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Abstract

Objective: The aim of this study is MetaAnalysis and synthesis the results of studies on
the effectiveness of metacognitive training on
academic performance. Research population is
research results that had done on effectiveness
of meta cognitive training on academic
performance.
Method: By studding the history of related
research, 9 researches were found. To
combine the results of different studies, the
Cohen effect size was used. In respected to
number of related research (4>n>25), Mean
test of p values and Cohen effect sizes were
used to combining results.
Results: Results show that effectiveness of
meta cognitive training on academic
performance has effect size (d) = 2/16; this d
is equal to z 0/98, which is very high.
Conclusion: With respect to the effectiveness
of meta cognitive training on academic
performance, for enhance learning; it should
be included in the learning and learner
curriculum. Delivering content to learners not
only need to learn the way they learn the
material presented.
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چکیذه
 فشاسحلیل ٍ سشکیت ًشبیح دظٍّؾّبی، ّذف دظٍّؾ حبضش:هذف
اًدبم یبفشِ دس صهیٌِ اثشثخـی آهَصؽّبی فشاؿٌبخشی ثش ػولکشد
ِ دظٍّؾّبیی اػز ک، خبهؼِ دظٍّـی.سحلیلی فشاگیشاى اػز
ػؤالّبی دظٍّـی ًؼجشبً یکؼبًی دس هَسد اثشثخـی آهَصؽّبی
فشاؿٌبخشی دس ػولکشد سحلیلی داؿشٌذ ٍ سٍؽ آًْب ًیض آصهبیـی
.ثَد
 دظٍّؾ دس صهیٌِ اثشثخـی9  سؼذاد،ٌِ ثب ثشسػی دیـی:روش
آهَصؿْبی فشاؿٌبخشی ثش دیـشفز سحلیلی داًؾ آهَصاى ایشاًی
ٍ  اص اًذاصُ اثش، ثشای سشکیت ًشبیح سحقیقبر هخشلف.یبفز گشدیذ
 ثب سَخِ ثِ ایٌکِ سؼذاد هغبلؼبر ثشسػی.فشاسحلیل اػشفبدُ ؿذ
 ثشایp  آصهَى هیبًگیي، اػز25  ٍلی کوشش اص4  ثیـشش اص،ُؿذ
سشکیت ًشبیح آصهَىّب اًشخبة ؿذ ٍ اص سٍؽ اًذاصُ اثش کَّي ًیض
.ثشای دػزیبثی ثِ هقذاس اثش کلی اػشفبدُ ؿذ
 یبفشِّبی دظٍّؾ ًـبى داد کِ اثشثخـی آهَصؽّبی:یافتهها
ُفشاؿٌبخشی ثش ػولکشد سحلیلی داًؾآهَصاى ایشاًی داسای اًذاص
 دس یکz  ثِ هقبدیشd  ثب سجذیل هشَػظ. اػز2/16 )d( اثش
-ِ ث0/98  ػغح سحز دَؿؾ هٌحٌی ًشهبل،هٌحٌی سَصیغ ًشهبل
. کِ هقذاس ثبالیی اػز،دػز آهذ
 ثب سَخِ ثِ اثشثخـی آهَصؽّبی فشاؿٌبخشی ثش:نتیجهگیری
 ایي،ػولکشد سحلیلی ضشٍسی اػز ثشای افضایؾ یبدگیشی
ِ سٌْب اسای.آهَصؽّب دس ثشًبهِ دسػی داًؾآهَصاى گٌدبًذُ ؿَد
هحشَی ثِ یبدگیشًذگبى کبفی ًیؼز؛ ثبیذ ساُ ٍ سٍؽ آهَخشي
.هَاد اسائِ ؿذُ سا ًیض ثِ آًبى آهَخز
ُ دیـشفز سحلیلی ٍ اًذاص، فشاسحلیل، فشاؿٌبخز:کلیذ واژهها
.اثش
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مقذمه
یکی اص هفبّین هشسجظ ثب ؿٌبخز کِ ثِدًجبل گؼششؽ سٍاىؿٌبػی ؿٌبخشی ٍ ػلن ؿٌبخز ثِ ٍخَد
آهذُ ،فشاؿٌبخز اػز .ایي هفَْم اثشذا سَػظ فالٍل )1979(1هغشح ؿذ سب ثِ سجییي ٍ سَخیِ داًؾ
فشد دس هَسد فشآیٌذّب ٍ سَلیذار ؿٌبخشی ٍ ًظبسر ثش ایي فشآیٌذّب ثذشداصد .فشاؿٌبخز ثِ آگبّی
3
اًؼبى اص ًظبم ؿٌبخشی خَد ٍ کٌششل ٍ ًظبسر ثش آى گفشِ هیؿَد (چي ٍ َّ ،یي .)2010 ،2خَصف
( )2010اظْبس هیداسد کِ ًظبم ؿٌبخشی اًؼبى ثٍِػیلِ ػولیبر اخشایی هشکضی ثشًبهِسیضیً ،ظبسر،
اسصیبثی ٍ سٌظین هیؿَد .ػولیبر اخشایی یبدؿذُّ ،وبى ساّجشدّبی فشاؿٌبخشیاًذ .ثٌبثشایي کبسکشد
اكلی ساّجشدّبی فشاؿٌبخشی ،سؼییي ّذف ،ثشًبهِسیضیً ،ظبسر ،ػبصهبى دّی ٍ اكالح ػیؼشن
ؿٌبخشی فشد اػز .فشاؿٌبخز ثؼشِ ثِ ایٌکِ سٍی کذامیک اص کٌؾّبی ؿٌبخشی اًدبم گیشدً ،بم
هشفبٍسی ثِ خَد هیگیشد .ثش ایي اػبع هیسَاى ثِ فشاحبفظِ ،فشا ادساک ٍ ،دس هؼٌبی گؼششدُسش
ؿٌبخز ،فشا اسسجبط ٍ فشا صثبى ًبم ثشد (کبسؿکی .)1381 ،دس فشاؿٌبخز هـیسَاى دٍ هؤلفِ هْن سا اص
ّوذیگش هشوبیض کشد .هؤلفِ ًخؼز ،داًؾ فشاؿٌبخشی فشد اص خَدؽ ثِػٌَاى یک دشداصؿگش اعالػبر
ٍ هؤلفِ دٍم فشآیٌذّب ٍ ساّجشدّبی ًظن دٌّذُ ،کٌششل کٌٌذُ ٍ ًظبسر کٌٌذُ اػز (خَصف،2010 ،
کشاع ٍ دبسیغ1988 ،4؛ ثیکش .)1989 ، 5اػکشا ٍ ٍ6هـوي )1995( 7اظْبس هیداسًذ کِ داًؾ
فشاؿٌبخشی ثِ آًچِ فشد دس هَسد خَیؾ یب دس هَسد ؿٌبخز ثِ عَس کلی هیداًذ هشثَط هیؿَد.
دٍهیي هؤلفِ فشاؿٌبخز یؼٌی سدشثِ فشاؿٌبخشی کبسکشدّبی هشؼذدی داسد کِ ػجبسسٌذ اصً :ظن-
ثخـی فشآیٌذّبی ؿٌبخشی (دبسیغ ٍ خبکَة ،)1980 ،8سٌظین ٍ ًظبسر فکش (کشاع ٍ دبسیغ،
 ،)1988فؼبلیزّبی خَدگشداى (گالٍس ٍ ثشًٍیٌگ ،1990 ،سشخوِ خشاصی .)1376 ،سدبسة
فشاؿٌبخشی اص خْز آگبّبًِ ثَدى ٍ یب ًجَدى ثِ دٍ دػشِ سقؼین هیؿًَذ .اهب اص ثیي ایي دٍ آًچِ دس
سؼلین ٍ سشثیز حبئض اّویز فشاٍاًی اػز ،سدبسة آگبّبًِ فشاؿٌبخز اػز .سدبسة آگبّبًِای کِ ثِ
سٌظین ٍ ًظبسر ثش فؼبلیزّبی ؿٌبخشی هیدشداصًذ ساّجشدّبی فشاؿٌبخشی ًبم داسد.
دس ػول داًؾ فشاؿٌبخشی ثِ ّوشاُ سدبسة آگبّبًِ فشاؿٌبخشی ٍ ًیض ساّجشدّبی فشاؿٌبخشی ،دس
سؼبهل ثب ّوذیگش ثِ کبس هیسًٍذ ٍ ػولکشد ؿٌبخشی سا سحز سأثیش قشاس هیدٌّذ .هیسَاى گفز
ساّجشدّبی فشاؿٌبخشی اص اثشذا سب اًشْبی یک کٌؾ ؿٌبخشی ٍ دس خْز سػیذى ثِ یک ّذف
ؿٌبخشی اػوبل هیؿَد ٍ فؼبل اػزً .قغِ ؿشٍع ػولکشد فشاؿٌبخشی سؼییي ّذف ٍ ثشًبهِسیضی
اػز ،دس خشیبى ػول ًیض ساّجشدّبیی هبًٌذ ّذایز ٍ ًظبسر اخشا هیؿَد ٍ دس كَسر لضٍم ثِ اكالح
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فشآیٌذ ؿٌبخشی فشد کوک هیکٌٌذّ .وچٌیي فشاؿٌبخز ثِ فشد اهکبى هیدّذ سب ثِ اسصؿیبثی اص
سحقق اّذافؾ ثذشداصد.
اهب ػؤال قبثل عشح ایي اػز کِ آیب ػولکشدّبی فشاؿٌبخشی قبثل آهَصؽ ٍ سغییش اػز؟ هحققبى
ٍ ًظشیِ دشداصاى صیبدی آهَصؽ فشاؿٌبخشی سا سٍیکشدی فؼبالًِ ثِ آهَصؽ هیداًٌذ ٍ هؼشقذًذ کِ ایي
آهَصؿْب ثِ داًؾ آهَصاى اهکبى هیدّذ سٍی فؼبلیزّبی ؿٌبخشی خَد سفکش کٌٌذ ٍ سًٍذ یبدگیشی
خَد سا ثْجَد دٌّذ (خَصف .)2010 ،آهَصؽ فشاؿٌبخز ثِ فشد اهکبى هیدّذ کیفیز یبدگیشیاؽ سا
سحز ًظش قشاس دّذ ٍ ثِ خبی سأکیذ ثش چِ آهَخشي ثش چگًَِ آهَخشي سأکیذ هیکٌذّ .ذف ایي
آهَصؽ اًشقبل هحشَی ًیؼز ثلکِ ّذف یبدگیشی ًحَُی آهَخشي اػز .یکی اص هْنسشیي اّذاف
آهَصؽ فشاؿٌبخشی آهَصؽ خَدکٌششلی ٍ خَدآهَصی اػز سب داًؾآهَص ثِعَس هؼشقل ثِ آهَصؽ
خَد ثذشداصد .ثٌب ثِ ًظش لغفآثبدی ( ،)1374آهَصؽ فشاؿٌبخشی ثِهٌظَس کوک ثِ ؿبگشداى ثشای
ػبصهبى دّی الگَّبی فکشی ،سفشبسّبی اخشوبػی ،خَدػٌدی ،سوشیي ؿفبّی ،خَدآهَصی،
خَدسّجشی ،خَدآگبّی ٍ سقَیز خَیـشي كَسر هیگیشد .سحقیقبر الیغ ( ،1983ثِ ًقل اص لغف
آثبدیً ،)1374 ،ـبى داد کِ آهَصؽ ایي ساّجشدّب سأثیش صیبدی ثش کبسثشد آهَخشِّب دس هحیظّبی
عجیؼی یبدگیشی ثِ خبی هیگزاسد.
هحققبى ثِ سأثیش آهَصؽّبی فشاؿٌبخشی دس حیغِّبی هخشلف دػـــز یبفشِاًذ .اص آى خوــلِ
هیسَاى ثِ سحقیقبر خَصف ( ،)2010چی ٍ ّوکبساى ( ،)2010كفشی ٍ هشصٍقی (،)1389
اثَالقبػوی ،گلذَسً ،شیوبًی ٍ قوشی ( ،)1388لی ،سئَ ٍ ثشگیي ،)2009( 1لگ ٍ لَکش،)2009( 2
ػبًگَسا ٍ ػٌلش ،)2009( 3کبدالى ،)2008( 4صاسػی ( ،)2007خجبسی ( ،)1384گبسًش،)1990( 5
هشَلی ( ،)1376دبسیغ ٍ خبکَة ( ،)1985دبسیغ ٍ ّوکبساى ( ،)1984کشاع ٍ دبسیغ ()1988
اؿبسُ ًوَد .دس داخل ایشاى سحقیقبر هشؼذدی دس هَسد اثشثخـی آهَصؽ فشاؿٌبخشی كَسر گشفشِ
اػز کِ ثشخی اص آًْب رکش ؿذُ اػزً .کشِای کِ دس ایٌدب قبثل عشح اػز ایي اػز کِ دس هدوَع
اثشثخـی ایي آهَصؽّب گًَِ ثَدُ اػز ٍ آیب چٌیي آهَصؽّبیی اص سَاى الصم ثشای ثْجَد ػولکشدّبی
هخشلف ثِ خلَف ػولکشد سحلیلی ثشخَسداس ثَدُ اػز .اًدبم چٌیي کبسی هؼشلضم فشاسحلیل
یبفشِّبی دظٍّـی هشثَعِ اػز.
دظٍّؾّبی هشؼذدی ثِ ثشسػی سأثیش آهَصؽّبی فشاؿــٌبخشی ثش ػولکشدّبی سحلیلی
دشداخشِاًذ .ثِ ّویي دلیل دس سالؽ ثشای فْن خبهغ ٍ خلَگیشی اص اسکب كشف ثش ًشبیح یک هغبلؼِ
هٌفشد ٍ یب اص اسکب ثِ ثبصًگشیّبی غیشکوی ٍ یب هجشٌی ثش سٍایز ،فشا سحلیلی اص ًشبیح دظٍّؾّبی
آصهبیـی كَسر خَاّذ گشفز سب ثِ ایدبد یک سلَیش کلی اص ایيگًَِ دظٍّؾّب ثِكَسر هٌظن ٍ
1. Lee, Teo & Bergin
2. Legg & Locker
3. Sungur & Senler
4. Kaplan, A.
5. Gurner, R.
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ػلوی کوک گشدد .دس ٍاقغ فشا سحلیل کوک خَاّذ کشد ٍخَُ سـبثِ ٍ یب سفبٍر سٍؽؿٌبخشی سا دس
ًشبیح چٌذیي هغبلؼِ دظٍّـی یب هذاخلِای دسک کٌین (قبضیعجبعجبیی ٍ ٍدادّیش.)1389 ،
روش
سٍؽ سحقیق هَسد اػشفبدُ ثشای ایي هؼألِ ،فشاسحلیل اػز کِ اص خْز خوغآٍسی دادُّب دس صهشُ
سحقیقبر اػٌبدی هحؼَة هیؿَد .دادُّبی سحقیق ثش اػبع سحقیقبر آصهبیـی اػز کِ سَػظ
هحققیي دیگش اًدبم ؿذُ ٍ دس ایي یک سحلیل هدذد ٍ کلی سٍی آًْب اًدبم هیؿَد .دس ٍاقغ سحلیل
هدذدی سٍی هدوَػِ دادُّبیی کِ قجالً خذاگبًِ هَسد سحلیل قشاس گشفشِ ثَدًذ ،اًدبم ؿذ.
مذل فرا تحلیل :دس دظٍّؾ حبضش فشم ثش ایي اػز کِ ثیي سحقیقبر هَسد هغبلؼِ سفبٍر کیفیز
ٍخَد ًذاسد ٍ ثِ ّویي دلیل اص هذل اثشار ثبثز اػشفبدُ هی ؿَد .دس ایي ساػشب ػؼی ؿذُ هغبلؼبسی
کِ اص خْز کیفیشی هـبثِ ّؼشٌذ ٍ حذاقل هالکّبی الصم سا اص خْز سٍؽؿٌبخشی دظٍّؾ داسًذ،
اًشخبة گشدد.
جامعه و نمونه و شیوه نمونهگیری :خبهؼِی دظٍّـی ایي فشاسحلیل ؿبهل هغبلؼبر هشثَط ثِ سأثیش
آهَصؽّبی فشاؿٌبخشی ثش ػولکشدّبی سحلیلی هیثبؿذ .دس ایي هغبلؼِ ػولکشد سحلیلی ؿبهل:
دیـشفز سحلیلی ،دسک هغلت ،ػولکشد سیبضی ،حل هؼألِ ،دسک هؼٌب ،عجقِ ثٌذی ٍ خَد ساّجشی
دس یبدگیشی دس ًظش گشفشِ ؿذُ اػز .اص عشیق خؼشدَی کبهذیَسشی دس ثبًکّبی اعالػبسی هغشح ٍ
هْن ؿبهل  MAGIRAN ٍ SIDکِ سقشیجبً ًـشیبر ػلوی– دظّـی ایشاى سا دَؿؾ هیدٌّذ ،سؼذاد
 19هقبلِ ثب ٍیظگی هَسدًظش هحقق یبفز ؿذ ٍ ایي سوبهی هقبالسی ثَد کِ ثِ سأثیش آهَصؽّبی
فشاؿٌبخشی ثش ّش یک اص ػولکشدّبی سحلیلی دشداخشِ ثَدًذّ .وگی ایي هقبالر هشثَط ثِ ػبلّبی
 1381سب  1389ثَدًذ .اص ایي هیبى سٌْب  9هغبلؼًِ ،شبیح آهبسی خَد سا ثِ خَثی گضاسؽ کشدُ ثَدًذ
ٍ دادُّبی هَسد ًیبص ثشای هحبػجبر اًذاصُ اثش سا داؿشٌذ .ػٌبٍیي ایي هقبلِّب دس خذٍل ؿوبسُ 1
آهذُ اػز.
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فشاؿٌبخشی داًؾآهَصاى دس ثشًبهِ دسػی ػلَم دٍسُ
ساٌّوبیی

داًـَس-سفشبس-سشثیز
ٍ اخشوبع

1389

داًؾآهَصاى
ساٌّوبیی

228

2

ثشسػی سأثیش آهَصؽ فشاؿٌبخشی ثش دیـشفز سحلیلی
دسع سیبضی

فللٌبهِ ًَآٍسیّبی
آهَصؿی14

1384

داًؾآهَصاى
ساٌّوبیی

118
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داًؾآهَصاى
دثؼشبًی دیش
آهَص

3

سأثیش آهَصؽ فشاؿٌبخشی خَاًذى ثب سٍؽ یبدگیشی
هـبسکشی ( )CRICثش هیضاى دسک هغلت ،سَاًبیی عجق
ثٌذی ٍ دسک هؼٌب سَػظ کَدکبى دیش آهَص

هدلِ ػلَم اًؼبًی ٍ
اخشوبػی داًـگبُ
ؿیشاص

40

1384

95

4

سأثیش آهَصؽّبی فشاؿٌبخشی ثش ػولکشد سحلیلی دسع
سیبضی داًؾ آهَصاى هقغغ ساٌّوبیی

یبفشِّبی ًَ دس
سٍاًـٌبػی

1389

داًؾآهَصاى
ساٌّوبیی

5

سأثیش آهَصؽ ساّجشدّبی فشاؿٌبخشی ثش دسک هغلت
داًؾ آهَصاى

هدلِ سٍاى ؿٌبػی
21

1381

داًؾآهَصاى
دثیشػشبًی

90

6

سأثیش آهَصؽ ساّجشدّبی یبدگیشی هغبلؼِ فشاؿٌبخشی
ثش اًگیضؽ ٍ دیـشفز سحلیلی داًؾآهَصاى

دظٍّـٌبهِ هغبلؼبر
سٍاى ؿٌبػی سشثیشی

1388

داًؾ آهَصاى
دثیشػشبًی

56

7

سأثیش سذسیغ ثؼشِ فشاؿٌبخشی ثش خَدساّجشی دس
یبدگیشی داًـدَیبى هذاسک دضؿکی داًـگبُ ػلَم
دضؿکی اكفْبى

هدلِ ایشاًی اهَصؽ
دس ػلَم دضؿکی

1389

داًـدَیبى
هذسک دضؿکی
اكفْبى

24

8

هقبیؼِ اثش ثخـی آهَصؽ اػٌبدی ٍ آهَصؽ ساّجشدّبی
فشاؿٌبخشی -اػٌبدی ثش دسک هغلت داًؾ آهَصاى ًبسػب
خَاى دخشش

دظٍّؾ دس حیغِ
کَدکبى اػشثٌبئی

1386

داًؾآهَصاى
اثشذایی ًبسػب
خَاى

30

9

سأثیش داًؾ فشاؿٌبخشی ٍ آهَصؽ سٍؽ خَد دشػـگشی
ّذایز ؿذُ ،ثش ػولکشد حل هؼألِ کَدکبى :یک
سٍیکشد فشآیٌذگشا

هدلِ سٍاىؿٌبػی

1381

داًؾآهَصاى
ساٌّوبیی

124

الصم ثِ رکش اػز کِ هغبلؼِ ؿوبسُی  3ؿبهل سأثیش آهَصؽّبی فشاؿٌبخشی ثش ػِ ػولکشد دسک
هغلت ،دسک هؼٌب ٍ سَاًبیی عجقِثٌذی ثَد کِّ ،ش یک ،هغبلؼِای خذاگبًِ هحؼَة هیگشدد ٍ ثشای
ّش یک اًذاصُ اثش ثِ دػز آٍسدُ ؿذّ .وچٌیي هغبلؼِ ؿوبسُ ً 9یض ػِ سٍؽ خذاگبًِ فشاؿٌبخشی سا
هَسد ثشسػی ٍ سحلیل قشاس دادُ ثَد کِ ثشای ّش یک اًذاصُ اثش ثِدػز آهذ .ثب ایي سَضیحبر هیسَاى
گفز  13اًذاصُ اثش قبثل هحبػجِ ثَد.
هالکّبی هغبلؼبر اًشخبة ؿذُ دس ایي سحقیق ػجبسراًذ اص:
 -1هقبالر چبح ؿذُ ثیي ػبلّبی  1380سب 1390
 -2عشح هغبلؼِ آصهبیـی ثبؿذ.
 -3دس ایي هغبلؼبر هشغیش هؼشقل آهَصؽ ساّجشدّبی فشاؿٌبخشی ٍ هشغیش ٍاثؼشِ ػولکشدّبی
هخشلف سحلیلی ثبؿذ.
ً -4شبیح آهبسی خَد سا ثِ خَثی گضاسؽ کشدُ ثبؿٌذ ٍ دادُّبی هَسدًیبص ثشای هحبػجبر اًذاصُ اثش سا
داؿشِ ثبؿذ.
سوبهی هغبلؼبر ثبصًگشی ٍ ٍاسد ؿذُ دس ایي فشا سحلیل اص عشحّبی آصهبیـی ثشای هٌبػجبر ػلی
ثیي آهَصؽ ساّجشدّبی فشاؿٌبخشی ٍ دیـشفز دس ػولکشدّبی هخشلف سحلیلی ؿبهل دیـشفز
سحلیلی ،دسک هغلت ،ػولکشد سیبضی ،حل هؼألِ ،دسک هؼٌب ،عجقِثٌذی ٍ خَدساّجشی اػشفبدُ
کشدُ اًذ .ثٌبثشایي دس سوبهی ایي هغبلؼبر هشغیش هؼشقل آهَصؽ ساّجشدّبی فشاؿٌبخشی ٍ هشغیش
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ٍاثؼشِ ػولکشدّبی هخشلف سحلیلی اػز .هشغیشّبی ٍاثؼشِ کِ ثِػٌَاى هؼیبسّبیی ثشای ثشآٍسد ٍ
اًذاصُگیشی اًذاصُ اثش سؼشیف ؿذًذ ،دس قبلـت سفـبٍرّبی اػشبًذاس ؿذُ ثیي هیبًگیيّبی گشٍُ
کٌششل ٍ آصهَى ثشای دیـشفز دس ػولکشدّبی سحلیلی ػولیبسی ؿذًذ .ثِػالٍُ دس هغبلؼبسی کِ
هیبًگیيّب دس ًشبیح دادُ ًـذُ ثَد اص  F ٍ tاػشفبدُ گشدیذ.
دادهها و شیوه تحلیل آنهاّ :ذف ایي فشاسحلیل ثشآٍسد اثشار کلی ثشًبهِّبی آهَصؽ ساّجشدّبی
فشاؿٌبخشی ثش ػولکشدّبی هخشلف سحلیلی اػز .دس ایي هغبلؼِ ثِهٌظَس سؼییي ٍ اًذاصُگیشی کوی
اثشار ثشًبهِّب ،اص یکی اص سٍؽّبی سشکیت آصهَىّب ثِ ًبم آصهَى هیبًگیي  pاػشفبدُ گشدیذّ .ذف
سٍؿْبی سشکیت آصهَى ّب ،ثِ دػز آٍسدى یک خالكِ ٍ سشکیت کلی اص آصهَى فشضیِ اػز .ثِ ایي
دلیل آصهَى هیبًگیي  pسا ثشای ایي فشاسحلیل اًشخبة ًوَدین چشا کِ ایي آصهَى ػالٍُ ثش داؿشي
هحبػجبر ػبدُ ،ثشای فشاسحلیلی کِ سؼذاد هغبلؼبر آى دس ًوًَِ ًِ ،خیلی کن ثبؿذ ٍ ًِ خیلی صیبد
هٌبػت اػز.
ػالٍُ ثش ایي ،ثشای آًکِ ثیٌـی دسثبسُ قذسر اثش ًیض ثِ دػز آٍسدُ ؿَد ،اًذاصُ اثش سا ثب سٍؽ
اًذاصُ اثش کَّي کِ دس صهشُ ػبدُسشیي ساُّبی هحبػجِ اًذاصُ اثش ثش اػبع سفبٍر هیبًگیيّبػز ،دس
خلَف هشغیشّبی هذاخلِگش (آهَصؽ ساّجشدّبی فشاؿٌبخشی) ٍ هشغیشّبی ٍاثؼشِ (اًَاع
ػولکشدّبی سحلیلی) ثِ دػز آهذ .ثِ ػالٍُ ثشای هغبلؼِ ؿوبسُ  7 ٍ 3کِ هیبًگیيّب گضاسؽ ًـذُ
ثَد اص  t ٍ Fثشای ثِدػز آٍسدى  dهشٌبػت ٍ هشفبٍر ثب ثقیِ اػشفبدُ ؿذ .دغ اص ثِدػز آٍسدى
اًذاصُ اثش  dثشای ّش یک اص هغبلؼبر اًشخبة ؿذُ دس گشٍُ ًوًَِ ،هیبًگیي اًذاصُ اثشّب گشفشِ ؿذ سب
آهبسُ کلی فشا سحلیل (هیبًگیي ٍصًی اًذاصُ اثش) ثِ دػز آیذ.
*روایی و اعتبار :دس هغبلؼبر سشکیجی ٍ فشاسحلیلی هؼوَالً دٍ ػؤال اػبػی دس خلَف سٍایی
( )Reliabilityهغشح هیؿَد (قبضی عجبعجبیی ٍ ٍدادّیش:)1389 ،
 -1ثِ ٌّگبم اخشای یک فشاسحلیل سب چِ اًذاصُ یک فشاسحلیلگش هؼشقل ٍ ثذٍى اسصؽ داٍسی،
هَقؼیز هغبلؼبر ٍ دظٍّؾّبی ٍاحذ سا ثِ ؿکل هـبثِ ٍ یک ػــَیِای سؼییيکشدُ یب اسصؿیبثی
هیکٌذ؟ (ثبصیبفز دزیشی ًشبیح قضبٍر یب اسصؿیبثی).
 -2ثِ ٌّگبم اًدبم یک دظٍّؾ فشاسحلیلی ،گشدآٍسی هغبلؼبر دظٍّـی یب هذاخلِای ثشای اّذاف
ثبصًگشی ٍ سشکیت ،ثِ چِ هیضاى اص خبهؼیز یب سوبهیز کبفی ثشخَسداس اػز .یؼٌی آثبس گشدآٍسی ؿذُ
سب چِ حذ خبهؼِ ٍ ثؼٌذُ ثِ ًظش هیسػٌذ.
دس ایي ساػشب داؿشي فشآیٌذ هٌؼدن ٍ دبیذاس سٍؽ ؿٌبخشی ،هیسَاًذ ثِ ثبصیبفزدزیشی ًشبیح
قضبٍر یب اسصؿیبثی سحقیق کوک ًوبیذ .دس دظٍّؾ حبضش ثش داؿشي فشآیٌذ هٌؼدن ٍ دبیذاس سٍؽ
ؿٌبخشی ،ػؼی ؿذُ اػز ٍ سکسک هشاحل اًدبم فشآیٌذ فشاسحلیل ،هالکّبی اًشخبة هغبلؼبر،
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سٍؽّبی ثِدػز آٍسدى اًذاصُ اثشّب ٍ سحذیذ هغبلؼِ هَسدًظش قشاس گشفشِ اػز .ثٌبثشایي ثِ ًظش هی-
سػذ ،دس كَسر اًدبم دظٍّؾ سَػظ هحققیي دیگشً ،شبیح سحقیق ثبثز ثوبًذ.
اػشجبس دسًٍی دس فشاسحلیل ثِ کیفیز هغبلؼبر اًشخبة ؿذُ ثشهیگشدد (قبضی عجبعجبیی ٍ ٍ
دادّیش .)1389 ،دس ایي خلَف ،خغبّب ،ثیثلیشسی آصهبیـگش ،سلبدفیػبصی ،هـبّذار ،حدن
ًوًَِ ،اػوبل کٌششل کبفی ثشای ثجز خغبّب ٍ یب سقلتّبًَ ،ع هشغیش ٍاثؼشِ یب هؼیبس ،سَسؽّب یب
اؿشجبّبر چبدی ٍ هَاسدی خض ایٌْب سا هیسَاى دس صهشُ هؤلفِّب ٍ یب ػَاهلی قشاس داد کِ هیسَاًٌذ
کیفیز عشح دظٍّـی یب آصهبیـی ٍ یب کیفیز سٍؽ ؿٌبخشی سا سحز سأثیش قشاس دٌّذ (اقشجبع اص
ّوبى هٌجغ) .ثذیي هٌظَس دس دظٍّؾ حبضش ،اص آٍسدى هغبلؼبسی کِ داسای گضاسؿْبی ًبهٌبػجی ًجَدُ
یب اص خغبّبی هَخَد دس حدن ًوًَِ ،سلبدفی ػبصی ٍ یب سٍؿی ثشخَسداس ثَدُاًذ ،كشف ًظش ؿذُ
اػز .ثِ ّویي ػجت سؼذاد  19هقبلِ دس اسسجبط ثب هَضَع سأثیش آهَصؽّبی فشاؿٌبخشی ثش ػولکشد
سحلیلی یبفز ؿذ اهب سٌْب  9هغبلؼِ ،اًشخبة گشدیذ.
*سوگیری انتشار :خغبّبی هشثَط ثِ ػَگیشی اًشـبس هیسَاًذ ؿبهل اًشـبس ًشبیح هثجز ٍ ػذم
اًشـبس ًشبیح هٌفی ثبؿذ یب ٍصى دادى ًشبیح ّوِ هغبلؼبر هشثَط ثِ ثشسػی یک دشػؾ دظٍّـی
ٍاحذ ثِ عَس یکؼبى دس حبلی کِ هوکي اػز هیبى آًْب اص لحبػ کیفی سفبٍر فبحـی ٍخَد داؿشِ
ثبؿذ ٍ هَاسدی ًظیش ایي (َّهي .)1387 ،ثشای دیـگیشی اص ایي سَسؽ اًشـبس هَاسد صیش دس دظٍّؾ
حبضش سػبیز گشدیذُ اػز (ثش گشفشِ اص َّهي:)141 :1387 ،
 -1هحذٍد کشدى دظٍّؾ سٌْب ثِ دٍ هشغیش آهَصؽ فشاؿٌبخز ٍ ػولکشد سحلیلی سب دبساهششّب
اص یکذیگش هؼشقل ثبؿٌذ.
 -2اًشخبة هغبلؼبسی ثب دادُّب ٍ گضاسؽّبی کبهل
 -3اًشخبة هغبلؼبسی کِ حدن ًوًَِ سا گضاسؽ کشدُ ثبؿٌذ.
یافتهها
خذٍل  ،2سَكیفی اص ؿبخقّبی آهبسی هغبلؼبر كَسر گشفشِ ؿبهل هیبًگیي گشٍُّبی آصهبیـی ٍ
کٌششل ،اًحشاف هؼیبس کلی ٍ هؼٌبداسی ّش هغبلؼِ سا ًـبى هیدّذ .دس ػشَى ػوز چخ خذٍل ًیض
اًذاصُ اثش ّش هغبلؼِ ًـبى دادُ ؿذُ اػز .هغبثق ثب فشهَل آصهَى هیبًگیي  ٍ pثب سَخِ ثِ ػغح
هؼٌبداسی دس ّش هغبلؼِ کِ دس خذٍل  2آهذُ اػز Z ،ثشای آصهَى هیبًگیي  6/156ثِدػز آهذ کِ
ثِ لحبػ آهبسی هؼٌیداس اػز ( .)p<0/01یؼٌی فشم كفش هجٌی ثش ایٌکِ آهَصؽّبی فشاؿٌبخز ثش
ػولکشدّبی سحلیلی هؤثش ًیؼشٌذ ،ثب اعویٌبى ثبالیی سد هیؿَد.
خذٍل  2ضوي اسائِ خالكِای اص ًشبیح کؼت ؿذُ دس ایي فشا سحلیل ،ػیوبیی کلی اص اًذاصُ اثـش
آهـَصؽّبی فشاؿٌبخشی ثش اًَاع ػولکشدّبی سحلیلی اص ػبل  81سب ػبل 90سا ًـبى هیدّذ .ثب
سَخِ ثِ اًذاصُ اثشّبی ثِدػز آهذُ ،هیبًگیي ایي اًذاصُّب  2/16ثِدػز آهذ کِ اًذاصُ اثش ثبالیی
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اػز .ثٌبثـشایي هیسَاى گفز آهَصؽّبی فشاؿٌبخشی ٍ 2/16احذ اًحشاف اػشبًـذاسد ػولـکشدّبی
سحلـیلـی سا ثـْـجَد هـیثخـٌذ .ثب هؼبدل فشم کشدى هشَػظ  dثب هقبدیش  zدس یک هٌحٌی سَصیغ
ًشهبل ،ػغح سحز دَؿؾ هٌحٌی ًشهبل  0/98خَاّذ ثَد .یؼٌی  98دسكذ افشاد گشٍُّبی آصهبیـی
سحقیقبر اًدبم ؿذُ (هشثَط ثِ آهَصؽ فشاؿٌبخز) ،ػولکشدی سحلیلی ثْششی ًؼجز ثِ گشٍُ
کٌششل داؿشِاًذ .ایي ًشیدِ ثب ًشیدِای کِ اص ساُ آصهَى هیبًگیي  pثِدػز آهذ ًیض ّوبٌّگ اػز.
جذول  :2نتایج  9مطالعه برای بررسی اثرات آموزش فراشناخت بر پیشرفت در عملکردهای تحصیلی
هغبلؼِ

کٌششل

آصهبیـی

p

Ơp

اًذاصُ اثش

1

13/00

15/25

0/001

0/25

9

2
4
5
6
8

13/08
11/15
6/98
12/18
4/85
5/28
5/28
5/28

14/23
13/58
14/53
13/20
9/4
5/59
6/84
8/81

0/02
0/001
0/001
0/033
0/001
0/01
0/01
0/01

2/67
3/734
2/325
1/679
1/704
0/96
0/86
0/902

0/429
0/650
3/247
0/600
2/670
0/322
1/813
3/91

9A
9B
9C

هغبلؼبسی کِ ثشای هحبػجِ  ،dهیبًگیيّب سا ًذاؿشٌذ.

t

F

p

n1=n2

اًذاصُ اثش

3A

3/39

-

0/0001

20

1/072

3B

3/62

-

0/0001

20

1/144

3C

2/001

-

0/0001

20

2/001

7

-

9/89

0/005

12

1/283

 = 2/1647هشَػظ d

 = 0/0071هشَػظ p

بحث و نتیجهگیری
ثب سَخِ ثِ سحقیقبر صیبدی کِ دس هَسد اثشثخـی آهَصؽ فشاؿٌبخز دس ػولکشدّبی هخشلف سٍاًی ٍ
سشثیشی كَسر گشفشِ اػز ،خوغثٌذی ٍ اًدبم یک سحلیل کلیسش ضشٍسی ثَد .لزا ّذف دظٍّؾ
حبضش اًدبم یک فشا سحلیل دس هَسد اثشثخـی آهَصؽّبی فشاؿٌبخشی دس ػولکشدّبی سحلیلی
هخشلف فشاگیشاى ایشاًی ثَد .ایي فشا سحلیل ًیض ؿَاّذی دال ثش ایٌکِ ایي آهَصؽّب دس ایشاى
هَفقیزآهیض ثَدُاًذ اسائِ هیدّذ .ثش اػبع یبفشِّبی ایي فشا سحلیل آهَصؽ ساّجشدّبی فشاؿٌبخشی
دس دیـشفز ٍ ثْجَد ػولکشدّبی سحلیلی هَفق ثَدُ اػز ٍ  98دسكذ افشاد گشٍُّبی آصهبیـی
سحقیقبر اًدبم ؿذُ ،ػولکشدی سحلیلی ثْششی داؿشِاًذً .شبیح ایي فشا سحلیل هجشٌی ٍ ّوخَاى ثب
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ًشبیح سحقیقبر خجبسی ( ،)1384دّقبى ،اهیشی ٍ هَلَی ( ،)1386ػشاج خشهی ،ثشٍهٌذًؼت ٍ یگبًِ
دٍػز ( ،)1389كبلحی ،کشیوی ،ػیف ٍ دالٍس ( ،)1381كفشی ٍ هشصٍقی ( ،)1389ػغبس خبهٌِ ٍ
ػیف ( ،)1388فَالدچٌگ ( )1384اػز کِ ّوگی دس هَسد اثشثخـی آهَصؽّبی فشاؿٌبخشی دس
اثؼبد هخشلف ػولکشدّبی سحلیلی اػز.
ثش ایي اػبع هیسَاى گفز ،ثشًبهِّبی آهَصؿی فشاؿٌبخز هیسَاًذ هٌجغ ثب اسصؿی ثشای ثْجـَد
سـَاًـبیـیّبی سحلیلی فشاگیشاى ثبؿذ .آهَصؽ فشاؿٌبخشی ثِ داًؾآهَصاى کوک هیکٌذ سب دس
یبدگیشی فؼبلسش ثبؿٌذ ٍ ثِ دسک ثیـششی دس هَسد هحشَی دػز یبثٌذ .ثشای ػولکشد ثْشش ،داًؾ-
آهَصاى ًِ سٌْب ثبیذ اص ساّجشدّبی هشؼذدی آگبُ ثبؿٌذ ،ثلکِ ثبیذ ثذاًٌذ دس کدب ٍ چگًَِ اص یک
ساّجشد اػشفبدُ ًوبیٌذ .ثؼیبسی اص داًؾآهَصاى ثب ػولکشد دبییي داسای ًقق فشاؿٌبخشیاًذ .یؼٌی
ایٌکِ ػلیسغن داؿشي داًؾ دبیِ یک سؿشِ ًویداًٌذ کِ اص آى داًؾ چگًَِ اػشفبدُ کٌٌذ .آهَصؽ-
ّبی فشاؿٌبخشی ثِ داًؾ آهَصاى اهکبى هیدّذ سٍی فؼبلیزّبی ؿٌبخشی خَد سفکش کٌٌذ ٍ سًٍذ
یبدگیشی خَد سا ثْجَد دٌّذ .آهَصؽ فشاؿٌبخز ثِ فشد اهکبى هیدّذ کیفیز یبدگیشیاؽ سا سحز
ًظش قشاس دّذ ٍ ثِ خبی سأکیذ ثش چِ آهَخشي ثش چگًَِ آهَخشي سأکیذ کٌذّ .ذف ایي آهَصؽ اًشقبل
هحشَی ًیؼز ثلکِ ّذف یبدگیشی ًحَُی آهَخشي اػز .یکی اص هْنسشیي اّذاف آهَصؽ
فشاؿٌبخشی آهَصؽ خَدکٌششلی ٍ خَدآهَصی اػز سب داًؾآهَص ثِعَس هؼشقل ثِ آهَصؽ خَد
ثذشداصد.
ػلز هْن اثشثخـی ایي آهَصؿْب ًیض ثِ خبعش آهَصؽ اػوبل فشآیٌذّبی ًظبسسی ٍ هذیشیشی اػز
کِ سٍی فشآیٌذّبی ؿٌبخشی اػوبل هیگشدد .دس كَسسی کِ ساّجشدّب ٍ فشآیٌذّبی ؿٌبخشی قَی ّن
دس اخشیبس داؿشِ ثبؿین اهب ثِ خَثی آى سا هذیشیز ًکٌین ،دس هَسد اثشثخـی آًْب ثبیذ سشدیذ داؿشِ
ثبؿینً .ظبسر ثِ اػٌقبد کشاع ٍ دبسیغ ( )1388ػٌلش هْن فشآیٌذّب ؿٌبخشی ٍ هذیشیز ؿٌبخز
اػز ٍ آهَصؽ چٌیي هْبسرّبیی ػولکشدّب سا ثْجَد هیدّذ .ایي فشآیٌذّب ثِ اػشقبد فالٍل ،قجل،
ضوي ٍ دغ اص یبدگیشی فؼبل هیؿًَذ ٍ ػولکشدّبی ؿٌبخشی سا ثْجَد هیدٌّذ .ثِ ثبٍس ٍ هجشٌی ثش
ًشبیح دظٍّؾ اػَاًؼي ( )1990سَاًبیی فشاؿٌبخشی هؤثشسش اص ػَاهلی چَى َّؽ دس ثْجَد ػولکشد
ؿٌبخشی هثل حل هؼألِ اػز.
آهَصؽّبی فشاؿٌبخشی هی سَاًذ هٌبثغ هفیذی ثشای هؼلوبى ثبؿذ سب آهَصؽ خَد سا ثشاػبع
ساّجشدّبی فشاؿٌبخشی ٍ اكَل فشاؿٌبخز سذاسک ثجیٌٌذ .اص ًشبیح دظٍّؾّب هیسَاى اػشٌجبط کشد
کِ اكالح ثشًبهِّبی سشثیز هؼلن ٍ سشثیز هذسع ضشٍسی ثِ ًظش هیسػذ سب هشثیبى ٍ هؼلوبًی داؿشِ
ثبؿین کِ ثِ اّویز کبسثشد ایي ساّجشدّب دس ساػشبی سشثیز داًؾآهَصاًی خَدسٌظین ٍ خَدساّجش دی
ثشدُ ٍ ثشَاًٌذ اص ساّجشدّبی فشاؿٌبخشی دس سذسیغ خَد اػشفبدُ ًوبیٌذ .ثب سَخِ ثِ اثشثخـی کلی
ایي آهَصؽّب ،ثشًبهِسیضی دس ایي صهیٌِ ٍ سْیِ ثشًبهِّب ٍ سٍؽّبی سذسیغ ،یبدگیشی ٍ ثشًبهِسیضی
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ٍ کشبة ًَیؼی هجشٌی ثش فشاؿٌبخز ،ػشهبیِگزاسی ثب اسصؿی اػز کِ هیسَاًذ هَسد اػشفبدُ دػز
اًذسکبساى سؼلین ٍ سشثیز قشاس گیشد.
ایي سحقیق فقظ ثِ فشا سحلیل اثش ثخـی آهَصؽ فشاؿٌبخز دس ػولکشدّبی سحلیلی دشداخز ،ثب
سَخِ ثِ هغبلؼبر هخشلف كَسر گشفشِ دس ػبیش صهیٌِّبی سٍاًی ٍ سشثیشی ،دیـٌْبد هیؿَد
هحققبى آیٌذُ فشاسحلیلی دس هَسد اثشثخـی ایي آهَصؽّب دس دس ػبیش حَصُّبی سٍاًی ٍ سشثیشی
ّوچَى ػالهز سٍاًی ،افؼشدگیً ،بسَاًیّبی یبدگیشی اًدبم دٌّذ.
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