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 چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر باورهای فراشناخت بر یادگیری محیطی و پیشرفت 

ه باشد. جامعه آماری پژوهش کلیهمبستگی می -باشند. روش پژوهش توصیفیتحصیلی می

باشند و نمونه آماری که از روش نمونه گیری دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان می

پسر( انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطالعات شامل سه  08دختر و  08نفر ) 08تصادفی 

(، یادگیری محیطی راف و 4880هاتون،  –پرسشنامه باورهای فراشناخت )ولز و کاترایت 

( است و برای 7994( و پیشرفت تحصیلی دانش آموز)ساعتچی و همکاران،7991همکاران،

ها حاکی از آن است یون چند متغیره استفاده شد که یافتهآزمون فرضیات از آزمون رگرس

که باورهای فراشناخت )تضاد شناختی، باورهای مثبت، خودآگاهی شناختی، کنترل ناپذیری 

و نیاز به کنترل افکار( بر محیط یادگیری تأثیر معنادار دارند و همچنین باورهای فراشناخت 

اختی، کنترل ناپذیری و نیاز به کنترل افکار( )تضاد شناختی، باورهای مثبت، خودآگاهی شن

 نور خوراسگان تأثیر معنادار دارد در نهایتبر پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام

 محیط یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر معنادار دارد.

 .باورهای فراشناخت، محیط یادگیری و پیشرفت تحصیلی :يديکل واژگان
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  2 فریبرز جباري فرد،  1 فاطمه باقري محمود آبادي

 .دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد بروجن، بروجن، ایران 7
 .دکتری روان شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شهرکرد، ایران 4
 

 نام نویسنده مسئول:
 فاطمه باقري محمود آبادي

بررسی تأثير باورهاي فراشناخت بر یادگيري محيطی و پيشرفت تحصيلی 

 در بين دانشجویان دانشگاه پيام نور خوراسگان
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 مقدمه
ل رود. بررسی عاماقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه به شمار می -امروزه نظام تعلیم و تربیت هر جامعه زیربنای توسعه اجتماعی

دهد که همه این کشورها از نظام آموزش عالی توانمند، مؤثر و کارآمدی برخوردار هستند. پیشرفت پیشرفت جوامع پیشرفته نشان می

موضوعاتی است که در حوزه آموزش عالی و سیستم دانشگاهی هر کشوری اهمیت زیادی دارد، چهارچوبی که برای  یکی از 7تحصیلی

یان، از طرف دیگر، پیشرفت تحصیلی دانشجو. تواند آینده یک کشور یا ملت را تحت تأثیر قرار دهدشود، میپیشرفت تحصیلی ترسیم می

های این نظام، در واقع برای پوشاندن جامعه عمل ها و کششش عالی است و تمام و کوششهای مهم در ارزیابی نظام آموزیکی از شاخص

 ،به این امر است. به عبارتی، جامعه و به طور ویژه آموزش عالی نسبت به سرنوشت فرد، رشد و تکامل موفقیت آمیز وی و جایگاه او در جامعه

وناگون اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت، توانایی و نیز ابعاد  شخصیتی، عاطفی و مند و نگران است و انتظار دارد فرد در جوانب گعالقه

 4رفتاری آن چنان که باید پیشرفت و تعالی یابد. از عوامل مهم و تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان، باورهای فراشناختی

 (.7991است)سعیدزاده و همکاران،

( با معنای آگاهی از شناخت، فرایندهای شناختی و هر آنچه 7919)9کر، اولین بار توسط فالولفراشناخت به معنای تفکر درباره تف

ترین شکل آن، شناختی درباره شناخت به کار رفت. ریزی در یادگیری و سادهشود و به عبارت دیگر، نظارت، ارزیابی و برنامهمربوط به آن می

، به دانش و عقاید افراد در 0نش، تنظیم و تجربۀ شناختی در نظر گرفت. دانش شناختیتوان در سه طبقۀ دافرآیندهای فراشناختی را می

ای ، مجموعه5گذارند، اشاره دارد. تنظیم شناختیها ار میهای شناختی آنهایی بر نتایج فعالیتمورد اینکه چه عوامل و متغیرهایی، از چه راه

 با تجارب مؤثری که 6کند و تجارب شناختی، به هر نوع آگاهی شناختیری کمک میهاست که به دانش آموزان در کنترل یادگیاز فعالیت

 آن بودن آموزش قابل فراشناخت قوت نقاط از (. یکی7999شود)رسولی خورشیدی و همکاران،با اقدامات هوشی همراه است، مربوط می

 (.7997)چماله و لطیفیان،داد آموزش توانمی غیرمستقیم صورتبه هم و مستقیم به صورت هم را فراشناخت که معتقدند است. پژوهشگران

 های در اغلب پژوهش اساسی یک هدف دانشجویان، تحصیلی پیشرفت و عملکرد سطح ارتقاء جهت یادگیری، بر مؤثر عوامل شناخت

 و اساتید یا دانش آموزان و ادراك دانشجویان نقش است. شده دانشگاه ارائه یادگیری از مختلفی الگوهای آن، به دنبال که بوده تربیتی

 کالسی محیط یادگیری به مربوط از مطالعات بسیاری در عاطفی و پیامدهای شناختی بر آن تأثیر در کالسی 1یادگیری محیط از معلمان

 ژوهشگراناز پ بسیاری وسیلهیادگیری به از محیط او دانشجویان و ادراك اکتسابی پیامدهای بین نیرومند ایو رابطه است شده بررسی

 مکانی موقعیت مدرسه، نوع تدریس، مورد موضوع جنس، کالسی، های یادگیریخصوص محیط در اولیه مطالعات است. در شده داده نشان

 و اجتماعی جو و نحوه تعامالت بر بیشتر امروزه اما گرفتند.می قرار بررسی مورد نژاد قومیت و به وابسته هایتفاوت و یا روستا( )شهر

 گیریجهت با یادگیری محیط مطرح شده، اخیراً که کالسی های یادگیریمحیط جمله از شود.می درس تأکید کالس بر حاکم ختیروانشنا

 (.7990)برزگر بفروئی و همکاران،فراشناختی است

 یادگیری طمحی است. شناخته شده رسمیت به یادگیرندگان تحصیلی موفقیت برای حیاتی فضای عنوانبه هاستمدت محیط یادگیری

 محیط از گرفته صورت هایبرداشت و گیردمی صورت آن در که یادگیری دارد اشاره فرهنگی و آموزشی روانی، اجتماعی، فیزیکی، بافت به

 ط،شرای عنوانبه را یادگیری محیط (،7960)0دهد. بلوممی قرار تأثیر تحت را یادگیرنده توسعه و رشد شرایط یادگیری، یادگیرنده، یادگیری،

 باشند. ذهنی و فکری اجتماعی، فیزیکی، شرایط است ممکن این نیروها کشاند.می چالش را به فرد که داندمی بیرونی هایمحرك و نیروها

 تحصیلی، انگیزش کاربرد راهبردها، خود، به باور آنان، هدف یادگیرندگان، بر رفتارهای معناداری تأثیر آن هایویژگی و محیط یادگیری

 (.7991آنان دارد)بهرامی و بدری، تحصیلی پیشرفت و اجتماعی

 بر عوامل مؤثر دارد. شناخت یادگیرندگان تأثیر توانمندی و یادگیری بر )یادگیری محیط(کالس محیط و شرایط که است بدیهی

 به دنبال که ودهب های تربیتی پژوهش اغلب در اساسی یک هدف دانشجویان، تحصیلی پیشرفت و عملکرد سطح ارتقاء جهت یادگیری،

 روانشناختی و اجتماعی جو شرایط، این از (. یکی7996است)اسفندیاری بیات و همکاران، شده مدرسه ارائه یادگیری از مختلفی های الگو آن،

 حوزه نپردازانظریه هایدیدگاه واقع براساس کنند. درمی آنرا فراهم بستر فراشناختی و شناختی راهبرهای که درس است کالس بر حاکم

                                                           
1 . Academic Achievement 
2 . Metacognitive beliefs 
3 . Flavell 
4 . Knowledge of cognition 
5. Regulation of cognition 
6. Experience of cogniton 
7. Learning environment 
8 .Bloom 
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 به استفاده و یادگیری مناسب راهبردهای به فراگیران تسلط یادگیری، برای هر تکلیف عاطفی و شناختی نیازهایپیش کنار در روانشناسی

 اصالح و بازبینی ریزی،برنامه فرآیندهای مجموعه راهبردهای فراشناختی، از است.  منظور فرآیند یادگیری اساسی جزء ملزومات هاآن از جا

درك  و به خاطرسپاری، یادآوری یادگیری، برای یادگیرندگان که هاییاندیشیچاره به نیز و راهبردهای شناختی شناختی است هایفعالیت

 (.7999دارد)رسولی خورشیدی و همکاران، اشاره کنند،استفاده می هاآن از مطالب

 این دیدگاه طبق است. آموزش استوار و یادگیری از ماعیاجت گراییساختن نظریه بر فراشناختی یادگیری محیط مفهومی بنیان

 یا است. ماهیت ای برخوردارویژه اهمیت از یادگیرندگان های فراشناختیمهارت بهبود و افزایش بسط، در اجتماعی تعامل و زبان مباحثه،

 در کلیدی به عنوان عاملی و شوندشناخته می شودمی انجام هاآن در که هاییبحث وسیلهبه اغلب فراشناختی یادگیری هایمحیط ساختار

 هااندیشه و هاایده فعاالنه و آزادانه تبادل بر در کالس درس بایستی بحث کردن شود.می دانشجویان پدیدار فراشناخت توسعه با ارتباط

توسعه  و بهبود باعث تواندمی هادیشهان تبادل نحوه این باشد، با یکدیگر بین دانشجویان بین اساتید و دانشجویان و و یادگیری درباره

 (.7997)چماله و لطیفیان،دانشجویان باشد فراشناختی هایمهارت

به ضرورت فراشناخت بر محیط یادگیری و پیشرفت تحصیلی اشاره گردید و با توجه به ضرورت   با توجه به مطالب ذکر شده که

ژوهش حاضر قصد دارد به بررسی تأثیر یادگیری فراشناخت بر محیط پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جهت پیشرفت و توسعه کشور پ

محیط  دهد که آیا یادگیری فراشناخت بریادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان و به این سئوال پاسخ می

 ر دارد؟یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان تأثیر معنادا

 

 . مبانی نظري1
 . فراشناخت1-1

 یک باشد. از داشته کنترل شناختی وجود یا نظارت ارزیابی، آن که در شناختی فرایند یا دانش نوع هر از است عبارت فراشناخت

 هایجنبه از یبرخ نقش دارد. شناختی هایتمام فعالیت که در گرفت نظر در شناخت از عمومی جنبه عنوان یک به توانمی را آن نظر،

شناختی  رشد روانشناسی در کار عمدتاً از طریق فراشناخت مورد در تحقیق و دارد. نظریه روانشناختی رابطه اختالالت با خاص فراشناخت

 (.7999است)کیانی سام و نعمت زاده، توسعه یافته

 ارزیابی، شناخت را که راهبردهایی است و هافرآیند )باورها(، دانش در برگیرنده مفهوم این است. وجهی چند مفهوم یک فراشناخت

 بر عالوه کنند.می و کنترلشان ها نظارتآن بر که دارند فراشناختی بستگی عوامل به شناختی هایکند. بیشتر فعالیتمی کنترل یا نظارت

بگذارند.  اثر رفتار بر توانندمی هک شوندمی ذهنی تجربه احساسات صورت به اغلب شوندمی نظارت فراشناخت منشعب از که اطالعاتی این،

 .کند بازیابی تواندمی را شده در حافظه گردانی رمز تجربه اطالعات« دانستن احساس»، فرد آن در که است ذهنی تجربه مثال، یک برای

 حال در اما اردد است که در آن فرد احساس می کند مطلبی را در خاطر« سرزبان بودن»یک مثال معمول از تجربۀ فراشناخت، پدیدۀ 

 اطالعات بازیابی برای شودسبب می که کندمی تجربه را ناخوشایندی حالت عمدتاً فرد این پدیده، در آورد. یاد به را آن نمیتواند حاضر

دانش  .شده اند قایل تمایز اساسی فراشناختی نظارت و دانش فراشناختی یعنی فراشناخت، از جنبه دو بین نظریه پردازان تالش کند. اغلب

 گذارد. نظارتمی اثر هاآن بر راهبردها این که دارند و راهبردهای یادگیری خودشان شناخت مورد در افراد که است اطالعاتی فراشناختی،

عملکرد  در تشخیص خطاها و کردن برنامهریزی کردن، چک کردن، کنترل توجه کردن، نظیر کارکردهای اجرایی، از دامنه ای به فراشناختی

 نشان دارد. خاطر شناختی دو سطح تمایز از نشان کند،می آن نظارت بر و کنترل را عمومی شناخت فراشناخت، که ایده دارد این هاشار

می نامند )فرهادی 78عینی  و سطح9فرا  سطح سطوح را این کنند.می عمل هم با مرتبط چند سطح یا دو در فرآیندهای شناختی که اندکرده

 (.7990و عبادی،
 شود. جریانعینی می از حالت سطح فرا سطح آگاهی موجب که دارد نظارتنام یا پایش فرا، سطح به عینی سطح از اطالعات نجریا

 مشتمل فرا، سطح سازد.آگاه می شودانجام می بعداً که آنچه از عینی را سطح کنترل، .دارد نام عینی، کنترل سطح به فرا سطح از اطالعات

 برگیرنده در شبیه سازی این است. عینی از سطح زمان( طی در تغییرات بر متمرکز ذهنی شبیه سازی یک مثال،)برای  پویا مدل یک بر

 شده مطرح مشکل یک این حال، با کرد. استفاده این هدف دستیابی به برای توانمی عینی سطح از که هاستروش در مورد و دانش هدف

خورد  باز طریق از فرا سطح که است این احتمال کند. یککنترل می را سطح فرا یچیز چه که است سؤال این سطح دو ارتباط با در

 شده ارزیابی فعال اهداف با ارتباط در را فراشناختی و شناختی بخشی راهبردهای اثر آن فرد در که مستقیم، پردازش از شده دریافت

                                                           
9 . meta level 
10 . object level 
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کرد.  استفاده عینی سطح و فرا سطح رابطه بین از می توان یروانشناخت اختالل در شناخت فهم برای .شودمی اصالح و کنترل کند،می

بدکنشی  در تواندمی نظارت در هرگونه تحریف فرد است، یک کنترل و گردانی خود نظام برای ورودی نظارت، فرآیندهای که همانطور

 ادامه کنش جدید، یک آغاز طریق از ثالم برای را، عینی سطح تواندکنترل می فرآیندهای قیاس، همین به باشد. داشته نقش روانشناختی

 برخی راهبردهای مثال، انتخاب برای کنترل، در سوءگیری یا آشفتگی بنابراین، دهد. فعالیت تغییر یک یا خاتمه گذشته کنش یک اصالح یا

 اصلی کنندۀ مقابله ای،تعیین راهبرد و اجرای یک انتخاب مدل، این در باشد. داشته نقش روانی در اختالل است ممکن نامناسب، ای مقابله

 (.7909است)صادقی و محتشمی، آشفتگی روانی خاتمه یا ادامه
 

 . محيط یادگيري1-2
های بسیار مهم است. جریان های مختلف علوم دقیقه و هم در قلمروهای علوم نظری و انسانف یکی از مقولهآموختن هم در حوزه

شناسان در خصوص فرآیند ده و متکی بر دو دسته عوامل درونی و بیرونی است. روانیادگیری و آموزش یک جریان چیوسته و پایدار بو

یادگیری و آموختن به دو دیدگاه، یعنی عوامل بیرونی و درونی گرایش دارند، گروه اول از طرفداران نظریه ارتباطی در زمینه یادگیری 

گیرد، یعنی اینکه یک عامل خارجی باعث انگیزش و پاسخ شکل میهای محرك هستند. اینان معتقدند که یادگیری بیشتر براساس رابطه

شود، نشان دهنده فرآیند یادگیری آورد و این رفتار که اصطالحاً پاسخ نامیده میشود و رفتار جدیدی را در او پدید میدر موجود زنده می

دانند و معتقدند یادگیری را معلول ادراکات موجود زنده میهای یادگیری وآموزش فعال هستند، شناسان که در زمینهاست. گروه دوم از روان

 (.7990که یادگیری و آموزش را بیشتر باید در چارچوب درك و استدالل موجود زنده تفسیر و ارزیابی کرد)برزگر بفروئی و همکاران،

کند. لوین بر اسن نظر است که دا میهای مربوط به یادگیری و جو مولد یادگیری به نظریه کورت اوین ارتباط پیامروزه اغلب بحث

گیرد. در واقع، برای درك رفتار انسان باید به کل موقعیتی که رفتار در آن رفتار در نتیجه تعامل بین افراد و محیط پیرامونی وی شکل می

ل ها ضرورتاً متشکل از عوامیتکند موقعبه معنی انسان و محیط او است. لوین اضافه می "کل موقعیت"افتد، توجه شود. اصطالح اتفاق می

و عناصر عینی و ملموس محیطی نیستند، بلکه درك و برداشت خود فرد از آن موقعیت تعیین کننده است و باید مورد توجه قرار گیرد. بر 

و  محیطی، ادراك یابد. طبق نظریه تطابقهای مربوط به آن ضرورت میاین اساس و در ارتباط با یادگیری، توجه به شرایط محیط و زمینه

های شخص از محیط اطراف خود)محیط ذهنی( شکل دهنده رفتار او هستند. در دیدگاه بندورا، برخالف دیدگاه رفتارگرایان شناخت

ند کای فعال، تجارب گذشته و زمان حال را تعبیر و تفسیر میکالسیک، انسان صرفاً دریافت کننده رویدادهای محیط نیست، بلکه به گونه

زند. در عین حال، هر انسانی دارای نظام خود نظم بخشی است که با استناد به آن، اعمال و رفتارهای بینی میاساس آن دست به پیشو بر

گذارد. از سویی دیگر، خودکارآمدی یادگیرنده کند. این ارزیابی بر عملکرد او و به تبع آن بر محیط زندگی وی اثر میخود را ارزیابی می

کند. به عنوان مثال در محیطی که بین یادگیرندگان رقابت وجود دارد فضای حاکم بر حیط شکل گرفته و تغییر پیدا میتحت تأثیر م

یادگیری متفاوت از محیطی است که یادگیرندگان، رقابتی با هم ندارند یا اینکه از یادگیرندگانی که از یک مدرسه به مدرسه دیگر منتقل 

 (.7999)یوسفی افرشته و همکاران،یابدهش میشان کاشوند، خودکارآمدیمی

بخشد و شرایط بهتری را برای یادگیری برخی از پژوهشگران بر این باورند که محیط یادگیری غنی، تدریس مدرسان را بهبود می

، یادگیرنده در امر های پیشیندهد برخالق دهههای یادگیری، آموزش را تشکیل میآورد. تعامل یادگیرندان، معلمان و محیطفراهم می

کند. یادگیرندگانی که در شیوه یادگیری آزادی عمل دارند، مسئولیت بیشتری را در یادگیری احساس یادگیری نقش اصلی را ایفا می

وان ت توان در موارد زیر خالصه کرد: الف( ارائه یک تکلیف پیچیده به منظور ارتقایهای مهم محیط یادگیری اثربخش را میکنند. ویژگیمی

های خود، ج( آزادی عمل یادگیرنده در کالس درس و دفاع از بحث، ب( تشویق همساالن به اشتراك گذاری دانش خود و استدالل در بحث

عی های واقهای یادگیری تعریف شده شامل تفکر سطح باال و حل مسئله، و( درگیر کردن یادگیرنده در فعالیتآرای خود، د( داشتن هدف

های مشارکتی برای تعامل اجتماعی یادگیرندگان، ح( کارکردن با دهد، ز( درگیر کردن فعالیتی جهان واقعی نشان میهاکه موقعیت

گر برای فراهم آوردن راهنمایی مورد نیاز. این های متفاوت و ط( درگیر کردن مدرس در نقش مربی یا تسهیلهای درسی از دیدگاهموضوع

کردن  ها با فراهمها رابطه قوی با پیشرفت یادگیرنده دارند. این محیطاند. این محیطادگیرنده نشان دادهها رابطه قوی با پیشرفت یمحیط

آورند)هیگینز دهند و انگیزه درونی را به ارمغان میدهی یادگیرنده، خودمختاری را در کالس ارتقا میهایی برای خودجهتانتخاب و فرصت

 (.77،4870و همکاران

 

 

                                                           
11 . Higgins et al. 
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 تحصيلی. پيشرفت 1-3

 آنان آماده کردن و آموزان استعدادهای دانش جامعه، پرورش فرهنگی میراث انتقال کشور، هر در پرورش و آموزش اساسی وظایف از

 عدم یا نماید و مسألۀ موفقیت می ضروری مختلف امور تصدی به منظور افراد تربیت و تعلیم بنابراین. است جامعه در فعال شرکت برای

 دانش آموزان هر تحصیلی پیشرفت موفقیت و است. جوامع درتمامی آموزشی نظام هر های دغدغه از مهمترین تحصیل امر در موفقیت

 توان می زمانی را آموزشی است. بنابراین نظام فردی رفع نیازهای به توجه و یابیهدف زمینۀ در آموزشی نظام دهندۀ موفقیت نشان جامعه

 و پرورش آموزش . باشد داشته را رقم باالترین و بیشترین مختلف مقاطع آموزان آن در یلی دانشتحص پیشرفت که دانست موفق و کارآمد

 شرایط زندگی بهبود در آن نقش امروزه و رود می شمار کشور به سیاسی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، و توسعۀ رشد اساسی ارکان از

 دارد. جنس دو هر از کارآمد علمی به نیروهای نیاز مدرن به سنتی جامعۀ از ار گذ حال در جامعۀ است. همگان آشکار بر جامعه و افراد

 ویژه گروه به دو از یک هر فعال حضور در توازن عدم و یکدیگرند مکمل بسیاری موارد در خود متفاوت ذاتی هایتوانایی با و زنان مردان

است)تمنایی  و فردی رشد اجتماعی کود ر آن که نتیجۀ شود می منجر گیدوگان و تضاد به جامعه فرهنگی بافت به با توجه پسران با در رابطه

 (.7998فر و گندمی،

ود. یکی شهای مختلف و با معیارهای متفات مشخص میدر مورد معیارهای پیشرفت تحصیلی باید گفت که پیشرفت تحصیلی از راه

عدل یک سال وی است. معیار دیگر، مشخص کرن پیشرفت آموزان در یک نیم سال تحصیلی و محاسبه ماز این معیارها، معدل دانش

آموزان در یک درس است. مثالً در ریاضی یا علوم شیوه دیگر استفاده از مجموعه نمرات دروس یک سال تحصیلی، محاسبه نمرات دانش

یانگینی ز یک دوره تحصیلی یا مباشد و معیار آخر تعیین پیشرفت تحصیلی در طی چند سال و یا یک دوره تحصیلی است. اگر یک نمره امی

های مختلف تحصیلی، مالکی برای پیشرفت تحصیلی باشد. این از یک گروه از دروس مختلف در حیطه موضوعی خاص یا میانگینی از دوره

 یی و پایاییها مسائل و مشکالت تشخیص را به دنبال خواهد داشت مثالً کاربرد یک نمره واحد از یک دوره تحصیلی ویژه دارای روامالك

های مختلف تحصیلی در های بدست آمده از دورهآید. کاربرد نمرهای که براساس ترکیب چندین نمره به دست میکمتر است تا نمره

ای دشوار و غامض است، زیرا این گونه نمرات شامل نمراتی است موضوعات مختلف نیز به منظور بدست آوردن معدل نمرات کالس مساله

آموزان اند، در صورتی که هر یک از دانشها و رشته تحصیلی متفاوت به دست آمده است و در یک مقیاس واحد ترکیب شدهکه از دوره

 (.7997توانند سطوح متفاوتی از پیشرفت را در هر موضوع داشته باشند)حسن آبادی و همکاران،می

 ای مقیاس یک بعدی از پیشرفت تحصیلی، مفیدتر استرسد که پذیرش یک مقیاس چند بعدی از پیشرفت تحصیلی به جبه نظر می

باشد یبینی کننده بهتری از پیشرفت تحصیلی مهای تحصیلی، پیشاین بدین دلیل است که میانگین نمرات کالسی برای هر مجموعه از دوره

یشرفت یک فرد را در یک حیطه های پتوان مقیاسای از دروس متفاوت تحصیلی در یک مقیاس واحد. به هر حال میتا ترکیب مجموعه

 های معدل کالسیبندی کرد در حالی که مقیاسخاص مانند ریاضیات، علوم، تاریخ و ادبیات و غیره، تحت عنوان معدل کالسی ویژه طبقه

ت که پیشرفکند. از طریق انتخاب یک مقیاس معدل کالسی ویژه این امکان وجود دارد عمومی به پیشرفت فرد در همه موضوعات اشاره می

 شود امکانبه کار برده می« معدل کالسی عمومی»تحصیلی هر فرد را در یک گروه ویژه از موضوعات مربوطه تعیین کرد. ولی زمانی که 

یری گهای موضوعی مختلف وجود ندارد. خالصه اینکه میانگین نمرات کالسی، مالکی رایج برای اندازهگیری پیشرفت فرد در حیطهپی

 (.7998باشد)ارجمندسیاهپوش و همکاران،یلی میپیشرفت تحص
 

 . پيشينه پژوهش2
نقش باورهای فراشناخت و خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی  "( در پژوهشی همبستگی با عنوان7991سعیدزاده و همکاران)

وجود  رابطه مثبت و معناداریبین راهبردهای فراشناختی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی به این نتیجه دست یافتند که  "دانشجویان

اسفندیاری بیات و دارد و همچنین بین باورهای فراشناختی با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان رابطه مستقیمی مشاهده شد. 

ادراك محیط ارزیابی کالس و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانشجویان  "همبستگی با عنوان -( در پژوهشی توصیفی7996همکاران)

 تبحرمحور کالسی ارزیابی ساختار از دانشجویان ادراك بینبه این نتیجه دست یافتند که  "ای یادگیری خودراهبرقش واسطهکشاورزی: ن

 کالسی ساختار ارزیابی از دانشجویان ادراك مسیر، تحلیل نتایج به توجه با دارد. وجود معنادار و مثبت رابطه یادگیری خودراهبر و

رابطه  "( در پژوهشی از نوع همبستگی با عنوان 7996دارد. بهرامی و بدری) تحصیلی پیشرفت بر را منفی علی اثر بیشترین عملکردمحور

به  "ای شناخت، فراشناخت، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی در دانشجویانادراك از محیط یادگیری و سرزندگی تحصیلی با نقش واسطه

 و خودکارآمدی فراشناخت، شناخت، بر محیط یادگیری از ادراك مستقیم اثرات رمسی شده استاندارد این نتیجه دست یافتند که ضریب

 تحصیلی سرزندگی بر پیشرفت انگیزه و خودکارآمدی شناخت، فراشناخت، مستقیم اثرات و اطمینان درصد 99 سطح در پیشرفت انگیزه
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 شناخت، میانجی متغیر طریق از تحصیلی سرزندگی بر ییادگیر محیط از ادراك اثرات غیرمستقیم اندازه همچنین است. بوده معنادار نیز

( در پژوهشی 7990برزگر بفروئی و همکاران) .است بوده معنادار اطمینان، درصد 99 سطح در پیشرفت و انگیزه خودکارآمدی فراشناخت،

نتیجه  به این "دانش آموزان دختر های فراشناختیرابطه بین ادراك از محیط یادگیری سازنده گرا و آگاهی "همبستگی با عنوان -توصیفی

دار وجود دارد. های فراشناختی دانش آموزان دختر رابطه مثبت و معنیگرا و آگاهیدست یافتند که بین ادراك از محیط یادگیری سازنده

خشی زایش اثربهای دبیرستان موجب کسب نتایج بهتر در پیشرفت تحصیلی و موجب افگرا در آموزشدر نتیجه محیط یادگیری سازنده

رابطه راهبرد یادگیری فراشناختی و منبع کنترل با پیشرفت  "( در پژوهشی با عنوان 7990شود. محمدی و همکاران)کلی آموزش می

نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  995باشد و تحلیلی می -که روش پژوهش توصیفی "تحصیلی دانشجویان

مونه انتخاب شدند و نتایج نشان داد که بین ابعاد راهبرد یادگیری فراشناختی و منبع کنترل درونی با پیشرفت تحصیلی رابطه به عنوان ن

مثبت و معنی داری مشاهده شد ولی رابطه بین ابعاد راهبرد یادگیری فراشناختی با منبع کنترا بیرونی به صورت منفی معنی دار بود و بین 

راهبرد یادگیری فراشناختی و منبع کنترا بر حسب جنس، دانشکده و سن تفاوت معنی داری وجود نداشت و بین میانگین متغیرهای 

تأثیر  "( در پژوهشی با عنوان7999پیشرفت تحصیلی دانشجویان براساس جنسیت تفاوت معنی دار مشاهده شد. میرزاخانی و همکاران)

نفر از دانشجویان  951که نمونه آماری شامل  "ن دانشگاه علوم پزشکی مازندرانهای فراشناختی در پیشرفت تحصیلی دانشجویامهارت

، های برنامه ریزیباشد که نتایج نشان داد که شاخص مهارتمقایسه ای می -باشند و روش پژوهش علیدانشگاه علوم پزشکی مازندران می

ناختی های فراشلی دانشجویان دارد و از لحاظ دموگرافیک مهارتداری بر پیشرفت تحصیکنترل، ارزشیابی و نظم دهی تأثیر مثبت و معنی

( 7999رسولی خورشیدی و همکاران)بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان زن مؤثر از دانشجویان مرد و در دانشجویان شاغل و بیکار یکسان است. 

نفر از دانشجویان مقطع  988که  "رابطۀ فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی "در پژوهشی با عنوان

با متغیر  یکارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و نتایج نشان داد که جهت گیری یادگیر

فراشناخت و راهبرد عمقی، جهت گیری اجتنابی با متغیر فراشناخت، جهت گیری گرایشی با راهبرد عمقی و متغیر فراشناخت با راهبردهای 

های های یادگیری و اجتنابی با راهبردفراشناختی، سطحی، مدیریت منابع و پیشرفت تحصیلی رابطۀ مستقیم داشت. همچنین، جهت گیری

بررسی  "( پژوهشی با عنوان7999تی، سطحی، مدیریت منابع و پیشرفت تحصیلی رابطۀ غیرمستقیم داشت. هوشمند جا و همکاران)فراشناخ

وهش که روش پژ "فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر -رابطه خودکارآمدی و راهبردهای شناختی

آماری تمام دانش آموزان پسر مقطع متوسطه عشار استان فارس می باشند که به روش نمونه گیری  همبستگی می باشد و جامعه -توصیفی

 معنادار مثبت رابطه تحصیلی پیشرفت و نفر انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن است که بین خودکارآمدی 944خوشه ای با حجم نمونه 

 و خودکارآمدی بین همچنین .دارد وجود معنادار مثبت رابطه صیلیتح پیشرفت فراشناختی و -شناختی راهبردهای بین .دارد وجود

 تحصیلی متغیر خودکارآمدی که است آن از حاکی نیز نتایج رگرسیون دارد. وجود معنادار مثبت رابطه فراشناختی -شناختی راهبردهای

کننده  پیش بینی فراشناختی، راهبردهای راهبردهای شناختی و متغیر دو و می کند پیش بینی را تحصیلی پیشرفت معناداری، به طور

های محیط یادگیری فراشناختی و ویژگی "( در پژوهشی با عنوان7997نیست. چماله و لطیفیان) تحصیلی پیشرفت برای خوبی های

جه ن نتیکه روش پژوهش از نوع پس رویداری بود و به ای "آموزانای باورهای انگیزشی در دانشپیشرفت تحصیلی: بررسی نقش واسطه

های تعامالت درون کالسی، تشویق و حمایت معلم و حمایت عاطفی بر های فراشناختی محیط یادگیری، عاملدست یافتند که ویژگی

های فراشناختی محیط یادگیری و پیشرفت ای را بین ویژگیباورهای انگیزشی تأثیر داشتند. از آنجا که باورهای انگیزشی نقش واسطه

نقش  "( در پژوهشی با عنوان7997توان با تقویت آن پیشرفت تحصیلی را افزایش داد.  طیموری فرد و فوالدچنگ)کند، میتحصیلی ایفا می

ی پزوهش که به روش تصادفی خوشه که نمونه "فراشناخت، هوش و خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه

پسر( سال اول دبیرستان شهرستان دنا از توابع استاد کهگیلویه و بویر احمد  715دختر و  749دانش آموز) 40ای انتخاب گردید، شامل 

بینی تحصیلی دارد و بعد از آن به ترتیب خودکارآمدی و فراشناخت قرار بود. نتایج حاکی از آن است که هوش بیشترین سهم را در پیش

فه دانش موقعیتی و راهبرد مدیریت اطالعات سهم معناداری در پیش بینی می گیرد. همچنین، از بین مؤلفه های فراشناخت تنها دو مؤل

فراشناختی با  -رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی"( در پژوهشی با عنوان 7909پیشرفت تحصیلی دارند. عابدینی و همکاران)

نفر از دانش  458گیری چد مرحله ای استفاده شد که که برای انتخاب نمونه ، از روش نمونه  "های رقیبپیشرفت تحصیلی: آزمون مدل

های شهر تهران در رشته علوم انسانی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند که یافته ها حاکی از آن است که رابطه علمی آموزان دبیرستان

 معنادار بین باورهای انگیزشی، راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت تحصیلی وجود دارد.
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از واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین می  % 74(، دریافت که دو عامل دانش شناخت و تنظیم شناخت بر روی هم 4870)74پالنتس

( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که باورهای 4877)79کند و همچنین فراشناخت با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار دارد. زیمرمن

را سخت تحت تأثیر قرار داده، بر کاربرد راهبرهای شناختی و فراشناختی مؤثر می باشد و از این راه  خودکارآمدی فرآیندهای خودتنظیمی

( در پژوهشی به این 4881)70موجب پیشرفت تحصیلی می گردد بنابراین خودکارآمدی با فراشناخت و پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. کوتینو

کند و در مقایسه با فراشناخت و سبک های یادگیری عملکرد تحصیلی را پیش بینی میاز واریانس  % 76نتیجه دست یافت که خودکارآمدی 

 رابطه قویتری با عملکرد دارد.

 فرضیات پژوهش به قرار زیر است:

( باورهای فراشناخت )تضاد شناختی، باورهای مثبت، خودآگاهی شناختی، کنترل ناپذیری و نیاز به کنترل افکار( بر محیط یادگیری 7

 انشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان تأثیر معنادار دارد.در د

( باورهای فراشناخت )تضاد شناختی، باورهای مثبت، خودآگاهی شناختی، کنترل ناپذیری و نیاز به کنترل افکار( بر پیشرفت تحصیلی 4

 در دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان تأثیر معنادار دارد.

 فت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان تأثیر معنادار دارد.( محیط یادگیری بر پیشر9

 تأثیر باورهای فراشناخت بر محیط یادگیری و پیشرفت تحصیلی بررسی منظور به گذشته تحقیقات ذکر و شده ارائه تعاریف به توجه با

 .داد ارائه را زیر مفهومی مدل توانمی در دانشجویان

 
 ی پژوهش(: مدل مفهوم1نمودار)

 

 . روش پژوهش3
باتوجه به این که موضوع پژوهش حاضر تأثیر باورهای فراشناخت در یادگیری محیطی و پیشرفت تحصیلی می باشد روش پژوهش 

توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش سه پرسشنامه است. پرسشنامه باورهای فراشناخت )ولز و کاترایت 

گویه و  پنج بعد)تضاد شناختی، باورهای مثبت، خودآگاهی شناختی، کنترل ناپذیری و خطر افکار و نیاز به  98( شامل4880ن، هاتو –

گویه و پنج بعد)تفکر سیستمی، یادگیری تیمی، چشم انداز  40( شامل7991کنترل افکار(، پرسشنامه یادگیری محیطی راف و همکاران،

و همچنین پیشرفت تحصیلی دانش  ای لیکرت تنظیم شده استای فردی(براساس طیف پنج گزینهههای ذهنی، مهارتمشترك، مدل

گویه براساس طیف دو گزینه ای تنظیم شده است. به منظور سنجش پایایی، یک نمونه اولیه  68( شامل 7994آموز)ساعتچی و همکاران،

دست آمده از پرسشنامه، میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ پرسشنامه پیش آزمون شد و سپس با استفاده از داده های ب 98شامل 

برای پیشرفت  04/8برای یادگیری محیطی،  09/8برای باورهای فراشناخت،  01/8های متغیرها به ترتیب، محاسبه شد که برای گویه

به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار است. برای تحصیلی بدست آمد. این اعداد نشان دهنده این است که پرسشنامه ها از قابلیت اعتماد و 

 سنجش روایی سؤاالت این پژوهش، روایی محتوایی مدنظر قرار گرفت، که روایی محتوا توسط افراد متخصص تعیین شد.

افکار  ردر مدل تحلیلی پژوهش متغیر باورهای فراشناخت )تضاد شناختی، باورهای مثبت، خودآگاهی شناختی، کنترل ناپذیری و خط

 و نیاز به کنترل افکار( متغیر مستقل یا پیش بین و متغیرهای محیط یادگیری و پیشرفت تحصیلی، متغیر وابسته یا مالك هستند.

                                                           
12 . Plants 
13 . Zimmerman 
14 . Coutinho 
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نفر از  08ی مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور خوراسگان می باشد و حجم نمونه جامعه

نفر دیگر از پسران هستند که از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده  08نفر از حجم نمونه دختران و  08که  دانشجویان می باشد

 اند.

 

 هاي پژوهش. یافته4
 شود.در این بخش به بررسی یافته های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی پرداخته می

 .توصيف جمعيت شناختی4-1
جمعیت شناختی نمونه آماری پژوهش حاضر را نشان می دهد. همان طور که در این جدول دیده  (، ویژگی های7جدول شماره)

درصد مادران در تحصیالت  9/09درصد پدران در تحصیالت سیکل و دیپلم بوده اند. همچنین  6/54شود، تعداد دختر و پسر برابر است. می

درصد دانشجویان از  15درصد مادران خانه دار بوده اند و در نهایت  57شته اند و درصد پدران شغل آزاد دا 58ابتدایی تا دیپلم بوده اند و 

 اند. وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار بوده

 ( ویژگی هاي جمعيت شناختی نمونه آماري1جدول)

 درصد تعداد گزینه ها ویژگی مورد بررسی

 جنسيت
 08 دختر

08 

58 

 پسر 58

 تحصيالت پدر

 70 ابتدایی

79 

49 

1 

77 

5 

7 

5/71 

0/49 

0/40 

0/0 

0/79 

9/6 

9/7 

 سیکل

 دیپلم

 فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس

 دکتری

 تحصيالت مادر

 47 ابتدایی

49 

49 

5 

6 

4 

8 

9/46 

0/40 

0/40 

9/6 

5/1 

5/4 

8 

 سیکل

 دیپلم

 فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس

 دکتری

 شغل پدر

 08 94 کارمند

58 

78 

 08 آزاد

 0 بازنشسته

 شغل مادر

 99 کارمند

6 

07 

9/07 

5/1 

9/57 

 بازنشسته

 خانه دار

 وضعيت اقتصادي

 75 متوسط

09 

15 

4/1 

6/49 

7/96 

 ضعیف

 خوب
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 . آزمون فرضيات پژوهش4-2

 گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده

باورهای فراشناخت )تضاد شناختی، باورهای مثبت، خودآگاهی شناختی، کنترل ناپذیری و نیاز به کنترل افکار( فرضيه اول پژوهش: 

 بر محیط یادگیری در دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان تأثیر معنادار دارد.

 نمرات محيط یادگيري( رگرسيون چندگانه نمرات  باورهاي فراشناخت با 2جدول )

 متغیر های پیش بین الگو
ضریب 

 همبستگی
ضریب 

 تعیین
ضریب تعیین 

 تعدیل شده
خطای 

 استاندارد
 F ضریب

سطح 

 معناداری

 همزمان

 تضاد شناختی

 باورهای مثبت خودآگاهی شناختی

 کنترل ناپذیری

 نیاز به کنترل افکار

900/8 097/8 098/8 08/71 196/119 888/8 

 محيط یادگيريمتغير مالک: 

 

( بدست آمد و همچنین ضریب 196/119برابر با  Fو با معناداری صفر ) آزمون  900/8( ضریب همبستگی برابر با 4با توجه به جدول )

به دست آمد، بنابراین باورهای فراشناخت)تضاد شناختی، باورهای مثبت، خودآگاهی شناختی، کنترل ناپذیری و نیاز به  097/8تعیین 

بینی کنند. بنابراین باورهای فراشناخت )تضاد شناختی، باورهای مثبت، توانند متغیر مالك محیط یادگیری را پیشفکار( میکنترل ا

 خودآگاهی شناختی، کنترل ناپذیری و نیاز به کنترل افکار( بر محیط یادگیری تأثیر دارند.

 ادگيري( ضرایب استاندارد و معناداري باورهاي فراشناخت و محيط ی3جدول )

 مدل ) همزمان(
 ضرایب استاندارد ضرایب غير استاندارد

t سطح معناداري 
B خطای استاندارد Beta 

 498/8 411/7  076/9 019/0 اقتصاد مقاومتی )متغیر مالك(

 888/8 969/77 400/8 705/8 996/9 تضاد شناختی

 888/8 699/78 010/8 499/8 467/4 باورهای مثبت

 888/8 768/77 561/8 999/8 005/9 یخودآگاهی شناخت

 888/8 050/77 979/8 995/8 969/9 کنترل ناپذیری

 888/8 995/78 051/8 917/8 094/9 نیاز به کنترل افکار

 888/8 049/78 461/8 997/8 006/9 تضاد شناختی

 متغير مالک : محيط یادگيري

 

باورهای فراشناخت)تضاد شناختی، باورهای مثبت، خودآگاهی شناختی،  که به ترتیب برای Beta( مقدار 9با توجه به نتایج جدول )

دهنده این است که متغیر می باشد نشان 461/8و  051/8، 979/8، 561/8، 010/8، 400/8کنترل ناپذیری و نیاز به کنترل افکار( برابر با  

( و 4بر محیط یادگیری دارد. بنابراین باتوجه به نتایج جداول )خودآگاهی شناختی، باورهای مثبت و نیاز به کنترل افکار بیشترین تأثیر را 

( باورهای فراشناخت)تضاد شناختی، باورهای مثبت، خودآگاهی شناختی، کنترل ناپذیری و نیاز به کنترل افکار(  قدرت پیش بینی متغیر 9)

نشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان ارتقا یابد، بر مالك محیط یادگیری را خواهند داشت. به عبارت دیگر اگر باورهای فراشناخت در دا

 ها اثر خواهد گذاشت. محیط یادگیری آن

باورهای فراشناخت )تضاد شناختی، باورهای مثبت، خودآگاهی شناختی، کنترل ناپذیری و نیاز به کنترل افکار( فرضيه دوم پژوهش: 

 أثیر معنادار دارد.بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان ت
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 ( رگرسيون چندگانه نمرات  باورهاي فراشناخت با نمرات پيشرفت تحصيلی4جدول )

 متغير هاي پيش بين الگو
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعيين

ضریب تعيين 

 تعدیل شده

خطاي 

 استاندارد
 F ضریب

سطح 

 معناداري

 همزمان

 تضاد شناختی

باورهای مثبت خودآگاهی 

 شناختی

 ریکنترل ناپذی

 نیاز به کنترل افکار

657/8 040/8 071/8 094/71 099/69 888/8 

 متغير مالک: پيشرفت تحصيلی

 

( بدست آمد و همچنین ضریب 099/69برابر با  Fو با معناداری صفر ) آزمون  657/8( ضریب همبستگی برابر با 0با توجه به جدول )

ضاد شناختی، باورهای مثبت، خودآگاهی شناختی، کنترل ناپذیری و نیاز به به دست آمد، بنابراین باورهای فراشناخت)ت 040/8تعیین 

بینی کنند. بنابراین باورهای فراشناخت )تضاد شناختی، باورهای مثبت، توانند متغیر مالك پیشرفت تحصیلی را پیشکنترل افکار( می

 ی تأثیر دارند.خودآگاهی شناختی، کنترل ناپذیری و نیاز به کنترل افکار( بر پیشرفت تحصیل

 ( ضرایب استاندارد و معناداري باورهاي فراشناخت و پيشرفت تحصيلی5جدول )

 مدل ) همزمان(
 ضرایب استاندارد ضرایب غير استاندارد

t 
سطح 

 Beta خطای استاندارد B معناداري

 498/8 048/9  115/4 684/78 اقتصاد مقاومتی )متغیر مالك(

 888/8 470/7 869/8 707/8 448/8 تضاد شناختی

 888/8 050/7 975/8 719/8 994/8 باورهای مثبت

 888/8 005/0 407/8 790/8 001/8 خودآگاهی شناختی

 888/8 989/0 409/8 716/8 066/8 کنترل ناپذیری

 888/8 048/4 091/8 715/8 684/8 نیاز به کنترل افکار

 888/8 470/7 806/8 741/8 907/8 تضاد شناختی

 غير مالک : محيط یادگيريمت

 

که به ترتیب برای باورهای فراشناخت)تضاد شناختی، باورهای مثبت، خودآگاهی شناختی،  Beta( مقدار 5با توجه به نتایج جدول )

ه متغیر دهنده این است کمی باشد نشان 806/8و  091/8، 409/8، 407/8، 975/8، 869/8کنترل ناپذیری و نیاز به کنترل افکار( برابر با  

( 0خودآگاهی شناختی، باورهای مثبت و نیاز به کنترل افکار بیشترین تأثیر را بر پیشرفت تحصیلی دارد. بنابراین باتوجه به نتایج جداول )

( باورهای فراشناخت)تضاد شناختی، باورهای مثبت، خودآگاهی شناختی، کنترل ناپذیری و نیاز به کنترل افکار(  قدرت پیش بینی 5و )

غیر مالك پیشرفت تحصیلی را خواهند داشت. به عبارت دیگر اگر باورهای فراشناخت در دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان ارتقا مت

 ها اثر خواهد گذاشت. یابد، بر پیشرفت تحصیلی آن

 عنادار دارد.محیط یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان تأثیر م فرضيه سوم پژوهش:

 شناختی بر خودکارآمدي تحصيلی(رگرسيون نمرات سرمایه روان6جدول )

 متغير هاي پيش بين الگو
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعيين

ضریب تعيين 

 تعدیل شده

خطاي 

 استاندارد
 F ضریب

سطح 

 معناداري

 888/8 484/9781 15/71 098/8 097/8 900/8 محیط یادگیری همزمان

 ت تحصيلیمتغير مالک: پيشرف
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( بدست آمد و همچنین 484/9781برابر با  Fو با معناداری صفر ) آزمون  900/8( ضریب همبستگی برابر با 6با توجه به جدول )

ن محیط بینی کنند. بنابرایتوانند متغیر مالك پیشرفت تحصیلی را پیشبه دست آمد، بنابراین محیط یادگیری می 097/8ضریب تعیین 

 ت تحصیلی تأثیر دارد.یادگیری بر پیشرف
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 بحث و نتيجه گيري
هایی است که در ذهن محقق ایجاد شده و یا  نتیجه عملی فرضیاتی است که محقق هدف از هر پژوهش پاسخ به فرضیات و پرسش

های ز بخشها و نتایج اافتهحل بیان نموده است. بنابراین یهای گذشته خود، برای ریشه یابی مسأله یا مشکل و ارائه راهبر پایه دانش و آگاهی

باشد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر باورهای فراشناخت بر محیط یادگیری و پیشرفت تحصیلی با اهمیت پژوهش می

 انجام گرفت.

 باورهای فراشناختیافته های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش که از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد حاکی از آن است که 

 بر محیط یادگیری تأثیر دارند.

شود که ارتقای محیط ها نشان دهنده این است، زمانی که دانشجویان باورهای فراشناخت را در خود ارتقا دهند باعث میکه این یافته

( 7997( و چماله و لطیفیان)7990ان)برزگر بفروئی و همکار(، 7996بهرامی و بدری)های شان خواهد شد. این یافته ها با یافتهیادگیری

توان اینگونه استنباط کرد که داشتن باورهای فراشناختی به این صورت که دانشجویان درباره چگونگی حل مسأله و همخوانی دارد. می

نند شته باشند، فکر کتوانند یادگیری بهتری داهای تازه، مشکالتی که در یادگیری درس دارند و اینکه چگونه میحلتالش جهت ایجاد راه

و آگاهی خود را توسعه دهند، در این محیط که دانشجویان از دانش فراشناختی برخوردار باشند، باعث ارتقای کیفیت محیط یادگیری 

 شود.دانشجویان خواهد شد و به دنبال آن توسعه آموزشی محیط دانشگاهی را شامل می

از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد حاکی از آن است که باورهای یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش که 

 فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی تأثیر دارند.

ها نشان دهنده این است، زمانی که دانشجویان باورهای فراشناخت را در خود ارتقا دهند در تحصیلشان پیشرفت خواهند که این یافته

(، رسولی خورشیدی 7999(، میرزاخانی و همکاران)7990(، محمدی و همکاران)7991دزاده و همکاران)های سعیشد. این یافته ها با یافته

توان اینگونه استنباط کرد که داشتن باورهای ( همخوانی دارد. می4870( و پالنتس )7999(، هوشمند جا و همکاران)7999و همکاران)

زیابی، نظارت و کنترل نماید و همچنین باعث ارتقای آگاهی از خودش شود، فراشناخت چونکه باعث خواهد شد که فرد شناخت خود را ار

داند که چگونه درس بخواند باعث خواهد شد که شخص از دانش و طریقه یادگیری خود شناخت حاصل نمایند بنابراین در این صورت می

 ارتقای پیشرفت تحصیلی در دانشجو خواهد شد.و اینکه چگونه به یادگیری خود کمک نماید بنابراین رسیدن به این باورها باعث 

یافته های حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش که از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد حاکی از آن است که محیط یادگیری 

 بر پیشرفت تحصیلی تأثیر دارد.

برخوردار باشد، به پیشرفت تحصیلی دانشجویان  ها نشان دهنده این است، زمانی که محیط یادگیری از کیفیت باالییکه این یافته

توان اینگونه ( همخوانی دارد. می7997( و چماله و لطیفیان)7996های اسفندیاری بیات و همکاران)کمک خواهد کرد. این یافته ها با یافته

 و بین استاد و دانشجو و همچنیناستنباط کرد که محیط یادگیری دانشجویان منظور کالس درس اگر از کیفیت باالیی برخوردار باشد 

 دانشجویان با یکدیگر تبادل نظر در زمینه یادگیری و تحصیل نمایند، این امر منجر به پیشرفت تحصیلی دانشجویان خواهد شد.

 دارد باورهای فراشناخت بر محیط یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان تأثیربا توجه به نتایج فرضیات پژوهش که بیان می

 دارد.

به استید پیشنهاد می شود دانشجویان را کمک کنند که باورهای فراشناختی داشته باشند و بتوانند شناخت های خود را کنترل،  -

 ارزیابی و هدایت نمایند.

 یند.اها را نسبت به قابلیت ها و توانایی هایشان آگاه نمبه معلمان پیشنهاد می شود جهت ارتقای پیشرفت تحصیلی دانشجویان، آن -

و قابلیت  اند را تشویق نمایندبه اساتید و مسئوالن دانشگاه پیشنهاد می شود به دانشجویانی که موفقیتی در تحصیل کسب کرده -

 های آن ها و تالششان را برای خودشان و دیگر دانشجویان گوشزد نمایند.

اسایی نمایند و محیط یادگیری را در این به اساتید پیشنهاد می شود دانشجویانی که دچار مشکالت تحصیلی هستند را شن -

 ها تالش نمایند.دانشجویان افزایش نمایند و همچنین جهت ارتقای دانش فراشناخت در آن

 سعی شود گستردگی بیشتری در انجام تحقیق مد نظر قرار گیرد . -

های دیگر شهر اصفهان و شهر نشگاهپژوهشگران عالقه مند به موضوع پژوهش می توانند همین موضوع را بر روی دانشجویان در دا -

 های دیگر نیز انجام دهند.
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 راجعممنابع و 
(. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگ 7998ارجمند سیاهپوش، اسحق؛ مقدس جعفری، محمدحسن و فربغالنی، محمد) [7]

 .فصنامه جامعه شناسی مطالعات جوانانی متوسطه شهر شوش دانیال. مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دوره

 .1-48سال دوم، شماره دوم، صص

(. ادراك محیط ارزیابی کالس و نقش آن در پیشرفت 7996اسفندیاری بیات، سمیرا؛ عباسی، عنایت و صدیقی، حسن) [4]

 .فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالیای یادگیری خودراهبر. تحصیلی دانشجویان کشاورزی: نقش واسطه

 .41-00، صص0، شماره49دوره

(. رابطه بین ادراك از محیط یادگیری سازنده گرا و 7990زگر بفروئی، کاظم؛ شبانیان، سعیده و شیرجهانی، اعظم)بر [9]

طالعات م، شناسیدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانهای فراشناختی دانش آموزان دختر. آگاهی

 .اجتماعی و فرهنگی

 ای شناخت،(. رابطه ادراك از محیط یادگیری و سزندگی تحصیلی با نقش واسطه7996بهرامی، فاطمه و بدری، مرتضی) [0]

م، . سال پنجدو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیریفراشناخت، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی در دانشجویان. 

 .709-474شماره نهم، صص 

ه فصلنامبا پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. (. رابطه انگیزه پیشرفت 7998تمنایی فر، محمدرضا و گندمی، زینب) [5]

 .75-79، صص7، شماره0. دورهراهبردهای آموزش

های محیط یادگیری فراشناختی و پیشرفت تحصیلی: بررسی نقش (. ویژگی7997چماله، رضا و لطیفیان، مرتضی) [6]

 .09-50، صص9، شماره6. سال شناسی کاربردیفصلنامه روانآموزان. ای باورهای انگیزشی در دانشواسطه

حسن آبادی، حمیدرضا؛ یعقوبی، حمید؛ پیروی، حمید؛ پورشریفی، حمید؛ حمیدپور، حسن؛ اکبری زردخانه، سعید؛  [1]

(. عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان: نتای 7997صبحی قرامکی، ناصر؛ فرزان، نسرین و فخاری، الهام)

 .97اردیبهشت  40-41.ت روانی دانشجویانششمین سمینار سراسری بهداشمقدماتی یک مطالعه ملی. 

(. رابطۀ فراشناخت، اهداف پیشرفت و 7999رسولی خورشیدی، فاطمه؛ کدیور، پروین؛ صرامی، غالمرضا و تنها، زهرا) [0]

 .789-744، صص70، شماره78. دورهمجله مطالعات روانشناسی تربیتیراهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی. 

(. نقش باورهای فراشناخت و خودکارآمدی در پیشرفت 7991محمد؛ محمدی، یحیی و اسدی، فریبا)سعیدزاده،  [9]

 .708-709، صص4، شماره79. دوره مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزدتحصیلی دانشجویان. 

، 9. دوره های آموزشیفصلنامه راهبرد(. نقش فراشناخت در فرآیند یادگیری. 7909صادقی، زینب و محتشمی، رضا) [78]

 .709-700، صص0شماره

ی مدیریت کالس بر پیشرفت تحصیلی (. بررسی دانش فراشناختی در رابطه7990فراهانی، محمدنقی و عبادی، مهران) [77]

 .49-98، صص0، شماره4. دورهفصلنامه روانشناسی شناختیدرس زبان انگلیسی. 

فراشناخت، هوش و خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی (. نقش 7997طیموری فرد، عین اله؛ فوالدچنگ، محبوبه) [74]

 .770-795. دوره چهارم، شماره دوم، صصی مطالعات آموزش و یادگیریمجلهدانش آموزان سال اول متوسطه. 

های اکتشافی و فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی و (. مقایسه تأثیر آموزش7999کیانی سام، محمد و نعمت زاده، لیال) [79]

 دومین کنفرانس ملیس علوم دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی شهرستان مسجد سلیمان. انگیزه پیشرفت در

 .روانشناسی و علوم تربیتی

(. رابطه راهبرد یادگیری 7990محمدی، یحیی؛ کیخا، علیرضا؛ صادقی، علیرضا؛ کاظمی، سیما و رئیسون، محمدرضا) [70]

پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم  -دو ماهنامه علمی. فراشناختی و منبع منترل با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

 .940-940، صص5، شماره0. دورهپزشکی

(.تأثیر مهارت های 7999میرزاخانی، مریم؛ باقری، محسن؛ صادقی، محمدرضا؛ میرزاخانی، فرزانه و مدانلو، یاسمن) [75]

، 40وره . دعلوم پزشکی مازندرانمجله فراشناختی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 

 .760-710، صص775شماره
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های محیط یادگیری اثربخش بر پایه (. شناسایی مؤلفه7990یوسفی افرشته، مجید؛ مروتی، ذکراله و چراغی، اباذر) [76]

، 0، شماره0. دورهپژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی -دو ماهنامه علمیادراك دانشجویان رشته بهداشت. 

 .467-460صص 

 -(. بررسی رابطه خودکارآمدی و راهبردهای شناختی7999هوشمند جا، منیجه؛ جوانمرد، علی و مرعشی، سید منصور) [71]

. زشپژوهشی فناوری آمو -نشریه علمیفراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر. 

 .717-707، صص9، شماره0جلد 
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