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آموزش مهارت های فراشناختی در تربیت معلم

مقدمه: هدف این پژوهش، بررســی تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی به دانشجو- معلم دانشگاه 
فرهنگیان، بر مهارت های فراشناختی آنهاست. روش: روش این پژوهش شبه آزمایشی با طرح دوگروهِی 
پیش آزمون- پس آزمون بود. مهارت های فراشناختی با استفاده از پرسش نامه ی خودارزیابی مهارت های 
فراشناختی با 70 گزاره و ɑ=0/94 ارزیابی شد. هر یک از دو گروه آزمایش و گواه شامل 12 دانشجوی 
نیم سال پنجم دانشگاه بودند. نخست دو گروه به وسیله ی پرسش نامه ارزیابی شدند و پس از هشت 
جلسه آموزش مهارت های فراشناختی به گروه آزمایش، مجدداً هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
يافته ها: آموزش مهارت های فراشناختی به گروه آزمایش، مهارت های فراشناختی آنها را نسبت به گروه 
گواه بهبود بخشید و آموزش  اثری معادل ƞ2=0/360 ایجاد کرد. این تغییرات در سطح 0/01 معنا دار 
بود. در پی بررســی کلی تغییرات مهارت های فراشــناختی، به تغییرات هر یک از مؤلفه های سه گانه 
پرداخته شــد. آموزش، دانش  شناختی گروه آزمایش را در مقایسه با گروه گواه بهبود بخشید و اثری 
معادل ƞ2=0/327 ایجاد کرد که در سطح 0/01 معنا دار بود. تنظیم  شناختی گروه آزمایش در مقایسه 
با گروه گواه نیز بر اثر آموزش مهارت های فراشناختی بهبود یافت که با تأثیری معادل ƞ2=0/296 در 
سطح 0/01 معنا دار بود. هر چند میانگین نمرات باورهای شناختی گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه 
بود، نتایج آموزش مهارت های فراشناختی به دانشجویان نشان داد که تأثیر این آموزش ها بر باورهای 
شناختی معنا دار نبوده است.  نتيجه گيري: یافته ها نشان دادند که آموزش مهارت های فراشناختی به 

بهبود مهارت های فراشناختی می انجامد و به ویژه بر دانش شناختی و تنظیم شناختی تأثیر می گذارد.
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Teaching Metacognitive Skills in Teacher Education 
Introduction: The	aim	of	 this	 study	was	 to	evaluate	 the	 impacts	of	 teaching	
metacognitive	skills	to	teacher-students	at	Farhangian	Teacher	Training	Univer-
sity. Method: The	study	was	a	semi-experimental	using	pre-test	and	post-test	
on	two	experimental	and	control	groups	of	students.	Using	a	questionnaire	with	
70	items,	and	ɑ=0.94,	the	meta-cognitive	skills	of	both	groups	were	evaluated.	
Both	experimental	and	control	groups	were	composed	of	12	fifth-semester	stu-
dents	at	Farhangian	Teacher	Training	University.	After	assessment	of	metacog-
nitive	skills	of	all	students,	the	experimental	group	participated	in	8	sessions	of	
metacognitive	skills	training,	and	then	both	groups	were	tested	again. Results: 
As	a	result,	the	metacognitive	skills	of	the	experimental	group	was	improved,	
compared	to	the	control	group.	Metacognitive	skills	training	had	an	impact	of	
ƞ2=0.360.	Reviewing	the	changes,	the	three	components	of	metacognitive	skills	
were	analyzed	as	follows:	The	cognitive	knowledge	of	the	experimental	group	
was	improved	compared	to	the	control	group	with	an	impact	of	ƞ2=0.327	which	
was	significant	at	ɑ=0.01.	The	cognitive	regulation	of	the	experimental	group	
compared	to	the	control	group	was	improved	with	an	impact	of	ƞ2=0.296	which	
was	significant	at	ɑ=0.01.	Although	the	average	score	of	cognitive	beliefs	was	
higher	in	the	experimental	group	compared	to	the	control	group,	the	impact	of	
metacognitive	skills	training	on	cognitive	beliefs	of	students	was	not	significant. 
Conclusion: The	results	showed	that	meta-cognitive	skills	training	can	lead	to	
improved	metacognitive	skills,	particularly	to	cognitive	knowledge	and	cogni-
tive	regulation. 
Keywords: Metacognition, metacognitive skills, teacher-students, teacher 
training 
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درس خواهد برد.
یادگیرندگانی که مهارت های شــناختی5 و فراشــناختی 
مناسب داشته باشند در جلسات امتحان نیز بهتر می توانند 
سؤاالت امتحانی را درک کنند و در بازه ی زمانی امتحان 
پاســخ های مناســب بدهند و بازده آموزشی و یادگیری 

قبلی خود را به نمایش بگذارند.
پژوهش اخیر ســاالری فر6 در مــورد تعیین اثر آموزش 
فراشــناختی بر خودتنظیمی7 تحصیلی در نظام آموزشی 
کشور نشان داده که به رغم وجود تناقض در مبانی نظری 
و یافته های پژوهشی درباره ی فراشناخت8 در دو حوزه ی 
روان شناسی تحولی9 و آسیب شناسی روانی10، می توان از 
فراشناخت برای تقویت خود تنظیمی تحصیلی و پیرو آن 

افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهره برد(2). 
بر اســاس اظهارات ســاالری فر، آمــوزش مؤلفه های 
فراشــناخت با رویکرد جدید و توجه به نقش دوگانه ی 
آن باعــث می شــود که شــخص در فرآینــد پردازش 
اطالعــات از کنترل فراشــناختی، تنظیم فراشــناختی و 
ارزیابی فراشــناختی به خوبی اســتفاده کرده و همچنین 
شــیوه ی برخورد با باورهــای فراشــناختی11 مثبت و 
منفی را یاد بگیرد. یعنی شــخص این توانایی را کســب 
می کند کــه در موقعیت های تنش زا، به جای به کارگیری 
باورهای فراشــناختی مثبت و منفی، با فراخوانی دانش 
ســازگار و راهبردهای مقابله ای سازگار باعث عملکرد 
بهتر و تقویت کارکرد های شناختی و هیجانی خود  شود. 
به همین دلیل نیز ســاالری فر بر مبنــای نتایج پژوهش 
خود و سایر پژوهش های مرتبط با حوزه ی فراشناخت، 
پیشنهاد می کند که در نظام آموزشی، به جنبه های نظری 
و کاربردی آموزش فراشــناخت با تأکید بر هر دو نقش 

فراشناخت بیشتر توجه شود.
برنامه های آموزشــی مدارس و آموزش عالی کشــور، 
به خوبی فقدان آموزش های مناســب بــه یادگیرندگان 

مقدمه
در زمینه ی آموزش های شــناختی به معلمان، پژوهش ها 
محدود اســت، در حالی که گفته  می شــود مهارت های 
فراشــناختی1 آنها، غالبًا، ناقص و درک ایشــان از تفکر 
سطح باال نادرست اســت(1). یکی از علل ناکافی بودن 
پژوهش هــا در زمینــه ی مهارت های شــناختی معلمان 
می تواند ناشــی از این باور باشــد که تغییر شــناختی2 
(اگر ممکن باشــد) به دوران کودکی و نوجوانی محدود 
می شــود و بزرگ ساالن به ســقف مهارت های شناختی 
خود دســت یافته اند.دلیل دیگر که محققان به آن توجه 
کرده اند، اکراه معلمان از ارزیابی شــدن و آشــکار شدن 
مشکالت شناختی شان است که باعث می شود اقتدار آنها 

مورد تردید واقع شود(1).
نظام آموزشی کشــور در حال حاضر پذیرای تقریبًا 17 
میلیون دانش آموز و دانشجوســت. توجه به پیشــرفت 
تحصیلــی و رفع مشــکالتی که باعث افــت تحصیلی 
یادگیرندگان می شود، هر ذی نفعی را وامی دارد تا درصدد 
یافتن مشــکالت نظام آموزش عالی و آموزش عمومی 
کشــور برآید. در ایــن ارتباط، معموالً مشــکالتی مثل 
استعداد و رغبت ناکافی یادگیرندگان، ضعف پایه و سوابق 
تحصیلی آنها، مشکالت ساختاری نظام آموزشی(ازجمله 
برنامه های درسی)، عدم مهارت نیروی انسانی، تجهیزات 
و فضاهای آموزشی نامناســب و ناکافی، کمبود بودجه 
و ... بــه ذهن افراد خطــور می کند و موضوعی که کمتر 
به آن توجه می شــود، مهارت های خاص یادگیری است 
که صرف نظــر از میزان هوش و اســتعداد یادگیرندگان 

می تواند بر بهره وری آموزشی بیفزاید.
مدیریت یادگیری3 و تنظیم اعمال و رفتارهای آموزشی، 
از عواملی هســتند که وجود آنها در یادگیرندگان موفق 
و اثرشــان بر بهبــود عملکرد تحصیلی ایــن گروه قابل 
مشاهده است. دانشجو و دانش آموزی که می تواند زمان 
را مدیریت کرده و برای کشــف معنــا از میان مجموعه 
مطالب ارائه شــده در کالس، راهبردهای مناســب4 را به 
کار گیرد، درســت یادداشت برداری کند و ساختار ذهنی 
خود را با محتوا تطبیق دهد و ... بهره  بیشتری از جلسات 

1-	Metacognitive	skills	
2-	Cognitive	change
3-	Learning	management
4-	Adequate	strategies
5-	Cognitive	skills
6-	Salarifar

7-	Self-regulation
8-	Metacognition
9-	Developmental	
psychology
10-	Psychological	pathology
11-	Metacognitive	believes
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علی اكبر خوش گفتارمقدم و همکار 

بر بسیاری از جنبه های شناخت (حافظه، توجه، ارتباط، 
حل مســأله و هوش) با کاربردهای مهمی در حوزه هایی 
مانند آموزش وپرورش، سالمندی، روان شناسی عصبی و 

تصدیق شهود مطالعه می شود (4).
در پژوهش ســیهان  اوغلو در ترکیه، تحت عنوان آگاهی 
فراشــناختی داوطلبــان حرفه ی معلمی، پژوهشــگر به 
شناساسی ســطح آگاهی فراشناختی داوطلبان معلمی در 
رشته های مختلف پرداخته اســت. مطالعه در گروه های 
آموزشی مختلف دانشــکده ی علوم تربیتی انجام  و برای 
ارزیابی خودآگاهی فراشــناختی 92 تن از دانشجویان از 
پرسش نامه ی 24 ســؤالی شامل سه مؤلفه ی زیر استفاده 

شد:
1. دانش یا آگاهی از خود و راهبردها (چگونه، چرا، چه 
وقت از هر راهبرد استفاده می شود) شامل هشت متغیر؛

2. راهبردهــای شــناختی و فراشــناختی (برنامه ریزی، 
هدف گزینی، ســازمان دهی، تفکر انتقادی، خودتنظیمی) 

شامل هشت متغیر؛
3. ارزیابی (تحلیل عملکرد و اثربخشی راهبردها) شامل 

هشت متغیر.
نتایج مطالعه ی ســیهان اوغلو نشــان داده که آگاهی از 
فراشــناخت دانشــجویان، اطالعات عمیقــی در مورد 
دانشــجویان، میزان کاربرد راهبردهای فراشناختی آنها، 
ارزیابــی عملکردشــان و اثربخشــی راهبردهای مورد 
استفاده شان به دســت می دهد. این مطالعه همچنین نیاز 
به آموزش دانشجویان در زمینه ی استفاده از راهبردهای 

فراشناختی در محیط یادگیری را نشان می دهد(5).
در پژوهش دیگری که کرامارسکی و میکالسکی با عنوان 
آماده ســازی استادان در بدو استخدام و آموزش حرفه ای 
در محیط یادگیری فراشناختی مبتنی بر رایانه در فلسطین 
اشــغالی انجام دادند، پژوهشگران اثر دو محیط یادگیری 
کامپیوترمحور3 با آموزش فراشــناختی و کامپیوترمحور 
بدون آموزش فراشــناختی را بررســی کردند. نتیجه ی 
این مطالعه نشــان داد که هر دو محیط آثار زیر را در بر 

درزمینه ی مهارت های فراشــناختی را نشــان می دهد. 
اهمیــت ارائه ی ایــن مهارت ها به وســیله ی معلمان از 
یک سو و فقدان این دانش و مهارت ها در نیروی انسانی 
آموزش  و پرورش، اصالحــات و تغییر در این زمینه را 
توجیه می کند. برای اشــاعه ی مهارت های فراشناختی، 
الزم است نیروی انســانی آموزشی  وپرورشی کشور را 
از ابتدا از این توانایی بهره مند ســاخت و سپس از دانش 
و مهارتشــان برای انتقال این مهارت ها به نظام آموزش 

مدرسه ای استفاده کرد.
ضعف های موجود در نظام آموزش عالی و مدرســه ای 
ایران در حالی اســت که در ســال های اخیــر، به نقش 
مهارت های یادگیری در آموزش، توجه بسیاری می شود. 
پژوهش در مورد مهارت های یادگیری دانشــجویان، بر 
روش های یادگیری موفق متمرکز اســت. عقیده بر این 
اســت که نقش فراشــناخت، خصوصًا بــه دلیل اینکه 
دانشــجویان را در طراحی و تخصیــص منابع محدود 
یادگیری، نظارت بر دانش فعلی و ســطوح مهارتشان و 
ارزیابی سطح یادگیری فعلی شان توانمند می سازد، حائز 

اهمیت است(3).
ارائه ی آموزش مهارت های فراشــناختی، دانشجویان را 
در مدیریت یادگیری در محیط دانشــگاه و نیز نیازهای 
حرفــه ای خود در زمینــه ی آموزش ایــن مهارت ها به 
دانش آموزان توانمند می سازد، زیرا فعالیت های آموزشی 
فرهنگیان،  دانشــگاه  دانشــجویان  یاددهی-یادگیری  و 
بالفاصلــه به محیط آموزش مدرســه ای کشــور منتقل 

می شود. 
فراشــناخت، به  اجمال، عبارت است از هر نوع آگاهی 
یا فرایند شــناختی که نظارت و کنترل همه ی جنبه های 
شــناخت را به عهده دارد. توجه به این مفهوم سابقه ای 
طوالنــی دارد، امــا مطالعــات مربوط به فراشــناخت 
برای نخســتین بــار در دهه ی 1970 بــا کار فلیول(4) 
و همکارانــش روی تغییرات رشــد شــناختی کودکان 
در زمینه ی حافظــه (فراحافظه)، درک (فــرا درک1) و 
ارتباطــات (فرا ارتباطات2) آغاز و به طور فزاینده  اهمیت 
یافت. اکنون فراشناخت به عنوان یک عامل محوری مؤثر 

1-	Meta-perception	
2-	Meta-communication
3-	Computer-based	learning
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است. مربیان و محققان بر این باورند که توانایی توسعه ی 
مهارت های خودتنظیمی  در دانش آموزان با خودتنظیمی 
معلمــان در یادگیری و تدریس همراه اســت. آنان فکر 
می کنند که اگر معلمان در یادگیری خودتنظیمی خودشان 
ناتوان باشند، دشوار است که بتوانند این توانایی ها را به 

دانش آموزان خود منتقل کنند(9). 
ظاهراً این موضوع که کاربرد فراشــناخت در کالس، در 
تدریس بسیار مفید است، ما را به این نتیجه می رساند که 
توانایی معلمان در استفاده ی مناسب از آن بسیار اهمیت 
دارد. نبود مطالعات کافی در این زمینه، ســؤاالت مهمی 

پیِش روی ما قرار می دهد:
- معلمان برای استفاده ی موفق از فراشناخت در کالس 

باید چه چیزی را بدانند و چگونه عمل کنند؟ 
- آیا معلمان دانش مربوط را به طور معمول دارند؟ 

- چه گروهی از فرایندهای توســعه ی حرفه ای می تواند 
به معلمان کمک کنــد تا دانش ضروری در این زمینه را 

کسب کنند؟
- تغییرات ناشی از ارائه ی آموزش مهارت های فراشناختی 
در ســه حوزه ی دانش شناختی، تنظیم شــناختی، باور 

شناختی چیست؟

روش
این پژوهش، از نوع پژوهش های شبه آزمایشی با دو گروه 
آزمایــش و گواه و طرح پیش آزمــون و پس آزمون بود. 
نمونه ی آماری شامل 24 دانشــجو- معلم پسر دانشگاه 
فرهنگیان شــاغل به تحصیل در نیم ســال پنجم رشته ی 
علوم تربیتی (گرایش آموزش ابتدایی) در بازه ی سنی 21 
تا 23 استان قم بود. برای همگن کردن دو گروه آزمایش 
و گواه، معدل نمرات امتحانی نیم ســال قبل دانشجویان 
اخذ و دانشــجویان به ترتیب و بر اساس معدل از باال به 

پایین به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند.
ا زار پژوهش

در این پژوهش، برای بررســی مهارت های فراشناختی 

دارند: الف) اســتادان را در بدو استخدام برای یادگیری 
خودتنظیم آماده می ســازد. ب) اندیشــه های یادگیری 
دانشجومحور را تقویت می کند و ج) مهارت های تهیه ی 

طرح درس را توسعه می دهد(6).
ایــن محققــان بــرای ارزیابــی فراشــناخت، از یک 
پرســش نامه ی50 ســؤالی خودگزارشــی که اســکراو 
و دنیســون(7) تهیه  کــرده بودند اســتفاده کردند. این 
پرسش نامه در مقیاس لیکرت پنج درجه ای تنظیم شده و 

شامل سه بخش زیر است:
1. شناخت: استفاده از راهبردهای ساده ی شناختی، تفکر 

انتقادی، حل مسأله؛
2. دانش فراشناختی- اخباری، رویّه ای و موقعیتی؛
3. انگیزش- ارزش تکلیف، امید و خودکارآمدی.

در این پژوهش، 95 استاد تازه استخدام شده در دانشگاه 
شرکت کردند. یافته ها نشان داد که قرار گرفتن در معرض 
آموزش فراشناختی، به معنای خودارزیابی1، ممکن است 
توانایی این اســتادان را در انعکاس فرایندهای یادگیری 
افزایش دهــد و این خود می توانــد مهارت های خود-
تنظیمی (شناخت، فراشناخت و انگیزش) را تقویت کند، 
اندیشه ها را به سمت یادگیری دانشجومحور2 تغییر داده 
و مهارت های تهیه ی طرح درس (مثاًل، شناخت اهداف، 
انتخاب اطالعات مربوط و ایجاد تجارب یادگیری مؤثر) 

را گسترش دهد(6).
بــا قبول این فرض کــه توانایی های فراشــناختی واقعًا 
عملکــرد شــناختی را افزایش می دهنــد، آموزش این 
توانایی ها در محیط های آموزشــی توجیه دارد. اگر افراد 
در مــورد اینکه یک راهبرد چگونــه عمل می کند و در 
چه شــرایطی باید به کار گرفته شوند و ضمنًا به رابطه ی 
دست آوردهای تالش خود با آن راهبرد اندیشه ی روشنی 
داشته باشند، آموزش بیشترین تأثیر را خواهد داشت. مهم 
این اســت که احتمال اینکه افراد تحت شرایط آموزشی، 
مهارت های فراشــناختی تازه کسب شده ی خود را حفظ 

کنند و تعمیم دهند زیاد است(8).
اهمیــت یادگیری خودتنظیم ، در مســیر اهداف آموزش 
حرفه ای معلمــان تربیت معلم چالش هایــی ایجاد کرده 

1-	Self-evaluation
2-	Student-driven	learning
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واحــد کار، مهارت های فراشــناختی تمرین و به تعمیق 
مفاهیم و مهارت های فراشناختی پرداخته شد. با رعایت 
این موارد، گروه آزمایش به مدت هشت هفته و در هشت 
جلســه ی 90 دقیقه ای، آموزش مؤلفه های فراشــناختی 
دریافت کرد و گروه کنترل، صرفًا در جریان آموزش های 
جاری دانشــگاه قرار گرفت. در پایان آموزش ها، هر دو 
گروه برای دومین بار به پرســش نامه ی اولیه پاسخ دادند.
برای رعایت اخالق پژوهشــی، مهارت های فراشناختی 
پــس از جمع آوری داده ها و اتمام طرح آزمایشــی، طی 

هشت هفته به گروه گواه نیز آموزش داده شد.
بــرای بررســی معنــا داری تغییرات ناشــی از آموزش 
مهارت های فراشــناختی، روش تحلیل کوواریانس برای 

دو گروه آزمایش و گواه به کار رفت.

یافته ها
اول: بررســی تأثیر آموزش مهارت های فراشــناختی بر 

بهبود مهارت های فراشناختی دانشجو- معلم

از یک پرســش نامه ی خودگزارشی با سه مؤلفه ی اصلی 
دانش شــناختی (پنــج زیرمؤلفه و 20 گــزاره)، تنظیم 
شــناختی (هفت زیرمؤلفه و 35 گزاره) و باور شناختی 
(چهــار زیرمؤلفه و 15 گــزاره) و در کل 70 گزاره در 
مقیاس لیکرت پنج درجه ای استفاده شد. روایی این ابزار 
در مطالعه ای کیفی به تأیید خبرگان رسید و پایایی آن در 
گروهی 32 نفره و مشــابه نمونه به روش آلفای کرونباخ 
ارزیابی و مقدار آلفای به دست آمده ( ɑ=0/94) مناسب 

تشخیص داده شد.
روش جمع کوری داده ها

قبل از آغاز آموزش ، پرســش نامه ی ارزیابی مهارت های 
فراشــناختی برای گروه آزمایش و گواه اجرا شــد. در 
بسته ی آموزشــی، مؤلفه های فراشــناختی که بر اساس 
مبانی نظری مشــخص شــده بودنــد، به صورت صریح 
و ضمنی مــورد بحث قرار گرفت. ضمنًا با اســتفاده از 
کاربرگ های کار در کالس و کارت های بحث گروهی با 
استفاده از روش بحث گروهی و پرسش و پاسخ و انجام 

جدول 1- آماره های توصيفی تغييرات مهارت های فراشناختی دو گروه آزمایش و گواه

کشيدگیکجیواریانسانحراف استانداردميانگينحداکثرحداقلفراوانیگروه

آزمایش

مهارت 
فراشناختی1

12343/580/2420/0590/166-0/202

مهارت 
فراشناختی2

12454/200/3360/1130/720-0/166

گواه

مهارت 
فراشناختی1

12343/650/3620/131-0/4870/770

مهارت 
فراشناختی2

12343/790/4210/177-1/1681/099

نتایج جدول توصیفی 1 نشــان می دهد که در پی اجرای 
برنامه ی آموزشــی، میانگین نمرات گــروه آزمایش در 
مهارت های فراشــناختی از 3/58 به 4/20 افزایش یافت؛ 
در حالــی که مهارت های فراشــناختی گــروه گواه در 

پیش آزمون 3/65 بود و در پس آزمون به 3/79 رسید.
پس از تعدیل نمــرات پیش آزمون، بیــن آزمودنی های 
	partial	ƞ2=0/360)گروه اثر معنا دار عامل وجود داشت

p>0/013	،	=11/806	،1)	F(21). میانگین تعدیل شده ی 

نمــرات مهارت های فراشــناختی نشــان داد که گروه 
آموزش دیــده در مقایســه با گروه کنتــرل، مهارت های 
فراشــناختی بیشــتری داشــت. اندازه ی اثر ایجادشده 
ƞ2=0/360 بود، بنابراین اولین نتیجه این بود که آموزش 
مهارت هــای فراشــناختی موجب بهبــود مهارت های 

فراشناختی دانشجو- معلم شده است.
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بهبود دانش شناختی دانشجو- معلم دوم: بررســی تأثیر آموزش مهارت های فراشــناختی بر 

جدول 2- تحليل کوواریانس مهارت های فراشناختی

متغیر وابسته: مهارت فراشناختی2

مجذور اتاسطح معنا داریFميانگين مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغييرات
2/009a21/0049/6830/0010/480مدل اصالح شده

0/34810/3483/3540/0810/138عرض از مبدأ
1/00811/0089/7220/0050/316مهارت فراشناختی1

1/22511/22511/8060/0020/360گروه
2/178210/104خطا

387/61624مجموع
4/18723مجموع اصالح شده

جدول 3- آماره های توصيفی تغييرات دانش شناختی دو گروه آزمایش و گواه

کشيدگیکجیواریانسانحراف استانداردميانگينحداکثرحداقلفراوانیگروه

آزمایش
0/689-12343/550/4400/1940/451دانش1
12464/300/6300/3961/3522/453دانش2

گواه
0/1030/014-12343/520/5100/260دانش1
1/1621/160-12343/670/4200/176دانش2

نتایج جدول توصیفی 3 نشــان می دهد که در پی اجرای 
برنامه ی آموزشــی، میانگین نمرات گــروه آزمایش در 
دانش شناختی از 3/55 به 4/30 افزایش یافت؛ در حالی 

که مهارت های فراشــناختی گروه گــواه در پیش آزمون 
3/52 بود و در پس آزمون 3/67 شد.

جدول 4- تحليل کوواریانس دانش شناختی

متغیر وابسته: دانش شناختی2

مجذور اتاسطح معنا داریFميانگين مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغييرات
4/041a22/0209/1610/0010/466مدل اصالح شده

1/48111/4816/7130/0170/242عرض از مبدأ
1/66611/6667/5530/0120/265دانش شناختی1

2/24712/24710/1890/0040/327گروه
4/632210/221خطا

389/87824مجموع
8/67223مجموع اصالح شده

پس از تعدیل نمــرات پیش آزمون، بیــن آزمودنی های 
	partial	ƞ2=0/327) گروه اثر معنا دار عامل وجود داشت
0/004	p>	،	=10/189	،1)	F(21). میانگین تعدیل شده ی 

نمرات دانش شناختی نشان داد که دانش شناختی گروه 
آموزش دیده بیشتر از گروه کنترل بوده است .اندازه ی اثر 
ایجادشده ƞ2=0/327 بود، بنابراین دومین نتیجه این بود 
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که آموزش مهارت های فراشــناختی موجب بهبود دانش 
شناختی دانشجو- معلم شده است.

ســوم: بررســی تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر 
بهبود تنظیم شناختی دانشجو- معلم

جدول 5- آماره های توصيفی تغييرات تنظيم شناختی دو گروه آزمایش و گواه

کشيدگیکجیواریانسانحراف استانداردميانگينحداکثرحداقلفراوانیگروه

آزمایش
0/420-12343/460/3030/0920/121تنظیم1
1/332-12454/100/3260/1060/198تنظیم2

گواه
0/564-0/766-12343/510/4280/183تنظیم1
0/9940/882-12243/660/5180/268تنظیم2

نتایج جدول توصیفی 5 نشان می دهد که میانگین نمرات 
گروه آزمایش در تنظیم شــناختی در پی اجرای برنامه ی 
آموزشــی از 3/46 به 4/10 افزایــش یافت؛ در حالی که 

تنظیم شناختی گروه گواه در پیش آزمون 3/51 بود و در 
پس آزمون 3/66 شد.

جدول 6- تحليل کوواریانس تنظيم شناختی

متغیر وابسته: تنظیم شناختی2

مجذور اتاسطح معنا داریFميانگين مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغييرات
2/164a21/0827/2760/0040/409مدل اصالح شده

0/86210/8625/7990/0250/216عرض از مبدأ
1/00011/0006/7240/0170/243تنظيم شناختی1

1/31511/3158/8400/0070/296گروه
3/123210/149خطا

366/10524مجموع
5/28723مجموع اصالح شده

پس از تعدیل نمــرات پیش آزمون، بیــن آزمودنی های 
	partial	ƞ2=0/296) گروه اثر معنا دار عامل وجود داشت
0/007	p>	،	=8/840	،1)	F(21). میانگین تعدیل شده ی 
نمرات تنظیم شناختی نشان داد که تنظیم شناختی گروه 
آموزش دیده بیشــتر از گروه کنترل اســت. اندازه ی اثر 
ایجادشده ƞ2=0/296 بود، بنابراین سومین نتیجه این بود 
که آموزش مهارت های فراشــناختی موجب بهبود تنظیم 

شناختی دانشجو- معلم می شود.
چهارم: بررســی تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر 

بهبود باورهای شناختی دانشجو- معلم
نتایج جدول توصیفی 7 نشــان می دهد که در پی اجرای 
برنامه ی آموزشــی، میانگین نمرات گــروه آزمایش در 

باورهای شــناختی از 3/92 بــه 4/31 افزایش یافت؛ در 
حالی که باورهای شــناختی گروه گــواه در پیش آزمون 

4/16 بود و در پس آزمون به 4/27 رسید.
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توانایی  کافــی برخوردارند، می توانند به یادگیرندگان در 
سطوح آموزش مدرسه ای و عالی کمک کنند.

تحقیقات ســایر کشــورها نیز نشــان داده که آموزش  
فراشناختی به دانشجو- معلم و استادان دانشگاه به بهبود 
مهارت های فراشــناختی آنها کمک کرده است. تحقیق 
حاضر نیز نشــان داد که آموزش ها در دانشگاه فرهنگیان 
ایران نیز می تواند به بهبود عملکرد دانشــجو- معلم در 
زمینه های تحصیلی خود و در آینده به عملکرد حرفه ای 
آنهــا در نقش معلم کمک کند.نتایج این پژوهش نشــان 

داد که:
مهارت هــای فراشــناختی: مهارت های فراشــناختی 
دانشــجویان گروه آزمایش پس از آموزش در مقایســه 
با گروه گواه بهبود یافت و آموزش های ارائه شــده اثری 
معادل ƞ2=0/360 ایجاد کرد. این تغییرات در سطح 0/01 
معنا دار بود. در پی بررســی کلــی تغییرات مهارت های 
فراشــناختی، به تغییرات هر یک از مؤلفه های ســه گانه 

پرداخته شد. 
دانش شــناختی: آموزش ، دانش شناختی گروه آزمایش 

پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، بین آزمودنی های گروه 
	partial	ƞ2=0/081) اثر معنــا دار عامل وجود نداشــت
0/187	p>	،	=1/858	،1)	F(21). میانگین تعدیل شده ی 
نمرات تنظیم شناختی نشان داد که تنظیم شناختی گروه 
آموزش دیده مشــابه گروه کنترل اســت، بنابراین دلیل 
اختالف میانگین های گروه آزمایش و گواه می تواند عامل 
دیگری غیر از آموزش مهارت های فراشــناختی باشد و 
آمــوزش مهارت های فراشــناختی، بر بهبــود باورهای 

شناختی دانشجو- معلم تأثیری نداشته است.

نتيجه گيري
تحقیقــات نشــان می دهند کــه آمــوزش  مهارت های 
فراشــناختی (از جملــه مهارت هــای آموزشــی) بــه 
یادگیرنــدگان محیط های مدرســه ای و آمــوزش عالی 
ضروری است. پژوهش ها نشان می دهند که یادگیرندگانی 
که مهارت های فراشناختی بیشتری دارند، در فعالیت های 
یادگیری نیز عملکرد بهتری از خود نشان می دهند. طبعًا 
معلمانی که خود درزمینه ی مهارت های فراشــناختی از 

جدول 7- آماره های توصيفی تغييرات باورهای شناختی دو گروه آزمایش و گواه

کشيدگیکجیواریانسانحراف استانداردميانگينحداکثرحداقلفراوانیگروه

آزمایش
1/6202/918-12343/920/3910/153باور1
2/2105/850-12354/310/4450/198باور2

گواه
0/8090/134-12354/160/3260/106باور1
1/3981/548-12354/270/5380/290باور2

جدول 8- تحليل کوواریانس باورهای شناختی

متغیر وابسته: باور شناختی2

مجذور اتاسطح معنا داریFميانگين مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغييرات
2/018a21/0096/3100/0070/375مدل اصالح شده

0/14010/1400/8740/3600/040عرض از مبدأ
2/00912/00912/5630/0020/374باور شناختی1

0/29710/2971/8580/1870/0/081گروه
3/358210/160خطا

447/41824مجموع
5/37623مجموع اصالح شده
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علی اكبر خوش گفتارمقدم و همکار 

را در مقایســه با گروه گواه بهبود بخشید و اثری معادل 
ƞ2=0/327 ایجاد کرد که در سطح 0/01 معنادار بود.

تنبيم شناختی: آموزش  تنظیم شناختی (که در افزایش 
مهارت های فراشناختی دانشجویان اهمیت بسزایی دارد) 
به گروه آزمایش باعث بهبود عملکرد این گروه نسبت به 
 ƞ2=0/296 گروه گواه شد. تغییرات حاصل اثری معادل

ایجاد کرد که در سطح 0/01 معنا دار بود.
 اورهای شــناختی: هرچند میانگین نمــرات باورهای 
شناختی گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه بود، نتیجه ی 
آموزش مهارت های فراشناختی به دانشجویان و تأثیر آن 
بر باورهای شناختی معنا دار نبود. میانگین تعدیل شده ی 
نمرات باور شناختی نشان داد که باورهای شناختی گروه 
فراشــناختی،  مهارت های  آموزش  ،به رغم  آموزش دیده 

مشابه گروه کنترل بوده است.
بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفت که علــت اختالف 
میانگین های گروه آزمایش و گواه می تواند عامل دیگری 
غیر از آموزش مهارت های فراشــناختی باشد و آموزش 
مهارت هــای فراشــناختی، تأثیری بر بهبــود باورهای 
شناختی دانشــجویان نداشته است. در تحلیل این نتیجه 

می توان گفت که تغییر در باورهای شــناختی انســان ها 
به مرور اتفاق می افتد، زیرا باورها دیرتر شــکل می گیرند 
و از ثبات بیشــتری برخوردارند و لذا بعید است هشت 
هفته آموزش  بتواند باورهای فراشــناختی دانشجویان را 

تغییر دهد.
بــه هــر روی، یافته های این پژوهــش در زمینه ی تأثیر 
آموزش مهارت های فراشــناختی بــر بهبود مهارت های 
فراشناختی دانشــجویان را می توان در راستای یافته های 
پژوهشی ســیهان اوغلو(5)، کرامارسکی، میچالسکی(6) 
و ســاالری فر(2) ارزیابی کرد، هرچند در پژوهش های 
قبلی به باورهای شــناختی به عنوان یک مؤلفه ی جدید 

فراشناخت به صورت مستقل توجه نشده است.
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