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       چكيده
هاي مطالعه و راهبردهاي فراشناختي خواندن با   بين عادتي هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه

جامعه آماري پژوهش . روش پژوهش، از نوع مطالعات همبستگي بود. بودان آموز دانشانگيزش پيشرفت 
. داد  تشكيل مي89-90هاي دولتي شهر سمنان در سال تحصيلي ان دختر مقطع دبيرستانآموز دانش ي را كليه

اي  اي تصادفي چند مرحله ي خوشهگير نمونه دختر بود كه به روش آموز دانش 240نمونه پژوهش شامل 
هاي مطالعه و راهبردهاي فراشناختي خواندن را  هاي انگيزش پيشرفت، عادت نامه و پرسش انتخاب شدند
ها استفاده   تجزيه و تحليل دادهبراياز ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام، . تكميل كردند

كلي از واريانس انگيزش پيشرفت توسط دو مؤلفه حمايتي و % 60نتايج پژوهش نشان داد كه . گرديد
هاي  ه مؤلفاز طريقاز واريانس انگيزش پيشرفت % 9/22همچنين . راهبردهاي فراشناختي خواندن تبيين شد

از آنجا . بيني گرديد هاي مطالعه پيش برداري عادت حافظه، وضعيت فيزيكي، انگيزش يادگيري و يادداشت
محسوب ان آموز دانشرفت تري در انگيزش پيش بين قوي كه راهبردهاي فراشناختي خواندن، متغير پيش

  .شود پس ضروري است در مدارس بيشتر به اين متغير توجه شود مي
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  قدمهم
 پيشرفت ي كننده تعيين  مهم وعوامل عنوان به مطالعهراهبردهاي شناختي و راهبردهاي فرا

 استفاده از تنها كه  است  شماري از تحقيقات نشان داده،حال با اين. دان شده هشناخت تحصيلي
بلكه  فراشناختي براي بهبود عملكرد تحصيلي كافي نيست،راهبردهاي راهبردهاي مطالعه و 

عباسيان، عابدي، نصرآزاداني و (  براي استفاده از اين راهبردها برانگيخته شونددباي انآموز دانش
  ).1384 رضايي و سيف،؛ 1391زارع، احمدي، نوفرستي و حسيانيي،  ؛1392سيفي، 

كه به تالش  كرد ريفتع رفتار ي كننده هدايت و دهنده نيرو عامل عنوان به توان مي را انگيزش
انگيزش پيشرفت  ).1388 نژاد، سيدعالي و عبدلي زاده، نمازي ،احمدي(دهد  جهت مي  شدت و،فرد

 ان نسبت به موقعيت هاي گوناگون يادگيري،آموز دانش چگونه اشاره دارد به اين كه چرا و
 يادگيري و تربيتي سيشنا روان در متعدد مطالعات). 2010، 1كايان(  پيدا مي كنند يادگيريي هانگيز
 و گالسزي كلمن،( داردمثبتي  ارتباط آموزشگاهي يادگيري با انگيزش كه دهد مي نشان

 و اين )2010 بابالن،زاهدمعيني كيا و ؛ 2011 ،3 تسايوو ، ويكائو از به نقل، 2008، 2آستروك
 بين انگيزش پيشرفت باال با عملكرد تحصيلي بهتر هم در مناطق روستايي و هم در دار معنيارتباط 

  ).2012، 4مدهو، مامتا و پوجا( ديده شده است آموز دانشمناطق شهري در بين دختران و پسران 
هاي انگيزشي آنان ميسر   ويژگيي آموزان تنها به وسيله انشاز طرفي ديگر، تبيين يادگيري د

هاي شناختي و فراشناختي نيز يادگيري را   ويژگي:دهي شامل هاي خودنظم نيست، بلكه مكانيسم
عنوان آگاهي از چگونگي  فالول، فراشناخت را به). 2010، 5 و مهدايوبجعفر وان (كنند هدايت مي

عات موجود براي رسيدن به يك هدف، توانايي قضاوت يادگيري، چگونگي استفاده از اطال
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درباره فرايندهاي شناختي در يك تكليف خاص، آگاهي از اينكه چه راهبردهايي را براي چه 
هايي مورد استفاده قرار دهد، و ارزيابي پيشرفت خود در حين عملكرد و بعد از اتمام  هدف

  ). 1386محمداميني، (عملكرد تعريف كرده است 
تواند در آن كاربرد داشته باشد حوزه خواندن  هايي كه راهبردهاي فراشناختي مي از حوزهيكي 

را به  انآموز دانشتفكرات  راهبردهاي فراشناختي خواندن،. و درك مطلب حاصل از آن است
حمايتي و  سه دسته راهبردهاي فراشناختي كلي،شامل  ،اين راهبردها. دهد هنگام خواندن نشان مي

راهبردهاست كه براي تحليل  آن دسته از، منظوراز راهبردهاي فراشناختي كلي .شوند  ميمسألهحل 
اطالق يي راهبردها به آن دسته از، راهبردهاي فراشناختي حمايتي .شود كلي متن به كار گرفته مي
راهبردهاي عملي  و ديگر برداري يادداشت منابع كمكي بيروني،  كاربردي مي شود كه در برگيرنده

مسائل ناشي به حل كند كه   پيرامون راهبردهايي بحث مي،مسألهراهبردهاي فراشناختي حل  .تاس
 مفهوم فراشناحت با ).1388 ،كردستاني و سماوي ،چاري حسين(پردازد  مياز دشوار شدن متن 

 مسألهريزي، مديريت و ارزيابي يادگيري و حل  سازه يادگيري خودتنظيمي در خصوص برنامه
  ). 2012، 1اولريك، گوتز، هال و فرنزل(باشد  به مي مشاتقريباً

 مطالعه و  ونشان داد آموزش راهبردهاي يادگيري) 1388(پژوهش عطارخامنه و سيف 
در پژوهش اشعري، شفيع آبادي و سوداني .  داردتأثيران دختر آموز دانشفراشناخت بر انگيزش 

ان دختر آموز دانشكرد تحصيلي نيز آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي بر عمل) 1389(
در ) 1391(ملكيان، نريماني و صاحب جمعي . دانشگاهي اثربخش نشان داده شد  پيشي دوره

ريزي، كنترل و نظارت بيشترين نقش  پژوهشي دريافتند از بين راهبردهاي فراشناختي، راهبرد برنامه
ل و فراشناخت را بر عملكرد  آموزش حافظه فعاتأثيرپژوهشي نيز . را در انگيزش پيشرفت دارند

خدامي، عابدي و (ان دختر ناتوان در يادگيري درس رياضي اثرگذار يافت آموز دانشتحصيلي 

                                                                                                                            
1. Ulrike, Goetz, Hall & Frenzel 
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 دار معنينيز بيانگر رابطه ) 2012(پژوهش جوانمرد، هوشمندجا و احمدزاده ). 1390آتش پور، 
  .ان بودموزآ دانشمثبتي بين راهبردهاي شناختي و فراشناختي با انگيزش تحصيلي در 

 يا ها مهارت. استهاي مطالعه افراد  عادات يا مهارت در عملكرد تحصيلي، مؤثرديگر از عوامل 
 ،شناختي فعاليت هر صورت كه به است آشكاري و نهان رفتارهاي و افكار شامل مطالعه راهبردهاي

نمايد  ا تسهيل مير دانش يا آموخته ها از استفاده و بازيابي ذخيره، فرايند كه رفتاري يا عاطفي
 در پژوهشي نشان داده شد ).2004، 1، رزا، اسكوارتز، هوج و بردجدروسيس( تعريف شده است

لواساني، (هاي مطالعه با عملكرد و پيشرفت تحصيلي رابطه دارند  انگيزش پيشرفت و مهارت
هاي  تطور نتيجه گرفت كه مهار  همچنين پژوهشي ديگر اين.)1386زاده،  زاده و كيوان كيوان

فراشناختي، خودپنداره تحصيلي،  يادگيري، دانش تواند درك مطلب، سرعت مطالعه مي
). 1384ملكي، (آموزان را افزايش دهد   در دانشمسألهريزي، تنظيم وقت و توانايي حل  برنامه

هاي   و مهارت، خواندنريزي زماني هاي برنامه ي بين مهارتدار معني ي رابطه پژوهشي
شاوانا، شوكت، محمد اقبال، و (ان را نشان داد آموز دانش با پيشرفت تحصيلي در برداري يادداشت

ويژه يادداشت برداري، توجه  ه ب،هاي مطالعه ، نيز مهارت)2010 (3نونيس و هادسون). 2012، 2سوبيا
خورشيد، تنوير، و قاسمي .  دانستندمؤثردر كالس، و مطالعه قبل از كالس را در موفقيت تحصيلي 

هاي مطالعه و پيشرفت تحصيلي  داري بين مهارت  مثبت و معنيي نيز در پژوهش خود رابطه) 2012(
هاي مطالعه كارآمد   آوردند، همچنين دانشجويان دختر بهتر از دانشجويان پسر از عادتدست به

ه هاي مطالع  و مثبتي بين مهارتدار معنيرابطه ) 1388(فريدوني مقدم و چراغيان . كردند استفاده مي
ي بين كاربرد دار معنينيز رابطه ) 2003 (4اليو و چن.  آوردنددست بهو موفقيت تحصيلي 

در ) 2009(مدير خامنه و كاشف . ان را نشان دادندآموز دانشراهبردهاي مطالعه با انگيزش در 
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تر مؤثرپژوهش خود استفاده از راهبردهاي مختلف مطالعه را براي درك مطلب بهتر در خواندن، 
  .  سنتي آموزش خواندن با استفاده از تنها يك روش نشان دادندي وهاز شي

از اين رو، با توجه به اهميت موضوع و عدم پژوهشي مشابه در ايران، اين پژوهش با هدف 
هاي مطالعه در انگيزش  كنندگي عوامل فراشناختي خواندن و عادت بيني بررسي رابطه و نقش پيش

آيا راهبردهاي فراشناختي خواندن  كه سؤالبراين اساس، اين . ان انجام گرفتآموز دانشپيشرفت 
  زمان،بندي  تقسيمهاي لفهؤم( هاي مطالعه با عادت، و )مسألهحمايتي و حل  كلي،( هاي مؤلفهبا 

برگزاري امتحانات ، حافظه انگيزش يادگيري، ،برداري يادداشت خواندن، توانايي وضعيت فيزيكي،
  .، مورد بررسي قرار گرفتبيني كند پيشان آموز دانشدر ش پيشرفت را تواند انگيز مي )و تندرستي

  روش
 ي  آماري اين پژوهش را كليهي جامعه. پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگي بود

 89-90در سال تحصيلي كه شهر سمنان هاي دولتي   دبيرستاني  دختر مقطع متوسطهانآموز دانش
 نفر 240با استفاده از جدول كرجيس و مورگان،  .ددا  تشكيل مي،بودندمشغول به تحصيل 

هاي اول،   دبيرستان دخترانه در پايه4اي تصادفي از  گيري خوشه  دختر با روش نمونهآموز دانش
سپس به مدارس منتخب مراجعه و از هر مدرسه يك كالس در مقطع . دوم و سوم انتخاب شدند

) سال15با ويژگي سني ميانگين ( مقطع دوم ، يك كالس در)سال14با ويژگي سني ميانگين (اول 
به تصادف انتخاب و از هر )  سال16با ويژگي سني ميانگين (و يك كالس در مقطع سوم دبيرستان 

بين تمام را هاي زير  نامه پرسشپژوهشگر پس آموز به تصادف انتخاب شدند   دانش20كالس 
  . دنموآوري  نمونه ها توزيع و جمع

 پالساني و 1982 در سال رانامه اين پرسش: PSSHI(1(ي مطالعهها  عادتي نامه پرسش
توانايي  وضعيت فيزيكي،  زمان، مديريتي  حيطه8كه در   استسؤال 44 شامل كهد ن ساخت2شارما

                                                                                                                            
1. Palsane & Shama Study Habit Inventory 
2. Palsane & Sharma 
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 و تندرستي، برگزاري امتحانات حافظه، انگيزش يادگيري،برداري كردن،  يادداشت خواندن،
 نيم كردن ، ثبات دروني به روش دو88/0 آزمونباز ايي، پاينامه پرسشدر اين . طراحي شده است

). 1387( فريدوني مقدم و چراغيان(شده است  گزارش 74/0وابسته به معيار   رواييو نيز 65/0
 83/0 و 74/0، 67/0، 69/0 را در مطالعات متعدد، نامه پرسشاعتبار اين ) 1385(كوشان و حيدري 

  .دندكرگزارش 
  رانامه پرسشاين  :1اختي از راهبردهاي خواندن آگاهي فراشني نامه پرسش

 كه راهبردهاي فراشناختي  استسؤال 30 حاوي كه اند  ساخته2002مختاري و ريچارد در سال 
  راهبردهاي كلي: شامل خواندنراهبردهاي فراشناختي سه دسته از .كند توصيف مي خواندن را

 در ،)سؤال 8 (مسألهحل راهبردهاي  و )سؤال 9( خواندن حمايتي راهبردهاي ،)سؤال 13(خواندن 
اي ليكرت  اس پنج درجههاي هرگزينه در مقي  پاسخ.گيرد مي بررسي قرار اين پرسش نامه مورد
نظران تاييد شده است   با استفاده از نظر متخصصين و صاحبنامه پرسشروايي . تنظيم گرديده است

جوادي، كيوان آرا، (تعيين شده است /. 89و پايايي آن نيز با محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ 
انجام  )1388( كردستاني و سماوي ،چاري در پژوهشي كه حسين). 1389زاده، يعقوبي، و حسن

هاي اين پرسش نامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ   هر كدام از خرده آزمون اعتباراند داده
 و براي 63/0 مسألهاشناختي حل براي راهبردهاي فر ،69/0راهبرد فراشناختي كلي  براي آزمون

   . به دست آمد77/0راهبردهاي فراشناختي حمايتي برابر با 
ساخته است   آن رااين پرسش نامه كه هرمنس: 2هرمنس انگيزش پيشرفت ي نامه پرسش

 . چند گزينه داده شده است،ناقص بيان شده كه به دنبال هر جمله ناتمام  جمله29صورت  به
هاي پايين بيانگر انگيزش  ين مقياس نشان دهنده انگيزش پيشرفت باال و نمرههاي باال در ا نمره

 را با نامه پرسش هرمنس براي برآورد روايي آزمون، ضريب همبستگي .پيشرفت پايين است
                                                                                                                            
1 . Mokhtari and Richards reading metacognition strategies 
2 . Hermans Achievement Motivation Questionnaire 
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براي برآورد ). r=88/0(گرا برآورد كرد كه نشان دهنده روايي باالي آزمون بود  رفتارهاي پيشرفت
لفاي كرونباخ و بازآزمايي پس از گذشت سه هفته توسط وي به كار گرفته پايايي نيز دو روش آ

در  ابوالقاسمي). 1390به نقل از تمنايي فر و گندمي، ( به دست آمد 85/0 و 82/0شد كه به ترتيب 
با روش   ضريب اعتبار پرسش نامه را،پژوهش خود به منظور هنجاريابي آزمون انگيزش پيشرفت

  ).1386 به نقل از اكبري،، 1381(گزارش داده است  79/0 ،آلفاي كرونباخ

  نتايج
 37/16 سال با ميانگين19 تا 14ان بين آموز دانشنتايج تحليل توصيفي نشان داد دامنه سني اين 

به منظور بررسي روابط بين متغيرهاي پژوهش همبستگي پيرسون .  بود92/0وانحراف استاندارد
 .انجام شد

  انآموز دانشدات مطالعه و انگيزش پيشرفت در ماتريس همبستگي عا. 1جدول 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  
  02/0  08/0  08/0  05/0  06/0  07/0  03/0 07/0  1  بندي زمان  تقسيم-1
 **35/0 **29/0 **30/0 **39/0 **34/0 **36/0 **32/0  1     وضعيت فيزيكي-2
 **20/0 **20/0 **25/0 **30/0 **35/0 **26/0  1      توانايي خواندن -3
 **31/0 **13/0 **31/0 **32/0 **33/0  1        يادداشت كردن-4
 **33/0 **13/0 **27/0 **33/0  1          انگيزش يادگيري-5
 **37/0 **18/0 **24/0  1             حافظه-6
  12/0 **37/0  1               برگزاري امتحانات-7
 **16/0  1                 تندرستي-8
  1                   انگيزش پيشرفت-9

01/0p<  **              05/0p<  *  
هاي آگاهي فراشناختي از راهبردهاي خواندن و انگيزش مؤلفه ماتريس همبستگي 1در جدول 

 . پيشرفت ارائه شده است
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 هاي آگاهي فراشناختي از راهبردهاي خواندن و انگيزش پيشرفت مؤلفه ماتريس همبستگي .2جدول 
 انآموز دانشدر 

  1  2  3  4  
  **74/0  **40/0  **26/0  1  انگيزش پيشرفت

  **15/0  **38/0  1    مسألهراهبرد حل 
  **21/0  1      راهبرد كلي خواندن
  1        راهبردهاي حمايتي

01/0p<  **              05/0p<  * 
  

هاي متغيرهاي  مؤلفهي بين دار معنيگردد همبستگي  مشاهده مي 2 و 1طور كه در جدول  همان
 شود ان ديده ميآموز دانش خواندن با انگيزش پيشرفت در راهبردهاي فراشناخت و عادات مطالعه

 ي  برگزاري امتحانات با انگيزش پيشرفت رابطهمؤلفهفقط ). >05/0p  و>01/0pدر دو سطح (
  ). p،  12/0=r<0 /05(ي نداشتدار معني

آيا راهبردهاي فراشناختي خواندن با «  اينكهمبني براول پژوهش  سؤالگويي به  براي پاسخ
 از رگرسيون »بيني كند؟ تواند انگيزش پيشرفت را پيش مي) مسألهحمايتي و حل  كلي،( هاي مؤلفه

  .گام به گام به شرح ذيل استفاده شد
  

  مدل رگرسيون انگيزش پيشرفت بر اساس زير مقياس هاي فراشناخت به تفكيك گامخالصه  .3جدول 
 متغيرها R2 R2 R  تعديل شده تخميناستاندارد  خطاي

 راهبردهاي حمايتي 737/0 544/0 542/0 14/5

 راهبردهاي حمايتي راهبردهاي كلي 778/0 606/0 603/0 78/4
  

شود در گام اول راهبردهاي حمايتي توانسته است به   مشاهده مي3همان گونه كه در جدول 
ي در گام دوم دو متغير پيش بين راهبردها. كندواريانس انگيزش پيشرفت را تبيين % 4/54تنهايي 

زير . واريانس انگيزش پيشرفت را تيببن كنند% 6/60 اند حمايتي و راهبردهاي كلي با هم توانسته
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  . شرط ورود به رگرسيون را نداشت بنابراين وارد معادله نشدمسألهمقياس راهبردهاي حل 
 هاي لفهؤم(هاي مطالعه با آيا عادت« كه  اينبر  مبني دوم پژوهشسؤالگويي به  براي پاسخ

، حافظه انگيزش يادگيري، ،برداري يادداشت توانايي خواندن، وضعيت فيزيكي،  زمان،بندي متقسي
  از رگرسيون گام به »بيني كند ؟ واند انگيزش پيشرفت را پيشت مي )برگزاري امتحانات و تندرستي
  : گام به شرح ذيل استفاده شد

  

   به تفكيك گام عادات مطالعهس هايخالصه مدل رگرسيون انگيزش پيشرفت بر اساس زير مقيا .4جدول 
 R٢ خطاي استاندارد تخمين

 تعديل شده
R٢ R متغيرها  

 حافظه 365/0 134/0 13/0 08/7

 حافظه، وضعيت فيزيكي 431/0 186/0  179/0 88/6

 انگيزش يادگيري حافظه،وضعيت فيزيكي و 465/0 216/0 206/0 76/6

 و انگيزش يادگيري، وضعيت فيزيكي حافظه 479/0 229/0 216/0 72/6
 يادداشت برداري

  

از واريانس % 4/13شود در گام اول حافظه توانسته است  مشاهده مي 4در جدول همان گونه كه 
در گام دوم وضعيت فيزيكي نيز وارد معادله شده و اين دو متغير با . ن كنديانگيزش پيشرفت را تبي

در گام سوم انگيزش .  را تبيين كند از واريانس انگيزش پيشرفت درصد6/18اند  هم توانسته
از واريانس انگيزش پيشرفت را تبيين كند و % 6/21يادگيري به همراه دو متغير قبلي توانسته است 

 برداري توانسته در گام آخر، چهار متغير حافظه، وضعيت فيزيكي، انگيزش يادگيري و يادداشت
ها شرط ورود به  ساير زير مقياس. دنك از واريانس انگيزش پيشرفت را تبيين  درصد9/22 است

  .رگرسيون را نداشتند بنابراين وارد معادله نشدند

  گيري حث و نتيجهب
بيني كنندگي راهبردهاي فراشناختي خواندن و عادات  هدف از اين پژوهش بررسي نقش پيش
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ص شد دو  آمده مشخدست بهبا توجه به نتايج . آموزان دختر بود مطالعه با انگيزش پيشرفت در دانش
هاي پيش بين قدرتمندي براي انگيزش پيشرفت در  مؤلفه از راهبردهاي فراشناختي توانستند مالك

؛ 1388عطارخامنه و سيف، (هاي پيشين  هاي پژوهش اين يافته با بسياري از يافته. شدآموزان  دانش
ه بين  ك)2012 جوانمرد و همكاران، ؛1391 ؛ ملكيان و همكاران،1390خدامي و همكاران، 

  .  آورده بودند، همسو بوددست بهي را دار معنيآموزان ارتباط  راهبردهاي فراشناختي و انگيزش دانش
گذار بر انگيزش پيشرفت و به تبع آن تأثير يادگيري خودتنظيمي يكي از عوامل ي بر طبق نظريه

منابعي مانند ان، آگاهي از راهبردهاي خود نظارتي، عدم وابستگي به آموز دانشپيشرفت تحصيلي 
معلمان، منابع كمك آموزشي و والدين، و همچنين كاربرد فعال راهبردهاي انگيزشي، انتخاب 

رسد  به نظر مي. است رسيدن به هدف برايراهبردهاي شناختي و راهبردهاي يادگيري مناسب 
د و از توانند تحليل كلي متن را انجام دهن هايشان مي ان در مدارس هنگام مطالعه درسآموز دانش

توانند  ند، اما زمان دشوارشدن متون درسي نميكنمنابع حمايتي ديگر مانند معلم و والدين استفاده 
، به نقل از نخستين گلدوست و معيني 1990زيمرمن،(راهبرد مناسبي را براي حل مشكالتشان بيابند 

 كه هم رشد و استاي  خواندن فعاليتي است كه درگير فرايندهاي شناختي پيچيده). 1388كيا، 
 باشد و چون درك مطلب يك فرايند مؤثرتواند در آن   لغات و هم آموزش ميي  دايرهي توسعه

ان توسط معلمان آموز دانش از اين رو راهنمايي استفعالي است كه دانش قبلي فرد نيز در آن دخيل 
  ). 2011، 1يلوسترا(تواند منجر به موفقيت در خواندن آنان شود  كارگيري اين راهبردها مي هدر ب

خاطر يادگيري و  هان بآموز دانشمطرح كردند اگر ) 2011 (2و سونگر طور كه كاهرامان همان
فهميدن مطالعه كنند، در كل فرايند يادگيري، تمايل به استفاده از راهبردهاي فراشناختي در حدي 

  .دهد باال دارند كه انگيزش يادگيري را در آنها افزايش مي
هاي راهبرد فراشناخت  مؤلفه در مقايسه با ديگر مسألهراهبرد فراشناخت حل  مؤلفهالبته، 

                                                                                                                            
1. Ilustre 
2 . Kahraman & Sungur 
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بر طبق نظريه . ان باشدآموز دانشبيني كننده قوي براي انگيزش پيشرفت در  خواندن، نتوانست پيش
تواند در انگيزش  ان در مورد توانايي شان براي انجام تكليف ميآموز دانشخودكارآمدي، باور 

آموزاني كه وابسته به منابع  بر اين اساس، دانش) 2009، 1ساراكالگلو و بست دينسر ( باشدمؤثرآنها 
اند، به هنگام دشوار شدن تكليف درسي، انگيزش خود   و از درون بر انگيخته نشدههستندخارجي 

  .دكن  ضعيف ميمسألهدهند و اين امر رويارويي آنان را براي حل  را از دست مي
هاي حافظه، وضعيت فيزيكي،  هاي مطالعه، مؤلفه  آمده در مورد عادتدست بهباتوجه به نتايج   

از واريانس انگيزش پيشرفت را % 22 توانستند انگيزش يادگيري و يادداشت برداري مجموعاً
هاي تقسيم بندي زمان، توانايي خواندن، برگزاري امتحان و تندرستي،  بيني كنند، ولي مؤلفه پيش

 خورشيد و ،)2012(شاوانا و همكاران. ني انگيزش پيشرفت نداشتندبي نقش قدرتمندي در پيش
 دار معني ي هاي خود به وجود رابطه ، نيز در پژوهش)2010(، و نونيس و هادسون)2012(همكاران

هاي پيشين  هاي پژوهش يافته. برده بودند برداري و موفقيت تحصيلي پي مثبت بين راهبرد يادداشت
، لواساني )1384(، ملكي )2009( مديرخامنه و كاشف ،)1388(اغيان  فريدوني مقدم و چر:همچون

انگيزش بيروني يادگيري اغلب با منافع خارجي . است، نيز با اين نتيجه همسو )1386(و همكاران 
تواند به عنوان منبعي قوي  بنابراين، مي. شود فرد همراه است و منجر به كسب نتايج سريع مي

، بنابراين با انگيزش )2011، 2گالو و رونالدو(رش را زودتر تمام كند آموز كا موجب شود تا دانش
  . مي تواند مرتبط باشدآموز دانشپيشرفت در 

بندي زمان، برگزاري امتحان  هاي تقسيم توان چنين اظهار نظر نمود كه مؤلفه   بر اساس نتايج مي
تند كه عدم آگاهي و توانايي خواندن، از دسته راهبردهاي فراشناختي براي يادگيري هس

 زيمرمن،(الشعاع قرار دهد  تواند موفقيت تحصيلي آنان را تحت  ميان از اين راهبردهاآموز دانش
 باورها و عقايد تأثير از طرفي ديگر، ،)1388، به نقل از نخستين گلدوست و معيني كيا، 1990

                                                                                                                            
1 . Saracaloglua & BesteDincer 
2 . Gallo & Ronaldo 
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ته شدن از طريق ، برانگيخ)2009ساراكالوگلو و بست دينسر، (ان در خودكارآمدي آموز دانش
 دليل نقش كمرنگ ، احتمال دارد بتواند)2008، 1كالك( آن در خود مختاري تأثيرمنابع بيروني و 

. ان شركت كننده در اين پژوهش باشدآموز دانشبيني انگيزش پيشرفت  ها در پيش اين مؤلفه
وقع آن از طرف ان و اصالح به مآموز دانش يادگيري و مطالعه ي بنابراين آموزش و توجه به نحوه

  . باشدمؤثران آموز دانشمعلم مي تواند در وضعيت تحصيلي و در نتيجه افزايش انگيزش 
ان دختر براي انجام آموز دانشكارگيري فقط  ههاي اين پژوهش، ب ترين محدوديت ازجمله مهم

لي همچنين استفاده از روش پژوهشي به شيوه همبستگي، روابط علت و معلو. باشد پژوهش ميدادن 
نمايند  پژوهشگران با استناد به نتايج حاصل از اين پژوهش پيشنهاد مي. سازد متغيرها را مشخص نمي

ها، پژوهشي مشابه در ديگر مقاطع آموزشي و ساير مناطق و  تر داده پذيري مطمئن جهت تعميم
ين پژوهش در آخر، وظيفه خود مي دانيم از كليه افرادي كه در اجراي ا. كار برده شود هشهرها، ب

ها با ما همكاري  آوري داده اني كه در جمعآموز دانشويژه معلمان، مديران و  ه بكردندما را ياري 
  .مكن، تشكر و قدرداني كردند

  منابع
بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي ). 1389( سوداني، منصور  وآبادي، عبداهللا اشعري، نرگس؛ شفيع

دانشگاهي شهر   پيشي آموزان دختر دوره ودتنظيم دانشيادگيري بر عملكرد تحصيلي و يادگيري خ
  .7-22، 13، سيشنا روانهاي نو در  هيافت ي نامه فصل  .اهواز

مقايسه انگيزش ). 1388( آزاده نژاد، سيدعالي و بهروز عبدلي،؛ مهدي نمازي زاده،؛ سيروس حمدي،ا
  .19-28 ،)3(17، المپيكي نامه فصل. هاي رده باال و پايين ليگ برتر فوتبال پيشرفت بازيكنان تيم

 ي ان دورهآموز دانشروايي و اعتبار آزمون انگيزش پيشرفت هرمنس بر روي  ).1386( بهمن كبري،ا
 زاداسالمي واحد خوراسگان آدانشگاه تربيتي  دانش و پژوهش در علومي مجله . استان گيالني متوسطه

                                                                                                                            
1 . Colak 
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  .73 -96، )16(21 ،)اصفهان(
.  انگيزه پيشرفت با پيشرفت تحصيلي در دانشجوياني رابطه). 1390(ي، زينب تمنايي فر، محمدرضا؛ گندم

  .15-19، )1(4، راهبردهاي آموزشي نامه فصل

رابطه بين ). 1389(زاده، اكبر؛ عبادي، زهرا  آرا، محمود؛ يعقوبي، مريم؛ حسن جوادي، مرضيه؛ كيوان
. جويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهانگاهي فراشناختي از راهبردهاي مطالعه و وضعيت تحصيلي دانشآ

  .246-254، )3(10، ايراني آموزش در علوم پزشكيي مجله
هاي  انطباق و بررسي شاخص. )1388( داوود كردستاني، و عبدالوهاب سماوي،؛ مسعود حسين چاري،

 .ه متوسطي ان دورهآموز دانش راهبردهاي فراشناختي خواندن در ميان ي نامه پرسشسنجي  روان
  .135-163،)21(8،ختيشنا روان مطالعات ي نامه فصل

 فعال و فراشناخت بر ي افظهح آموزش تأثير). 1390(خدامي، نغمه؛ عابدي، احمد؛ آتش پور، حميد 
 دانش و پژوهش در ي مجله. ان دختر ناتوان در يادگيري رياضيآموز دانشصيلي حعملكرد ت

  .45-53، )43(1،سي كاربرديشنا روان
نقـش باورهـاي انگيزشـي، راهبردهـاي يـادگيري و جنـسيت در              ). 1384(يف، علي اكبـر     رضايي، اكبر و س   

  .43-87، )4(21، تعليم و تربيتنامه فصل .عملكرد تحصيلي
اثر آموزش فراشناختي حل ). 1391(ازغندي، علي؛ نوفرستي، اعظم و حسينياني، علي  زارع، حسين؛ احمدي
  .40-58، )2(2، هاي يادگيري نيناتوا. هاي يادگيري رياضي مسأله بر ناتواني

ي فراشناخت پانورا  اثربخشي برنامه). 1392(عباسيان، راضيه؛ عابدي، احمد؛ نصرآزاداني، سحر و سيفي، زهرا 
  .63-77، )2(3، هاي يادگيري ناتواني. ي كودكان با اختالل يادگيري رياضي و فيليپو بر خودپنداره

 آموزش راهبردهاي يادگيري مطالعه فراشناختي بر تأثير). 1388(عطار خامنه، فاطمه و سيف، علي اكبر 
  .58-74، 9، پژوهشنامه مطالعات رواشناختي تربيتي. انآموز دانشانگيزش و پيشرفت تحصيلي 

هاي مطالعه و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي در  عادت ).1388( بهمن چراغيان، و مالك مقدم، فريدوني
 و مطالعات مركز ي مجله. پزشكي آموزش در توسعه هاي گام: بادان پرستاري آي دانشجويان دانشكده

  .21-28 ،)1(6، پزشكي آموزش ي توسعه
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هاي مطالعه در دانشجويان دانشكده علوم پزشكي  بررسي عادت). 1385(كوشان، محسن و حيدري، عباس 
  .185-189، )4(13 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار،ي مجله. سبزوار
 انگيزه پيشرفت،، رابطه فعاليت تحصيلي ).1386( هديه، كيوان زاده و محمد زاده، كيوان؛ غالمعلي لواساني،

 ،سي و علوم تربيتيشنا روان ي مجله .انآموز دانشهوش هيجاني و متغيرهاي بافتي با پيشرفت تحصيلي 
37)1( ،123-99.  
 يادگيري و يادداري متون  آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر افزايشتأثير ).1384( بهرام ملكي،

  .42-50 ،)3(7،هاي علوم شناختي تازه. درسي مختلف
 در فراشناختي و شناختي راهبردهاي نقش). 1391(ملكيان، فرامرز؛ نريماني، مريم و صاحب جمعي، ساغر 

 پژوهش در نامه فصلارتباطات،  و اطالعات فناوري بر مبتني آموزشي نظام فراگيران پيشرفت انگيزه
  .21-38، )25(7،ه ريزي درسيبرنام

روان و پيشرفت تحصيلي  سالمت با بررسي رابطه باورهاي فراشناختي). 1386(محمداميني، زرار 
  .141-154، )19(6، نوآوري هاي آموزشينامه فصلان پسر شهرستان اشنويه، آموز دانش

هاي فراشناختي،  ي حالت طهتعيين راب). 1392(گورادل، جابر  محمودعليلو، مجيد؛ موحدي، يزدان و عليزاده
آموزان مبتال به ناتواني  سودمندي ادراك شده و تأكيدات هدفي والدين با پيشرفت تحصيلي در دانش

  .90-109، )1(3، هاي يادگيري ناتواني. يادگيري
 رابطه راهبردهاي يادگيري خود تنظيم و راهبردهاي انگيزش). 1388(نخستين گلدوست، اصغر و معيني كيا، مهدي 

دانش و پژوهش در مجله . براي يادگيري با عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل
  .85-100، 23، )اصفهان( برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان –علوم تربيتي 
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The relationship between reading metacognition strategies 
and study habits on academic motivation 

Z. Poortaheriyan1, M. Khosravi2 & M.A. Mohammadifar3 
 

Abstract 
The aim of the present research was investigating the relationship 

between study habits and reading metacognition strategies and academic 
motivation. The research employed a correlational design. The population of 
this research included all high school female students in 2011-2012 
academic year in governmental high schools of Semnan City. The sample of 
this study was 240 female students selected through using random cluster 
sampling method. They completed Hermans achievement motivation, Study 
Habit Inventory (PSSHI) and reading metacognition strategies 
questionnaires. Pearson correlation coefficient and Step by Step Regression 
were applied for analyzing the data. The results showed that 60% of 
achievement motivation was determined by supportive and global reading 
metacognition strategies. Also, 22.9% of achievement motivation was 
predicted to be the result of factors like: memory, physical status, learning 
motivation and note taking study habits. Since reading metacognition 
strategies were important predictor in prediction of student’s achievement 
motivation, this variable should be considerd more in schools. 

 
Keywords: study habits, reading metacognition strategies, academic 
motivation, female students 
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