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ی پیشرفت ریاض و بر نگرش ریاضی فراشناخت آموزش اثربخشی تعیین باهدفحاضر  پژوهش :چکیده

پایه چهارم  آموزان دخترکلیه دانششامل جامعه آماری پژوهش . است گرفتهانجام آموزان ابتداییدانش

ی تصادفی انتخاب اگیری خوشهبا استفاده از نمونهنفر  06 ای متشکل ازنمونهکه  ابتدایی شهر مرند بود

روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع  .نفری کنترل و آزمایش گمارده شدند 06و در دو گروه  شدند

بر روی گروه آزمایش  در نه جلسه آموزش راهبردهای فراشناخت بود. آزمون با گروه کنترلپس ،آزمونپیش

ری آوپیشرفت ریاضی جمع ساخته محققآزمون  و کنیآها با استفاده از پرسشنامه نگرش داده انجام شد

میانگین بین  نشان داد جینتا .شد استفاده برای نمرات تعدیلی T- test آزمونها از برای تحلیل داده .ندشد

 به (.P≥660/6) وجود دارد یتفاوت معناداردر متغیر نگرش و پیشرفت ریاضی دو گروه کنترل و آزمایش 

خت ی فراشناگروهی که در دورهریاضی در تحصیلی نگرش و پیشرفت های این معنی که میانگین نمره

ی از این حاکاین مطالعه نتایج  .تر از میانگین گروه کنترل بودبیش یداریمعن طوربهشرکت کرده بودند 

ختی های فراشنااین فعالیتمثبت دارد و  ریتأثپیشرفت ریاضی  و که آموزش فراشناخت بر نگرش است

 .شدبخرا ارتقا می هاآن تحصیلی و عملکرد شودآموزان به یادگیری ریاضی میدانش نگرش مثبتباعث 

 آموزاندانش ،، پیشرفت ریاضیفراشناخت، نگرش های کلیدی:واژه
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 مقدمه

ها به وجود آورده و زندگی ساده جای خود را به زندگی تحوالت شگرفی را در زندگی انسان ،فناوری روزافزوندر عصر کنونی رشد 

است برای  و انسان ناگریز بازکردههای اجتماعی و صنعتی جای خود را در همه زمینه شیازپشیبریاضیات  رونیازا. پیچیده داده است

های آموزش عالی در سراسر دنیا در تالش مسائل پیچیده زندگی خود از ریاضیات کمک بگیرد. بر این اساس امروزه نظام پاسخ به

راگیران فدر های ذهنی و قدرت استدالل منطقی های تحصیلی خود به پرورش تواناییهستند که با گنجاندن مباحث ریاضی در برنامه

ل . بدیهی است که حصویاری نمایندهای فناوری و زندگی آینده می با تحوالت علمی و پیشرفترا برای همگا هاآنخود کمک کنند و 

در درس ریاضی وجود دارد. از طرفی به نظر  آموزانچنین اهدافی مستلزم شناسایی مشکالتی است که بر سر راه یادگیری دانش

و  انگیزشی، شناختی یرهایمتغن فردی دارند و ناشی از رسد که برخی از مشکالت فراگیران در یادگیری ریاضیات ریشه درومی

 (.0۹۹6 ،4؛ شومر0۹۹0 ،0و کولسون 2، فلتوویچ0اسپیرو)باشند می آموزانهای دانشنگرش

ی که از ریاض انددادهازدستهای تحصیلی و شغلی خود را به این سبب ها نفر فرصت( تاکنون میلیون0۹۹0) 5طبق گزارش توبیاس) 

آن  خاطره که اندداشته، آنان در دوران مدرسه تجاربی منفی با یادگیری ریاضی اندداشتهو کارکرد ضعیف خود در این زمینه هراس 

ریاضی  نهیزم دراست. تداخل عواطف منفی حاصل از این تجارب با اطالعاتی که آنان  شدهحفظ زینهای بعدی زندگی در سال

 (.2600و همکاران،  0است )رمیرز شده منجرریاضی  فهم دران اند به نقصداشته

ند. ابر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی توجه کرده مؤثرمتخصصان تعلیم و تربیت طی سه دهه اخیر به مطالعه عوامل  

از ساختارهای دانش و فرایندهای  تنهانهدهنده آن است که پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی های متعدد نشانهای پژوهشیافته

 ،7انتبس) شودها نیز مربوط میها و اضطرابارزشها، باورها، نگرش ازجملهپذیرد، بلکه به عوامل انگیزشی می ریتأثپردازش اطالعات 

پایین با عملکرد ریاضی ( بین انگیزش باال، نگرش مثبت و اضطراب 2667) 8، جورجینر و اوزوناین گفته ینیلماز دیتائبرای . (0۹۹5
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موفقیت تحصیلی در ریاضی است.  کننده ینیبشیپ( نشان دادند نگرش ریاضی 6726) 0و لویز رابطه قوی یافتند. همچنین آیکن

 آموزانآموزان ضعیف و قوی در درس ریاضی همواره به نقص اطالعات ریاضی دانشمعتقد است که تفاوت میان دانش (0۹۹2) 2شونفلد

، نفلدبر فرایندهای شناختی نیز ارتباط دارد )شو مؤثرگیری آنان از این اطالعات و کنترل ط نیست. بلکه به چگونگی بهرهضعیف مرتب

باورهای افراد درباره ماهیت دانش و یادگیری  راًیاخ و است شدهانجام فراشناختهای زیادی روی های گذشته، پژوهشدر سال (.0۹85

اسپیرو، ) اندقرارگرفته موردپژوهشبخشی از مکانیسم زیربنایی فراشناخت هستند  هاآن، با این فرض که یشناختمعرفتیا باورهای 

 و کمتر آموزانریاضی به دانش در آموزش ریاضی تاکنون بیشتر بر انتقال محتوای دانش (.0۹۹6 ؛ شومر،0۹۹0 فلتوویچ و کولسون،

دارد اشاره به اهمیت فراشناخت در آموزش ریاضی بیان می( با 8۹0۹) 0این نظر، کالینز دیتائشده است در  دیتأکبر عامل فراشناخت 

های نامناسب یادگیری و نگرش آموزان به اتخاذ روشممکن است دانش ،که اگر در آموزش ریاضی از عامل فراشناخت غفلت کنیم

فتن توان یادگیری چگونه یادگرفراشناخت را می. ددر یادگیری ریاضی شکست بخورن جهیدرنتو  منفی نسبت به ریاضی بپردازند

آن در عمل دانست،  یریکارگبهتوان فراشناخت را نحوه نظارت بر تفکر و یادگیری و چگونگی می تریتخصص طوربهدانست و 

انیم ددانیم و آنچه نمیمی ازآنچه، شناخت در مورد شناخت است. فراشناخت توانایی آگاهی ما معنای اصلی فراشناخت گریدعبارتبه

، 5یککرممک ، 2602و همکاران،  4اون) است ادگرفتنیاصطالح فراشناخت به معنی آگاهی از یادگیری خویشتن یا چگونگی  است.

2660.) 

 طوربههای مطالعه و یادگیری خودشان آگاهی دارند و یادگیرندگانی که از روشاند که داشته( بیان 2660) 0و گاوچک ایگن

یشتر یاد ، بکنند، از یادگیرندگانی که نسبت به این مسائل کمتر آگاهی دارندها انتخاب میهایی را برای بهبود اینآگاهانه فعالیت

 .سازندفاده از دانش فراشناختی خود راهبردهای خاصی را با اهداف خاص یادگیری هماهنگ میآگاهانه و با است طوربه هاآن گیرند.می

های یادگیری و از سوی دیگر نظارت و کنترل بر یادگیری است. ها و فرایندشامل دانش روش سوکیبه سخن دیگر فراشناخت از 

دانند از راهبردهای شناختی و آموزانی که خود را کارآمدتر میگیریم فراشناخت با یادگیری رابطه مثبت دارد و دانشپس نتیجه می

                                                           
7 Aiken & Lewis 
8 . Schoenfeld 
3 Kollingian 
4 . Onu 
5 Mccormick 
6 Eggen & Kauchak 



 170-118، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره        

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
 

770 
 

، 0و اسپارتاریو هافمن ،2666، 2متکف و سون ،2605، 0الی، زو، چن و لی) رند و در حل مسائل تواناترندبرخوردا یشتریبفراشناختی 

2660.) 

مهم در یادگیری خودگردان دانسته و آن را شامل راهبردهای  مؤلفهفراشناخت را اولین  (0۹۹6) 4و دی گروت پینتریج

درک مطلب و فراگیری دانش زمانی رخ  افزایش .اندشناختی معرفی کردهها یا راهبردهای بازبینی و اصالح شناخت ،ریزیبرنامه

بهره  هاآنراهبردهای درک مطلب توجه نموده و از ریزی نماید و به هایش برنامهبرای یادگیری گیردیاد می آموزدانشدهد که می

 .رس استنسبت به د آموزاندانشموضوعات و عالیق پژوهشی بررسی نگرش  یکی از ،رفتار است کنندهنییتعنگرش  ازآنجاکه. بگیرد

 بخشو آن را لذت کنندیمتمایل به فعالیت خوبی در آن درس از خود ابراز  ،دارای نگرش مثبت نسبت به مواد درسی آموزاندانش

واکنش مناسبی نسبت به آن درس  ،دارند درسی نگرش منفی درباره کسانی که ،و برعکس( 2605، 5کنند )تزر و بوزکورتارزیابی می

 و 0۹00) نکیا با اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی با تحقیقات پیمایشی آننگرش به ریاضی و رابطه  ٔ  نهیدرزمندارند. پژوهش 

 بردنی مشتمل بر چند بعد، شامل لذت اسازهنشان داد که نگرش به درس ریاضی  ادشدههای یی پژوهشهاافتهآغاز شد. ی (0۹7۹

باورهای فرد درباره ارزش و اهمیت ریاضی و میزان  .چه در تجارب تحصیلی و چه در زندگی روزمره ،از درگیر شدن در تکالیف ریاضی

 (.0۹7۹یکن، ا) هستندی دانش ریاضی ریکارگبهیی است که مستلزم هاتیموقعترس از مواجهه با 

نگرانی و اشکاالت ذهنی به افکار نامربوط، تنش روانی، ناآرامی، دلهره نگرش منفی نسبت به ریاضی و اضطراب ریاضی اغلب با 

وان به تسازد. بر همین اساس میجریان تفکر فرد را با اختالل روبرو می تیدرنهاهای نامطلوب فیزیولوژیکی همراه است که و واکنش

 عملکرد در ریاضی و ،همچون پیشرفت در ریاضی هاییبودن و پیامدهای منفی آن در حوزه یچندبعدتر بعد عاطفی برجسته ریتأث

میزان تمایل فرد به  عنوانبهیک تعریف ساده، نگرش را ( در 2667) 7نویمارتزن و دی  .(2606 ،0ارم) کردکارآمدی ریاضی اشاره 

یعنی نگرش تمایل عاطفی فرد نسبت به ریاضی است. این نوع تعریف به عنصر شناختی در نگرش توجهی  ؛دنکنیمریاضی توصیف 

مایل متمایز کردن ت که هستندهای کتبی وابسته به آزمون عموماً ،کاربردندحتی کسانی که این تعریف را به  ،نیباوجودا. کندینم

 یهامؤلفهباورها و رفتار را  ،ی عاطفیهاپاسخکه  یامؤلفهیک تعریف سه  و استدشوار ها آزمونعاطفی از باورها با استفاده از این 
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ی یک ماهیت خاص با مطلوبیت گذارارزشکه بر  داندیم شناسانهروانرا عبارت از یک تمایل  نگرش( 0۹۹0) 0. ایگلیداندیمنگرش 

های افتهی. عاطفی را شامل است رفتاری و ،شناختی یهایگذارارزش ،گذاری در این تعریفارزش .کندیمیا فقدان مطلوبیت داللت 

 دهندیمنشان ( 0۹۹0) 5( و کلوسترمن0۹80) 4یانار (،0۹80) 0(، میناتو0۹82) 2استینکامپ ،(0۹76) کنیمانند ا متعددپژوهشی 

 .(0084، همکاران و)نقل از رضویه  آماری رابطه وجود دارد ازنظرتحصیلی در درس ریاضی که بین نگرش به درس ریاضی و پیشرفت 

توانایی  نیچنهمو  حواس تمرکزداده است که نگرش مثبت به درس ریاضی افزایش  نشان( 266۹) 0متایپنتایج پژوهش  همچنین

 هازآنجاکی در پیشرفت ریاضی آنان دارد. اژهیونسبت به ریاضی نقش  آموزاندانشی هانگرش. شودیمریاضی را موجب  مسائلحل 

ه آموزان نسبت ب، بنابراین باید در تقویت نگرش دانشدهدیمقرار  ریتأثریاضی را تحت  درس در آموزاندانشها پیشرفت نگرش

 .(.0۹۹0ریاضی تالش کافی را مبذول داشت )توبیاس، 

حیطه  این آموزان درپیشرفت تحصیلی در ریاضی، مستلزم شناسایی مشکالتی است که بر سر راه یادگیری دانش درمجموع

درون ریاضی و یا برون ریاضی دارند. مشکالت برون  منشأدر یادگیری ریاضی، یا  آموزاندانشبر  شدهلیتحممشکالت  .وجود دارد

های آموزان در پردازشهای فردی دانشریاضی نیز یا درون فردی هستند یا برون فردی هستند. مشکالت درون فردی، از ویژگی

مشکالت برون فردی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و  کهیدرحال ،گیرندها سرچشمه میها و نگرششذهنی، یادگیری، انگیز

بهبود پیشرفت ریاضی باید به نقش عوامل  منظوربهبنابراین  ؛(0080 علم الهدایی،) رندیپذچگونگی تدریس و برخورد معلمان اثر می

های آموزشی ریاضی را در مسیر ایجاد عالقه به این درس سوق داد. چون نگرش به ریاضی توجه کرد و روش ژهیوبهانگیزشی 

ورزند که از این تالش لذت ببرند و آن را جالب و جذاب آموزان در صورتی به تالش شناختی برای فراگیری ریاضی اهتمام میدانش

موزان ابتدایی آپیشرفت ریاضی در دانش و آموزش فراشناخت بر بهبود نگرش یاثربخشبنابراین هدف این پژوهش بررسی  ؛تلقی کنند

 از: اندعبارتبود و در این راستا دو فرضیه مطرح شد که 

 است. مؤثربر روی نگرش نسبت به ریاضی  فراشناختهای آموزش راهبرد .0

 است. مؤثربر پیشرفت تحصیلی ریاضی  فراشناختهای آموزش راهبرد .2
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 روش

 شامل این پژوهش با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماریآزمون پس -آزموناز طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش پژوهشدر این 

 ایروش خوشهبرای انتخاب نمونه از  که بودند 00۹0-۹4آموزان پایه چهارم ابتدایی شهرستان مرند در سال تحصیلی دانش هیکل

 با مدرسه یک کالسهر شد و از  انتخاب تصادفی صورتبهدو مدرسه  ،که از بین مدارس شهر مرند صورتنیبد .استفاده شد تصادفی

انتخاب پایه چهارم  لیدل .گروه کنترل انتخاب شد عنوانبهآموز با سی دانشگروه آزمایشی و یک کالس  عنوانبه آموزدانش 06

دیگر  و (00۹0)محمدی احمدآبادی،  اندشدهانجامسطح دبیرستان  در، ریاضیدر مورد درس  هاپژوهشابتدایی این است که اکثر 

عدم آشنایی  ،و یکی از دالیل عدم پیشرفت ریاضی در مقطع ابتدایی شودعدم پیشرفت ریاضی از سطح ابتدایی شروع می عموماً اینکه

تا بتوان به امکان  ابتدایی انتخاب شد بنابراین در این پژوهش کالس چهارم ؛(0080است )صفوی،  متنوع های تدریسمعلمان با روش

 های آموزشی در سطح ابتدایی پی برد.این نوع برنامه ریتأثاستفاده و میزان 

 آوری اطالعاتجمع ابزار

مؤلفه  چهار یدارا و است شدهیطراح( 0۹78) کنیآ توسط درس ریاضیبه نامه نگرش پرسش: نامه نگرش ریاضیپرسش -1

ترس و نگرانی از درس ریاضی را  انگیزش یادگیری درس ریاضی و احساس ،درس ریاضی اهمیتمندی درس ریاضی، لذت

 همکاران رضویه و توسطآیکن در ایران نامه است. پرسش ای لیکرتگزینه 5طیف  گویه و 24 دارایمذکور نامه پرسش .سنجدمی

شده است. پایایی این پرسشنامه، از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای دو مؤلفه  یابی اعتبار( هنجاریابی و 0084)

 نیابررسی روایی سازه  برای باشد.می ۹0/6و  07/6، ۹4/6 بیترتکه به  است احرازشدهو کل مقیاس  ، ارزشمندیلذت

نظر  در 06/6نامه حداقل های پرسشدر تحلیل عاملی برای گویه بار عاملیو  است شدهاستفاده، از تحلیل عاملی پرسشنامه

ند و عالوه بر آن مدل تحلیل تهس 06/6گویه دارای بار عاملی باالی  24دهنده آن است که تمامی ها نشانداده .است شدهگرفته

 (.0۹74آیکن، ) استآماری معنادار  ازنظرای گویه 24 رعاملی ابزا

 یانهیچهارگز سؤال 06ریاضی و با مشورت از معلمان  سؤاالتبا استفاده از بانک : محقق ساخته پیشرفت ریاضی زمونآ -2

 بود. 75/6و  70/6 آزمون به ترتیبآزمون و پسریچاردسون محاسبه شد که در پیش -کودر  روشبه پایایی  انتخاب گردید.
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 ایاجرای برنامه مداخله وهیش

 برآزمون به عمل آمد. سپس آموزش راهبردهای فراشناخت که از ابزار پژوهش از دو گروه کنترل و آزمایش پیشاستفاده  ابتدا با

به  در هفته بار دو و ایدقیقه 06ی گروهی توسط پژوهشگر در نه جلسه صورتبهبود.  شدهیطراح (2660) 0روش تئونگ اساس

 .است شدهآورده  0خالصه محتوای جلسات در جدول شماره  آموزان آموزش داده شد.دانش

 

 ی فراشناخت در درس ریاضیآموزش: خالصه مباحث دوره 0جدول شماره 

 جلسه اول مؤثر در مطالعه ریاضی یهاعنوان یکی از روشراهبردهای فراشناخت به معرفی

 جلسه دوم کنترل و نظارت نظم دهی ،کردن یزیرصحیح برنامه یهادانش آموزان با روش آشنایی

جلسه  دانش آموزان با مباحث کسر آشنایی

 سوم

جلسه  ضرب اعداد کسری آموزش

 چهارم

جلسه  تقسیم اعداد کسری آموزش

 پنجم

جلسه  آموزش محاسبه محیط و مساحت اشکال

 ششم

جلسه  الگوها و اعداد

 هفتم

                                                           
7Teong,  



 170-118، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره        

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
 

779 
 

جلسه  مرور مطالب جلسات قبلی

 هشتم

 جلسه نهم اجرای آزمون

 

 هایافته

های مستقل استفاده شد. ابتدا میانگین و های گروهمستقل برای مقایسه میانگین tهای تحقیق از آزمون بررسی فرضیه منظوربه

ای هآزمون( استخراج گردید، سپس به آزمایش فرضیهپس -آزمونهای آزمایش و کنترل در آزمون ریاضی )پیشانحراف استاندارد گروه

 تحقیق پرداخته شد.

 های توصیفی متغیرهای پژوهش: آماره2جدول 

متغیرهای 

 پژوهش

انحراف  میانگین گروه

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

 7/0 50/82 5/0 00/00 آزمایش نگرش به ریاضی

 2/0 50/80 0/0 05/82 کنترل

 0/0 7/00 2/0 7/05 آزمایش پیشرفت ریاضی

 4/0 2/05 0/0 5/05 کنترل

 

آزمون در گروه آزمایش نسبت به مشخص است، نمرات پیشرفت ریاضی و نگرش به ریاضی در پس 2گونه که از جدول شماره همان

ش آموز»فرضیه اول پژوهش عبارت بود از اینکه  شود.به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته می در ادامهگروه کنترل افزایش داشت. 

-برای تفاضل نمرات پیش tبرای آزمون این فرضیه از آزمون «. شودآموزان میافزایش نگرش دانش راهبردهای فراشناخت موجب

 است. شدهدادهنشان  0آزمون استفاده گردید که در جدول شماره پس -آزمون
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 متغیر نگرش برحسببرای گروه آموزش راهبردهای فراشناخت  t: نتایج آزمون 0 جدول

T                  تفاوت خطای    سطح معناداری        تفاوت میانگین             درجه آزادی

 استاندارد

04/5            58                      660/6                         00/05                      60/0 

 ≥t ،660/6= 64/5) باشدیمدار معنی برای مقایسه میانگین نگرش به ریاضیات tنتایج آزمون  ،دهدمی نشان 0که جدول  طورهمان

P .)ری تنسبت به گروه نگرش مثبت ،را دریافت کرده بودند یش که آموزش راهبردهای فراشناختیآموزان گروه آزمابه عبارتی دانش

ش راهبردهای فراشناخت موجب افزایآموزش فرضیه دیگر پژوهش عبارت بود از  گردد.می دیتائ بنابراین فرضیه تحقیق ؛را نشان دادند

 این هایحاصل از تحلیل داده جینتا 4 شماره جدول شود.آموزان گروه آزمایش در قیاس با گروه کنترل میپیشرفت تحصیلی دانش

، برای بررسی آزمونشیپاز  آزمونپسهای مستقل بعد از تفاضل نمرات برای نمونه tآزمون نیز از  دهد. در اینجافرضیه را نشان می

 فرضیه استفاده شد.

 

 متغیر پیشرفت تحصیلی برحسببرای گروه آموزش راهبردهای فراشناختی  t: نتایج آزمون 4 جدول

T      درجه آزادی     سطح معناداری    تفاوت میانگین    تفاوت خطای

 استاندارد

64/5     58           660/6                      00/05             60/0 

 

آموزان گروه عبارتی دانش. به (=76/2tو  ≥66۹/6P) باشدیمدار معنی tدهد نتایج آزمون می نشان 4که مندرجات جدول  طورهمان

 ؛پیشرفت تحصیلی بیشتری را نشان دادندنسبت به گروه کنترل را دریافت کرده بودند،  آزمایش که آموزش راهبردهای فراشناخت

 .شودمی دیتائنیز فرضیه تحقیق این بنابراین 
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 بحث 

 نتایج حاصل نشان داد که بود.بر نگرش و پیشرفت ریاضی  فراشناخت اثربخشی آموزش راهبردهایبررسی هدف پژوهش حاضر، 

( 2600تونسر و سیرماسی ) همسو با این یافته .است مؤثرآموزان ابتدایی نگرش ریاضی دانش بهبود بر فراشناختهای آموزش راهبرد

نشان ( 0۹۹۹) ما شواهد پژوهشی است. مؤثرآموزان راهبردهای فراشناخت بر بهبود نگرش به ریاضی دانش که در پژوهشی دریافتند

مرات ن اساس براین کارکردها  خواه. کارکرد استریاضی و فزونی این بینی برای کارکرد که لذت بردن از ریاضی بهترین پیش داد

که  هنگامی حاکی از آن است زین( 2660) کرکپژوهش اشکرافت و  پیشرفت.های شاخص اساس بر خواهو  آزمون مرجع باشد

بیش از موضوعاتی است که برای آن  مراتببهمیزان درگیری و کارکردشان در آن حوزه  ،موضوعی برای دانش آموزان ارزشمند است

آموزان شدان ،گریدانیببه .وجود دارد قویمنفی و  همبستگی بین نگرش به ریاضی و اضطراب ریاضینیستند.  قائلارزش چندانی 

 ،تدانش ریاضی اس یریکارگبههای که مستلزم کنند و از درگیر شدن در فعالیت خاطرتعلقنسبت به ریاضی احساس  کهیهنگام

ا با هاین یافته .شونددرس و امتحان می کمتر دچار اضطراباین افراد جالب و ارزشمند تلقی کنند.  ،لذت ببرند و این درس را مفید

 (.0۹8۹، فنما، 0۹70، فنما و شرمن) داردخوانی اضطراب ریاضی همبر نگرش و  شدهانجامهای نتایج بیشتر پژوهش

جورجی  ،(2667)دسویت های فراشناخت بر پیشرفت ریاضی بود که این یافته با پژوهش ریتأثیافته دیگر پژوهش حاکی از 

( نشان 0۹۹5) وهای اسکراهمچنین بررسی( همسو است. 0084فوالد چنگ )و  (0086پور )رحیم، (2668)موارخ و امرانی  ،(2664)

آموزش راهبردهای  که دهندها نشان میبررسی شود. اینداد که آموزش راهبردهای فراشناختی منجر به افزایش یادگیری می

 ؤثرماستفاده کند و شناخت بیشتر از راهبردهای  هاآنمستقل از  صورتبهتواند می جیتدربهفرد  زیرا ؛تواند مفید باشدفراشناختی می

گزارش اونیل و عابدی (. 0082، یآذر ازیننقل از ) بخشدآگاهی فراشناختی فرد را افزایش و پیشرفت تحصیلی را ارتقا  ،یادگیری

های ح یافتهن و توضییباشد. در راستای تبیحاکی از همبستگی مثبت بین فراشناخت و پیشرفت تحصیلی ریاضی مینیز ( 0۹۹0)

 ااطالعب آموزان. عالوه بر این دانشددنش خودآگاهنقاط قوت و ضعف به  در این برنامه آموزشی آموزاندانشکه  باید گفت ،آمدهدستبه

منابع درونی و بیرونی الزم برای  دارند، قادر شدند کهبه چه چیز عالقه  اینکه و اندکدم های درسی دشوار و آسانموضوع کهنیااز 

 رندیاد بگیآموزان دانشمنجر شد  آشنایی گروه آزمایش با راهبردهای فراشناخت کنند. شان را کنترلهای یادگیریرسیدن به هدف

 بپردازند و با آگاهی از دانش یابیخودارزبه  و در طی مطالعه دروس شوند خودآگاهاز نقاط قوت و ضعف  .کنند ریزی مطالعهتا با برنامه

 پیدا کردند.بنابراین نگرش مثبتی نسبت به ریاضی  ؛حاضر شوند کالس سرریاضی خود در امتحان و 
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محدودیت  و  اجرای مداخله آموزشی توسط خود پژوهشگر، آماری دخترانجامعه به  توانمی های پژوهش حاضرمحدودیت از

معلمان  .پیشنهاد می شود .اشاره نمودآموزش راهبردهای فراشناختی در طول زمان  ریتأثبررسی  منظوربهزمانی، انجام مرحله پیگیری 

 .از روش آموزش راهبردهای فراشناخت برای افزایش پیشرفت در ریاضی استفاده کنند
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