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های فعال آموزشی هستند که در از روش ،یو فراشناخت یاختشن یریادگی یآموزشی و راهبردها یبر فناور یآموزش مبتن هایروش

با  یشیها انجام شد که به روش شبه آزماآموزش نیتأثیر ا یبا هدف بررس قیتحق نیتأثیر دارند. ا یو خودکارآمد یلیتحص شرفتیپ

در سال تحصیلی که  آموز از مقطع متوسطهدانش 101آماری  انجام شد. جامعه شاهدو  یآزمون و گروه آزمودنپس -آزمونطرح پیش

تصادفی گیری نمونهتن تعیین شد و با روش  ٠0ان کوکررا داشتند. شمار نمونه با استفاده از فرمول  شناسیزیستدرس  1٣٩1 -٩٩

از هرکدام در که و یك گروه گواه( گمارش شدند تصادفی در سه گروه )دو گروه آزمودنی طور بهساده برای تحقیق انتخاب شدند و 

رآمدی کاآزمون مدرس ساخته پیشرفت تحصیلی و پرسشنامه خودها گروهگنجانده شد. همه  آموزدانش 20 شاهدآزمودنی و های گروه

نشست  10جداگانه  طوربهآزمودنی های تکمیل کردند. گروهو پی گیری آزمون پس آزمون،عنوان پیشبه( را 1٩12) همکارانشرر و 

درس ، را آموزش دیدند شناسیزیستدرس ، آموزشی و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختیآوری فنبا ای دقیقه 10

پردازش  11نسخه  SPSSافزار نرمبا ها دادهبرای مطالعه انتخاب شد.  آموزشیهای درستصادفی از بین صورت به شناسیزیست

 شرفتیپ ریو گواه در هر دو متغ یهای آزمودنگروه یریگیآزمون و پهای پسرتبه نمره نیانگیم نینشان دادند که ب هایافتهشدند. 

 یو خودکارآمد یلیتحص شرفتیپ یوجود داشت. هر دو روش آموزشی توانستند افزون بر ارتقا یتفاوت معنادار یو خودکارآمد یلیتحص

معمول خارج  یدرس را از حالت سنت نیهای اکرده و کلاس شتریب یصورت عملام پژوهش بهرا در انج هاآن ییتوانا ،آموزاندانش

ب رو خوآشنا کند. ازاین قیتحق یو کاربرد یهای عملرا با مرحله آموزدانش ق،یدرس روش تحق ینظر یریادگیکرده و افزون بر 

 یریادگی یآموزشی و راهبردها یبر فناور یهای مبتناز روش هاآن یو خودکارآمد یلیتحص شرفتیبهبود پ یاست مدرسان برا

 استفاده کنند. یو فراشناخت یشناخت
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 مقدمه

و ها مطلبر ـرا در براب آموزاندانشد ـنبایکه ت ـتوار اسـل اسـن اصـر ایـس بـوزش و تدریـر آمـاخیهای نظریه
و حل ها مطلبن ـه بیـف رابطـشکرد تا خود به رو کـروبهو موقعیت مسئله ا ـد او را بـبای، بلکه رار دادـقها مفهوم
تا دارند وات ـه فعالیـرا ب آموزاندانشکه وند ـی شـطراحای گونهد ـی بایـآموزشهای روش روازایند. ـبرسمسئله 

اند. کردهادی ـای زیـوزش تغییرهـآمهای روشر ـاخیهای سالود. در ـرآمدی شکاری و خودـش یادگیـافزایبب ـس
راه ـهم، وزش فعالـآمسوی بهرده و کارج ـی خـت انفعالـن از حالـکاوزش را تا حد امـا باید آمـه این تغییرهـنتیج

وری ـم محـوزش از معلـر آمـث تغییـباعس ـد آموزش و تدریـجدیهای نظریهت دهد. ـق جهـا درک عمیـب
در  ریهای اخسال در (.1٣1٩، دریـ)حی اند، شدهم(ـتقل از معلـوری )مسـمحآموز دانشه ـب، م(ـه معلـتگی بـ)وابس
ه ب کتابمعلم و  قیانتقال دانش از طر ،آموزشی دیجد یکردهایایم. در روبوده یراتییهای آموزشی شاهد تغروش

ا تحول ب نیدار داده است. امعنی یریادگی قیخود را به ساختن دانش از طر یها جاو تکرار آموخته ریحافظه فراگ
 ،ییتن گراساخ .انجام شده است ییساختن گرا دگاهیویژه دو به ییشناخت گرا دگاهیبه د ییرفتارگرا دگاهیگذر از د

 هیت. بر اساس نظرشده اس جادیا یسنت تیو ترب میاز تعل یتینارضا لیمعاصر، به دل یجنبش شناخت زا یعنوان بخشبه
ها وارهطرح نیا دیجد هاییادگیریسازند. در خود را می یهای ذهنها با نقشهوارهافراد شخصاً طرح ییساختن گرا

 ینوان چهارچوبعبه یکنند که دانش قبلمی انیب انیشوند. ساختن گرامی یبازساز ای ییابند و بازنگرگسترش می
که اصلًا نما و ای یریادگی یتفکر و دانش ما بر چگونگ تیرود و اساساً ماهبه کار می دیجد هاییادگیریکسب  یبرا

آموزان به دانش ،ییبر سازنده گرا یهای آموزشی مبتنگذارد. در شیوهتأثیر می میریبگ ادیتوانیم را می یزیچه چ

 یاهداف شناخت یریادگیمهم به  نیا(. Wena et al., 2002شوند )دار و سطح بالا مشغول میمعنی یریادگی
أکید دانش ت یو بازشناس یادآوریاز  شیب یزیبر چ طهیح نیدر ا رایبندی بلوم اشاره دارد؛ زسطوح بالا در طبقه

سروکار  یرو فک یهای ذهنهایی که با فعالیتبه جریان یختحوزه شنا ،یریادگیبندی بلوم از اهداف طبقه در شود.می
های بداند و بفهمد سروکار دارد. هدف دیبا آنچه شاگرد با یهای شناختتر، هدفساده انیشود. به بدارند، مربوط می

 بیترک ،لیلوتحبندی بلوم، شامل سطوح دانش، درک و فهم، کاربرد، تجزیهبر اساس طبقه یشناخت طهیدر ح یریادگی
 است. یابیو ارزش

 

 بیان مسئله

ه ـی بـآموزشهای نظامت. ـرفت تحصیلی فراگیران آن اسـمیزان پیش، یـی نظام آموزشـرایکاای ـاز معیارهیکی 
ی اهمیت زیادی ـرفت تحصیلـه به پیشـه توجـن زمینـدر ایکه تند ـود هسـت خـیفیکی و ـرایکاردن ـدنبال باال ب

رای ـبکه دی ـی آمـه پـبیابی دستی در ـتحصیل تـات موفقیـی اثبـاز توانایعبارت است رفت تحصیلی ـدارد. پیش
ه دلیل ـت و بـاسشناختی روانمهم های سازهاز یکی دی ـرآمکا(. خود1٣1١، یـت )صباقـاسشده ریزیطرحآن 
ش ـت افزایـت. در حقیقـه اسـرار گرفتـان قـه روان شناسـورد توجـتر مـبیش، رفت تحصیلی داردـدر پیشکه ی ـنقش
به رساندن یاریران و ـی فراگیـرفت تحصیلـدر پیشتواند میذار بر آن ـتأثیرگهای عاملایی ـشناس دی وـرآمکاخود

هایشان تواناییورد ـراد در مـدی داوری افـرآمکا. خودکندایفا ای کنندهتعییننقش ها هدفتیابی به ـان در دسـآن
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است. ده ـن شـای تعییـردهکنواع عملیدن به اـا برای رسـرهکاله ـرای یك سلسـو اجدهی سازمانرای ـب
، اـامکنند. میز ـا پرهیـرهکایاری از ـت از انجام بسـان پایین اسـدی آنـرآمکازان خودـمیکه افرادی طورمعمول به
ا ـتطورمعمول بهو کنند میت کارـا مشـرهکادر خوبی بهت ـاال اسـان بـرآمدی آنکازان خودـمیکه رادی ـاف

ترین ، اساسینـ(. بنابرای1٣٩0همکاران، د و ـ)پورجاویدهند میه ـخود ادامتلاش به کنند ل ـحرا که مسئله هنگامی
های تواناییاره ـرد دربـای فـی و باورهـرفت تحصیلـپیشهای علتی ـی بررسـپژوهش در نظام آموزشهای موضوع

توان، میدی را ـرآمکای و خودـرفت تحصیلـش پیشـافزای برایها ترین روشمهماز رو، یکی ازاینت. ـود اسـخ
ی ـآموزشآوری فنناختی دانست. ـناختی و فراشـری شـای یادگیـی و راهبردهـآموزشآوری فنر ـی بـوزش مبتنـآم

خص و ـی مشهاهدفاس ـر اسـی بـری و آموزشـد یادگیـی فرآینـتماتیك تمامـیابی سیسـرا و ارزشـاج، را طراحی
انی و ـع انسـاز منابای مجموعهن ـن گرفتـاط و همچنیـارتب، انیـری انسـیادگی هایزمینهات در ـج تحقیقـنتای

های یافتهزار و ـایل و ابـی از وسـوری آموزشاـن در فنـهمچنیدانند، مؤثرتر میوزش ـاد آمـایجمنظور بهانی ـغیرانس
موفقیت کننده های تبییننظریهاز  یکی (.1٣٩١غزنوی و همکاران، شود )میتفاده ـری اسـه یادگیـات در زمینـتحقیق

ه ـرای موسسـوع را بـن موضـرد و ایـر بکابه وپرورش آموزشه را در ـرایاناست که ورک ـرد بـنظریه آلف، تحصیلی
ده ـآینآوری، فنده ـفزاینهای پیشرفته ـه بـا توجـب، ورکـاند. بـات رسـه اثبـبـکا وزش و پرورش آمریـملی آم
و کند میرار ـه تعاملی برقـود یك رابطـربران خکاا ـرا رایانه بـزیداند میردی ـدود زیادی فـح را تاوپرورش آموزش

های رایانهتفاده از ـت یابد. دانش آموزان با اسـخ خود دسـت و پاسـه خواسـا بـتکند میی ـت و راهنمایـاو را هدای
وزان را ـدانش آم، هـرایان، دـت آورنـی به دسـآموزشبك ـوع سـری با هر نـوع تجربه یادگیـهر نتوانند میی ـآموزش
وزش و ـآم، ن راهـبرند. از ای کاره ـر بـب و مؤثـمناسطور بهرا آمده دستبهری ـیادگیهای آموزها ـتکند مید ـتوانمن

رای ـا برهایی فرصتد و ـد شـخواهدسترس قابلرای همگان ـب، دـخواهد شپذیر انعطافی ـخیلها، تعاملپرورش در 
ها میلیونعه ـرای توسـه را بـو زمینکند میود دارد ایجاد ـوزش همگانی وجـدر آمهایی که ضعفاختن ـرف سـبرط
 سازد.میان فراهم ـانس

 

 

 اهمیت انجام تحقیق

از ـالس درس آغکر ـی بـمبتنهای آموزشا ـی یـه محیط آموزشـاز بـدون نیـاز راه دور بوپرورش آموزش

تر پایینیار ـبسشوند مییل ـکی تشـدر محیط آموزشهایی که دورهبت به ـهزینه آن نس د وـد شـخواه

وند ـشمند ای بهرههای رایانهآموزشاز زمان توانند هممیوزان ـادی از دانش آمـمار زیـود و شـد بـخواه

آوری فندمان ون دیـنکه کارا هایی ویژگیتلز ـسکان مطالعات ـ(. همچنی1931عزیزی فر و همکاران، )

، دـجدیهای آوریفنرات ـودن تأثیـر بـت. فراگیـاخته اسـخص سـمشدهند مییل ـکاطالعات را تش

ردی ـات فـای حیـه فرآیندهـهم، تـر اسـبشهای فعالیتی ـدنی تمامـات بخش جدانشـاطالعازآنجاکه 

که ت ـن اسـر ایـیگی دـویژگشوند. میل داده ـکاطالعات شآوری فنط ـتوسمستقیماً ا ـی مـو جمع
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تگی ـمت فروبسـه سـه بـاطالعات نآوری فندیدمان ، تـاسپذیر انعطافات ـاطالعهای آوریفندیدمان 

کند. می حرکتای چندوجهی عنوان شبکهبهودگی ـمت گشـبه س، بلکه امانهـک سـیعنوان بهخود 

های ویژگیه ـاره بـا اشـند. بتـآن هسکننده تعییناصلی های سازی ویژگیشبکهپیچیدگی و ، تـجامعی

اطالعات قرار آوری فنان ـدیدمتأثیر ت ـتحکه ت ـادی اسـنهپرورش وزش و ـآمکه ت ـگفتوان ، میوقـف

ات ـنوین اطالعآوری فنه ـان چـت. چنـد آورده اسـی را پدیـام آموزشـه و زمینه تغییر و تحول نظـگرفت

یدن ـدرت بخشـرای قـه را بـزمینتواند میرد ـرار گیـران قـترس فراگیـی در دسـآموزشهای رایانهد ـمانن

وزش و ـت آمـیفیکای ـی و ارتقـرد آموزشکـود عملـو بهباصلاح ه ـم و در نتیجـان فراهـر آنکـه فـب

 (.193١،تلزـس)کاد ـته باشـداشبه دنبال ری را ـیادگی

گران ـپژوهش. تـی اسـری خودتنظیمـه یادگیـنظری، یـت تحصیلـموفقیکننده های تبییننظریهر ـاز دیگ

ک ـیعنوان خودتنظیمی بهرآمدی و کاه خودـاور بـبدارند که  تأکیدن ـبر ایخودتنظیمی ه یادگیری ـنظری

رفت تحصیلی به ـدر پیشمؤثری یار ـده و عامل بسـرد منجر شکـش عملـه افزایـم بـی مهـرفتار انگیزش

. دـی مطرح شـاجتماع -ناختیـه شـب نظریـدورا در قالـرت بنـط آلبـتوسآید. خودتنظیمی میمار ـش

روز ـو بدهی سازمانود در ـخهای تواناییا ـاط بـرد در ارتبـداوری فعنوان بهرا ، خودتنظیمی بندورا

ادراک  هـدگاه او الزمـت. از دیـرده اسکـف ـتعریموردنظر، ی هاهدفه ـیدن بـرای رسـژه بـای ویـرفتاره

ناختی از ـد شـفرآین. تـناختی اسـناختی و فراشـعه راهبردهای شـتوس، یـماس خودتنظیـو احس

ی آغاز ـت حسـه برداشـد از مرحلـن فرآینـایگیرد. میورت ـه صـدر حافظکه ت ـی اسـای مهمـفرآینده

 (.193١)یاسمی نژاد و همکاران، ه دارد ـادامدرازمدت، ه ـی اطالعات از حافظـو تا بازیابشود می

ه ـناختی حافظـای شـفرایندهها آنه ـبشوند، میوط ـناخت مربـتن و شـه دانسـا بـن فرایندهـای ازآنجاکه

شوند. مییم ـتقسدهی سازمانط( و ـترش )بسـگس، رار و مرورکت؛ تهـه دسـن فرآیندها در سـایگویند. می

ای ـراهبردهکا، روـ(. پ19٣١، یفـ)سگویند میناختی ـای شـراهبرده، ن فرآیندهاـه مجموعه ایـب

ف ـتعریشوند، میی ـره و بازیابـذخی، ذاریـنمادگ، ردازشـی پـات زبانـدر آن اطالعکه ی ـناختی را روشـش

ن ـرد ایـربکاناختی و ـشهای قابلیتی از ـرای آگاهـر بـی فراگیـز توانایـناخت نیـت. فراشـرده اسکـ

در ها آنران از ـفراگیکه تند ـهسهایی روشی ناختـای فراشـت. راهبردهـری اسـرای یادگیـبها قابلیت

کنند میتفاده ـاسها فعالیتن ـی ایـری و ارزیابـیادگیهای فعالیتر ـارت بـنظ، ریـد یادگیـی فرآینـطراح

 (.1931عزیزی فر و همکاران، )

ی و ناختـری شـای یادگیـی و راهبردهـآموزشآوری اند که فندادهان ـی نشـتجربهای بررسیه ـنتیج

ز ـنیها عاملن ـد. ایـارتباط دارنگیری تصمیمو مسئله حل ، ادیـانتق، تفکر ریـا یادگیـناختی بـفراش

روند میمار ـه شـدی بـرآمکای و خودـرفت تحصیلـروری در پیشـط و ضـمرتبهای زمینهی از ـهمگ

(Schleifer et al., 2١١3 .)ی و ـآموزشآوری نفت ـو اهمیشده مطرحنظری های پایها توجه به ـب

ش ـن پژوهـدر ای، رانـدی فراگیـرآمکاری و خودـناختی در یادگیـناختی و فراشـراهبردهای یادگیری ش
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ناختی ـناختی و فراشـری شـای یادگیـی و راهبردهـآموزشآوری فنر ـی بـوزش مبتنـر آمـی تأثیـبررس

 د.ـام شـدی انجـرآمکای و خودـرفت تحصیلـر پیشـب

 

 

 

 

 

 تحقیق پیشینه

افزار نرما ـی بـان انگلیسـس زبـر تدریـه تأثیـوان مقایسـا عنـی بـ( تحقیق19٣3همکاران ) دری و ـحی

تنها که نهد ـد و دریافتنـام دادنـان انجآموزدانشی ـرفت تحصیلـر پیشـنتی بـیوه سـی و شـآموزش

ی ـنش آموزان در درس انگلیسرفت تحصیلی داـی در تدریس بر پیشـای آموزشـهافزارنرمتفاده از ـاس

ت. در نتیجه ـتر اسـنتی بیشـیوه سـی دانش آموزان از شـرفت تحصیلـتأثیر آن بر پیش، بلکه تـر اسـمؤث

ری ـه یادگیـبت بـش آموزان نسـی در انگیزه دانـای آموزشـهافزارنرمتفاده از ـا اسـتدریس زبان انگلیسی ب

 ر بود.ـی مؤثرتـان انگلیسـزب

گاه ـر آموزش آزمایشـزان تأثیـه میـوان مقایسـا عنـی بـدر تحقیق(، 19٣٣همکاران )ی و ـگزافکرمی 

تانی ـش آموزان دبیرسـی دانـرفت تحصیلـنتی در پیشـی و روش سـآموزشافزار نرممک که ـیمی بـش

آزمایش یمی در دو گروه ـگاه شـش آموزان در زمینه آزمایشـرفت تحصیلی دانـبین میزان پیشکه دریافتند 

اند. بودهتری ـی بیشـرفت تحصیلـروه آزمایش دارای پیشـود دارد و گـوجداری معنیاوت ـتفکنترل و 

ه ـه رایانـبت بـی نسـرش مثبتـنگکنترل، روه ـان گآموزدانشا ـه بـش در مقایسـروه آزمایـان گآموزدانش

ن دو گروه ـاوت بیـنیز تف، اریـفتناختی و رـش، یـرش عاطفـوزه نگـه حـتند و در سـگاه داشـو آزمایش

 ینقشه مفهوم یبانام تأثیر استراتژ یدر پژوهش( 193١کلهر و مهران ) ود.ـبدار کنترل معنیش و ـآزمای

 دندان داآموزان نشدر دانش یسیدار خواندن و درک مطلب زبان انگلمعنی یریادگیو  یلیتحص شرفتیبر پ

آموزان دانش یسیدار خواندن و درک مطلب انگلمعنی یریادگیو  شرفتیبر پ یتأثیر مثبت یکه نقشه مفهوم

 یآموزش به کمک نقشه مفهوم یاثربخش یبررس"در مطالعه خود با عنوان ( 1939) ییو رضا سوادپور دارد.

 زشیگو ان یریادگیوفن بر عملکرد ای در درس حرفهبا تلفیق چندرسانه یهای مفهوممعلم ساخته و نقشه

در هر دو حالت، بر  یهای مفهومنشان دادند که نقشه "شهر زنجان ییسوم راهنما هیختر پاآموزان ددانش

 زشیگدر ان یدر سطح دانش و سطوح بالاتر از دانش، اثربخش بوده ول یریادگی یو ارتقا یریادگیعملکرد 

 اسیو اضطراب امتحان( و مق یگذاری درونارزش ،ی)خودکارآمد یزشیانگ یباورها اسیدر مق

 بندیجمعدر . (یو خودنظم ده یریادگیهای )استفاده از استراتژی ینظم ده خود یریادگیهای استراتژی

آوری فنر ـوزش مبتنی بـر آمـی تأثیـی به بررسـپژوهشحال که تابهت ـگفتوان میق ـینه تحقیـپیش

ت ـه اسـی نپرداختاورزـشکجویان ـناختی در دانشـناختی و فراشـری شـای یادگیـی و راهبردهـآموزش

https://pnmktk.science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 0515-0552                                                             161تا  154، صفحه: از 1911 زمستان ، 4شماره، 1جلد 

https://pnmktk.science-journals.ir                                                       https://science-  journals.ir    

       

 451 بازوند و شریفی                                                   و راهبردهای یادگیری در آموزش درس زیست شناسی ...       تاثیر فناوری آموزشی 

 

زون ـق افـن تحقیـن در ایـود. همچنیـوع پرداخته شـن موضـه ایـبشود تلاش میش ـن پژوهـدر ایکه 

تفاده ـزان اسـمیها، دستگاهایل و ـد وسـی ماننـآموزشآوری افزاری فنء سختزـنجش جـر سـب

 د.ـنجیده شـی نیز سـآموزش هایافزارنرمجویان از ـدانش

 

 

 

 

 تحقیقروش 

ی ـروه آزمودنـا گـری بـی گیـو پآزمون پس-آزمونپیشرح ـا طـی بـبه آزمایشـوع شـق از نـن تحقیـای

 ود. ـواه بـو گ

 تعیین حجم نمونه

درس  193٣ -33در نیم سال اول سال تحصیلی که  آموز از مقطع متوسطهدانش 11١آماری ی جامعه

گیری نمونهتن تعیین شد و با روش  ١١کوکران ده از فرمول را داشتند. شمار نمونه با استفا شناسیزیست

تصادفی در سه گروه )دو گروه آزمودنی و یک گروه طور بهتصادفی ساده برای تحقیق انتخاب شدند و 

 گنجانده شد.  آموزدانش 2١ شاهدآزمودنی و های گروهاز هرکدام در که گواه( گمارش شدند 

 گیریروش نمونه

روه )دو ـه گـز در سـی نیـتصادفطور بهدند و ـاب شـاده انتخـی سـتصادفگیری نمونهه روش ـبها نمونه

 2١ شاهدی و ـآزمودنهای گروهاز هرکدام در که دند ـارش شـواه( گمـروه گـک گـی و یـروه آزمودنـگ

آزمون پس -آزمونپیشوی ـه الگـوم بـی موسـی آزمایشـای تحقیقـاز الگوهیکی  شد. گنجانده آموزدانش

د ـرد و در آن چنکـاب ـتر را انتخـا بیشـروه و یـه گـستوان میو ـن الگـق ایـت. مطابـروه اسـد گـا چنـب

(. 19٣٣، رار داد )دالورـقمدنظر  شاهدروه ـگعنوان بهم ـروه هـک گـت و یـر گرفـش در نظـروه آزمایـگ

ه ـالزم بهای ، آگاهیآموزان قبل از شروع کلاس و کسب اجازه از مدیر مدارسصحبت با دانشس از ـپ

ر ـد و بـنکاداره ، دـرح شـمطهایی که روشا ـالس درس خود را بکا او ـد تـه داده شـمربوط معلمین

ش از ـی پیـه یعنـه مرحلـدر س آموزاندانشرآمدی کارفت تحصیلی و خودـوزش دهد. پیشـآمها آن پایه

ن ــایدوره میانره ــنم. تـرار گرفـی قـورد ارزیابـق مـس از تحقیـق و دو ماه پـس از تحقیـپ، تحقیق

زار ــبرگای صورت چهارگزینهبه نیاــون پایــا آزمــام، دــداده ش آموزدانشه ــب معلموی ــدرس از س

شناسی پایه زیستاب درس ــتکه ــر پایــی بــتحصیل رفتــون پیشــآزم، قــن تحقیــد. در ایــش

ی ــروایکه ود ــبای گزینه 1ش ــپرس 1١امل ــمت شــه قســدر سدبیران برتر ط ــتوس سوم متوسطه

ب ــه ترتیــی بــای ترتیبــبه تتــا محاســی آن بــد و پایایــد شــان تأییــر متخصصــا نظــون بــآزم

 د.ــت آمــه دســب 99/١و  ١/93، ١/٣1
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ن ـد. ایـی شـطراح(، 13٣2) همکارانرر و ـط شـنامه توسـتفاده از پرسشـرآمدی با اسکاخودگیری اندازه

در شود. گذاری مینمرهت لیکرای درجهپنجتفاده از مقیاس ـا اسـبکه ت ـش اسـپرس 19امل ـزار شـاب

به ـا محاسـز بـنامه نیـن پرسشـی ایـپایایاست.  ٣1ره ـن نمـو باالتری 19ره ـنمترین پایینزار ـن ابـای

 ت آمد.ـبه دس 93/١رآمدی کانامه خودـتتای ترتیبی برای پرسش

 

 

 

ی ـآموزشآوری فنر ـی بـمبتنهای روشا ـبای دقیقه 3١ت ـنشس 9ه ـجداگانطور بهی ـروه آزمودنـدو گ

روه ـد و گـوزش دیدنـروه دوم آمـناختی در گـناختی و فراشـری شـای یادگیـروه اول و راهبردهـدر گ

در  د.ـروه انجام شـه گـر سـدر ه شناسیزیستدرس درس ـط فقط یک مـا روش متداول و توسـگواه ب

تفاده از ـا اسـی بـوای درسـوزش محتـآمآوری، فنر ـی بـی مبتنـزشور از روش آموـش منظـن پژوهـای

 Excelد ـی ماننـای آموزشـهافزارنرمی ـوزش مقدماتـت و آمـاینترنپروژکتور، تگاه ـتفاده از دسـاس، هـرایان

 ایـهافزارنرمتفاده از ـی و اسـردن مطالب آموزشکـاده ـآم، دبیرش ـن روش نقـود. در ایـب Wordو 

خ به ـپاس، آموزاندانشرای ـت بـرار دادن اینترنـترس قـدر دسپروژکتور، ا ـبها ارائه آنی و ـوزشآم

 ود.ـبها سایتی ـو معرفدر فضای مجازی  هاآنهای پرسش

رور ـا مـرار یکـای تـوزش راهبردهـامل آمـناختی شـناختی و فراشـری شـای یادگیـوزش راهبردهـآم

سازی برجستهیدن و ـشکط ـخ، یـنویس، چند بار یـخوان، چند بار بـمطالی ـامل: بازگویـی )شـذهن

امل: ـی )شـترش معنایـگس، ود(ـرای خـب بـی مطالـوار و بازگویـی مطالب دشـرونویس، دیـلیکب ـمطال

ها، سرواژهتفاده از ـاس، ازی ذهنیـتصویرسشده، آموختهارتباط دادن مطالب جدید به مطالب از پیش 

ه ـل رابطـیر و تحلیـتفس، رحـران و شـه دیگـبشده آموختهب ـوزش مطالـآم، هـمقایسرداری، بیادداشت

ل متن ـتبدی، ات جدیدـردن اطالعبندی کـطبقها ـیبندی دستهامل: ـ)شدهی ، سازمانب(ـان مطالـمی

ب ـک مطلـی یـاصلهای اندیشهردن کـه ـرای خالصـتفاده از طرح درختی بـاس، ه یا نمودارـدرس به نقش

، دی درس(ـلیکم ـان مفاهیـط میـردن روابکـخص ـرای مشـی بـودار مفهومـا نمـه یـد نقشـو تولی

ه ـرعت مطالعـتعیین س، رای مطالعهـان الزم بـزمبینی ، پیشهـدف مطالعـن هـامل: تعییـ)شریزی برنامه

رفت ـی پیشـمل: ارزیاباـارت )شـو نظ، کنترل ناختی برای مطالعه(ـی از راهبردهای شکو انتخاب ی

زمان ، کنترل ریـه و یادگیـن مطالعـود ضمـش از خـپرس، ودـری خـه و یادگیـر توجـارت بـنظ، هـمطالع

، رعت مطالعهـامل: تعدیل سـی )شـم دهـی( و نظـامتحانهای بینی پرسشپیشرعت مطالعه و ـو س

ت ـر نشسـان هـود. در پایـه( بـرای مطالعـبناختی ـر راهبردهای شـیا تغییاصلاح ه و ـان مطالعـل زمـتعدی

ت ـاز نشسـد و در آغـداده ش، دـبودندیده که آموزشی ـر راهبردهایـی بـمبتنهایی تکلیفران ـه فراگیـب

درس ـم، نتیـا روش سـداول یـمتدرروش  (.19٣١، یفـ)سگرفتند میرار ـقها موردبررسی تکلیفد ـبع

در این روش کرد. میس ـتدری، خـش و پاسـراه پرسـه همـنی بخنراـا روش سـی را بـب درسـمطال
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، یدنـدرس هم با پرسـرح و مـخود را مطهای پرسشی ـدرباره مطالب درستوانستند می آموزاندانش

  داد.شرکت میو در بحث داشت میوات ـه فعالیـرا بها آن

 

 

 تجزیه و تحلیل

اره ـاری از آمـآمهای فرضیهون ـرای آزمـدند. بـتنباطی تحلیل شـی و اسـطح توصیفـدر دو سها داده

رایط ـ(. ش19٣1، )بورگ و گال دـتفاده شـاس 1٣خه ـنس SPSSافزار نرمتفاده از ـل والیس با اسـکاوسکر

ته و معیارهای ـماه گذش ١ر ن دکات ندادن نزدیـمانی و از دسـمت جسلاورداری از سـه برخـه مطالعـورود ب

نامه ـری و پرسشـکااز همکنندگان شرکتودداری ـخ، جلسه 2ت بیش از ـامل غیبـه شـروج از مطالعـخ

نامه رضایت آموزاندانشش از ـام پژوهـش از انجـپیکه ت ـر اسکـل ذـ(. قاب19٣٣، )دواس ودـبص ـناق

 د.ـش گرفته شـدر پژوهشرکت رای ـی بـتبک

 

 

 نتایج

 نفر 91ران ـو دخت 21ر ـپس آموزاندانش، سـجنازنظر ود. ـال بـس 19آموزان دانشنی ـن سـمیانگی

نجیده ـگویه س 19جویان در ـدر بین دانشآزمون پیش مرحلهدی در ـرآمکاخودهای شاخص .ندودـب

ی ـت اصلـلویاوشود میده ـدیگونه که همانت. ـده اسـآورده ش 1دول ـدر جآمده دستبهدند. نتیجه ـش

و مشکلات غیرمترقبه ل ـدن در حـده برنیامـاز عه، یـر فناوری آموزشـی بـی مبتنـآموزشدرروش 

، ناختیـی راهبردهای شناختی و فراشـآموزشدرروش ی ـت اصلـود. اولویـبتکالیف ام ـتن در انجـنتوانس

ی ـت اصلـت و اولویـاستلاش ل ـعامشکست و ، اـرهکاام ـرای انجـود بـی خـه توانایـاعتماد نداشتن ب

 بود.، دنـلیم شـتسسادگی بهو مشکلات غیرمترقبه ل ـدن در حـده برنیامـاز عه، نتیـسدرروش 
 بر پایه روش آموزشآزمون پیشرآمدی در مرحله کاخودهای بندی شاخصرتبه .1جدول

 روش آموزشي
هاگروه  

آموزشيمبتني بر فناوری  راهبردهای شناختي و فراشناختي سنتي  شاخص ها 

انحرا Cv رتبه

ف از 

 معیار

انحراف  Cv رتبه ميانگين

 از معیار

ميانگي

 ن

انحراف از  Cv رتبه

 معیار

ميانگي

 ن

 

٣ 41/٣ 11/1 41/1 1 ٣4/1 1٣/1 44/4 ٣ 4٣/1 14/1 15/4 
آن را توانم که میمطمئنم ریزم میوقتي طرحي 

 انجام دهم.

4 45/4 11/4 ٣1/1 41 ٣1/1 11/1 4 ٣ ٣/1 11/1 11/4 
ليفم کاتتوانم که نمیالتم این است کي از مشکی

 انجام دهم.خوبی بهرا 

41 15/4 11/1 14/1 4٣ 1/1 41/4 45/4 1 14/1 11/1 11/4 
برای بار اول انجام دهم که ری را کااگر نتوانم 

 دهم.میبه تالشم برای انجام آن ادامه 

41 15/٣٣ ٣/1 ٣1/1 44 ٣1/1 41/4 14/٣ ٣ 1٣/1 ٣1/4 44/٣ 
کنم، میوقتي اهداف مهم برای خود تعيين 

 یابم.میدست ها آنبه ندرت به
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1 ٣4/٣ 11/1 11/1 45 54/1 ٣4/4 41/4 1 1/1 1٣/4 14/٣ 
را رها ها آنرهایم کاردن کقبل از اتمام 

 کنم.می

 کنم.میاجتناب الت کاز روبرو شدن با مش ٣/11 11/1 11/1 1 ٣1/4 11/1 ٣4/1 1 41/1 11/1 ٣/٣1 1

1 11/4 11/4 ٣1/1 44 ٣1/1 11/4 41/4 1 ٣1/1 11/4 41/٣ 

، ری خيلي پيچيده به نظر برسدکه کادرصورتی

 مینحتي زحمت امتحانش را به خود 
 دهم.

1 15/4 11/1 ٣4/1 1 ٣4/1 11/1 41/4 1 15/1 11/1 44/٣ 
ليف مرا از پایداری تا انجام کانامطلوب بودن ت

 دارد.کمی باز ها آنمل کا

1 51/4 54/1 41/1 ٣ 44/1 54/1 41/4 1 41/1 ٣٣/1 15/٣ 

جدی طور ، بهری گرفتمکاوقتي تصميم به انجام 

 زکر تمرکاو دقيق روی انجام همان 
 کنم.می

5 11/4 14/1 ٣٣/1 1 ٣5/1 11/1 11/4 1 ٣4/1 41/1 15/4 

چيز جدیدی بياموزم اگر کنم میسعي که هنگامی

 نشوم بزودی آن رادر ابتدا موفق 
 نم.کمی کرها 

4 11/٣ 11/1 41/1 5 41/1 11/1 11/٣ 4 1٣/1 ٣1/1 15/4 
برایم رخ ای غیرمترقبهالت کوقتي مش

 آیم.برنمیاز پس آن خوبی دهند، بهمی

1 51/4 11/1 ٣1/1 44 ٣1/1 11/1 55/4 1 ٣1/1 41/1 45/4 
به نظرم که هنگامیاز یادگيری مطالب جدید 

 کنم.میاجتناب  ل بيابندکمش

 شود.میست باعث تالش بيشتر من کش ٣/45 1/٣٣ 41/1 ٣ 14/4 14/1 44/1 4 41/1 ٣1/4 ٣/41 1

 رها اعتماد ندارم.کابه توانایي خود برای انجام  41/4 1/1 45/1 ٣ 45/4 51/1 4/1 4 41/1 14/1 ٣/44 1

 1 =موافق، کاملًا 2 =موافق، ١ =حد وسط، -1 =مخالف، -2 =مخالفکاملًا  *:مقیاس

 

گویه سنجیده شدند. نتیجه  19در بین دانشجویان در آزمون پسرآمدی در مرحله کاخودهای شاخص

آموزشی درروش اولویت اصلی شود میدیده گونه که همانآورده شده است.  2در جدول آمده دستبه

درروش بود. اولویت اصلی ، شودمیست باعث تالش کی بودن به خود و شکمت، مبتنی بر فناوری آموزشی

جدی و دقیق روی طور ، بهری گرفتمکاوقتی تصمیم به انجام  ،آموزشی راهبردهای شناختی و فراشناختی

چیز جدیدی بیاموزم اگر در ابتدا موفق نشوم کنم میسعی که هنگامیو کنم میز کر تمرکاانجام همان 

ری پیچیده کاو وقتی سادگی بهتسلیم شدن ، سنتیدرروش نم و اولویت اصلی کمی کبزودی آن را رها 

 بود.، دهمکمی حتی زحمت امتحانش را به خود ، به نظر برسد

 بر پایه روش آموزشآزمون پسرآمدی در مرحله کاخودهای بندی شاخصرتبه -0جدول

 روش آموزشي
هاگروه  

 شاخص ها مبتني بر فناوری آموزشي راهبردهای شناختي و فراشناختي سنتي

انحرا Cv رتبه

ف از 

 معیار

انحراف  Cv رتبه ميانگين

 از معیار

ميانگي

 ن

ميانگي انحراف از معیار Cv رتبه

 ن

 

٣ ٣1/1 1٣/1 41/1 1 41/1 11/1 55/4 ٣ 4٣/1 11/1 41/٣ 
آن را توانم که میمطمئنم ریزم میوقتي طرحي 

 انجام دهم.

4 14/1 11/1 ٣1/1 41 ٣1/1 15/1 41/4 1 1/1 11/1 45/٣ 
ليفم را کاتتوانم که نمیالتم این است کي از مشکی

 انجام دهم.خوبی به

41 1٣/1 41/4 14/1 4٣ 14/1 11/4 45/1 41 14/1 15/1 41/4 
برای بار اول انجام دهم به که ری را کااگر نتوانم 

 دهم.میتالشم برای انجام آن ادامه 

44 ٣1/1 41/4 ٣1/1 44 ٣1/1 1٣/4 41/4 ٣ 1٣/1 11/4 41/1 
ندرت کنم، بهمیوقتي اهداف مهم برای خود تعيين 

 یابم.میدست ها آنبه 
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 کنم.میرا رها ها آنرهایم کاردن کقبل از اتمام  ٣1/1 4/1٣ ٣1/1 1 45/4 11/1 11/1 45 11/1 ٣4/4 ٣4/1 1

 کنم.میالت اجتناب کاز روبرو شدن با مش 15/4 11/1 ٣1/1 1 55/4 11/1 41/1 1 41/1 11/1 ٣5/1 1

1 ٣1/1 ٣٣/1 ٣1/1 44 ٣1/1 11/4 41/4 1 ٣1/1 41/4 11/٣ 
، ری خيلي پيچيده به نظر برسدکه کادرصورتی

 دهم. کمیحتي زحمت امتحانش را به خود 

1 14/1 41/1 14/1 1 ٣4/1 11/1 ٣1/4 1 ٣1/1 11/1 11/1 
ليف مرا از پایداری تا انجام کانامطلوب بودن ت

 دارد.کمی باز ها آنمل کا

1 51/4 ٣1/1 41/1 ٣ 41/1 54/1 51/4 1 ٣1/1 ٣٣/1 41/1 
جدی و طور ، بهری گرفتمکاوقتي تصميم به انجام 

 کنم.میز کر تمرکادقيق روی انجام همان 

5 11/4 41/1 ٣٣/1 1 ٣٣/1 ٣٣/1 55/4 ٣ 14/1 41/1 11/4 
چيز جدیدی بياموزم اگر در کنم میسعي که هنگامی

 نم.کمی کرا رها ابتدا موفق نشوم بزودی آن 

4 11/٣٣ ٣/1 41/1 5 41/1 41/1 41/٣ 4 1٣/1 ٣1/1 55/4 
دهند، میبرایم رخ ای غیرمترقبهالت کوقتي مش

 آیم.برکمی از پس آن خوبی به

1 55/4 11/1 ٣1/1 44 ٣1/1 ٣1/1 45/4 5 ٣1/1 41/1 41/٣ 
به نظرم که هنگامیاز یادگيری مطالب جدید 

 کنم.میل بيابند اجتناب کمش

 شود.میست باعث تالش بيشتر من کش ٣/45 1/٣٣ ٣4/1 ٣ ٣/41 41/1 41/1 4 41/1 14/1 ٣/41 1

 رها اعتماد ندارم.کابه توانایي خود برای انجام  41/4 11/1 ٣5/1 ٣ ٣/45 1/٣٣ 41/1 4 41/1 51/1 ٣/45 1

س ـل والیـکاوسکراره ـتفاده از آمـا اسـب نش آموزانروه داـه گـسآزمون پیشره ـن نمـه میانگیـمقایس

روه در ـه گـر سـهدیگر، عبارتبها ـود یـنبها آنن ـبیداری معنیف لااختکه د ـخص شـد و مشـانجام ش

آزمون پسه ـن نتیجـه میانگیـدر مقایس 2. ( X=١/p= 1 ,١/١) دـان بودنـسکدی یـرآمکاخودازنظر دا ـابت

روه ـگای که گونه، به١1١/١p= ,1/11= 2(X) دـاهده شـمشها آنن ـی بیادارـف معنلااخت، روهـه گـس

ا ـی بـاوری آموزشـروه فنـگ، ه اولـدر مرتب 99/ 33ن ـا میانگیـناختی بـناختی و فراشـای شـراهبرده

ی در ـرفت تحصیلـون پیشـاز آزم 99/1ن ـمیانگی اـاهد بـروه شـه دوم و گـدر مرتب 9١/92ن ـمیانگی

ب ـه ترتیـبکاررفته بهی ـآموزشهای روشودن ـر بـان از مؤثـه نشـن یافتـایکه د ـرار گرفتنـوم قـسه ـمرتب

 ی دارد.ـنتی آموزشـداول سـروش متبا ه ـدر مقایسموردمطالعه  آموزاندانشی ـرفت تحصیلـدر پیش

روه ـه گـن مرحلـیا در اـود امـبدار معنیز ـرفت تحصیلی نیـی گیری پیشـره پـن نمـه میانگیـمقایس

ا ـناختی بـناختی و فراشـروه راهبردهای شـگ، ه اولـدر مرتب 91/9١ن ـا میانگیـی بـاوری آموزشـفن

 رارـوم قـه سـدر مرتب 3٣/9ن ـا میانگیـنتی بـوزش سـروه آمـه دوم و گـدر مرتب 91/99ن ـمیانگی

تفاده از ـرآمدی با اسکاخودآزمون پیش هرـن نمـه میانگیـمقایس 91= 2. (X/١ =p ,1١١/١) تندـداش

ف لار اختـن نظـاز ایموردمطالعه روه ـه گـن سـبیکه د ـخص شـد و مشـس انجام شـل والیـکاوسکرروش 

وردار ـان برخـسکرآمدی یکاطح خودـدا از سـروه در ابتـه گـر سـهدیگر عبارتبها ـود یـنبداری معنی

ه ـرای مقایسـس بـوالی –ل ـکاروسکاره ـه آمـاس نتیجـر اسـب ،اـام p= 92/1= 2. (X ,91/١) دـبودن

 =p= 1/93 ,1١١/١) دـشاهده ـمشها آنن ـاداری بیـروه اختالف معنـه گـسآزمون پسه ـن نتیجـمیانگی
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2(Xای ـروه راهبردهـگ، ه اولـدر مرتب 12/1١ن ـا میانگیـی بـآموزشآوری فنروه ـگای که گونه، به

ون ـاز آزم ١١/11اهد با میانگین ـه دوم و گروه شـدر مرتب 22/92ن ـمیانگی اـناختی بـناختی و فراشـش

ی ـآموزشهای روشودن ـر بـان از مؤثـه نشـاین یافتکه د ـرار گرفتنـوم قـه سـدی در مرتبـرآمکاخود

داول ـبت روش متـه نسـا بـه یـدر مقایسموردمطالعه جویان ـانشدی دـرآمکاب در خودـبه ترتیکاررفته به

در این ، بوددار معنیز ـدی نیـرآمکاری خودـی گیـره پـن نمـه میانگیـمقایس ی دارد.ـنتی آموزشـس

ناختی ـناختی و فراشـگروه راهبردهای ش، ه اولـدر مرتب 3/23ی با میانگین ـمرحله گروه فناوری آموزش

رار ـوم قـه سـدر مرتب 12/1ن ـا میانگیـنتی بـوزش سـروه آمـه دوم و گـدر مرتب ١1/2٣ن ـا میانگیـب

 99= 2. (X/١ =p ,1١١/١) تندـداش

 

 

 

 گیری نتیجه و بحث

وری آموزشی و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر پیشرفت اتأثیر فنبررسی با هدف  قیتحق نیا

آموزان مقطع متوسطه شناسی دانشآموزش درس زیستبر  یریادگی یآموزشی و راهبردها یتأثیر فناور

رفت ـزان پیشـی میـام آموزشـر نظـت هـموفقی هایترین شاخصمهماز شهر رومشکان انجام شد. 

است. رفت تحصیلی ـمؤثر بر پیشهای عاملی از کدی یـرآمکات و خودـآن اسآموزان دانشی ـتحصیل

ی و ـرفت تحصیلـش پیشـی در افزایـآموزشآوری فنر ـی بـروش مبتنکه ان داد ـش نشـن پژوهـای نتایج

ی ـگزاف(، کرمی 19٣9ی )ـصباغ و در این زمینه در راستای یافته مطالعات تأثیرگذار بودهدی ـرآمکاخود

 (،2١1١) Gudanescu (،1931همکاران )وری و ـعاش(، 19٣3همکاران )دری و ـحی(، 19٣٣همکاران )و 

kosakowski (2١12،) Mc canary (2و ١١١ )Sang (2١١3و در زمین )ا ـدی بـرآمکاه خودـ

دلیل این امر . قرار داشته است( 2١1١همکاران )و  Poddar( و 2١11) Tsaiو  Chiuهای پژوهش

و  انگیزه افراده ـبتوان ها میترین آنمهماز که ت ـی اسـآموزشآوری فنر ـی بـروش مبتنهای برتری

ود ـخ هایقابلیته ـرد بـفکه شود میث ـای باعـن مزایـرد. ایکـاره ـاش مناسبن ـکاان و مـزم ه درـمطالع

ن موارد ـایکه ی بپردازد ـب درسـه مطالـه مطالعـتر بـبیش اشتیاقا ـو باطمینان داشته ه ـرای مطالعـب

 شود.می ویدی ـرآمکارفت تحصیلی و خودـباعث افزایش پیش

ی ـرفت تحصیلـش پیشـافزای نیز درده ـام شـناختی انجـناختی و فراشـری شـگیای یادـوزش راهبردهـآم

با ی ـرفت تحصیلـه پیشـه در زمینـن یافتـایکه ود ـر بـمؤثموردمطالعه  آموزاندانشدی ـرآمکاو خود

یف و مصرآبادی ـس(، 1932همکاران )ف زاده و ـیوس(، 2١11) Zimmermanو  Ramdass تحقیقات

وزش ـآمکه  این مورد بایستی اذعان نموددر  در یک راستا بوده است.(، 1939ی )ـد و مهرابعیـ( و س1939)

رای ـب بـای مناسـو راهبردهراهکارها راد از ـافشود میث ـناختی باعـناختی و فراشـای شـراهبرده

رای ـود را بـزه خـد و انگیـری برآینـی یادگیهاتکلیفده ـد از عهـبتواننکنند، تفاده ـری اسـیادگی هـمطالع
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و تلاش پرکوش، طورمعمول سختبهد ـارت را دارنـن مهـایکه رادی ـن افـد. بنابرایـاال ببرنـری بـیادگی

راد ـافکه  سازاز علل زمینه .شودمیان ـی آنـرفت تحصیلـش پیشـر باعث افزایـاین امکه تند ـهسباپشتکار 

ل ـرآمدی حاصکات. خودـن اسـدی پاییـرآمکادتن خوـداشکنند، میاجتناب انگیز تکالیف چالشاز 

ت ـه موفقیـراد را بـافکارهایی، راهوزش ـا آمـر بتوان بـال اگـح، تـته اسـگذشهای شکست هاموفقیت

برآیند. بنابراین ها آنده ـد و از عهـبرونانگیز چالشی هاتکلیفراغ ـه سـبکه ود ـدوار بـامیتوان ، میاندـرس

کند که میاد ـتر اعتمـخود بیشهای تواناییه ـناختی بـفراش ناختیـبا یادگیری راهبردهای ش آموزدانش

آوری فنمبتنی بر های روشان ـر آن میـب زونـافشود. میان ـدی آنـرآمکاش خودـث افزایـر باعـن امـای

رفت ـری در پیشو پی گیآزمون پسل ـناختی در مراحـناختی و فراشـری شـای یادگیـراهبرده یـآموزش

ون ـد چـرسمی رـه نظـی بـه منطقـن یافتـت. ایـود نداشـاداری وجـاوت معنـرآمدی تفکای و خودـتحصیل

ناختی دارای ـناختی و فراشـری شـای یادگیـی و راهبردهـآموزشآوری فنر ـی بـر دو روش مبتنـه

ش ـری و نقـد یادگیـه در فراینال یادگیرندـش فعـه نقـر دو روش بـتند و در هـاد هسـزیهای برتری

ه ـرد بـفشود میث ـر باعـن امـایکنند که تأکید میری ـیادگی کننده فرایندتسهیلعنوان بهم ـمعل

ث ـر دو روش باعـوند هـث شـباعدرنهایت و کنند تری ـاد بیشـری اعتمـود در یادگیـخهای توانایی

ود ـاداری وجـان آن دو تفاوت معنـوند و میـرآمدی شکارفت تحصیلی و خودـادار پیشـش معنـافزای

آوری فنر ـی بـوزش مبتنـآمهای که روشود ـن بـای ایـش گویـن پژوهـتاورد ایـدس د.ـته باشـنداش

ث ـری باعـی گیـو پآزمون پسل ـناختی در مراحـناختی و فراشـری شـای یادگیـی و راهبردهـآموزش

ت. ـده اسـش شناسیآموزان در درس زیستدانشدی ـرآمکادی و خوـرفت تحصیلـادار پیشـش معنـافزای

دی ـرآمکارفت تحصیلی و خودـر در افزایش پیشـمؤثهای ء روشزـج، گفت هر دو روشتوان میبنابراین 

ری ـوزش و یادگیـز از آمـرای گریـت بـم و تربیـی دارند و نظام تعلیـز آموزشکرد در مراـربکات ـقابلی

رورش فراگیرانی ـری و پـیادگی-اختن فرایند یاددهیـنهادینه س، ه و یادگیریبر مطالع، کنترل سریع

ه ـاز راه آن چگونه یادگرفتن را بکه د ـباشراهکارهایی ه دنبال ـد بـور و خودارزیاب بایکـفورز، اندیشه

 ت ـاس ناختیـناختی و فراشـوزش راهبردهای یادگیری شـآمراهکارها ن ـاز ایکه یکی وزد ـران بیامـفراگی

تفاده ـی اسـاوری آموزشـر فنـد روش مبتنی بـبت نوین ماننـه نسـبهای روشاز توان میو افزون بر آن 

 د.ـرآمدی فراگیران را بهبود ببخشکای و خودـرفت تحصیلـزان پیشـق میـن طریـا از ایـرد تکـ
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