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 دانشگاه مقایسه فرا شناخت در بین دانشجویان الکترونیکی و عادی 

 پیام نور شهرستان سنندج

 

 

 

 دکتر فروزان ضرابیان ، علیرضا منتشلو

 

 

 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشدانشجوی 

 استاد یار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور 

 

 

 

در بیی  دانشیجویان الرترونیریی و     فراشناخت مؤلفه  هدف از پژوهش حاضر مقایسه چکیده:

عادی دانشگاه پیام نور شهرستان سنندج بوده است. جامعیه آمیاری ایی  پیژوهش شیامه کلییه       

 031دانشجویان الرترونیری و عادی پیام نور شهرستان سنندج بود که بر اساس جدول مورگان 

ای میاده  25رسشینامه  مورد از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش فییراشناخت از پ 

از روش آمیاری تیی    ( اسیتفاده شید.  0991) شیارا و دنیسیون  (MAI)آگیاهی از فیراشنیاخت 

گروههای مستقه برای مقایسه بی  دانشجویان الرترونیری و عادی از لحاظ فراشناخت اسیتفاده  

طح نتایج نشان دادند که بی  دانشجویان الرترونیریی و عیادی از لحیاظ فراشیناخت در سی      شد.

تفاوت معنی داری وجود دارد.همچنی ،نتایج نشان دادند که بی  دانشجویان دختر و پسیر    10/1

 تفاوت معنی داری وجود دارد. 11/1از لحاظ فراشناخت در سطح 

 

 

 مقدمه

های شناختی ، که به عنوان دانش و شناخت در مورد پدیدهاست 0فراشناختتنظیمی -های خودتری  مؤلفهیری ازمهم

، 1)سوانسون 3مسئلهمانند حه  ،(. فراشناخت بر عملرردهای شناختی مختلف0999، 5فالول) شده است توصیف

                                                 
1 - metacognition 

2 - Flavell 

3-  problem-solving 

4 -Swanson  
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و تجربه  0مؤثر است. فراشناخت شامه دانش فراشناختی ( 0339)کارشری،  خواندن ،(، درک مطلب0991

ریزی، کشف نرات مهم و کم اهمیت، تشخیص و گزینی، برنامه(. هدف0993 ،3میلر ؛0999 ،)فالول است 5فراشناختی

با وجود اهمیت و تأثیر فراشناخت  اصالح اشتباهات، خود ارزشیابی و نظارت مهمتری  راهبردهای فراشناخت هستند.

صورت گرفته است.  ،های انگیزشی آنبه خصوص ریشه ،های آندر مورد ریشه اندکیتحقیق  ،در عملررد شناختی

( فراشناخت دانش یادگیرنده ها 919، ص 0999ی متنوعی تعریف شده است. از نظر فالول) فراشناخت به شیوه ها

دانش و شناخت در مورد پدیده های  "درباره ی شناخت خودشان است. او فراشناخت را ای  گونه تعریف کرده است: 

و  1باره ی تفرر و کراس( بیان می کنند که فراشناخت، به تفرر در 0939. ژاکوب و پاریس) "شناختی اشاره دارد

( توضیح می دهند که فراشناخت دانش و کنترلی است که کودکان روی فعالیّت های یادگیری و  0933پاریس    ) 

؛ به نقه از 0932،  2(. )مایر  بوم، برالند، گراسون و کامرون 5112تفرر شخصی خود دارند) تئودوزیو و پاپایوانو، 

را به عنوان آگاهی افراد ماشی  شناختی شان و آگاهی از اینره چگونه ای  ماشی   ( نیز فراشناخت 5111،  9وولفولک

( نیز فراشناخت را عبارت از نظارت فعال بر شناخت و راهبردهایی  0993)  9کار می کند توصیف می کنند. زیمرم 

دانش فرد درباره ی نظام  دانسته که از طریق آن ها از شناخت استفاده ی بهینه به عمه می آید. در واقغ فراشناخت

شناختی خودش می باشد. در ادامه ضم  معرفی برخی نظریه های موجود در زمینه ی فراشناخت که عناصر کم و 

بیش مشابه و یا حتی یرسان را مطرح می کنند، به معرفی آگاهی فراشناختی که از سازه های اصلی ای  پژوهش است 

  داخته خواهد شد.و برگرفته از نظریه ی براون میباشد پر

 

 مسئلهبیان  

که همواره مورد توجه محققان نیز بوده است، پرورش فراگیرانی با انگیزه،  های تعلیم و تربیتنظام هدفهای از مهمتری 

های ی انگیزش و یادگیری با تریه بر یافتهویژه درحیطه هدانش روانشناسی، ب باشد.گرا و کارآمد میهدفمند، پیشرفت

ایفا کرده و همواره دستاوردهای بزرگی برای شناسایی و فهم  مهمتحقیقاتی خود بیشتری  نقش را در پیشبرد ای  

 آموزدانش آگاهی ،یا به عبارت دیگر ،فراشناختدر ای  رابطه،های او داشته است. رفتار انسان و همچنی  ارتقاء توانایی

دانش فراشناختی . دارد اوتأثیر زیادی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی  ( نیز0999 )فالول، از یادگیری و شناخت خود

عبارت است از دانش یا باور درباره ی اینره چه عوامه و متغیرهایی و به چه شیوه هایی روی جریان و پیامدهای تالش 

  طبقه ی فرعی ( دانش یا آگاهی فراشناختی به چندی0999(. از نظر فالول، 0999شناختی اثر می گذارد) فالول، 

تقسیم میشود. به ای  صورت که شخص یادگیرنده درباره ی تفاوت های بی  ترالیف، افراد و راهبردها چه می داند. در 

                                                 
1 -metacognitive-knowledge 

2 -metacognitive activity 

3 -Miller 
4 - Cross 
5 - Meichenbaum.,Burland., Gruson & Cameron 
6 - Woolfolk 
7 - Zimmerman, B.J 
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طبقه ی افراد، آگاهی فراشناختی شامه هر چیزی می شود که شخص درباره ی فرایندها و حالت های ذهنی خودش و 

قوله ی فرعی تقسیم می شود : الف( تفاوت های درون فردی ب( تفاوت های دیگران می داند. متغیر افراد نیز به سه م

 بی  فردی ج( همگانی های شناخت.                                         

شناختی فرد در طول ترالیف و  دانش تفاوت های درون فردی شامه آگاهی از ای  می شود که چگونه فرایندهای

موقعیّت های تغییر می کند.درواقع ای  دانش مربوط به خود یادگیرنده است) مانند رجحان ها، عالیق، نقاط قوت و 

عادت های مطالعه(به عنوان مثال ای  باور که فرد با خواندن بیشتر از شنیدن یاد می گیرد.دانش درمورد تفاوت های 

مقایسه بی  خود و دیگران می شود.به بیان دیگر در زمینه ی توانایی و شیوه ی پردازش بی  فردی شامه انجام 

شناختی، افراد متفاوت از یردیگر عمه می کنند.طبقه ی ترلیف متشره از دو مقوله ی فرعی است.اولی بر ای  تمرکز 

ترلیف را مورد توجه قرار می  دارد که چه اطالعاتی در طول شناخت در دسترس است.مقوله ی دوم ضروریات یا اهداف

دهد) از جمله اطالعات مربوط به دشواری ترالیف مختلف ومقدار کوشش مورد نیاز برای انجام ترالیف تحصیلی(طبقه 

شناختی احتماالً در رسیدن به یک ترلیف خاص ی راهبردشامه ای  می شودکه شخص بداندکدام رویررد یا روش 

 از راهبردهای فراشناختی باعث پیشرفت شناخت می شود.استفاده می شود و استفاده مناسب 

تجربه ی فراشناختی گاهی اوقات تحت عنوان کنترل فراشناختی و راهبردهای خودنظم دهی مطرح شده است. تجربه 

ی فراشناختی به تجارب شناختی و عاطفی اشاره دارد که به بعضی تالش های شناختی فعلی یا در دست اقدام رابطه 

(. ای  تجارب ممر  است شامه هرتعداد فعالیت های ذهنی شود که 0999؛ به نقه از کروکیه، 0932ول، دارد) فال

برای تنظیم کردن یادگیری استفاده می شود و البته محدود به ای  موارد نمی شود. مواردی مثه: فعالیت های برنامه 

گیری، احساس دانست  و اعتماد به قضاوت ها به ریزی، نظارت بر یادگیری، ارزیابی پیامدها، قضاوت بر نحوه ی یاد

 (.0999عنوان اجزاء تجربه فراشناختی محسوب می شوند) پینتریچ، والترز و باکستر؛ به نقه از کروکیه، 

در نهایت باید به ای  نرته اشاره کرد که دانش فراشناختی و تجربه فراشناختی در تأثیر بر فعالیت های شناختی با 

ارند و به نظر می رسد که ای  دو توانایی به همراه رفتار شناختی طی دوره ی انجام ترلیف شناختی یردیگر تعامه د

همانطور که پیشتر مطرح گردید،  (.0399اطالعاتی برای یردیگر فراهم می کنند و همدیگر را فرا می خوانند) فالول، 

قبیه حه مسأله، عملررد ریاضی و کفایت در  فراشناخت با عملررد بهینه ی افراد در حوزه های مختلف یادگیری از

آن، درک مطلب، خواندن و نوشت ، یادگیری علوم و غیره رابطه دارد. به عنوان نمونه شماری از پژوهش ها) سوانسون، 

( نشان داده اند که دانش آموزانی که دانش، مهارت و توانایی فراشناختی 0999،  0؛ لوکانجلی، کوی و بوسرو0991

( نیز نقش آموزش 0399ارند در حه مسائه ریاضی عملررد بهتری نسبت به سایری  دارند. پژوهش آوانسیان)باالتری د

 راهبردی فراشناختی بر درک مطلب و سرعت یادگیری و حه مسائه ریاضی مورد تأیید قرار داده است.

ایی شمارش، توجه بینایی، ( نیز در پژوهشی که در آن به بررسی رابطه ی میان توان0331عریضی، عابدی و تاجی)

درک شنوایی و دانش فراشناختی با کفایت ریاضی در کودکان پیش دبستانی پرداخته بودند به ای  نتیجه رسیدند که 

دومی  پیش  –که یک متغیر مختص ریاضی است  –در میان عوامه مذکور، دانش فراشناختی پس از توانایی شمارش 

                                                 
1 - Lucangeli, d., Coi, G., & Bosco, P.  
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ن بود. در دیگر حوزه ها نیز تأثیر فراشناخت کامالً مشهود است. به عنوان نمونه بینی کننده ی کفایت ریاضی در کودکا

( گزارش داده اند که تفاوت های قابه مالحظه ای بی  دانشجویان قوی و ضعیف در 0930) 0کای، فلتوویچ و گالسر

سی نقش فراشناخت درس فیزیک در زمینه ی مهارت های فراشناختی وجود دارد. پژوهش های دیگری نیز که به برر

 5در یادگیری زبان دوم پرداخته اند بر مؤثر بودن نقش فراشناخت صحه گذاشته اند. به عنوان نمونه   وندر گریفت

( در 0999) 3( در پژوهش خود، نقش فراشناخت را در یادگیری زبان دوم مثبت ارزیابی کرد. همچنی  وندن5112)

د استفاده فراگیران در حی  یادگیری زبان خارجی را مورد مطالعه قرار یک مطالعه ی طولی، راهبردهای یادگیری مور

داده و به کاربرد راهبردهای فراشناختی از جمله برنامه ریزی، توجه هدایت شده، توجه انتخابی، خودوارسی، و شناخت 

بیشتری از راهبردها را به مسأله اشاره کرده اند. به عالوه در ای  گزارش آمده است که دانش آموزان    قوی تر، انواع 

طور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار می دادند، راهبردها را هدفمندانه تر انتخاب می کردند، بر درک مطلب خود 

نظارت بیشتری داشتند و از اطالعات عمومی و دانش زبانی خود به نحو کارآمدتری بهره می بردند. نتایج پژوهش 

از وجود رابطه ی مثبت و معنادار بی  فراشناخت و عملررد دانش آموزان در  ( نیز حاکی0335صالحی و فرزاد)

( نیز وجود دارد که نشان می دهند، 5110و مختاری،  1یادگیری زبان انگلیسی می باشد. برخی پژوهش ها) شعوری

افرادی که دچار توانایی فراشناختی کاربرد بسیار مهمی در مسائه درسی نظیر خواندن و نوشت  داراست به نحوی که 

 مشره خواندن هستند، در بسیاری از جنبه های خواندن دارای کاستی در مهارت های فراشناختی می باشند. 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

 شودمحور ایجاد و حفظ می-ه موجب آن فعالیت هدفه باساس دیدگاه شناختی انگیزش فرایندی است کبر  

-با انگیزه می شجویانکه چگونه دان . برای دانست  ای  نرته( 0332شهرآرای، ی ترجمه  ،5115)پینتریچ و شانک، 

 استنباط کنند.  آنها در مورد انگیزه شوند، محققان و مربیان تعلیم و تربیت باید رفتار یادگیرندگان را مشاهده کنند و

های مختلفی را ها و روشنظریه ،دانشمندان علوم رفتاری ،وری در تدریس و یادگیریبرای افزایش کارایی و بهره

نوی  هستند که  ها جدید وبرخی از ای  روش باشد. می تربیت اند که متناسب با تحوالت دانش تعلیم وپیشنهاد کرده

حه  چونهایی که درباره نقش فراشناخت در زمینه ،های پژوهشی وسیعییافتههاست. فراشناخت نیز یری از ای  شیوه

را باید در عالی  کنند که نظام آموزش، بر ای  نرته تأکید میاندبه تحقیق پرداخته یادگیری و نگارش، خواندن، مسئله

ی حه است که بتوانند از عهده جویانیبه دنبال تربیت دانش اگر آموزش عالی داد. سوقبر فراشناخت جهت تأکید 

-برعهده بگیرند باید فراشناخت را در برنامه مسائه مختلف جامعه متحول فردا برآیند و مسئولیت یادگیری خویش را

 (.0330 )فوالدچنگ، های فراشناختی بپردازندرتاترش مههای خود وارد کنند و به گس

                                                 
1 -Chi, M. T. H., Feltovich, P., 7 Glaser, R. C. 
2 - Vandergrift, L. 
3 - Wenden, A. 
4 - Sheorey, R., 
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همواره توجه خود را معطوف به مساعد ساخت  تربیتی  گر ای  تحقیق آن است که روانشناسانهای دیاز ضرورت 

فراشناخت،  مقایسهای  پژوهش نیز با بررسی . اندآنان کرده یادگیری بهترشرایط و محیط یادگیری فراگیران برای 

 دارد.برمی ، یعنی ایجاد شرایط یادگیری بهتر،تربیتی روانشناسان هدفهایهت نیه به یری از در ج کوچک گامی

از لحیاظ انتخیاب هیدفهای پیشیرفت و انتخیاب راهبردهیای        ،های پژوهش حاضر، برای دانشجویانبنابرای ، یافته

جهیت   ،یادگیری مناسب یادگیری مؤثر، و برای اسیتادان دانشیگاه، مشیاوران تحصییلی و متخصصیان تعلییم و تربییت       

گیرنید و  هایی که دانشجویان در یادگیری از آنهیا بهیره میی   دهای تدریس خود با راهبرها و روشهماهنگ کردن برنامه

 باشد.انشجویان در انتخاب راهبردهای فراشناختی قابه استفاده میدتشویق 

 

 های تحقیقهدف

 هدف اصلی -0

 فراشناخت در بی  دانشجویان می باشد. مؤلفه مقایسههدف اصلی ای  پژوهش  

 هدف فرعی:

 فراشناخت در بی  دانشجویان الرترونیری و عادی مؤلفه تعیی  تفاوت 

 در بی  دانشجویان دختر و پسر فراشناخت مؤلفه تعیی  تفاوت

 

 های تحقیقفرضیه

 فراشناخت تفاوت وجود دارد. مؤلفه  بی  دانشجویان الرترونیری و عادی از لحاظ

 فراشناخت تفاوت وجود دارد.مؤلفه بی  دانشجویان دختر و پسر از لحاظ 

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 تعریف مفهومی فراشناخت

یادگیری، استفاده از مهارتها  ر در یادگیری که شامه طراحی برایفرایندهای ذهنی سطح باال درگیفراشناخت به 

 (.0993 ،5تیید و 0دانسلوسری)  باشد اشاره دارد و برآورد عملررد می مسئلهو راهبردهای مناسب برای حه 

 تعریف عملیاتی فراشناخت

نظارت بر یادگیری خیود، دانیش شیناختی، تنظییم شیناختی،      دهی، ریزی، نظمبرنامه عبارت است از: فراشناخت

آگاهی از نقیاط قیوت و ضیعف خیود،      ه کارگیری راهبردهای مفید یادگیری،تقاضای کمک از دیگران در صورت لزوم، ب

 ای است کیه فیرد از پرسشینامه   نمره ارزیابی از خود در پایان مطالعه. به عبارت دیگر، فراشناخت ایجاد انگیزه در خود و

 کند.کسب می( 0991 ، 0و دنیسون 1شارا ( 3ای آگاهی از فراشناختماده 25

                                                 
1 - Dunslosky 

2 - Thiede 

3 -Metacognitive Awareness Inventory (MAI) 

4 - Schraw 
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 جامعه آماری:

آماری ای  پژوهش شامه کلیه دانشجویان الرترونیری و عادی پیام نور شهرستان سنندج بود که بر اسیاس   جامعه

 مورد از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. 031جدول مورگان 

 

 روش پژوهش

   .حاضر توصیفی و از نوع علی مقایسه ای می باشدپژوهش 

 

 های تحقیقابزار

 ی آگاهی از فراشناختپرسشنامه

 (0991) دنیسیون و  ارایشی  (MAI)اخت یراشنی یف اهی ازیآگ ایماده 25راشناخت از پرسشنامه یف برای سنجش 

 مکیامالً میوافق  تیا  ( 1)   (، موافقت دارم0موافقم ) درجه ای ازکامالً 9شرکت کنندگان در یک مقیاس  .شودمی استفاده

-نمونیه  .شودجمع می (MAI) فراشناخت ی که برای به دست آوردن نمره ترکیبیدهند. نمره( به سؤالها پاسخ می9)

در پایان مطالعیه آنچیه را کیه    ». «در سازماندهی اطالعات مهارت خوبی دارم»های ای  پرسشنامه عبارتند از های از ماد

   «.کنمام خالصه مییاد گرفته

 و دنیسیون  شیارا اعالم کردند.  92/1( ضریب پایایی ای  مقیاس را با روش آلفای کرونباخ 5113) کوتینهو و نیوم 

مؤیید   ،بیه روش اکتشیافی   ،پژوهشی به بررسی روایی و پایایی ای  مقیاس پرداختند. نتایج تحلییه عیاملی  در  ،(0991)

ایی  پژوهشیگران همسیانی     ،ی میذکور بیود. همچنیی    و تنظیم شناخت( در پرسشنامه وجود دو عامه )دانش شناخت

باشید.  قبیول آن میی   قابیه  گزارش کردند، که نشیانگر رواییی   93/1تا  33/1را بی   آگاهی از فراشناختدرونی مقیاس 

شیناخت و تنظییم    دو بعید دانیش   بیرای هیر   و 93/1برای که مقیاس برابر بیا   ،به روش آلفای کرونباخ ،پایایی ضرایب

ای پرسشینامه  بیه منظیور بررسیی رواییی سیازه      ،( در پژوهش خود0339) پورگزارش شد. دالور  33/1شناخت برابر با 

آگیاهی از  قییاس  م ی کیه بیا نمیره   را بی  دو بعد کلی دانیش شیناخت و تنظییم شیناخت      مذکور، ضرایب همبستگی

الزم به ذکر است که همبستگی  .گزارش شدند 92/1و  39/1با که ای  ضرایب به ترتیب برابر  نمودمحاسبه  فراشناخت

از در پژوهش حاضر نییز بیرای بررسیی رواییی ابیزار       بود. 92/1بی  دو بعد دانش شناخت و تنظیم شناخت نیز برابر با 

 همچنی  بیرای بررسیی پاییایی از روش آلفیای کرونبیاخ     معنیی دار بیود.   10/1روایی همزمان استفاده شد که در سطح 

 محاسبه شد 90/1استفاده شد که مقدار آن 

 

 

 

 یافته های پژوهش

                                                                                                                                              
1 - Dennison 
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 الف(یافته های توصیفی

 ( میانگی  و انحراف معیار متغیر های پژوهش0جدول

 انحراف معیار میانگی  متغیر مستقه متغیر وابسته

 فراشناخت
 22 51/591 99 مرد

 29 00/599 25 زن

 فراشناخت
 2/29 599 21 الرترونیری

 90/29 50/599 99 عادی

 

 های تحقیقفرضیهب( 

برای بررسی ای  فرضیه از آزمیون تیی    بی  دانشجویان الرترونیری و عادی از لحاظ فراشناخت تفاوت وجود دارد.الف( 

 گروههای مستقه استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر مشاهده می شود.

 

 دانشجویان الرترونیری و عادی از لحاظ متغیرهای پژوهش( آزمون تی گروههای مستقه برای مقایسه 5جدول

 آزمون لون F متغیرها

 

t df سطح معناداری 

(P) 

 فراشناخت
051/1  95/1  

199/1  

199/1  

059 

395/000  
10/1  

 

 10/1مشاهده می شود بی  دانشجویان الرترونیری و عیادی از لحیاظ فراشیناخت در سیطح     جدول باال  درهمانطور که 

 داری وجود دارد.تفاوت معنی 

برای بررسی ای  فرضیه از آزمون تی گروههیای   بی  دانشجویان دختر و پسر از لحاظ فراشناخت تفاوت وجود دارد.ب(

 مستقه استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر مشاهده می شود.

 پژوهش( آزمون تی گروههای مستقه برای مقایسه دانشجویان دختر و پسر از لحاظ متغیرهای 3جدول

تفیاوت   10/1از لحاظ فراشیناخت در سیطح    دختر و پسر همانطور که در جدول باال مشاهده می شود بی  دانشجویان 

 معنی داری وجود دارد.

 آزمون لون F متغیرها

 

t df سطح معناداری 

(P) 

 فراشناخت

010/1  53/1  

521/0-  

521/0-  

 

059 

929/015  
11/1  
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 بحث و نتیجه گیری  

حاضر مقایسه فراشناخت در بی  دانشیجویان الرترونیریی و عیادی بیود. نتیایج نشیان دادنید کیه بیی            هدف پژ وهش

تفاوت معنی داری وجود دارد.همچنی ،نتایج نشیان   10/1دانشجویان الرترونیری و عادی از لحاظ فراشناخت در سطح 

 معنی داری وجود دارد. تفاوت 11/1دادند که بی  دانشجویان دختر و پسر  از لحاظ فراشناخت در سطح 

های تبحرگرا دارند، ترالیف مدرسه را بیشتر ( بیان کرد که دختران تمایه بیشتری به انتخاب هدف5113مارتی  )

 ، یکنند. با وجود اکنند و در برابر چالش مقاومت میدهند، راهبردهای مطالعه را مدیریت میبسط و گسترش می

-قابه، نگرش پسران در مورد مدرسه بیشتر منفی است، ترالیف خانه را مفید نمیدخترها اضطراب زیادی دارند. در م

های خود هستند. های فوق برنامه نوسان زیادی دارند و بیشتر به دنبال نشان دادن تواناییدانند و در انجام فعالیت

وزان پسر اسنادهای بیرونی را آمعالوه بر ای ، معلمان معتقدند که پسران توجه کمتر و سازندگی کمتری دارند. دانش

پذیرند و آن را به تالش کم آموزان دختر  عملررد تحصیلی ضعیف خود میدهند و دانشدر مواجه با شرست نشان می

فراشناخت با عملررد بهینه ی  آموزان پسر تمایه به انگیزش بیرونی زیادتری دارند.دهند. همچنی ، دانشنسبت می

یادگیری از قبیه حه مسأله، عملررد ریاضی و کفایت در آن، درک مطلب، خواندن و  افراد در حوزه های مختلف

؛ لوکانجلی، کوی و 0991نوشت ، یادگیری علوم و غیره رابطه دارد. به عنوان نمونه شماری از پژوهش ها) سوانسون، 

فراشناختی باالتری دارند در حه مسائه ( نشان داده اند که دانش آموزانی که دانش، مهارت و توانایی 0999،  0بوسرو

( نیز نقش آموزش راهبردی فراشناختی بر 0399ریاضی عملررد بهتری نسبت به سایری  دارند. پژوهش آوانسیان)

در آموزش الرترونیری به دالیه عدم  درک مطلب و سرعت یادگیری و حه مسائه ریاضی مورد تأیید قرار داده است.

طح انگیزش پایی  دانشجویان ممر  است که سطح فراشناخت یا آگاهی از یادگیری در تماس چشمی، تعامه کم و س

دانشجویان پایی  باشد. همچنی ، به تعبیری دیگر فراشناخت به معنای تفرر درباره یادگیری که به دلیه فرصت کم و 

در دانشجویان الرترونیری مدیریت زمان نامناسب احتمال دارد که قدرت اندیشیدن درباره محتوا و مطالب یادگیری 

 کم باشد.

 

 

 

 

 

 

  منابع فارسی

                                                 
1 - Lucangeli, d., Coi, G., & Bosco, P.  
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ییادگیری در    بیرای تنظیمیی   -(. مقایسه باورهای انگیزشی  و راهبردهای خود0393) البرزی، شهال و سامانی، سیامک

علوم اجتماعی و علیوم انسیانی    مراکز تیزهوشان شهر شیراز. مجله آموزان دختر و پسر مقطع راهنماییمیان دانش

 .9-00 هم،انزدهدوره پ ،شیرازدانشگاه 

گیری هیدف پیشیرفت.   و پیشرفت تحصیلی بر اساس جهت آگاهی از فراشناختبینی (. پیش0339) پور، محمدآقادالور

 .92-31، 9دانشگاه تبریز، سال سوم، شماره پژوهشی روانشناسی -فصلنامه علمی

  های درسی.شرکت چاپ و نشر کتابشغلی. تهران:  ریزی تحصیلی و(. برنامه0335) پور، طیبهزندی 

 نتشارات آگاه.ا      های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: (. روش0333سرمد، زهرا، بازرگان، عباس، و حجازی، الهه )

  

ارم، سال چهمشاور،  ی پیامنامهتحصیلی. فصه ی(. فراشناخت و کاربرد آن در مشاوره0330) چنگ، محبوبهفوالد

 .05-59 انتشارات نشر دانش،، 9شماره 
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