فعلی آموزش باید هاروش

ی تحول و تجارب جدید برای دانش آموزان باز سوبهباید درها را 

ی جدید و کاربرد نتایج حاصل از هامهارتکرد و با آموزش 

ی فعال و آموزاندانش، معلمانی پویا با نقش راهنما و هاژوهشپ

ی هاراهو آماده برای تحول تربیت کرد، تا آنان بتوانند  جستجوگر

ای را برای مواجهه با مسائل زندگی یشمندانهاندخالق، متفکرانه و 

 در قرن حاضر، همچنین افزایش عملکرد تحصیلی خود، بیابند.

 

 تقدیر و تشکر

این  کنندگانشرکتداند از کلیه یمخود الزم  محقق بر

پژوهش مراتب قدردانی را به عمل بیاورد، همچنین از کلیه 

نمودند،  مندبهرهاساتیدی که ما از با نظرات ارزشمند خود 

 نماییم. یمسپاسگزاری 

 اخالقی هیدییتأ

 ازاد اسالمی واحد اصفهان دانشگاه اخالق کمیته در

 است. شده تصویب )خوراسگان(

 تعارض منافع

نتایج این پژوهش با منافع هیچ سازمان و یا افرادی تعارض 

 ندارد.

 یمنابع مال

 .است گردیده منابع تأمین محقق توسط
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