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  چکیده

 یادگیري راهبردهاي عوامل این از یکی دارند، نقش مختلفی عوامل یادگیري، در
 فراشناختی و شناختی راهبردهاي  گیري اندازه مدل تدوین منظور به رو این از است.

 ۀجامع از ساختاري معادالت مدلة شیو به همبستگی پژوهش یک طی ،یادگیري
گیري  نمونه روش به نفر 368 همدان شهر ۀمتوسط اول ۀپای انآموز دانش آماري
 پاسخ )1384( کرمی یادگیري راهبردهاي ۀنام پرسش به و شدند انتخاباي  خوشه
 .شد برآورد نمایی درست بیشینه روش به مدل پارامترهاي ابتدا ها،  داده اساس بر .دادند

 ۀوسیل به یادگیري فراشناختی و شناختی راهبردهاي  گیري اندازه مدل سپس
 انجام LISREL افزار نرم وسیله بهها  داده تحلیل شد. آزمون برازش،هاي  شاخص

 و شناختی راهبردهاي روي برنامه  پرسش هاي  گویه همه داد نشان نتایج .شد
 راهبردهاي  گیري اندازه مدل و داشتند داري فراشناختی یادگیري ضریب اثر معنا

 بین چنین  هم بود. برخوردار قبولی قابل برازش از یادگیري فراشناختی و شناختی
 مشاهده دار همبستگی درونی معنا فراشناختی راهبردهاي نیز و شناختی راهبردهاي

 سنجش براي توانند  می پژوهشگران که کرد گیري  نتیجه توان  می بنابراین؛ شد
  کنند. استفاده یادگیري راهبردهاينامۀ  پرسش از فراشناختی و شناختی هايراهبرد

  
  کلیدي گانواژ
  .فراشناختی راهبرد شناختی، راهبرد ،یادگیري راهبردهاي ، گیري اندازه مدل

  

 
 
 
 

 
Abstract 
In learning, many factors come into play, learning 
strategies is one of these factors. Therefore in order to 
develop the measurement model of the learning strate-
gies of cognitive and metacognitive types, a correla-
tion research using structural equation modeling was 
conducted. Via clustered sampling 368 participants of 
all the students studying in the first grade of high 
school in Hamedan were selected. They answered 
Karami’s Learning Strategy Questionnaire (2005). 
Based on the data, first the parameters of the model 
were estimated via maximum likelihood. Then the 
measurement model of cognitive and metacognitive 
learning strategies was tested by goodness of fit indi-
ces. The data were analyzed by using LISREL soft-
ware. The results showed that all the items of the ques-
tionnaire had significant coefficient effect on the cog-
nitive and metacognitive learning strategies and the 
measurement model of cognitive and metacognitive 
learning strategies enjoyed acceptable fitness. There 
was also a significant internal correlation between 
cognitive and metacognitive strategies. Therefore, it 
can be concluded that the researchers can use the ques-
tionnaire of learning strategies to measure cognitive 
and metacognitive strategies. 
 
Keywords 
Measurement Model, Learning Strategies, Cognitive 
Strategy, Metacognitive Strategy. 
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  مقدمه
 تسهیل، منظور به که هستند تدابیري ١یادگیري راهبردهاي

 قرار استفاده مورد فرد هاي یادگیري یادآوري و تعمیق تثبیت،
 وها  روش یادگیري، راهبردهاي دیگر عبارت به؛ دنگیر می

 کار به یادگیري حین در یادگیرندگان که هستند هایی  شیوه
 یابند دست نظر مورد آموزشیهاي  هدف به تا گیرند  می

 اي مجموعه یا کلی نقشه یک به راهبرد ).1388 (فردانش،
 است، شده ریزي طرح معینی  هدف به رسیدن براي که عملیات

 یادگیري راهبردهاي ترین  مهم از ).1379 (سیف، شود می گفته
  کرد. اشاره ٣فراشناختی و ٢شناختی راهبردهاي به توان  می

 گفته عملی یا اندیشه رفتار، گونه هر به شناختی راهبرد
 و کند  می استفاده آن از یادگیري ضمن در فرد که شود می

 سازي ذخیره و دهی سازمان فراگیري، به کمک آن هدف
 درها  آن از برداري بهره سهولت چنین  هم و ها مهارت و ها دانش
 دیگر عبارت به ).1998 ،٥هیوم و ٤(واینستاین است آینده

 افراد به که هستند یادگیري ابزارهاي شناختی راهبردهاي
 اطالعات با ترکیب براي را تازه اطالعات تا کنند  می کمک
 درازمدت حافظه درها  آن سازي  ذخیره و شده آموخته قبالً
 سه شامل شناختی راهبردهاي ).1379 (سیف، کنند آماده

 ٨دهی سازمان و ٧معنایی گسترش و بسط ،٦مرور و تکرار راهبرد
 چون ییها  فعالیت شامل مرور و تکرار راهبرد .شوند  می مطالب

 صداي با کلیدي اصطالحات تکرار ،یسیمکررنو و یمکررخوان
 مطالب براي یادیار تدابیر از استفاده مطالب، بازگویی بلند،
 و گذاري  عالمت مطالب، زیر کشیدن خط و آسان

 کردن رونویسی مهم،هاي  قسمت سازي  برجسته نویسی، حاشیه
 شامل معنایی گسترش و بسط راهبرد است. دشوار مطالب
 ذهنی، تصویرسازي ها،  واسطه از استفاده چون هایی  فعالیت
 و آسان مطالب برايها  سرواژه کلید، کلمه وها  مکان روش

 به خود، زبان به کردن خالصه گیري،  قیاس ،يبردار ادداشتی
 به شده  آموخته مطالب آموزش شده،  آموخته مطالبکاربستن 
 شرح مسائل، حل براي شده  آموخته مطالب از استفاده دیگران،

 راهبرد باشد.  می دشوار مطالب براي روابط تحلیل و تفسیر و

                                                
1. Learning strategies 
2. Cognitive strategies 
3. Met cognitive strategies 
4. Weinstein 
5. Hume 
6. Rehearsal 
7. Elaboration 
8. Organization 

 براي جدید اطالعات بندي  دسته شامل مطالب دهی  سازمان
ها، تبدیل متن   سرفصل یا عناوین فهرست ۀتهی و آسان مطالب

 بر جدید اطالعات بندي  دسته و نمودار ،نقشه، درس به طرح
 خالصه براي درختی طرح از استفاده آشنا،هاي  مقوله اساس
دادن روابط میان  نشان و مطلب یک اصلیهاي  اندیشه کردن

 براي تولید فرایند یک توضیح براي نمودار از استفاده ،ها آن
  ).1384 (ملکی، است پیچیده مطالب

 فراشناختی راهبردهاي یادگیري، راهبردهاي از دیگر یکی
 فرایندهاي و شناخت به نسبت فرد آگاهی به فراشناخت است.
 ،٩(دمبو شود  می اطالق فرایند این تنظیم توانایی و ذهنی
 فرایندهاي از ما آگاهی فراشناخت، دیگر عبارت به ).1994

 ).1997 ،١٠(لفرانکویس است دانستن درباره دانستن و شناختی
 تدابیر را فراشناختی راهبردهاي )1995( ١٢بروفی و ١١گود

 بر نظارت مناسب،هاي  روش هوشیارانه انتخاب جهت
 تغییر لزوم صورت در و اشتباهات اصالح ،ها آن اثربخشی
 تعریف جدید، راهبردهاي باها  آن سازي  جانشین و راهبردها

 فراشناختی راهبردهاي گفت توان  می اساس، این بر اند.  کرده
ها  آن هدایت و شناختی راهبردهاي بر نظارت براي تدبیرهایی

 )1379( سیف .)1389 معروفی، و زاده  (یوسف هستند
 راهبردهاي شامل دسته سه به را فراشناختی راهبردهاي

 ١٥دهی  نظم راهبردهاي و ١٤نظارت و کنترل ،١٣ریزي  برنامه
 هدف تعیین به ریزي  برنامه راهبردهاي است. کرده تقسیم

 تعیین یادگیري، و مطالعه براي الزم زمان بینی  پیش مطالعه،
 و یادگیري موضوع با برخورد چگونگی تحلیل مطالعه، سرعت
 و کنترل راهبردهاي شود.  می گفته شناختی راهبردهاي انتخاب
 هنگام در توجه بر نظارت پیشرفت، ارزشیابی شامل نظارت،
 کنترل یادگیري، و مطالعه ضمن در خود ازسؤال  طرح مطالعه،

 راهبرد و امتحانیهاي  سؤال بینی  پیش مطالعه، سرعت و زمان
 اصالح یادگیري، و مطالعه سرعت تعدیل به دهی  نظم و تنظیم

 شود.  می اطالق شناختی راهبرد تغییر یا
 پیشبرد هدف با آموزش بر زیادي دیتأک اخیر هاي  سال در

 شده یادگیرندگان بین در فراشناختی و شناختی هاي راهبرد

                                                
9. Dembo 
10. Lefrancois 
11. Good 
12. Brophy 
13. Planning strategies 
14. Monitoring strategies 
15. Regulating strategies 
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 گارنر، ؛1988 ،4پاریس و 3کراس ؛1984 ،2براون و 1(بیکر است
 دمبو، ؛1993 ،8اسنومن و 7بیلر ؛1992 ،6برالینر و 5گیج ؛1990
 و واینستاین و 1998 ،9فالول ؛1997 ،لفرانکویس ؛1994
  ).1998 هیوم،

 دهه دو در ،فراشناختی و شناختی راهبردهاي پیرامون پژوهش
 این از زیادي تعداد است. یافته گسترش ایران داخل در اخیر

 بر یادگیري راهبردهاي از استفاده مثبت ریتأث ها پژوهش
 دهند یم نشان را مختلف دروس در تحصیلی پیشرفت
 در ).1376 متولی، و 1376 باعزت، ؛1375 میقانی، (مشهدي

 کشف براي شناسی  روش مختلف هاي شیوه از ها پژوهش این
 شده استفاده تحصیلی پیشرفت و یادگیري راهبردهاي رابطه
 هاي طرح قالب در ها پژوهش این از مجموعه یک در است.

 آموزش اثربخشی ۀمطالع به آزمایشی نیمه یا و آزمایشی
 تحصیلی پیشرفت هاي شاخص بر یادگیري راهبردهاي

 و سیف زمینه این در مشخص طور به است. شده پرداخته
 راهبردهاي آموزش مثبت ریتأث پژوهشی در )1382( مصرآبادي
 .دادند نشان را درسی مطالب درك و یادداري بر یادگیري

 موسوي و احدي فرید، اصغرنژاد خالقی، اصفهانی چنین  هم
 بر فراشناختی هاي آموزش دادند نشان پژوهشی طی )1392(

 آموزان دانش خواندن مختلف هاي  حیطه عملکرد بهبود
  .است  بوده اثربخش نارساخوان

 يها مؤلفه آموزش دریافتند نیز )1393( میرمعینی و پور سعیدي
 میزان به 10پینتریچ الگوي بر مبتنی خودتنظیمی یادگیري

 تیزهوش آموزان دانش درونی گذاري ارزش بر درصد 9/17
 نداشته تأثیري ریاضی درس نمرة میزان بر چه اگر دارد. ریتأث

 دادند نشان هم )1394( گراوند و سبزیان میردریکوند، است.
 باعث فراشناختی هاي تکنیک آموزش بر مبنی مداخله ارائۀ

 و آزمون پس مرحله در خودکارآمدي درصدي 2/71 افزایش
 این هاي یافته اساس بر شد. پیگیري مرحله در درصدي 6/70

 آموزش بر مبنی مداخله ارائۀ گرفت نتیجه توان می پژوهش

                                                
1. Baker 
2. Brown 
3. Cross 
4. Paris 
5. Gage 
6. Berliner 
7. Bieler 
8. Snowman 
9. Flavell 
10. Pintrich 

 مؤثر خودکارآمدي میزان افزایش در فراشناختی هاي تکنیک
  است. بوده

 نشان پژوهشی در )2006( 11شراو نیز خارجی هاي پژوهش از
 هاي مهارت آموزش به وابسته علوم موفق آموزش که داد

 دریافت پژوهشی در نیز )2012( 12رویانتو است. فراشناختی
 به یا خصوصی صورت به فراشناختی راهبردهاي تدریس
 و است مؤثر کار تازه آموزان دانش براي متقابل آموزش صورت
 آموزان دانش که راهبردهایی که شد باعث راهبردها آموزش

  شود. فعال بردند،  نمی کار به فعال طور به اما بوده بلد قبالً
 هاي گروه ۀمقایس به رویدادي  پس هاي پژوهش در

 راهبردهاي لحاظ از ناموفق یا عادي با موفق آموزان دانش
 یعقوبخانی نمونه عنوان به است. شده پرداخته یادگیري
 قوي آموزان دانش داد نشان خود پژوهش در )2010( غیاثوند
 و شناختی راهبردهاي از ضعیف آموزان دانش از بیشتر

 13ییپ نیز خارجی هاي پژوهش از کنند.  می استفاده فراشناختی
 یادگیري راهبردهاي بین را واضحی هاي تفاوت )2007(

 ،بودند برخوردار باالتري تحصیلی موفقیت از که دانشجویانی
 14گوردون چنین  هم داد. نشان دانشجویان سایر با مقایسه در
 از یک هیچ در که دانشجویانی داد نشان اي مطالعه در )2009(

 اصلی هاي ایده اند،  نداشته تحصیلی شکست گذشته هاي ترم
 نحو به را اطالعات کرده، درك بهتر را دروس محتواي
 و خودآزمایی راهبردهاي از و نموده پردازش تري  مطلوب
  اند.  کرده استفاده تريشبی میزان به آزمون

 یا همبستگی روابط بررسی به تحقیقات از دیگر مجموعه یک
 تحصیلی پیامدهاي و یادگیري راهبردهاي رگرسیونی

 و مرادي آباد،  قاسم نوري شناس،  حق نمونه براي اند.  پرداخته
 باور فقط ،فراشناخت بعد پنج میان از دریافتند )1392( صرامی

 اضطراب بر مستقیم اثر شناختی، اطمینان و مثبت فراشناختی
 امتحان اضطراب روي بر دیگر ابعاد اثر اما داشتند امتحان

 داد نشان پژوهش هاي  یافته ضمن در بود. میرمستقیغ
 ۀرابط در مدار،  لهئمس و مدار  هیجان يا  مقابله راهبردهاي

 د.داشتن میانجی نقش امتحان اضطراب و فراشناخت باورهاي
 رمضانی و عبداللهی کدیور، میرزایی، دیگري پژوهش در
 اجزاي و خواندن مطلب درك نمرات بین دادند نشان )1392(

 سوم و ابتدایی پنجم تحصیلی ۀپای دو هر در فراشناختی دانش
                                                
11. Sharaw 
12. Royanto 
13. Yip 
14. Gordon 
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 وجود يمعنادار مستقیم همبستگی ،نمونه کل در و راهنمایی
 فراشناختی دانش زیرمقیاس ابتدایی پنجم ۀپای در ؛داشت

 خواندن مطلب درك براي مناسبی کننده  بینی پیش ،شخص
 فراشناختی دانش زیرمقیاس راهنمایی سوم ۀپای در لیکن .بود

 .بود خواندن مطلب درك براي مناسبی کننده بینی پیش ،تکلیف
 47 هم با تکلیف و شخص فراشناختی دانش نیز نمونه کل در

 تبیین را آموزان دانش خواندن مطلب درك واریانس از درصد
 تمامی در راهنمایی سوم ۀپای آموزان دانش البته کنند. می

 آموزان دانش به نسبت باالتري نمرات فراشناختی دانش اجزاي
 قربان و صیف رستگار، مظلومیان، .داشتند ابتدایی پنجم ۀپای

 تحصیلی خودکارآمدي تکلیف، ارزش دریافتند )1393( جهرمی
 یادگیري راهبردهاي گري واسطه طریق از پیشرفت اهداف و

 مستقیم غیر اثر ریاضی تحصیلی پیشرفت بر عمیق و سطحی
 نشان )1394( صیف و اللهی فرج پور، سعیدي عابدي، دارند.
 واسطۀ به مستقیم، ریتأث بر عالوه هوشی باورهاي دادند

 خودکارآمدي و پیشرفت اهداف شناختی، معرفت باورهاي
 ریتأث دانشجویان خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي بر تحصیلی

 باورهاي که داد نشان ها یافته چنین هم دارند. نیز میرمستقیغ
 توانند می افزایشی هوشی باورهاي ویژه به دانشجویان هوشی

 و پیشرفت اهداف شناختی، معرفت باورهاي گري میانجی با
 خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي بر تحصیلی خودکارآمدي

 باشند. مؤثر ها آن تحصیلی عملکرد نهایت در و فراگیران
 نشان علّی مدل یک قالب در پژوهشی طی نیز )1394( صیف

 از درك اي واسطه نقش طریق از خودتنظیمی یادگیري داد
 قصد بر وب تحت یادگیري به نگرش و سودمندي و سهولت
 میرمستقیغ هم و مستقیم هم وب تحت یادگیري از استفاده

 پژوهشی در )1394( مختاري و عابدینی طور همین دارد. تأثیر
 زبان یادگیري براي همراه تلفن از آموزشی استفاده دادند نشان

 راهبردهاي از یکی و داشته فراشناختی نقشی انگلیسی
  است. آموزان دانش وسیله به منابع مدیریت براي خودتنظیمی

 بینی  پیش منظور به که پژوهشی طی )2011( دوایی و صمدي
 پیشرفت در انگیزشی و فراشناختی شناختی، راهبردهاي

 این همه که دریافتند دادند، انجام دختر آموزان دانش تحصیلی
 بینی  پیش را آموزان دانش تحصیلی پیشرفت توانند  می راهبردها

 راهبردهاي به مربوط کننده بینی  پیش ترین  قوي چند هر نمایند.
 و 2بئوتنر ،1دیگنز فراتحلیل در ارتباط، همین در بود. فراشناختی

                                                
1. Dignath 
2. Buettner 

 مختلف هاي مؤلفه اثر هاي اندازه )2008( 3فلت  النگ
 در پژوهشگران این شد. مشخص هم به نسبت فراشناخت
 راهبرد نوع اساس بر را فراشناخت هاي مؤلفه اولیه، تحقیقات

 ترین  بزرگ که کردند تقسیم بخش یازده به آموزش مورد
 و ریزي  برنامه آموزش به که بود تحقیقاتی به مربوط اثر ةانداز

 و 5جرالد ،4شارلوت فراتحلیل پژوهش در اند.  پرداخته نظارت
 48 از اثر اندازه 263 از بیش با )2008( 6پیتر -  هانس

 موفقیت در خودتنظیم یادگیري راهبردهاي از استفاده پژوهش،
  است. داشته زیادي ریتأث آموزان دانش یادگیري

 که دادند نشان نیز هایی  پژوهش گذشته تحقیقات طی در البته
 فراگیران یادگیري بهبود بر يمؤثر سهم یادگیري راهبردهاي

 بسیار ۀرابط )1389( دستا پژوهش در مثال عنوان به ندارد.
 حل عملکرد با فراشناختی و شناختی راهبردهاي بین ضعیفی

 )،2000( 9چو و 8بانگ ،7جو چنین  هم آمد. دست به لهئمس
 و )1376( متولی )،2006( 11والکري )،2006( 10کولورادو
 و شناختی راهبردهاي بین را داريامعن ۀرابط )1388( هادیان

  نیافتند. تحصیلی پیشرفت و فراشناختی
 فراشناختی یا شناختی راهبردهاي از یک کدام که این ۀزمین در

 تحصیلی پیشرفت و یادگیري انگیزش بر بیشتري سهم
 نیست. مشخص و شده بندي  جمع کامالً نتایج دارند، فراگیران

 با فراشناختی راهبردهاي ۀرابط دریافت )1384( پرویز مثالً
 با شناختی راهبردهاي ۀرابط از ترشبی تحصیلی پیشرفت
 )1384( سیف و رضایی دیگر سوي از است. تحصیلی پیشرفت

 کننده بینی  پیش عامل بهترین را فراشناختی راهبردهاي
 )1386( معصومی لیکن دانند.  می تحصیلی عملکرد
 گروه دو در دانشجویان یادگیري میزان بین کرد گیري  نتیجه

 ندارد. وجود داري امعن تفاوت فراشناختی و شناختی آزمایشی
 که داد نشان )2012( 12کوئیکسین پژوهش نتایج چنین  هم

 زبان درس نمرات بر را ریتأث ترین  قوي شناختی راهبردهاي
 درس نمرات نتوانستند فراشناختی راهبردهاي و دارند انگلیسی

  نمایند. بینی  پیش را زبان
                                                
3. Langfeldt 
4. Charlotte 
5. Gerhard 
6. Hans-Peter 
7. Joo 
8. Bong 
9. Choi 
10. Colorado 
11. Valkyrie 
12. Cuixin 
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 ۀزمین در پژوهش که دریافت توان  می گذشت که توصیفی با
 را وسیعی ةحوز ،یادگیري در فراشناختی و شناختی راهبردهاي

 مختلف پژوهشی هاي  روش با و است داده اختصاص خود به
 ترین  عمده از یکی است. گرفته صورت تحقیق گستره، این در

 باشد، اثرگذار تواند  می پژوهشی هر نتایج روي بر که عواملی
 اساسی لهئمس رو این از است. متغیرها سنجش مفهومی مدل

 راهبردهاي  گیري اندازه مدل آیا که بود این حاضر پژوهش
 برخوردار مناسبی برازش از یادگیري فراشناختی و شناختی
  گیري اندازه مدل تعیین پژوهش، هدف اساس این بر است؟

  بود. یادگیري فراشناختی و شناختی راهبرهاي
  

  شناسی  روش
 به که بود 2بینی پیش نوع از و 1همبستگی پژوهش، این روش
 ۀجامع شد. انجام SEM(3( ساختاري معادالت مدل ةشیو

 و آموزش متوسطه ةدور اول ۀپای آموزان دانش را آماري
- 93 تحصیلی سال در همدان شهر دو و یک نواحی پرورش
 حجم بود. نفر 8300 آنان تعداد که دادند می تشکیل 1392
 تعیین نفر 368 )،1977( 4کوکران فرمول از استفاده با نمونه
  شدند. انتخاب 5اي  خوشه گیري نمونه روش به که گردید

 یادگیري راهبردهاي نامه پرسش از ها داده گردآوري منظور به
 گویه 86 داراي نامه پرسش این شد. استفاده )1384( کرمی
 نه تا صفر از اي درجه ده طیف یک صورت به که است
 که سنجد  می را شناختی راهبرد گویه 49 شود.  می گذاري  نمره

 گویه ده با پایه و ساده تکالیف ویژه مرور یا تکرار راهبرهاي
 مرور یا تکرار )،81 و 80 ،76 ،58 ،49 ،43 ،33 ،27 ،24 ،3(

 ،57 ،55 ،36 ،35 ،25 ،13( گویه ده با پیچیده تکالیف ویژه
 ساده تکالیف ویژه معنایی گسترش و بسط )،77 و 74 ،72 ،67
 بسط )،68 و 66 ،60 ،59 ،18 ،16 ،4 ،1( گویه هشت با پایه و
 ،40 ،22 ،5( گویه ده با پیچیده تکالیف ویژه معنایی گسترش و

 تکالیف ةویژ دهی سازمان )،79 و 73 ،70 ،69 ،53 ،51 ،41
 دهی سازمان و )52 و 37 ،26 ،23( گویه چهار با پایه و ساده
 و 47 ،29 ،17 ،12 ،7 ،2( گویه هشت با پیچیده تکالیف ةویژ
 را فراشناختی راهبرد گویه 37 چنین  هم گیرد.  برمی در را )56

 خود کنترل و دانش راهبردهاي که دهد  می قرار سنجش مورد
                                                
1. Correlation 
2. Prediction  
3. Structural Equation Modeling 
4. Cochran 
5. Clustered Sampling 

 و دانش )،86 و 83 ،62 ،61 ،54 ،46 ،34 ،28 ،11( گویه نه با
 ،19 ،15 ،10 ،8 ،6( گویه دوازده با ریزي  برنامه فرایند کنترل

 فرایند کنترل و دانش )،78 و 65 ،64 ،50 ،45 ،42 ،30
 ،44 ،39 ،38 ،32 ،31 ،21 ،14 ،9( گویه دوازده با ارزشیابی

 چهار با دهی  نظم فرایند کنترل و دانش و )85 و 82 ،75 ،71
 نمرات ۀدامن شود.  می شامل را )84 و 63 ،48 ،20( گویه

 راهبردهاي نمرات ۀدامن ،441 تا صفر بین شناختی راهبردهاي
 نمرات ۀدامن کلی طور به و 333 تا صفر بین فراشناختی
 774 تا صفر بین یادگیري فراشناختی و شناختی راهبردهاي

  است.
 شناسی  روان متخصصین دییتأ به نامه پرسش 6صوري روایی
 یادگیري راهبردهاي نامه پرسش 7پایایی ضریب و است رسیده

 94/0 9کرونباخ آلفاي روش به و 98/0 8بازآزمایی روش به
 طی نیز پژوهش این در ).1384 (کرمی، است شده گزارش

 روش به پایایی ضریب نفر، 60 روي بر 10مقدماتی ۀمطالع یک
 براي ،92/0 شناختی راهبردهاي براي نباخوکر آلفاي

 نامه پرسش کل براي و 91/0 فراشناختی راهبردهاي
 استناد به مقادیر این آمد. دست به 95/0 یادگیري راهبردهاي

 قابل پژوهشی کار یک انجام براي )1978( 11نانالی جدول
  است. قبول

 شد. تکمیل نمونه گروه افراد به مراجعه طریق از ها نامه پرسش
 )ML( 12نمایی درست بیشینه روش به مدل پارامترهاي ابتدا

 هاي شاخص از مدل، برازش آزمون براي آنگاه شد. برآورد
 )،RMSEA( 14تقریب خطاي واریانس برآورد جذر 13برازش
 16تطبیقی برازش شاخص )،NNFI( 15برازش نشده نرم شاخص

)CFI،( 17فزاینده برازش شاخص )IFI( تجزیه گردید. استفاده 
 انجام LISREL 8.7218 افزار نرم وسیله به ها داده تحلیل و

  شد.
  

                                                
6. Face Validity 
7. Reliability Coefficient  
8. Test-retest 
9. Cronbachś Alpha 
10. Pilot Study 
11. Nunnally 
12. Maximum Liklihood 
13. Fit indices 
14. Root Mean Square Error of Approximation 
15. Non-Norned Fit Index 
16. Comparative Fit Index 
17. Incremental Fit Index 
18. Liner Structural Relations 
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  ها  یافته
 مقدار و داريامعن سطح ،t مقدار استاندارد، خطاي اثر، ضریب

 براي ها گویه از یک هر ۀوسیل به شده تبیین واریانس
 1 شماره جدول در یادگیري فراشناختی و شناختی راهبردهاي

  اند.  شده ارائه
  

 گیري راهبردهاي یادگیري ضرایب مدل اندازه .1جدول 
  b SE  t  P  2R  گویه  راهبرد

تکرار 
  ساده

3  96/0  12/0  23/8  01/0 P<  19/0  
24  53/1  15/0  87/9  01/0 P<  26/0  
27  5/1  16/  64/9  01/0 P<  25/0  
33  32/1  16/0  34/8  01/0 P<  19/0  
43  09/1  12/0  19/9  01/0 P<  23/0  
49  15/1  14/0  96/7  01/0 P<  17/0  
58  01/1  11/0  15/9  01/0 P<  22/0  
76  07/1  13/0  17/8  01/0 P<  18/0  
80  20/1  13/0  59/9  01/0 P<  24/0  
81  14/1  12/0  18/9  01/0 P<  23/0  

تکرار 
  پیچیده

13  79/0  16/0  88/4  05/0 P<  07/0  
25  47/1  16/0  37/9  01/0 P<  25/0  
35  56/1  15/0  34/10  01/0 P<  29/0  
36  46/1  14/0  76/10  01/0 P<  31/0  
55  04/1  12/0  98/8  01/0 P<  23/0  
57  27/1  12/0  28/10  01/0 P<  29/0  
67  20/1  12/0  22/10  01/0 P<  29/0  
72  01/1  15/0  85/6  01/0 P<  14/0  
74  34/1  14/0  28/9  01/0 P<  24/0  
77  87/0  15/0  75/5  01/0 P<  10/0  

بسط 
  ساده

1  83/0  17/0  86/4  05/0 P<  07/0  
4  01/1  14/0  32/7  01/0 P<  16/0  

16  42/1  13/0  89/10  01/0 P<  31/0  
18  13/1  13/0  04/9  01/0 P<  23/0  
59  62/1  14/0  47/11  01/0 P<  34/0  
60  59/1  15/0  74/10  01/0 P<  31/0  
66  49/1  13/0  30/11  01/0 P<  33/0  
68  07/1  12/0  86/8  01/0 P<  22/0  

بسط 
  پیچیده

5  11/1  13/0  31/8  01/0 P<  19/0  
22  92/0  12/0  97/7  01/0 P<  17/0  
40  42/1  13/0  20/11  01/0 P<  32/0  
41  36/1  14/0  58/9  01/0 P<  24/0  
51  35/1  14/0  93/9  01/0 P<  26/0  
53  46/1  14/0  12/10  01/0 P<  27/0  
69  15/1  14/0  08/8  01/0 P<  18/0  
70  05/1  11/0  16/9  01/0 P<  22/0  
73  35/1  12/0  97/10  01/0 P<  30/0  
79  90/0  12/0  30/7  01/0 P<  15/0  

د سازمان
  هی ساده

23  51/1  14/0  87/10  01/0 P<  31/0  
26  82/1  13/0  25/14  01/0 P<  49/0  
37  48/1  15/0  06/10  01/0 P<  27/0  
52  75/1  14/0  58/12  01/0 P<  40/0  

د سازمان
هی 

  پیچیده

2  22/1  16/0  72/7  01/0 P<  17/0  
7  23/1  16/0  69/7  01/0 P<  17/0  

12  04/1  13/0  92/7  01/0 P<  18/0  
17  62/1  13/0  44/12  01/0 P<  39/0  
29  44/1  13/0  77/10  01/0 P<  31/0  
47  57/1  15/0  26/10  01/0 P<  28/0  
56  04/1  15/0  07/7  01/0 P<  14/0  

دانش 
  خود

11  68/0  10/0  93/6  01/0 P<  13/0  
28  07/1  11/0  63/9  01/0 P<  24/0  

34  34/1  13/0  29/10  01/0 P<  27/0  
46  19/1  12/0  91/9  01/0 P<  25/0  
54  13/1  13/0  61/8  01/0 P<  20/0  
61  15/1  13/0  9  01/0 P<  21/0  
62  47/1  12/0  47/12  01/0 P<  37/0  
83  43/1  13/0  81/10  01/0 P<  29/0  
86  39/1  13/0  39/10  01/0 P<  27/0  

دانش 
  ریزي برنامه

6  62/1  14/0  55/11  01/0 P<  33/0  
8  01/1  13/0  93/7  01/0 P<  17/0  

10  30/1  13/0  27/10  01/0 P<  27/0  
15  36/1  13/0  23/10  01/0 P<  27/0  
19  15/1  16/0  08/7  01/0 P<  14/0  
30  44/1  16/0  27/9  01/0 P<  23/0  
42  63/1  13/0  14/12  01/0 P<  36/0  
45  26/1  12/0  49/10  01/0 P<  28/0  
50  66/1  15/0  38/11  01/0 P<  33/0  
64  51/1  12/0  58/12  01/0 P<  38/0  
65  28/1  14/0  14/9  01/0 P<  22/0  
78  73/0  12/0  94/5  01/0 P<  10/0  

دانش 
  ارزشیابی

9  44/1  14/0  30/10  01/0 P<  28/0  
14  15/1  13/0  81/8  01/0 P<  21/0  
21  79/0  17/0  50/4  05/0 P<  06/0  
31  66/1  13/0  64/12  01/0 P<  40/0  
32  30/1  12/0  26/11  01/0 P<  33/0  
38  38/1  15/0  43/9  01/0 P<  24/0  
39  40/1  13/0  68/10  01/0 P<  30/0  
44  34/1  13/0  05/10  01/0 P<  27/0  
71  30/1  15/0  63/8  01/0 P<  21/0  
75  70/0  14/0  11/5  01/0 P<  08/0  
82  99/0  12/0  13/8  01/0 P<  19/0  
85  22/1  16/0  79/7  01/0 P<  17/0  

دانش 
  دهی نظم

20  33/1  14/0  87/9  01/0 P<  28/0  
48  06/1  13/0  25/8  01/0 P<  20/0  
63  12/1  12/0  24/9  01/0 P<  25/0  
84  89/0  13/0  07/7  01/0 P<  14/0  

    368=n 

 شماره هاي  گویه ضرایب دهد  می نشان 1 شماره جدول نتایج
 هاي  گویه ضرایب بقیۀ و >05/0P سطح در 21 و 13 ،1

 یادگیري فراشناختی و شناختی راهبردهاي روي بر نامه پرسش
  .دارند معناداري اثر>P 01/0 سطح در

 ضریب وسیلۀ به شناختی راهبردهاي بین درونی همبستگی
 جدول در آن نتایج که است شده آزمون پیرسون همبستگی

  است. شده ارائه 2 شماره
 راهبردهاي بین دهد  می نشان پیرسون همبستگی ضریب نتایج

  .)>01/0P( شود  می مشاهده داري امعن مستقیم ۀرابط شناختی
 ضریب وسیلۀ به فراشناختی راهبردهاي بین درونی همبستگی
 جدول در آن نتایج که است شده آزمون پیرسون همبستگی

  است. شده  ارائه 3 شماره
 راهبردهاي بین دهد  می نشان پیرسون همبستگی ضریب نتایج

 شود  می مشاهده داري امعن مستقیم ۀرابط شناختیفرا
)01/0P<(.  
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 راهبردهاي  گیري اندازه مدل برازش آزمون هاي  شاخص
 داده ارائه 4 شماره جدول در یادگیري فراشناختی و شناختی

  است. شده
  گیري اندازه مدل دهد  می نشان 4 شماره جدول نتایج

 قابل برازش از یادگیري فراشناختی و شناختی راهبردهاي
 ؛RMSEA=069/0>09/0( است برخوردار قبولی

90/0>92/0=NNFI92/0<90/0 ؛=CFI92/0<90/0 ؛=IFI(.  
  

  بحث و گیري  نتیجه
 و شناختی راهبردهاي  گیري اندازه مدل داد نشان نتایج

 تدوین کند. می تبعیت خطی مدل یک از یادگیري فراشناختی
 فراشناختی و شناختی راهبردهاي براي  گیري اندازه مدل یک

 آخرین و تنها گردید، ارائه پژوهش این در که گونه آن یادگیري
 هنوز یابد، برازش ها داده با مدل اگر حتی نیست. مدل
 با است ممکن که دارد وجود دیگر هاي مدل از شماري بی

 شبراز آزمون نتایج وصف این با باشد. داشته برازش ها داده
 مدل یک عنوان به را شده تدوین مدل که داد نشان مدل
 و شناختی راهبردهاي  گیري اندازه براي برازنده و خوب نسبتاً

  .برد کار به توان می یادگیري فراشناختی
 ۀوسیل به که تقریب خطاي واریانس برآورد جذر شاخص مقدار

 پژوهش این در است، شده ارائه )1990( 1استیگر

                                                
1. Steiger 

069/0=RMSEA خوب هاي مدل براي شاخص این .بود 
 واریانس برآورد جذر شاخص است. تر  کم یا 09/0 با برابر

 نیز )2000( 3آستین و 2کالوم مک دیتأک مورد تقریب خطاي
 نسبت اي العاده فوق حساسیت شاخص این ها آن نظر از .است

 مدل براي شبراز نشده نرم  شاخص دارد. مدل اشتباهات به
 مقدار )1973( 5لویز و 4تاکر .بود NNFI=92/0 شده تدوین

NNFI خوبی شاخص عنوان به را 90/0 از تر  بزرگ یا برابر 
 تطبیقی شبراز شاخص اند. کرده توصیه مدل شبراز براي
 90/0 از تر  بزرگ چون و بود CFI=92/0 شده تدوین مدل
 شبراز شاخص است.  گیري اندازه مدل شبراز مبین ،است

 نظر بر بنا که بود IFI=92/0 شده تدوین مدل براي فزاینده
  باشد. 90/0 کم دست باید )1986( 6بولن

 گردید، ارائه آن نتایج که مدل شبراز هاي شاخص به توجه با
 راهبردهاي  گیري اندازه مدل که نمود گیري نتیجه توان می

 توان می بنابراین است. برخوردار قبولی قابل شبراز از یادگیري
 فراشناختی و شناختی راهبردهاي  گیري اندازه براي آن از

  کرد. استفاده یادگیري
 ۀرابط هم با فراشناختی و شناختی راهبردهاي داد نشان نتایج

 و بیکر هاي پژوهش نتایج با یافته این دارند. داريامعن مستقیم
 و گیج )،1990( گارنر )،1988( پاریس و کراس )،1984( براون

                                                
2. McCollum 
3. Austin 
4. Tucker 
5. Lewis 
6. Bollen 

 فراشناختی راهبردهاي همبستگی ماتریس .3 جدول

 دانش  راهبرد
  خود

 دانش
  ریزي برنامه

 دانش
  ارزشیابی

 دانش
  دهی نظم

        1  خود دانش
      1  97/0**  ریزي برنامه دانش
    1  91/0**  93/0**  ارزشیابی دانش
  1  90/0**  93/0**  99/0**  دهی نظم دانش

368= , n01/0P<**  

 گیري اندازه مدل شبراز آزمون هاي شاخص .4 جدول
 یادگیري راهبردهاي

  شاخص  مقدار  قبول مورد دامنه  نتیجه
  RMSEA09/0  069/0  RMSEA>  مدل دییتأ
 NNFI90/0  92/0  NNFI<  مدل دییتأ
  CFI90/0  92/0  CFI<  مدل دییتأ
 IFI90/0  92/0  IFI<  مدل دییتأ

 شناختی راهبردهاي همبستگی ماتریس .2 جدول
  دهی پیچیده سازمان  دهی ساده سازمان  بسط پیچیده  بسط ساده  تکرار پیچیده  تکرار ساده  راهبرد

            1  تکرار ساده
          1  95/0**  تکرار پیچیده

        1  79/0**  86/0**  بسط ساده
      1  94/0**  81/0**  96/0**  بسط پیچیده

    1  89/0**  84/0**  73/0**  76/0**  دهی ساده سازمان
  1  99/0**  89/0**  86/0**  65/0**  75/0**  دهی پیچیده سازمان

   368=, n 01/0P<**  
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 )،1994( دمبو )،1993( اسنومن و بیلر )،1992( برالینر
 هیوم و واینستاین )،1998( فالول )،1997( لفرانکویس

 همکاران و دیگنز )،2007( ییپ ،)2006( شراو )،1998(
 ،)2009( گوردون ،)2008( همکاران و شارلوت ،)2008(

 و )2011( دوایی و صمدي  ،)2010( غیاثوند یعقوبخانی
 مشهدي هاي  پژوهش نتایج با چنین  هم )2012( رویانتو
 و سیف ،)1376( متولی )،1376( باعزت )،1375( میقانی

 ،)1384( پرویز ،)1384( سیف و رضایی ،)1382( مصرآبادي
 و )1392( همکاران و شناس  حق )،1392( همکاران و خالقی

 نتایج با اما دارد؛ همخوانی )1392( همکاران و میرزایی
 )،2006( کولورادو )،2000( همکاران و جو هاي پژوهش
 ،)1386( معصومی نیز و )2012( کوئیکسین ،)2006( والکري
  ندارد. همخوانی )1389( دستا و )1388( هادیان

 راهبردهاي کارگیري به گفت توان یم پژوهش یافته تبیین در
 با مطالعه هنگام به تا کند  می کمک آموزان دانش به شناختی

 گسترش و بسط مرور، و تکرار همچون آموختن هاي راه
 پیچیده و ساده تکالیف براي مطالب دهی سازمان و معنایی

 فراشناختی راهبردهاي با آشنایی ضمن طور همین .شوند آشنا
 دانش و ارزشیابی دانش ریزي،  برنامه دانش خود، دانش نظیر
 تر  مناسب ها آن یادگیري براي راهبردي چه دریابند دهی،  نظم

  است.
 پژوهشگران شود  می پیشنهاد پژوهش این هاي یافته پایه بر

 نامه پرسش از فراشناختی و شناختی هايراهبرد سنجش براي
  کنند. استفاده یادگیري راهبردهاي

  
  منابع

اصغر؛ احدي، حسن؛   اصفهانی خالقی، آتنا؛ اصغرنژاد فرید، علی
اثربخشی آموزش " ).1392محمد (  موسوي، سیدعلی

آموزان  هاي مختلف خواندن دانش  فراشناختی بر عملکرد حیطه
شناسی   فصلنامه روان. "پسر نارساخوان پایه سوم ابتدایی

  .18-10، 2 ،شناختی
ي یادگیري بررسی تأثیر آموزش راهبردها"). 1376باعزت، فرشته (

فصلنامه . "مانده ذهنی خفیف در حافظه کودکان عقب
  .348 – 330، 4، شماره شناسی  روان

بررسی راهبردهاي شناختی و فراشناختی "). 1384پرویز، کوروش (
آموزان شهري و روستایی  با میزان موفقیت تحصیلی دانش

کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید  ۀنام . پایان"مقطع متوسطه
  بهشتی.

رضا؛ صرامی،   آباد، ربابه؛ مرادي، علی  شناس، زینب؛ نوري قاسم  حق
و باورهاي  ههاي مقابل  ارزیابی سبک"). 1392رضا (  غالم

فراشناختی در دانشجویان با اضطراب امتحان: بررسی نقش 
، 2 ،شناسی شناختی  فصلنامۀ روان. "هاي مقابله  اي سبک  واسطه

30-40.  
نقش اهداف پیشرفت و راهبردهاي "). 1389دستا، مهدي (

خودتنظیمی در عملکرد حل مسائل ریاضی و عملکرد ریاضی 
کارشناسی  ۀنام . پایان"اول دبیرستان شهر یزد ۀان پایآموز دانش

  ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

نقش باورهاي انگیزشی، "). 1384اکبر (  سیف، علی ؛رضایی، اکبر
 ۀفصلنام. "راهبردهاي یادگیري و جنسیت در عملکرد تحصیلی

  .86-44، 21، شماره تعلیم و تربیت
بررسی "). 1393سادات ( مهپور، بهمن؛ میرمعینی، فاط سعیدي

بر  مبتنی خودگردان یادگیري هاي مؤلفه آموزش اثربخشی
نمرة درس  میزان و درونی يگذار ارزشبر  پینتریچ الگوي
، فصلنامۀ پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي. "ریاضی

2 )7 :(64 -53.  
  شناسی پرورشی. تهران: آگاه.  ). روان1379اکبر (  سیف، علی

مقایسه اثربخشی "). 1382مصرآبادي، جواد ( ؛اکبر  سیف، علی
آموزش راهبردهاي یادگیري بر یادداري، درك مطلب و سرعت 

  .54-37، 74، شماره، تعلیم و تربیت ۀفصلنام. "خواندن
ی"). 1394صیف، محمدحسن (  به تمایل رفتاري یافته بسط مدل علّ

 و هدف یادگیري گیري جهت نقش وب: تحت یادگیري
فصلنامۀ پژوهش در یادگیري . "خودتنظیمی یادگیري

  .45-56): 9( 3، آموزشگاهی و مجازي
اللهی، مهران؛ صیف،  پور، بهمن؛ فرج عابدي، صمد؛ سعیدي

 باورهاي هوشی، بین روابط یابی مدل"). 1394محمدحسن (
 راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی با انگیزشی و شناختی معرفت

صلنامۀ پژوهش در یادگیري ف. "پیام نور دانشگاه دانشجویان
  .43-68): 8( 2، آموزشگاهی و مجازي

 علّی روابط مدل"). 1394عابدینی، یاسمن؛ مختاري، محمدمهدي (
 و اي نقش واسطه انگلیسی: زبان عملکرد انگیزش پیشرفت و
 تلفن طریق یادگیري از در تحصیلی طلبی فراشناختی کمک
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، آموزشگاهی و مجازيفصلنامۀ پژوهش در یادگیري . "همراه
3 )11 :(16-7.  

). مبانی نظري تکنولوژي آموزشی. تهران: 1388فردانش، هاشم (
  سمت.

تدوین ابزار سنجش راهبرهاي یادگیري "). 1384کرمی، ابوالفضل (
 ۀمجل. "آن با پیشرفت تحصیلی ۀو مطالعه و تعیین رابط

  .411-399. 36. شماره شناسی  روان
آموزش راهبردهاي  ریبررسی تأث"). 1376متولی، سیدمحمد (

فراشناختی بر خواندن، درك مطلب و سرعت یادگیري 
شهرستان  ۀهاي اول دبیرستان دختران آموزان کالس دانش

  کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی. ۀنام  . پایان"فردوس
هاي  رتآموزش مها ریبررسی تأث"). 1375مشهدي میقانی، فریده (

آموزان دختر  مطالعه بر درك مطلب و سرعت خواندن دانش
نامه کارشناسی ارشد،  . پایان"مقاطع راهنمایی و متوسطه

  دانشگاه تهران.
جهرمی،  مظلومیان، سعید؛ رستگار، احمد؛ صیف، محمدحسن؛ قربان

 بین درگیري شناختی و انگیزشی نقش باورهاي"). 1393رضا (
 تحصیلی فعلی (الگوي پیشرفت و قبلی تحصیلی پیشرفت
، فصلنامۀ پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي. "تحلیل)

1 )4 :(54 -42.  
آموزش راهبردهاي  ریمقایسه تأث"). 1386مدد (  معصومی، علی

شناختی و فراشناختی و ترکیبی بر میزان یادگیري دانشجویان 

هاي آموزشی مقطع  رشته آموزش ابتدایی در درس رسانه
نامه  . پایان"نی مرکز تربیت معلم شهید رجایی قزوینکاردا

  کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.
تأثیر آموزش راهبردهاي شناختی و "). 1384ملکی، بهرام (

فراشناختی بر افزایش یادگیري و یادداري متون درسی 
  .50- 42، 3، شماره هاي علوم شناختی تازه ۀفصلنام. "مختلف

). 1394اهللا؛ سبزیان، سعیده؛ گراوند، هوشنگ ( لمیردریکوند، فض
 بر خودکارآمدي فراشناختی هاي تکنیک آموزش اثربخشی"

فصلنامۀ . "شهر اصفهان هاي دختر دبیرستان آموزان دانش
  .7-16): 8( 2، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي

میرزایی، فاطمه؛ کدیور، پروین؛ عبداللهی، محمدحسین؛ رمضانی، 
رابطه بین اجزاي دانش فراشناختی و درك "). 1392اله (  ولی

هاي   آموزان پایه مطلب خواندن با دیدگاهی تحولی در دانش
، شناسی شناختی  فصلنامۀ روان. "پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی

2 ،59-66.  
اهداف پیشرفت، راهبردهاي  ۀرابط"). 1388هادیان، مهدي (

آموزان  سازي با پیشرفت تحصیلی دانش  فراشناختی و خودناتوان
کارشناسی ارشد، دانشگاه  ۀنام . پایان"دبیرستانی شهر طبس

  ران.ته
اي.   ). تدریس حرفه1389معروفی، یحیی ( ؛زاده، محمدرضا  یوسف

  همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
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