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Background and Objectives: The main purpose of this study was to determine the effectiveness of 
teaching cognitive-metacognitive strategies on referral thinking and self-directed learning in seventh 
grade female students in Buchanan. This was a quasi-experimental study in which a pre-test-post-
test design with a control group was used 
Methods: The sample of the study was 40 subjects who were selected from seventh grade female 
students in Buchan and were assigned to experimental groups (teaching cognitive-metacognitive 
strategies) and control. In the intervention phase, the experimental group was trained in cognitive-
metacognitive strategies for 8 sessions of 90 minutes. During this period, the control group did not 
receive any intervention. Ahring (2010) Reference Thinking Questionnaire and Fisher (2001) Self-
Guided Learning Questionnaire in pre-test and post-test stages for both experimental and control 
groups were used to collect data. Research data were analyzed by analysis of covariance using SPSS 
23 software. The results of analysis of covariance showed a significant difference between the two 
groups 
Findings: Findings indicated that teaching cognitive-metacognitive strategies is effective in reducing 
the level of referential thinking and increasing students' self-directed learning  
Conclusion: The conclusion and discussion of the research are explained. 
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فراشناختی بر تفکر ارجاعی  -اثربخشی آموزش راهبردهای شناختیهدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان  پیشینه و اهداف:  

آموزان دختر پایه هفتم شهر بوکان بود. این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی بود که در آن از  و یادگیری خودراهبر در دانش

 آزمون با گروه کنترل استفاده شد. پس-آزمونطرح پیش

 

از میان دانش آموزان دخنر پایه هفتم شهر بوکان انتخاب و به صورت دردسترس آزمودنی بود که    40نمونه پژوهش  ها:  روش

فراشناختی( و گواه گمارده شدند. در مرحله مداخله گروه آزمایش به    -های آزمایش )آموزش راهبردهای شناختیدر گروه

ین مدت گروه کنترل هیچ  فراشناختی قرار گرفتند. در طی ا-ای تحت آموزش راهبردهای شناختیدقیقه 90جلسه  8مدت 

مداخله برای جمعنوع  نکرد.  دریافت  دادهای  )آوری  اهرینگ  ارجاعی  تفکر  پرسشنامه  از  یادگیری  2010ها  پرسشنامه  و   )

های پژوهش با  آزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه استفاده شد. دادهآزمون و پس( در مراحل پیش2001فیشر ) خودراهبر

تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنی داری   SPSS 23افزار با استفاده از نرم روش تحلیل کوواریانس

 بین دو گروه نشان داد. 

 

شناختییافتهها:  یافته راهبردهای  آموزش  که  بود  آن  از  حاکی  افزایش  -ها  و  ارجاعی  تفکر  کاهش سطح  در  فراشناختی 

 اثربخش است.آموزان یادگیری خودراهبر دانش

 

 

 

 نتیجه گیری پژوهش مورد نظر توضیح داده می شود.نتیجه گیری:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 25/12/1400:  انتشار 21/12/1400پذیرش:   19/09/1400دریافت:      mehrparvarmehri400@gmail.comنویسنده مسئول:*

 چکیده 

 ی، تفکر ارجاعی، یادگیری خودراهبر فراشناخت -آموزش راهبردهای شناختی  کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

توان تربیت نسلی دانست که بر مسائل زندگی خود آگاه و دارای داف آموزشی را میترین اهیکی از مهم

های الزم برای مقابله با آن باشد. برای رسیدن به این منظور الزم است سیستم آموزشی هر کشور، مهارت

های الزم را کسب کرده و با استفاده از آن های کسب دانش و مهارتفراگیران، روشامکاناتی را فراهم سازد که 

در جهت رشد جامعه که همانا هدف هر نظام پویا و رو به رشدی است، استفاده کند. به طورکلی دنیای فعلی 

هایی است که خوب بیاندیشند و در واقع از قدرت تشخیص، شناسایی، استدالل و قضاوت نیازمند تربیت انسان

های متفکر و آگاه از های شناختی و یادگیری افراد و تربیتز این رو پرورش مهارتآگاهانه برخوردار باشند، ا

 (.1392همکاران،  فتحی آذر و) رودهای آموزشی به شمار میجمله اهداف اساسی محیط

، 1)کارسلی از نکات اساسی در آموزش این است که فراگیران بیاموزند مؤثرترین راهبردهای یادگیری کدامند

هستند که به دانش آموزان برای دستیابی  3، راهبردهای شناختی وفراشناختی2یادگیری(. راهبردهای 2015

-( و توانایی یادگیرنده برای آگاهی از قابلیت2004، 4)زیمرمن کنندبه اهداف و راهبردهای یادگیری کمک می

(. کاربرد راهبردهای شناختی و فراشناختی در 2016، و همکاران 5)کوهن دهندای شناختی را ارتقا میه

 (. 2015میدانی و شریفی، ) های یادگیری بسیار اهمیت داردتسهیل استفاده از سبک

آموزان برای هایی هستند که دانش( معتقد است که راهبردهای فراشناختی شامل تکنیک2001) 6برونینگ

 کنندهای یادگیری استفاده میهای یادگیری و برای ارزیابی نتایج فعالیتطراحی یادگیری، نظارت بر فعالیت

آموزان ابزارهایی را برای اجتناب از تفکرات منفی تکراری، فراهم (. این راهبردها برای دانش2008، 7)آلی

( فراشناخت باعث خودآگاهی در مورد افکار 2004(. از دیدگاه زیمرمن )2016، و همکاران 8)مالنی کنندمی

های معمول ذهن آدمی است و شامل خوداسنادهایی برگرفته یکی از مشخصه 9شود. تفکّر ارجاعیارجاعی می

(. 2007، 10)کالمس و روبرت کنداز حوادث، موضوعات ورفتار افراد که مفهومی منفی را برای اشخاص تداعی می

تر از دیگران ارزیابی ارند، حوادث منفی اجتماعی را منفیافرادی که تمایل بیشتری به تفکر منفی تکراری د

(. برخی مطالعات نشان داده اند که آموزش 2015، 12رپی ؛ وونگ مک ویو و2010، 11)اسکادنی کنندمی

یفیت و ؛ گر2015، 13)لونی و دزائی شودجاعی میفراشناختی باعث تغییر تفکر ار -راهبردهای شناختی

 16(. لی لی1396، ؛ قلتاش و همکاران1397؛ رحمتی، 2016،  و همکاران 15؛ مارگاریان2014، 14آکسفورد

طور معناداری باعث کاهش ( در مطالعه خود به این نتیجه رسید که آموزش راهبردهای شناختی به2016)
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شود. نتایج مطالعات دیگر نیز نشان داده ها میهای تفکّر در سایر زمینهسطح تفکر ارجاعی و افزایش مهارت

است که آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی به طور معناداری باعث کاهش میزان تفکّر منفی 

و  2(. لی1320، 1)گولک و دوهرتی شودآموزان افسرده میتکراری وناکارآمدی ادراک شده در بین دانش

باعث ( در مطالعه خود نشان دادند که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری 2014همکاران)

( در مطالعه خود نشان دادند 2011) 3شود. از طرفی ایناسیو و سالماآموزان میکاهش سطح تفکّر ارجاعی دانش

شود، بلکه در مواردی که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی نه تنها باعث کاهش سطح تفکر ارجاعی نمی

( 1396) و همکاران شود که البته این افزایش معنادار نیست. کشاورزیباعث افزایش میزان تفکر ارجاعی می

در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که آموزش راهبردهای یادگیری فرا شناختی باعث ارتقای سطح تفکر 

 شود. آموزان میگیری در دانشمثبت و بهبود روند تصمیم

شود )وونگ مک برخالف تفکّر ارجاعی که یک رفتار منفی تلقی شده و باعث کاهش عملکرد یادگیری می

ست که یادگیرنده با استفاده از آن به یک یادگیرنده فعال و ، راهبردی ا4(، یادگیری خودراهبر2015ویوورپی، 

های ها نیازهای یادگیری خود را تشخیص داده و با حل چالششود آنشود، زیرا باعث میالعمر تبدیل میمادام

(. 1395، )صادقی و همکاران آمیزی عمل کنندرو، در رسیدن به اهداف خود به صورت موفقیتتحصیلی پیش

توان در دو سطح روش ونتیجه بررسی نمود. در سطح روش، خودراهبری در خدمت یادگیری خودراهبر را می

های یادگیری جهت رسیدن به نتیجه مطلوب است. اما در سطح های آموزشی و موقعیتآموز، روشدانش

ها و تمایالت است که منجر به هدایت خودآموزی انایینتیجه، ترکیب استقالل فردی و خودمدیریتی با تو

یادگیرنده (. یادگیری خودراهبر، یک نوع ویژگی فردی است که در آن 1992، 5شود )کاندیآموز میدانش

های تواناییآموزان با توجه به تمایالت ومسئول طراحی، اجرا و ارزیابی تجارب یادگیری خود است. اگر دانش

ها ها بهبود یافته و مسئولیت شکستخود، راهبردهای مناسبی را برای خود در نظر بگیرند، عملکرد تحصیلی آن

آموزان به صورت (. بنابراین، این نوع از دانش1999،  و همکاران 6گیرند )مریامعهده میهای خود را بر وتوفیق

ها هدفمند و معنادار یادگیری آنگیرند، فعاالنه در تکالیف یادگیری مشارکت کرده و ابتکار عمل را در دست می

ها و آموزان خودراهبر محدود به آموزش(. دانش2007، 7تر هستند )ویلیامسوناست و در یادگیری خودتنظیم

علوم جدید، به روز کرده و  کنند خود را با اطالعات وهای نظام آموزشی نیستند و همواره تالش مییادگیری

آموزان در توان گفت یادگیری خودراهبر فرایندی است که دانشصالحیت خود را حفظ کنند. به طور کلی می

گیرند و با برنامه ریزی و خودارزشیابی طی آن مسؤلیت یادگیری و شناسایی نیازهای آموزشی خود را برعهده می

(. در این میان نیز، راهبردهای 2010، 8کنند )فیشر و کینگشده دست پیدا میبه اهداف از پیش تعیین

آموزان با استفاده از راهبردهای شناختی به سمت اهداف از فراشناختی مکانیزمی هستند که توسط آن دانش

خود نظارت داشته و آن ها را کنترل  کنند و به منظور نیل به هدف، بر رفتارهایشده حرکت میپیش تعیین
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توان گفت راهبردهای یادگیری فراشناختی )قمی و همکاران، (. بنابراین می1395،  و همکاران کنند )قمیمی

کردن یادگیرندگان مؤثر باشند. در این توانند در خود راهبر( و شناختی می2003،  و همکاران 1؛ ریو1395

( در پژوهش خود بین راهبردهای فراشناختی و یادگیری خود راهبر رابطه مثبتی 1395زمینه قمی و همکاران )

های خود، ( در پژوهش1390) و همکاران ( و نادی1389گزارش کردند. گردان شکن، یارمحمدیان و عجمی )

( نیز 1394سعید و همکاران ) اند.تأثیر آموزش فراشناخت بر افزایش میزان یادگیری خودراهبر را تأیید کرده

 اند.ش کردهراهبردهای شناختی و فراشناختی را در یادگیری خودراهبر تأثیرگذار گزار

های یادگیری را در دو بعد شناختی و فراشناختی ای از مهارتروان شناسان رویکرد خبرپردازی، مجموعه

توان این راهبردها را آموخت و مورد استفاده قرار داد، در برخی موارد اند. با توجه به اینکه میمعرفی کرده

آموزان قادر به مورد استفاده قراردادن آنها نیستند که نیازمند آموزش است. استفاده از این راهبردها دانش

های پردازش اطالعات شوند. در راهبردهای شناختی، یادگیرنده روشنده میموجب یادگیری بهتر در یادگیر

ریزی، نظارت و ارزشیابی و آموزد. در راهبردهای فراشناختی چگونگی برنامهوذخیره و بازخوانی آن را می

(، 1985) 2(. فالول1390شود )سیف، دهی جهت رسیدن به هدف راهبردهای شناختی آموزش داده مینظم

شود. آنچه معتقد است فرایند شناختی از دریافت حسی آغاز شده و به یادآوری از حافظه بلندمدت ختم می

گذارد، راهبردهای شناختی است. وی وظیفه فراشناخت را تنظیم که در این بین بر دانستن و شناخت تأثیر می

آموزان (. زمانی که دانش2000کند )فالول، شناخت دانسته و آن را شناخت در مورد فرایند شناخت تعریف می

ها را تسهیل شده و به طور مؤثرتری کنند، یادگیری در آناختی و فراشناختی استفاده میاز راهبردهای شن

شود که آن مهمترین آمیز باعث ایجاد نوعی سائق میافتد.بر اساس نظریه آزوبل، این تجارب موفقیتاتفاق می

رسد (. به نظر می1390؛ به نقل از سیف، 1967های بعدی یادگیرنده است )آزوبل، عامل انگیزشی در یادگیری

دهی چگونگی آموزش راهبردهای شناختی بر کیفیت مطالعه و آموزش راهبردهای فراشناختی بر تنظیم و سامان

آموزان در مورد عملکرد تحصیلی شود. نتایج برخی از پذیری دانشمطالعه تأثیرگذار بوده و باعث مسئولیت

)مکاال و  مطالعات نیز حاکی از تأثیر قابل توجه راهبردهای فراشناختی بر افزایش یادگیری خودراهبر هستند

ای در بهبود رایندهای سطح باالتر تفکر همچون فراشناخت، نقش برجسته(. به عبارتی، ف2019، 3راداکریشنان

( در بررسی رابطه راهبردهای 1395)(. قمی و همکاران 2019، 4) برایم دیادگیری خودراهبر دانش آموزان دارن

ه علوم پزشکی قم به این نتیجه دست یافتند که فراشناختی با یادگیری خودراهبر در بین دانشجویان دانشگا

های آن رابطه مثبت و معناداری بین راهبردهای فراشناختی با کل مقیاس یادگیری خودراهبر و زیرمقیاس

 وجود دارد.

آموزان دارای اند اغلب دانشهای پرداختن به این مطالعه آن است که بسیاری از پژوهشگران دریافتهاز ضرورت

ورت مطلوبی شود تا یادگیری در زمینه مسائل درسی به صتفکرات ارجاعی نامناسب هستند که همین عاملی می

های منفی آموزان دارای تفکر ارجاعی، دارای شناخت(. از آن جایی که دانش2014)لی و همکاران،  فتدااتفاق نی

(، آموزش 2015)لونی و دزائی،  کنندهای یادگیری نامطلوب وغیر مفید استفاده میو ناکارآمد هستند و از روش

 
1. Reeve 

2. Flavell 

3. Mekala and Radhakrishnan  

4. Brame 
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تواند تفکرات ارجاعی را با تأکید بر افزایش سطح یادگیری به حداقل راهبردهای شناختی و فراشناختی می

سازان جامعه ترین عنصر در نظام آموزش و پرورش و آیندهآموزان مهمبرساند. همچنین باتوجه به اینکه دانش

تواند به ساخت آینده جامعه کمک شایانی کند که برای تحقق آن با توجه هستند و موفقیت تحصیلی آنان می

دانش نیاز به یادگیری خودراهبر است. بنابراین پژوهش  به دنیای پرشتاب تغییرات وتولید روزافزون علم و

فراشناختی بر تفکر ارجاعی و یادگیری -حاضر درصدد بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری شناختی

 است.ی هفتم شهرستان بوکان آموزان دختر پایهخودراهبر دانش

 

 پژوهش روش

جامعه آماری  آزمایشیییی اسیییت.  آزمون با گروه کنترل از مطالعات نیمهپس –آزمون  روش پژوهش طرح پیش

آموز بودند که در سیال تحصییلی  دانش  670آموزان دختر پایه هفتم شیهر بوکان که حدودا   شیامل تمامی دانش

گیری در دسیترس اسیتفاده شیده مشیغول به تحصییل بودند، در پژوهش حاضیر از روش نمونه  1400-1401

سییب اجازه از مراکز مدارس اسییت، به این صییورت که طی مراحل اداری به مدارس هدف مراجعه شیید و با ک

های آموزش  آموزان دختر حاضییر در نمونه خواسییته شیید در صییورت رضییایت در کالس آموزشییی از دانش

  رایراهبردهای شیناختی و فراشیناختی جهت بهبود یادگیری شیرکت کنند، همچنین هدف پژوهشیگران نیز ب

مختلف حاضییر به همکاری نبودند و    آموزانی که به دالیلها شییرح داده شیید. پس از کنار گذاشییتن دانشآن

نفر    40دوره آموزشییی داشییتند،   آموزی که رضییایت آگاهانه برای شییرکت دررضییایت نداشییتند، از بین دانش

گذاری شیدند. در  جای  نفر(  20در دو گروه آزمایش و کنترل )هر گروه    به صیورت تصیادفیانتخاب شیدند که  

پیش از  راهبردهای شییناختی و فراشییناختی یادگیری قرار گرفتند.این بین تنها گروه آزمایش تحت آموزش  

آزمون به عمل آمد و پس از پایان جلسیات آموزش متغیر مسیتقل به  دوگروه پیشهر  از    آموزش متغیر مسیتقل

بر این اسیاس مالک شیرکت در پژوهش شیامل جنسییت، . به عمل آمد آزمون  پس  گروه آزمایشیی، از هر دو گروه

های باالتر یا بود. اما مالک خروج شییامل نداشییتن رضییایت، پایه  پایه هفتمدانش آموز دختر    رضییایت آگاهانه،

 8آزمایشییی بود و نیاز به تشییکیل  الزم به توضیییح اسییت باتوجه به نوع پژوهش که نیمهباشیید. پایین تر می

عمال  محققین مجبور  گیری کرونا منجر به تعطیلی مدارس گشیته و  جلسیات حضیوری داشیت. اما به دلیل همه

شدند جهت اجرا و برگزاری کالسها مراحل اجرا را در زمانی که ستاد کرونا رنگ بندی شهرستان بوکان را زرد  

های بهداشتی از جمله رعایت فاصله اجتماعی، ماسک و استفاده از مواد  کرد و با رعایت کامل پروتکلاعالم می

(  1392ه بر اسیاس بسیته طراحی شیده کرمی، کرمی وهاشیمی )محتوای بسیتشید. ضیدعفونی کننده  برگزار می

(، با عنوان روانشیناسیی پرورشیی  1390بوده که ایشیان با اسیتناد به راهبردهای معرفی شیده در کتاب سییف )

اند. محتوای این بسیته آموزشیی در  نوین: روانشیناسیی یادگیری و آموزش، چنین بسیته آموزشیی را طراحی کرده

 به تفکیک جلسه آمده است. 1که پروتکل آن در جدول  ای ارائه گردید.دقیقه 90هشت جلسه 
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 یر یادگی ی و فراشناخت یشناخت یبسته آموزش راهبردها  :1جدول 
 محتوا  جلسه 

 اول
آشنا شدند و در   یفراموش ساختار حافظه و علل  ،یر یادگی آموزان با مفهوم دانش زه، یانگ جادی معارفه و ا  ، ییدر جلسه اول، ضمن آشنا

 شد. ارائه آموزان  دانش یهابا استفاده از مثال یشناخت  یاهبردهار  یتکرار و مرور مطالب ساده از سر یادامه راهبردها

 دوم
  خواسته و از آنها   دیآموزان ارائه گرد مطالب مهم به دانش یسازهمانند انتخاب نکات مهم، برجسته دهیچیتکرار مطالب پ یراهبردها

 بزنند.  ییها ره تجارب خود مثالدربا  شد

 سوم 
  سرواژه و   دیکل کلمه ،یذهن یرسازیگسترش و بسط مطالب ساده مانند تصو یجلسه ضمن مرور دو جلسه قبل، راهبردها نی ا در

 ارائه شد.  ییها و مثال د یارئه گرد

 چهارم 
امور   نی ب بر اساس شباهت    یریادگ)ی   یگراسیق  ، یبردار  ادداشتی همانند  دهیچیگسترش مطالب پ  یبرا  ییجلسه راهبردها  نی ا در

 ارائه شد.  یدهو سازمان( مختلف

 پنجم
-مقولهعات بر اساس الاط  یدسته بند یشامل، چگونگ یفراشناخت یمجموعه راهبردها ر یاز ز یدهسازمان ی جلسه راهبردها نی ا در

 . دیگرد  ارائهمتنوع  یهابا مثال ی مفهوم ی الگو ،ی نمودار، نقشه مفهوم ه یته ،یطرح درخت  میترس ن،ی فهرست عناو ه یآشنا، ته یها

 ششم

تا   شد آموزان آموزش داده پرداخته شد و به دانش یفراشناخت یمجموعه راهبردها ریاز ز  یزی ربرنامه  یجلسه به راهبردها نی ا در

. از آنها  دهندرا در نظر قرار   یریادگیحسب سرعت  به هدف زمان مورد نظر بر    دنیرس یمطالعه خود هدف داشته باشند و برا یبرا

آنها   یو به بررس  کنند  انی کردند را ب  یاستفاده م  یرا که قبل از شروع دوره آموزش یو فراشناخت یشناخت یخواسته شد راهبردها

 پرداخته شد.

 هفتم

از   شد، آموزان آموزش داده اشاره شد، به دانش یفراشناخت یمجموعه راهبردها ر یکنترل و نظارت از ز  یجلسه به راهبردها نی ا در

دارند،   خواندنکه هنگام  یتوجه زانیاز آنها خواسته شد بر م  ابند،ی  یخود آگاه شرفتیپ یداشته باشند تا بر چگونگ  یاب یخود ارزش

 نظارت داشته باشند و هنگام مطالعه متن، از خود پرسش کنند. 

 هشتم 

  هنگامآموزان آموزش داده شد که چگونه در ارائه شد. به دانش یدهنظم  یراهبردها یعنی   یراهبرد فراشناخت نی جلسه آخر نی ا در

مطالعه خود   سرعتدهند و  رییو موضوع مورد مطالعه سبک مطالعه خود را تغ طی بوده و با توجه به شرا ری پذمطالعه دروس انعطاف

 .دی گردآموزان، مرور دانش ی از سو ییها ارائه شد با مثال یمطالب آموزش ی تمام انیکنند. در پا  ت یر یرا مد 

 

 ابزار 

 پرسشنامه تفكر ارجاعی

-خودگزارش  خته شده است. این مقیاس یک ابزارسا   و همکاران  1توسط اهرینگ   2010این پرسشنامه در سال  

آزمون از یک مقیاس کلی  سالگی قابل اجرا است. این    60تا    12عبارت است که برای سنین از    15هی شامل  د

عبارت(    3عبارت(، ناکارآمدی ادراک شده )  9های اصلی تفکر ارجاعی )تفکر ارجاعی و سه زیر مقیاس: ویژگی

ها باید در یک طیف  است. آزمودنیعبارت( تشکیل شده  3و تسخیر ظرفیت روانی توسط افکار منفی تکراری )

زان موافقت یا مخالفت خود را با هریک از عبارات مشخص  ( می4تا همیشه=   0درجه ای )از هرگز=   5لیکرتی  

عبارت جمع شود. در این پرسشنامه حداقل و حداکثر نمره    15آوردن نمره کلی باید امتیاز  کنند. برای به دست

ها است.  قرار دارد. نمرات باالتر حاکی از حجم باالی افکار منفی تکراری در آزمودنی  60تا    0به ترتیب بین  

( حاکی از همسانی درونی مطلوب این مقیاس است. به طوری که  2010نتایج پژوهش اهرینگ وهمکاران )

است. همبستگی معنادار این مقیاس    95/0ضریب پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای کل آزمون  

مقیاس  دیگر  پاسخبا  پرسشنامه سبک  از جمله  ارجاعی  تفکر  پرسشناهای سنجش  و  دهی،  نگرانی  مه حالت 

پرسشنامه صفت و حالت اضطراب، حاکی از اعتبار همگرای این مقیاس است. همچنین برای بررسی روایی  

 
1. Ehring 
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تأیید قرار گرفت )شیرمحمدی از نظر سه کارشناس استفاده شد و مورد  .  (1395و همکاران    صوری آزمون 

 باشد.می 81/0آزمون در این تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی

 

 آموزان  مقیاس یادگیری خودراهبر در دانش

(  2001و همکاران)  1سؤالی است که توسط فیشر  41ابزار خودسنجی    ( یک SDLخودراهبر)مقیاس یادگیری  

خودراهبر    در ایران هنجاریابی شده است. این پرسشنامه یادگیری (  1391تدوین و توسط نادی و سجادیان )

- 38-37- 36-   35-   25- 18-17-14-11-9-  6-4مؤلفه )خرده مقیاس( خودکنترلی ) آموزان را در سه  دانش

( و رغبت برای یادگیری  33-32-31-29-28- 21-20-19-15-12-8-7-5-3-2-1، خودمدیریتی )(39-40

می10-13-16-22-23-24-26-27-30-34-41) گیری  اندازه  نحوه (  به  نمره   کند.  نیز  مقیاس  این  گذاری 

است. حداقل و حداکثر نمره قابل  (  5تا کامال  موافقم )(  1ای از کامال  مخالفم )جه در  5صورت طیف لیکرت  

ضریب پایایی مقیاس را به روش آلفای  (  2001)است. فیشر و همکاران    205و    41کسب از این پرسشنامه  

برای    های خودمدیریتی، رغبتبرای خرده مقیاس   به دست آوردند و این ضریب  0/ 92کرونباخ برای کل مقیاس  

زاده هنرمند    گزارش شده است. بهروزی، شغابی، مهرابی  83/0و    84/0،   85/0یادگیری و خودکنترلی به ترتیب  

با (  1392) و مکتبی   را  پایایی مقیاس  مؤلفه  در پژوهشی  برای کل مقیاس و  آلفای کرونباخ  از  های  استفاده 

گزارش و همچنین    31/0و    84/0،   76/0،   85/0ترتیب برابر با    خودمدیریتی، رغبت به یادگیری، خودکنترلی به 

ای  نیز در مطالعه(  1385به دست آوردند. نادی و سجادیان )   57/0ساخته    روایی همزمان آن را با سؤاالت محقق 

پایایی زیر مقیاس های خودمدیریتی، رغبت برای یادگیری و خودکنترلی را به    و   0/ 82پایایی کل مقیاس را  

آزمون در این تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ    پایایی   گزارش نمودند.  60/0و    71/0،   78/0ترتیب برابر با  

 باشد.می  87/0

 

 هایافته

در این بخش از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد آمده است که نتایج در جدول به تفکیک در 

 گروه آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Fisher 
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 : آمار توصیفی مربوط به متغیرها2جدول

 ها مولفه متغیرها  ها گروه
تعداد  

 نمونه 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 

 

 

 

 

 

 آزمایش 

 

 

پیش 

 آزمون 

 

 

تفکر 

 ارتجاعی 

 46/1 81/17 20 ارجاعی  تفکر اصلی   هایویژگی

 00/2 59/6 20 ناکارآمدی ادراک شده 

 11/2 85/6 20 تکراری تسخیر ظرفیت روانی توسط افکار منفی 

 21/3 19/27 20 کل

 خودراهبری 

 98/2 17/32 20 خودکنترلی

 77/2 22/38 20 خودمدیریتی 

 45/2 28/25 20 رغبت برای یادگیری 

 98/2 89/70 20 کل

 

 

 پس آزمون 

 

 

تفکر 

 ارتجاعی 

 28/1 12/11 20 ارجاعی  تفکر اصلی   هایویژگی

 02/2 19/3 20 ادراک شده ناکارآمدی  

 00/2 16/4 20 تسخیر ظرفیت روانی 

 89/1 27/16 20 کل

 خودراهبری 

 18/1 21/41 20 خودکنترلی

 21/2 22/45 20 خودمدیریتی 

 09/2 08/31 20 رغبت برای یادگیری 

 12/2 89/93 20 کل

 

 

 

 کنترل 

 

 

پیش 

 آزمون 

 

 

تفکر 

 ارتجاعی 

 89/2 19/14 20 ارجاعی  تفکر اصلی   هایویژگی

 19/2 85/5 20 ناکارآمدی ادراک شده 

 71/2 99/5 20 تسخیر ظرفیت روانی 

 01/2 20/21 20 کل

 خودراهبری 

 11/2 77/30 20 خودکنترلی

 99/1 12/31 20 خودمدیریتی 

 00/2 34/26 20 رغبت برای یادگیری 

 87/1 00/82 20 کل

 

 

 آزمون پس 

 

 

تفکر 

 ارتجاعی 

 14/2 22/15 20 ارجاعی  تفکر اصلی   هایویژگی

 78/2 19/5 20 ناکارآمدی ادراک شده 

 43/2 98/5 20 تسخیر ظرفیت روانی 

 46/2 12/21 20 کل

 خودراهبری 

 09/2 98/31 20 خودکنترلی

 99/2 78/32 20 خودمدیریتی 

 01/2 14/27 20 رغبت برای یادگیری 

 80/2 10/83 20 کل

 

آمار توصیفی متغیرهای تفکر ارجاعی و یادگیری خودراهبر را در دو گروه آزمایش و کنترل  نتایج 2جدول 

دهد. با توجه به نتایج میانگین متغیر تفکر ارتجاعی در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون نشان می

اهبری نسبت به نمرات دهد اما میانگین نمرات پس آزمون در متغیر خودردر گروه آزمایش کاهش را نشان می

دهد. اما در گروه کنترل این کاهش و افزایش میانگین متغیرات پیش آزمون افزایش محسوسی را نشان می

 باشد. نتایج تفکیکی در دو گروه آزمایش و کنترل در جدول آمده است.محسوس نمی
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 های بدست آمده برای متغیرهای تحقیقآزمون نرمال بودن داده

ها بر اساس سطح معناداری بدست آمده از آزمون است. بدین گونه که هرگاه استنباط در مورد آزمون فرضیه

باشد در سطح  01/0درصد و اگر کمتر از  95باشد فرض صفر در سطح  05/0مقدار سطح معناداری کمتر از 

افزار گردد. محاسبات با استفاده از نرمشود و در غیر این صورت فرض صفر رد نمیرد میدرصد  99اطمینان 

SPSS ست. نرمال بودن باقیمانده ست که انجام گرفته ا سیونی ا ضهای رگر سیونی یکی از فر های مدل رگر

نرمال اسییمیرنف،  -نشییان دهنده اعتبار آزمونهای رگرسیییونی اسییت. در ادامه با اسییتفاده از آزمون کلموگروف

سته به نرمال بودن باقیمانده ست. زیرا نرمال بودن متغیرهای واب شده ا سی  های مدل بودن توزیع متغیرها برر

انجامد. پس الزم اسییت نرمال بودن متغیر وابسییته قبل از برآورد )تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی( می

اه حل مناسبی برای نرمال نمودن آنها اتخاذ نمود. پارامترها کنترل شود و در صورت برقرار نبودن این شرط ر

 شود.فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می

 
 ها اسمیرنوف نرمال بودن داده -آزمون کولموگروف : 3جدول
  تفکر ارتجاعی خودراهبری 

331/0 198/0 Kolmogorov-Smirnov Z 

 داری سطح معنی 071/0 124/0

 

کند و فرض ها از توزیع نرمال تبعیت میه توزیع دادهها فرض صییفر چنین اسییت کدر آزمون نرمال بودن داده

بوده  05/0ها بیشییتر از داری تمامی دادهمقابل بر خالف این امر داللت دارد. با توجه به جدول، سییطح معنی

های تحقیق نرمال است. به همین توان گفت که توزیع داده های بدست آمده از پرسشنامهاست، از این رو می

 توان استفاده نمود.ها از آمار پارامتریک میزمون فرضیهمنظور برای آ

 

 مفرضه همسانی واریانس

 .شودها استفاده میبرای بررسی همسانی واریانس از آزمون لون مبنی بر پیش فرض تساوی واریانس

 

ها : نتایج آزمون لون مبنی بر پیش فرض تساوی واریانس4جدول  

 F 1درجه آزادی  2درجه آزادی  سطح معناداری  

 239/0 1 48 231/0 تفکر ارتجاعی

 09/1 1 48 169/0 خودراهبری 

 

ساوی واریانسشود پیشمشاهده می 3مانطور که در جدول ه ها در همه های گروهفرض لون مبنی بر فرض ت

 های تایید گردید.مولفه
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 باکس   Mآزمون -
 

 هاباکس مبنی بر پیش فرض تساوی واریانس  M: نتایج آزمون  5جدول
M باکس     F   1درجه آزادی 2درجه آزادی     سطح معناداری  

491/6  891/0  2 431 980/0  

 

ها در های گروهباکس مبنی بر فرض تساوی واریانس  Mفرضشود پیششاهده میم 5همانطور که در جدول 

های در ادامه به بررسی آزمون تحلیل کواریانس (. با توجه به تأیید مفروضه980/0Pجامعه تایید گردید)

 چندمتغیره برای این فرضیه خواهیم پرداخت که نتایج آن در جدول زیر آمده است.
 

 

تحلیل کوواریانس چند متغیره تأثیر راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر تفكر ارجاعی و یادگیری   :6جدول
 آموزان در مرحله پس آزمون خودراهبر دانش

 سطع معناداری  درجه آزادی  F ارزش  

 000/0 1 40/16 208/0 مدل

 000/0 1 384/6 447/0 ویکلز المبدا 

 
 ارجاعی و نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره تأثیر راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر تفکر

)سطح  دهد با توجه به مقدار ویکلز المبداآزمون را نشان میآموزان در مرحله پسیادگیری خودراهبر دانش

( محاسبه شده، لذا آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی حداقل بر یکی از 01/0معناداری 

وزش راهبردهای یادگیری متغیرها تاثیرگذار بوده است در نتیجه برای اینکه مشخص گردد استفاده از آم

شناختی و فراشناختی برای کدام متغیر تاثیرگذار بوده است جدول تحلیل کواریانس چندمتغیره در ادامه آمده 

 است.
  

اهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر تفكر ارجاعی و یادگیری  نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره تأثیر ر :7جدول 
آموزان در مرحله پس آزمون خودراهبر دانش  

 متغیرها متغیر منبع 
مجموع  

 مجذورات 

درجه  

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات 
ضریب  

F 

سطح  

 معناداری 
 مجذورات 

توان  

 آماری 

 ها گروه

 تفکر

 ارتجاعی 

 822/0 612/0 000/0 81/4 65/42 1 65/42 ارجاعی  تفکر اصلی   هایویژگی

 767/0 512/0 000/0 33/27 54/53 1 54/53 ناکارآمدی ادراک شده 

 734/0 447/0 019/0 12/6 81/52 1 81/52 تسخیر ظرفیت روانی 

 718/0 402/0 001/0 81/7 98/28 1 98/28 کل

 خودراهبری 

 883/0 425/0 000/0 47/11 12/41 1 12/41 خودکنترلی

 788/0 448/0 000/0 01/29 89/51 1 89/51 خودمدیریتی 

 714/0 357/0 014/0 72/6 58/55 1 58/55 رغبت برای یادگیری 

 787/0 422/0 039/0 11/5 35/16 1 35/16 کل
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تی و فراشناختی )آزمایش و نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره راهبردهای یادگیری شناخ  7 جدول شماره

دهد که آزمون را نشان میهای آنها در مرحله پسکنترل( بر تفکر ارجاعی و یادگیری خودراهبری و مولفه

)آزمایش و کنترل( در مرحله پس آزمون معنادار  ها بر حسب عضویت گروهیتفاوت مشاهده شده بین میانگین

توان نتیجه گرفت که استفاده از آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی باشد. بنابراین میمی

های گروه آزمایش های آنها در آزمودنیخودراهبری و مولفه )آزمایش و کنترل( بر تفکر ارجاعی و یادگیری

تاثیر معناداری داشته است. لذا نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر تفکر 

 آموزان موثر است. ارجاعی و یادگیری خودراهبری دانش

 

 گیرینتیجهبحث و 

پژوهش حاضر به منظور تأثیر راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر تفکر ارجاعی و یادگیری خودراهبر 

آموزان دختر پایه هفتم انجام گرفت. نتایج نشان داد راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر تفکر دانش

آموزان در دو مرحله آموزان تأثیر معناداری داشته و باعث کاهش سطح تفکر ارجاعی دانشارجاعی دانش

راهبردهای یادگیری نشیان داد کیه  نیپیژوهش حاضر همچنی هیایافتیهآزمون و پیگیری شده است. یپس

یه نسبت بیه گیروه گواه شده است. ب شیگروه آزما یارجاع باعیث کیاهش سیطح تفکّیر شناختی وفراشناختی

با گروه گواه  سهیشرکت کیرده بودنید در مقا CMSTکه در جلسات  افرادی در یتفکّیر ارجیاع گیریعبیارت د

و  یل(، 2013) ی ک و دوهرتی،گول (2016)یلیمطالعات ل جیبا نتا افتهی نیاست. ا داشته کاهش معنیاداری

 ناهمسو است.( 2011و سالما) ویناسیا با مطالعات و( همسو 2014همکاران)

 دیجد اطالعات قیتلف هییایوهیاز شیی CMSTگفییت کییه در  تییوانیمطالعیه میی نیا هایافتهی نییتب در

خلق آنالوگ، کاربرد  کردن، آن، خالصه ریو تفس لیداده شده و تأو حیشبکه از دانش توض کیدر داخل 

رشته  کی اتیمحتو نیب وندیپاطالعات،  جادیا برای یو تجارب شخص یکاربرد دانش قبل ادداشتیو  هاتمیالگور

 شودیاستفاده م د،یجد تیهت حل مشکل در موقعراهبرد ج کی و تالش برای کاربرد گریرشته د اتیبا محتو

 کّیراتآمیوزان دارای تفاسیت کیه دانیش ینیحاضر ا ۀمطالع هایافتهی نییتب لیدال گرید از(. یو دزائ ی)لون

شده  ادراک تفکّرات ناکارآمید و خودکارآمیدی ،یهای خود، افکار منفشاگردیهم رینسبت به سا ،یارجاع

 ییهاکیر، ارائه تکنافکا بر ارتچیون نظی ییراهبردها قیاز طر CMSTلذا  و (.2010 ،یدارند)اسکادنشتریب

بهتر فهم تأمل روی افکار و مشاهده  کنترل و ارتقیا افکیار مثبیت، پرسش از خود برای یای کنترل افکار منفیبر

به ذهن  یخاطر از ورود افکار منف نیشده و به هم خود آمیوزان بیر افکیاردانش شتریرد، باعث توجه بعملک

آموزان در دانش یکاهش تفکّر ارجاع یاصل لی. دلشوندیم شیاندمثبیت شیتریکیرده و ب رییخود جلیوگ

و  یخودنظیارت شیباعیث افیزا CMSTاسیت کیه  ینیا یو فراشیناخت یشناخت آمیوزش راهبردهیای ۀجیینت

ی آن کاهش تفکّیر ارجیاع ۀجیکه نت شودیها مو عملکرد آن شهیفکر، اند زانیاز م آموزاندانشی یابیارزخیود

 نیا شده وزانآمی دانیش یباعث کاهش سطح تفکّر ارجیاع CMSTکه  افتهی نیا نییتب گرید لیدال از .است

و انتخاب  یمنفهنگیام ورود افکیار همانند توقف در حال مطالعه بیه ییراهبردها CMST است که در

اهداف، افکییار  یابیارز ه،شد کیار برده فکری بیه ندهاییفرا یابیارز حیمناسب برای تصح یمیراهبردهای ترم

نظیارت و  ندهاییفرا یابیافکار، ارز ترلکن در نظییارت و شرفتیپ ای تیفیّ ک یمجدد آنهییا، بررس ینیو بازب
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در  یدنظریدرک و فهم خود و تجد زانیفرد از م یابیارز ج،ینتا یابیو ارز ینیکیار بیرده شیده، بازب کنتیرل بیه

راهبردها به عنوان عوامل و  نی. و لذا همشودیآمده، استفاده مدست به روش مورد استفاده بر اساس اطالعات

 .کنندینقش م فاییا یتفکّر ارجاع طحس در کیاهش ییورهیافاکت

-دانشخودراهبر  یریادگیبر  یریادگی یو فراشناخت یشناخت یپژوهش نشان داد، آموزش راهبردها گرید افتهی

آزمون و  مرحله پس دوآموزان در شخودراهبر دان یریادگی شیداشته و باعث افزا یمعنادار ریتاث آموزان

آموزش  ریثتا نهیزمدر (، 1389)شکن و همکاران  پژوهش گردان جیبا نتا افتهی نیشده است. ا یریگیپ

آموزش فراشناخت  مثبت ریتاث نهیدر زم(، 1390)و همکاران  یبا پژوهش ناد ؛یخودراهبر شیراشناخت بر افزاف

در  یو فراشناخت یشناخت یهبردهاراآموزش  نهیدر زم (،1394)و همکاران  دیبا پژوهش سع ؛یبر خودراهبر

 یفراشناخت یارتباط مثبت راهبردها نهیزمدر  (،1395)و همکاران  یخودراهبر و با پژوهش قم یریادگی یارتقا

 یهبردهاکه آموزش را یآموزاندانش گفت، توانیم افتهی نیا نییخودراهبر همسوست. در تب یریادگیبا 

و  رهیرا پردازش، ذخ یریادگی میموثر مفاه یهاکردند، با استفاده از روش افتیرا در یو فراشناخت یشناخت

آموز است. در سطح روش، اوست و انتخاب دانش لالاستقت، مهم اس انیم نیکه در ا . آنچهکنندیم یبازخوان

 نیاستفاده کند. همچن تیچگونه از راهبردها در جهت موفق ش،یخو یهاییبر اساس توانا کندیکه انتخاب م

در آنها به صورت  یریادگیموثر،  یهادر استفاده از روش یتیریخودمدل و الاستق لیبه دل جه،یدر سطح نت

آزوبل (. 1992 ،یکاند) شودیم یریادگیقه به الو ع زشیامر باعث انگ نیا که افتدیمطلوب و موثر اتفاق م

آموزان تجارب که دانش یمعنادار خود معتقد است زمان یریادگی هیدر نظر( 1390) ف،ی؛ به نقل از س(1967)

 نیو به همی( سائق شناخت) را دارند یریادگی یبرا زشیداشته باشند، خود به خود انگ یریادگی زیآمتیموفق

که خودراهبر هستند، با  یآموزاندانش شود،یتمرکز کرد. حال مشخص م یریادگی یشناختبر بعد  یجهت و

به  یریادگی ندیفرا تیو هدا یزیرو برنامه ،یشناخت یهاراهبرد یریحاصل از به کارگ زیآمتیموفقتجارب 

خود را بر عهده گرفته و به  یریادگی تیمسئول ،یفراشناخت یحاصل از راهبردها یریادگیاهداف  سمت

 در تیموفق یش براالآموزان تعمده دانش رسدی. به نظر مشوندیم لیالعمر تبدفعال و مادام رندگانیادگی

 یشتریب یریادگیمطالعه کنند تا بازده  یدانند که چگونه و با چه روشینم یول دهندیرا انجام م یریادگی

 یسرخوردگ دچار کنندیمد نظر را کسب نم تیکه به طور مکرر موفق یآموزان زماننوع دانش نیداشته باشند. ا

 .دهندینسبت م یرونیده و آن را به عوامل بش

آموزان حاضر در نمونه )که به لحاظ رعایت عدم رضایت و دشوار بودن حضور در جلسات برای تعدادی از دانش

آموزان اصول اخالقی و رضایت آگاهانه از نمونه کنار گذاشته شدند(، محدود بودن جامعه پژوهشی به دانش

 های پژوهش حاضر بود.ها به صورت خودگزارشی، محدودیتدختر و گردآوری داده

شییود که معلمان به پروتکل چگونگی ارائه راهبردهای یادگیری شییناختی و فراشییناختی آگاهی پیشیینهاد می

داشیییته تا بتوانند در زمینه تدریس و یادگیری از آن اسیییتفاده کنند به نحو مطلوبی که زمینه را برای ارتقای 

سطح تفکر ارجاعی در دانشسطح یادگیری خودراهب ترین کاربرد مطالعه آموزان فراهم کنند. مهمر و کاهش 

آموزان دختر به یک آگاهی وبینش نسییبت به میزان یادگیری و سییطح تفکرات حاضییر این اسییت که دانش

 ارجاعی خود دست پیدا کردند. 
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 منابع
 با خودراهبر رابطه یادگیری بررسی(. 1392) .غالمحسین مکتبی، و مهناز هنرمند، زادهمهرابی معصومه؛ شغابی، ؛ناصر بهروزی،

 .155-170(، 6)1 ،اهواز رانچم شهید دانشگاه تربیتی علوم مجله. آموزان دانش در زندگی از رضایت و تحصیلی عملکرد

. نارساخوان آموزاندانش های یادگیریسبک و شناختی هایتوانایی بر فراشناختی هایمهارت اثربخشی .(1397) . ندا رحمتی،

 .7-86(، 6)4،پرورش و آموزش شناسیهجامع فصلنامه

 یآمادگ بر یفراشناخت ،یشناخت یراهبردها آموزش یاثربخش .(1394) .ماندانا ،یگودرز و زیمهرانگ نژاد،یعل م؛ینس د،یسع

 .47-39(، 1)6، یکیالکترون یریادگی یدانشگاه مجله. انیدانشجو خودراهبر یریادگی

 .دوران انتشارات: تهران. آموزش و یریادگی یروانشناس: نینو یپرورش یروانشناس .(1390. )اکبر یعل ف،یس

(. نقش میانجی تفکر ارجاعی در ارتباط 1395رضا؛ صادقی، میثم و جعفری جوزانی، راضیه. )شیرمحمدی، فرهاد؛ کاکاوند، علی

 .128-107(، 2)12، شناختیمجله مطالعات روانگرایی و اضطراب اجتماعی. بین کمال

بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان (. نقش ابعاد یادگیری خودراهبر در پیش1395صادقی، مسعود؛ خلیلی گشنیگانی، زهرا. )

 .17-9(، 2)8، وم پژشکیعلپژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی لرستان. 

(. اثربخشی آموزش راهبردهای تفکر 1392)گرگری، رحیم و غریبی، حسن.آذر، اسکندر؛ ادیب، یوسف؛ هاشمی، تورج؛ بدریفتحی

 . 216-195، 29، شناختیهای نوین روانپژوهشآموزان. بر تفکر انتقادی دانش

 و تحصیلی عملکرد بر راهبردهیای فراشناخت آمیوزش تیأثیر .(1396).محسین برزگیر، و احمدرضیا نژاد،اوجی عباس؛ قلتاش،

(، 4)1، تنکابن واحد اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی فصیلنامه روانشناسی. ابتیدایی پنجم پایه پسر آموزان دانش خالقیت

119-30. 
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 بر فراشناختی آگاهی آموزش (. تاثیر1396)گرگیری، رحییم. بیدری و ودمیرمحم میرنسب، اسکندر؛ آذر،سمیه؛ فتحی کشاورزی،

-51(، 5)1، شناختی روانشناسی مجله. تبریز شهر آمیوزان دبیرستانیدانیش هیجیان تنظییم و گیریتصمیم هایسبک

60. 

 در یخودراهبر بر یفراشناخت بسته سیتدر ریتاث .(1389) .مایس ،یعجم و نیمحمدحس ان،یارمحمدی م؛یمر شکن، گردان

 .10-1(، 2)10، یپزشک علوم در آموزش یرانیا مجله. اصفهان یپزشک علوم دانشگاه یپزشک مدارک انیدانشجو یریادگی

. یفراشناخت – یشناخت بیا باورهای آوریتیاب مسیأله، حل سبکهای نیب بطهرا یبررس(. 1393. )مهدی ،یفیشر و زهرا ،یدانیم

 . 65-37(، 13)185، رفتاری مطالعات فصلنامه

 آموزاندانش مورد در ،یریادگی در یخودراهبر سنجش اسیمق یابیهنجار(. 1385). لنازیا ان،یسجاد و یمحمدعل ،یناد

 .134-111(، 18)5. یآموزش یهاینوآور فصلنامه. اصفهان شهر یهارستانیدختردب

 یریادگی بر فراشناخت و مساله حل ،یانتقاد تفکر آموزش ریتاث(. 1390.)محسن پرور، گل و میمر شکن، گردان ؛یمحمدعل ،یناد

 . 61-53، (29 و 28) 8. یدرس یزیر برنامه در پژوهش. انیدانشجو در راهبر خود
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