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چکیده
پیشرفت های عصر جديد اهمیت يادگیری را بیشازپیش برجسته ساخته است و اين امر بیش از قبل آموزش
راهبردهااای يااادگیری خشااناختی و فراشااناختی را ماایطلبااد هاادا از پ ا وهش اعاار تعیااین رابطااه بااین
راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطالع جويی اعضای هیاتت علمای ساازمان تقایااات ،آماوزش و
ترويج کشاورزی بوده است روش پ وهش اعر پیمايشای از ناوع توفایای اسات نموناهگیاری پا وهش
اعر از نوع نمونهگیری ا تمالی طباهای است و از هر گروه از اعضای هیتت علمای کاه در ياو موسساه
مشغول باه کاربودناد ،نموناه ای انتخاا گردياده اسات در ايان پا وهش جدات گاردآوری دادههاا از دو
پرسشنامه به شرح زير استااده گرديد 0 :پرسشنامه راهبردهای يادگیری و مطالعه  2پرسشانامه رفتاار اطاالع
جويی .برای بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطاالعجاويی از عاريه همبسات ی
پیرسون استااده شد نتايج بهدستآمده نشان داد که عاريه همبسات ی باین راهبردهاای شاناختی باا رفتاار
اطالعجويی اعضای هیتت علمی برابر با  r= 1/165میباشد که با توجه به ماادار  p=1/29مایتاوان گاات
رابطه مثبت و معناداری وجود نداشت بین راهبردهای فراشناختی با رفتار اطالعجويی اعضای هیاتت علمای
خ P=1/12 ، r=1/021رابطه مثبت و معناداری وجود داشت اين بدان معناست کاه باا افااايش راهبردهاای
فراشناختی اعضای هیتت علمی ،رفتار اطالعجويی آنها نیا افاايش پیدا کرده است؛ بنابراين پرساش افالی
پ وهش در شاخص راهبردهای شناختی رد شد اما در شاخص راهبردهای فراشناختی تتيیاد شاده اسات باه
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عبارتی بین راهبردهای شناختی با رفتار اطالعجويی اعضاای هیاتت علمای رابطاه معنااداری وجاود نداشات
در الیکه بین راهبردهای فراشناختی و رفتار اطالعجويی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت

واژگان کلیدی :آموزش و ترویج کشاورزی ،راهبردهای شناختی ،راهبردهای فراشناختی ،رفتار
اطالع کاوی ،سازمان تحقیقات

مقدمه
بشر همواره به دنبال کشف پديدههای اطراا خود است انسانهاا در زنادگی فعالیاتهاای
مختلای انجام میدهند که انجام آنها بادون داشاتن شاناخت و درد پديادههاای پیراماون
میسر نخواهد بود برای دساتیابی باه ايان شاناخت باه اطالعاات نیااز اسات و اطاالعجاويی
بااهعنااوان يکاای از بنیااادیتاارين نیازهااای بشاار باارای پیشاارفت مطاارح ماایشااود در فراينااد
اطالعجويی ،فرد با مشاهدهی کمبود در دانش خود ،جستجوی آگاهاناه بارای اطالعاات را
آغاز میکند در بیشتر اوقات اين فرايند ،پويا و متغیر است و تاا انادازهی زياادی باه فاردی
بساات ی دارد کااه در پاای اطالعااات اساات برخاای افااراد جسااتجوی خااود را طاارحريااای و
ساختاردهی میکنند اما برخی دي ر اطالعات را بادون برناماهرياای گاردآوری مایکنناد
دلیل اين تااوت ها ممکن است در بستری که اطالعات در آن جريان دارد و نیا در فرايندها
و نیازهای درونی شخص ريشه داشته باشد؛ بنابراين درد وي گیهای شخصیتی میتواند به
تاسیر و تبیین تاااوتهاای موجاود در ال وهاای اطاالعجاويی کماو کناد باهطاورکلی،
شناخت 0درنتیجه پردازش اطالعات توسط اشخاص افل میشود و شناخت افالشاده
نیا بر نقوه تاسیر اطالعات بهدستآمده ،تتثیر میگذارد بهعبارتدي ر ،شاناخت باا نقاوه
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کسه اطالعات از جدان ،شیوه بازنمايی اين اطالعات و تبديل آن باه داناش ،نقاوه رخیاره
آن و شیوه استااده از آن بهمنظور جدتدهی به رفتارها سروکار دارد خسولسو0330 ،
بنابراين ،هر شایوهای کاه باه پاردازش اطالعاات کماو کناد ،درواقا باه ياادگیری و
يادآوری کمو میکند اين شیوهها با نام روشها يا مدارتهای يادگیری ،يا بهطور دقیا -
تر راهبردهای شناختی و فراشناختی نامگذاری شدهاند

1. Cognition

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار ...

راهبردهای شناختی و فراشناختی
عاملی که در رشد انسان ناش به ساايی دارد ،قدرت تاکر انسان است تاکار ،پاياه و بنیاان
یات انسان را تشکیل میدهد آنچه انسان در طول قرنهای متمادی به وجود آورده است،
نتیجه و افل قدرت فکری اوست تاکر مقصول دو عمال شاناختی و فراشاناختی اسات
اعمال شناختی ،شامل آن دسته از فعالیتهای رهنی است که برای معنااساازی ياا جساتو-
جوی معنا به کار میرود و شامل سطوح وسیعی از راهبردهای پیچیده مانند تصامیمگیاری،
ل مسئله و مادوم آفرينی است بهطور سااده ،شاناخت را مایتاوان باهعناوان فراينادها ياا
جريانهايی که به کمو آنها يادگیری ،يادآوری و تاکر فورت میپذيرد تعريف کرد
اعمال فراشناختی ،شامل آن دسته از اعمال رهنی است که معانی تولیدشده ،مدارتها و
راهبردهای شناختی را کنترل و هدايت میکند؛ بهعبارتدي ر ،اعمال فراشناختی عبارتاند
از نظارت بر تالشهای رهنی بهمنظور يافتن يا ساختن معنا و کنترل و هدايت آنهاا افاوً
در فرآيند تاکر تاکیو اعمال شناختی و فراشاناختی از هام دشاوار اسات؛ زيارا هار عمال
تاکر ترکیبی از اعمال شناختی و فراشناختی است؛ يعنی طرا ای ،تولیاد ،نظاارت ،کنتارل،
هدايت و تولیاد معناا فراشاناخت 0باه شاناخت ياا دانساتن دربااره دانساتن گاتاه مایشاود؛
بهبیاندي ر ،فراشناخت عبارت است از داناش فارد دربااره ن اون ی ياادگیری خاودش و
شامل آن دسته از اعمال رهنی است که معانی تولیدشده ،مدارتها و راهبردهای شناختی را
کنترل و هدايت میکند خسیف0314 ،
«راهبرد شناختی 2به هرگونه رفتار ،انديشه ،يا عمل گاته میشود که يادگیرنده در عمن
يادگیری مورداستااده قرار میدهد و هدا آن کمو به فراگیری ،سازماندهای و رخیاره-
هیوم 0441 ،3بهعبارتدي ر منظور از راهبردهاای شاناختی اقادامهاايی هساتند کاه ماا باه
کمو آنها اطالعات تازه را برای پیوند دادن و ترکیه کردن با اطالعات قبال آموختهشده
و رخیرهسازی آنها در افظه درازمدت خيادگیری آماده میکنیم ايان راهبردهاا را مای-
1. Metacognition
2. Cognitive Strategy
3. Weinstein & Hume
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توان در سه دسته کلی تکرار يا مرور ،بساط ياا گساترش معناايی و ساازماندهای قارار داد
منظور از تکرار خمرور عمدتا گاتن يو مطله برای خود با فدای بلناد ياا آهساته اسات
ساده ترين نوع تکرار يا مرور با هدا ن دداری يو موعاوع در افظاه ماوقتی ياا افظاه
کوتاهمدت تا زمان استااده از آن انجام میشود راهبرد گسترش معنايی را میتوان بهعناوان
افاودن معنی به اطالعات تازه ،برای ربط دادن آنها به اطالعات قبال آموختاهشاده تعرياف
کرد به سخن دي ر ،يادگیرنده ،به کمو راهبرد گسترش ،باین آنچاه از قبال مایدانساته و
آنچه قصد يادگیریاش را دارد پل ارتباطی ايجاد میکناد ساازماندهای ،راهبارد شاناختی
دي ری است که در آن يادگیرنده اطالعات را طباهبندی و گروهبندی معنايی میکند زيارا
يادگیری و يادآوری مطالبی که خو سازمان يافتهاند بسیار آسان است خسیف0314 ،
در قیاس با راهبردهای شناختی ،راهبردهای فراشناختی 0شیوههايی هستند بارای نظاارت
بر راهبردهای شناختی و هدايت آنها اين راهبردها را میتاوان در ساه دساته برناماهرياای،
کنترل و نظارت و نظم دهی قرار داد راهبرد برنامهريای شامل تعیین هدا بارای ياادگیری
و مطالعه ،پیشبینی زمان ًزم برای مطالعه ،تعیین سرعت مناسه مطالعاه ،تقلیال ن اون ی
برخورد با موعوع يادگیری و انتخا راهبردهای يادگیری ماید اسات منظاور از کنتارل و
نظارت ،ارزشیابی يادگیرنده از کار خود برای آگاهی ياافتن از ن اون ی پیشارفت خاود و
زير نظر گرفتن و هدايت آن است نظم دهی ،راهبرد فراشناختی دي ری است که انعطااا-
پذيری در رفتار يادگیرنده را موجه میشود و به او کمو میکند تا هر زماان کاه بارايش
عرورت داشته باشد روش يادگیری خود را تغییر دهد خسیف0314 ،
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رفتار اطالعجویی
رفتار اطالعجويی دًلت بر روند جستجوی هدفمند اطالعات دارد که توساط پ وهشا ران
در تعامل با سیستمهای اطالعاتی مختلف به کار میرود و اغله با فرايند ل مسئله عاالنای
موردقیاس قارار مایگیارد کاه در ايان فرايناد ،فارد باا مشااهدهی کمباود در داناش خاود،
جستجوی آگاهانه برای اطالعات را آغاز میکند رفتار اطالعجويی شامل پنج بعاد داوری
ربط ،زمان بهعنوان عاملی ان یااننده ،تتيید دانش پیشاین ،خلا انديشاههاای ناوين و تاالش
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1. Metacognitive Strategy

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار ...

برای جستجوی اطالعات است منظور از داوری ربط ،داوری درباره مربوط بودن اطالعاات
بهدستآمده از طري کاوش در منب اطالعات است بُعد زمان شامل واکنشی است که فارد
نسبت به اعطرا خود هن ام کااوش در منبا اطالعااتی ،بر ساه زماان نشاان مایدهاد
شايانرکر است که اين عامل ،هم میتواند در فرايند کاوش ناشی بازدارناده داشاته باشاد و
هم ناشی پیش برنده ،در اينجا ناش پیش برندگی خان یاشی زمان در فرايند کاوش مطارح
است تتيید دانش پیشین به معنی اتکا به دانش پیشین و فادان ناوآوری و کااوش فارد اسات
منظور از خل انديشههای نوين ،نوآوری فرد در وزه فعالیت خويش است .اين بعُد از رفتار
اطالعجويی اشاره به خالقیت دارد و اتکای فرا باه داناش پیشاین را ماردود مایشامارد.

تالش برای کاوش اطالعات ،بُعد دي ری از رفتار اطالعجويی است که تالش فرد در تعامال
باا منبا اطالعااات ،بارای بااه دساات آوردن اطالعاات موردنیازشاان را شااامل ماایشااود
خهاينستروم2111 ،0
درفورتیکه فرايناد اطاالعجاويی از طريا ياو نظاام رخیاره و بازياابی اطالعاات را
بهعنوان قسمتی از يو فرايند شناختی در نظر ب یريم میتوان گات :نظرياههاای مرباوط باه
فرايند شناخت در امر بازيابی اطالعات ،بار فراينادهای رهنای متمرکاا اسات و باه نقاوهی
رخیره ،بازيابی و استااده از اطالعات در يو فرايند يادگیری مایپاردازد از ساوی دي ار،
ساختار دانش قبلی ما بر روشی که از طري آن اطالعات جدياد را دريافات و ادراد مای-
کنیم تتثیر میگذارد؛ بناابراين تاااوت در تصاورات افاراد از داناش و داناش واقعای آنهاا
غیرعادی نیست تااوتهای فردی مربوط به سابوهاای شاناختی و رويکردهاای مطالعاه و
يادگیری ،در جستجوی پاي اههای اطالعاتی ،اينترنتی و مقیطهای مجازی ناش دارناد باه
عبارتی ،افارادی کاه تمايال دارناد داناش خاود را بایشازانادازه بارآورد کنناد باه کااوش
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اطالعات کمتری میپردازند و درنتیجه ،تصمیمهای خود را در بساتری ناکاافی مایگیرناد
ترديد شناختی که در موقعیتهای ناآشنا و به هن ام مواجده با مسائل ناملموس رخ میدهاد
ناشی از قضاوتهای عاالنی و فکری فرد از سطح دانش ًزم و روند پیشرفت کارهاست و
ترديد عاطای ناشی از بدبینی و ن رانای اسات بارای درد درساتی از رفتاار اطاالعجاويی
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عروری است که توجه بیشاتری باه فراينادهای روانشاناختی کااربران و اساتاادهکننادگان
داشته باشیم در فرآيند کاوش اطالعات ،به جدات تعامال باا منااب کااوش کاه برگرفتاه از
دانش پیشین و اطالعات مرتبط است ،يادگیری و يادآوری موعوعها در افظه کوتاهمدت
طباهبندی و گروهبندیشده و نیا اطالع جويان با داشتن نظم و برنامهريای و کنترل در بستر
اطالعجويی شناخته میشوند

پیشینه پژوهش
راهبردهای شناختی و فراشناختی ،موعوع پاياننامهها و رسالههای زيادی قرار گرفته اسات:
وا دی خ ، 0336موسويان ساريجانلو خ ، 0313ريری خ ، 0315اانی خ ، 0316نصرالدیان
مجاارد خ ، 0316کااوثری خ ، 0341مقماادر یمی خ ، 0341طااال زاده خ ، 0341ر یماای فاار
خ 0340پ وهشهای انجاامگرفتاه در زمیناه راهبردهاای شاناختی و فراشاناختی نشاان داده
است که اين راهبردها پیشرفت تقصیلی را بدبود مایبخشاند باهعناوانمثاال نتاايج يافتاههاا
اکی از اين بود دانشآموزانی که در تالش برای ياادگیری بیشاتر از راهبردهاای شاناختی
استااده میکردند ،نسبت به دانشآموزانی که به استااده از ايان راهبردهاا تماايلی نداشاتند،
دارای عملکرد تقصیلی بدتری بودند خپینتريچ و دگروت0441 ،0
در میان راهبردهای شناختی ،پ وهش ران بسط دهی را مدمترين راهبرد مایدانناد ،زيارا
اين راهبرد موجه ارتباط آموختههای جديد با آموختههای قبلی و غنای شادن داناش مای-
شود خواينستاين و ماير 1989 ،بیان کردند از میان ساه راهبارد مارور رهنای ،بساط دهای و
سازماندهی ،راهبرد بسط دهی بیشترين رابطه معنادار را با پیشرفت تقصیلی نشان مایدهاد
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در رابطه با اين نتايج میتوان گات دانشآموزان موف راهبرد بساط دهای را باه شایوههاای
مختلف به کار میگیرند و از اين طري فرآيند يادگیری به نقو مطلو تری شکل میگیارد
و موجه افاايش سرعت و میاان يادگیری میشود
کاادايی خ 0315در پ وهشاای تقاات عنااوان اثربخشاای نناادوجدی درمااان ًزورس و
آموزش مدارت های مطالعه بر کاهش اعطرا امتقان داناشآماوزان پسار دبیرساتان شادر

1. Pint Rich & De Groot

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار ...

گرگان ،نشان داد که هر دو روش در کاهش اعطرا امتقان اثربخشتر از عدم فادان آن
در گروه کنترل بود
فتا ی خ 0313در پ وهشی آزمايشی ،به ماايساه راهبردهاای شاناختی و فراشاناختی در
نظام يادگیری مبانی  ICTهنرجويان دختر سال دوم هنرستانهای کرمانشاه پرداخت و به ايان
نتیجه دست يافات کاه باین گذرانادن دوره آموزشای راهبردهاای شاناختی و فراشاناختی و
عملکرد يادگیری دانشآموزان تااوت معناداری وجود دارد نتايج اين پا وهش باهروشانی
نشان میدهد که رفتار راهبردی ،يادگیری را افاايش میدهد
سعید ،زارع ،موسی پور ،سرمدی و هرمای خ ، 0314در پ وهش خود به بررسی ارتبااط
کاااربرد راهبردهااای شااناختی ،فراشااناختی و تعااامالت بااا پیشاارفت تقصاایلی دانشااجويان
کارشناسی دانش اههای مجازی پرداختند يافتههای بهدستآمده از ايان پا وهش ااکی از
ارتباط معنادار راهبردهای شناختی ،فراشاناختی و تعاامالت در مقایط مجاازی باا پیشارفت
تقصیلی است همچنین ،شاخصهايی که بیشترين توان پایشبینای در تعاامالت و پیشارفت
تقصیلی را دارد ،تعامل استاد با يادگیرنده و در راهبردهای شناختی و فراشناختی طرا ای و
برنامهريای است
پرويا خ ، 0341به بررسای رابطاه راهبردهاای شاناختی و فراشاناختی باا میااان موفایات
تقصیلی دانش آموزان شدری و روستايی ماط متوسطه پرداخت يافتهها نشان میدهاد کاه
باین اساتااده از راهبردهاای فراشاناختی و معادل رابطاه مثبات معنایدار وجاود داشات
خ P=1/102همچنین بین استااده از راهبردهای شناختی و معدل نیا رابطاه مثبات معنایدار
مشاهده شد خ P=110/1بین میان ین نمره دانشآموزان شادری و روساتايی در اساتااده از
شدری از هر دو راهبرد بیشتر استااده میکردند .نتايج بهدستآمده نشاان مایدهاد کاه هام
استااده از راهبردهای شناختی و هم استااده از راهبردهای فراشناختی در موفایت تقصایلی
تتثیرگذار است و همچنین مقل سکونت خشدر يا روساتا نیاا در اساتااده از ايان راهبردهاا
مؤثر است ،بهطوریکه دانشآموزان شدری بیش از دانشآموزان روستايی از هر دو راهبرد
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استااده میکنند
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فالحيخدانی خ ، 0341به بررسی تتثیر آموزش راهبردهای شناختی  -رفتاری بر کااهش
اعطرا امتقان دانشجويان دانش اه آزاد اسالمی وا د ياد پرداخت اين پ وهش به روش
شبه آزمايشی از نوع طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل بود .نتايج نشان داد که
در اختالا پیشآزمون و پسآزمون اعطرا امتقان گروهها تااوت معناداری وجود دارد
و بهطورکلی اعطرا امتقان دانشجويان با آموزش راهبردهای شاناختی -رفتااری کااهش
میيابد.

فرايند اطالعجويی/اطالعيابی ،موعوع پاياننامهها و رسالههای مانند اماینپاور خ، 0339
ديلماااانی خ ، 0335نورمقماادی خ ، 0336کیماای خ ، 0333تصااويری قمصااری خ، 0331
مولوی فرد خ ، 0331نوروزی نالکی خ ، 0334روانبخاش خ ، 0311شاربتملکای خ، 0312
رستمیفروشانی خ ، 0312زماانیمیاندشاتی خ 0312و کشااورز خ 0313قارار گرفتاه اسات
بااينوجود ،پ وهشهای اندکی به جنبههای روانشناختی در رفتار اطالعجويی /اطالعياابی
پرداختهاند تندا نمونههايی را که میتوان رکر کرد عبارتاند از:
شربتملکای خ 0312باه تعیاین رفتاار اطاالعياابی اعضاای هیاتت علمای دانشا اه آزاد
اسالمی خوا د علوم و تقایاات تدران پرداخت وی در بخش کونکی از پايانناماه خاود
به جنباههاای روانشاناختی رفتاار اطاالعياابی باهفاورت کلای توجاه کارده ،اماا باه ابعااد
روانشناختی و ناش آن در اطالعجويی اشارهای نکرده است
خسروی خ 0312به بررسای تناساه شخصایت کارشناساان کااوش اطالعاات باا شاغل
اطالعرسانی پرداخت وی وي گیهای ًزم برای کارشناساان کااوش اطالعاات را بررسای
کرد نظريه «پنج عااملی باارن ناورمن» مبناای ايان پا وهش قارار گرفات از  33وي گای
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موردبررسی ،فاط  09وي گی تتيیاد شاد و وي گایهاای سااکت و آرام باودن ،گوشاهگیار
بودن ،مرموز بودن ،کجخلای ،سادت ورزی ،مناایباافی ،لجباازی ،دمادمیمااا باودن،
بیتوجدی ،عصبی بودن ،مضطر باودن ،هیجاانی و ناامطمئن باودن و سااده باودن از دياد
کارشناسان اطالعات رد شد
خسااروجردی خ 0316در پاا وهش خااود بااه بررساای رابطااه شخصاایت و باورهااای
معرفتشناختی با رفتار اطالعجويی دانشجويان کارشناسی ارشد دانش اه تداران پرداخات

66

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار ...

نتايج اکی از آن است کاه باین بارونن اری دانشاجويان خاز ابعااد شخصایت و قضااوت
ربط ،0خل انديشههای نوين ،زمان بهعناوان عااملی بران یاانناده و تاالش بارای جساتجوی
اطالعات خاز ابعاد رفتار اطالعجويی رابطهای مثبت و معنادار وجود دارد همچناین ،از باین
ابعاد باورهای معرفتشناختی نیا بین سازماندهی دانش و قضاوت درباره رباط اطالعاات و
زمان بهعنوان عاملی ان یااننده در جساتجوی اطالعاات رابطاهای مثبات و معناادار مشااهده
گرديد با توجه به نتايج ،میتوان بهطورکلی به اين استنباط پرداخت که بین ابعاد شخصایت
با ابعاد رفتار اطالعجويی دانشجويان کارشناسی ارشد رابطه معناداری وجود دارد

پیشینه پژوهش در خارج
برانچ )0221( 2در پ وهشی با عنوان «بررسی فرآيندهای اطالعجويی داناشآماوزان :ارزش
استااده از تاکر قالبی و تاکر پسین» ،فرآيندهای اطالعجويی را موعوع پ وهش خود قارار
داد دادههااای بااهدسااتآمااده ،اسااتااده از روشهااای شااااهی و عملاای را باارای پوشااش
فرآيندهای اطالعجويی تتيید کرد
هاينستروم خ 2111به بررسی تتثیر شخصیت و رويکردهای يادگیری 3بر رفتار اطالعاتی
دانشجويان پرداخت هدا ايان پا وهش ،تعیاین ن اون ی تاتثیر پانج عامال شخصایت و
رويکردهای يادگیری بر رفتار اطالعجويی باود نتاايج نشاان داد :الاف دو عامال رويکارد
راهبردی به يادگیری و شخصیت باوجادان ،باا يکادي ر همبسات ی دارناد؛ يعنای باوجادان
بودن فرد که با رويکرد راهبردی به يادگیری در ارتباط است رفتاار اطاالع کااوی را شاکل
میدهد که نظاممند و دقی است

رابطه معناداری بین رويکرد عمی به يادگیری و شخصیت انعطااپاذير در

تجربه ،مشاهده نشد
کارترايت 9خ 2112پ وهشی را در زمینه راهبردهای شناختی و فراشناختی انجاام داده و
نشان داده است که دانشآموزانی کاه از مداارتهاای شاناختی و فراشاناختی بدتار اساتااده
1. Relevance Judgment
2. Branch
3. Approaches to Learning
4. Cartwright
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کامل دارند

رويکرد سطقی به يادگیری و برونگرايی ،همبست ی
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میکنند نسبت به دانشآموزانی که از اين مدارتها کمتار بداره مایگیرناد در ياادگیری و
مطالعه دقی تر هستند همننین نتايج تقایاات وی ثابات کارد کاه داناشآماوزان موفا از
راهبردهای مطالعه و ياادگیری ناون ناتبارداری ،برجساته سااختن ،انتخاا نکاات مدام،
پایش خاوانی مطالاه ،باازخوانی ،تکارار و مارور ،بررسای نکاات مدام ،نظاارت و انتخاا
راهبردهااای مناسااه بدتاار و بیشااتر اسااتااده ماایکننااد هاامننااین وی پیشاانداد ماایکنااد کااه
دانش آموزان برای موفایت و درد و فدم بدتر مطاله نیازمناد باه آماوزش و ياادگیری در
استااده از راهبردهای مطالعه شناختی و فراشناختی مناسه هستند
کاماهاًن 0خ 2116در تقایای به بررسی میااان اثار آماوزش راهبردهاای ياادگیری بار
پیشرفت رياعی دانشآموزان در جنو آسیا پرداخت نتايج اکی از آن اسات کاه وقتای
دانشآموزان به تاکر دربارهی راهبردهای يادگیری میپردازند ،پیشرفت تقصیلی آنهاا باه
نقو مطلوبی افاايش میيابد و يادگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی منجر باه پیشارفت
در رياعیات ،بدبود يادگیری رياعیات و نمرات درس رياعی میشود
ويلر 2خ 2115به بررسی توفیای رفتار اطالعکاوی دانشجويان «گونه  »Yازنظر ان یاش،
نظريه يادگیری و تاکر انتاادی پرداخت وی بدين نتیجه رسید که اطاالعکااوی ،فرآينادی
بسیار رهنی است و دانشجويان از طري دانش قبلی ،نظرات تثبیتشده خود و ساطوح رشاد
شناختی درفدد برآوردن نیازهای خويش برمیآيند
برگر و کارابنیو 3خ 2100باا تقایاااتی کاه در مورداساتااده از راهبردهاای ياادگیری
انجام داد به اين نتیجه رسید که راهبردهای يادگیری قابالتغییار هساتند و باا آماوزش تغییار
میيابند و اين تغییر تی در دورههای کوتاه آموزشی هام اتااام مایافتاد نتاايج تقایااات
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برگر و کارابنیو خ 2100نشان داد اطمینان فرد از توانايی در ياادگیری ،منجار باه اساتااده
عمی تر و ماهرانهتر دانشآموزان از راهبردهای يادگیری مایشاود داناشآماوزانی کاه در
ابتدا به رياعی عالقه دارند و رياعی را درس ماید و مدمی میدانند ،پیشبینی میشاود کاه
سااطوح باااًيی از خودکارآماادی را در پايااانتاارم گاااارش دهنااد کااه درنتیجااه اسااتااده از
1. Camahalan
2. Weiler
3. Berger & Karabenick
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راهبردهای يادگیری سطح باً باوده اسات داناشآماوزانی کاه موفایات در رياعای را در
دسترس نمیدانند بیشتر از راهبرد تکرار استااده میکنند که نسبت به راهبردهاای عمیا تار،
ا تیا به زمان و تالش کمتاری دارد اساتااده از راهبردهاای ياادگیری ،بارای اينکاه روی
باورهای ان یاشی تتثیرگذار باشد ،نیاز به زمان بیشتری دارد
نتايج تقایاات برگر و کارابنیو خ 2100نشان داد که خودکارآمدی 0دانشآموزان در
رياعی در ابتدای ترم ،استااده بیشتر دانشآموزان از راهبردهای با پردازش عمی خپرداختن
به جائیات و راهبردهای فراشناختی را پیشبینی مایکناد ،ولای خودکارآمادی نمایتواناد
راهبردهای تکرار يا مرور يا سازماندهی اطالعات را پایشبینای کناد هامنناین تقایااات
برگر نشان داد که میاان استااده از راهبردهاای فراشاناختی باهطاور معنااداری در طاولتارم
کاهش میيابد
کین ا

 2خ 2100در ماالااهای بااا عنااوان «فراشااناختی :سااواد اطالعاااتی و و

خweb2

بهعنوان يو اباار آموزشی» ،اينطور نتیجهگیری کرده اسات کاه اگرناه  web2باهعناوان
راهنمايی برای يادگیرندگان در انجام وظاياشاان اسات و همچناین در دساتیابی باه اهاداا
دوره آموزشی به مربیان کماو مایکناد اماا دًيال پیشارفتهتاری بارای اساتااده از web2

بهعنوان اباار آموزشی میتوان در نظر گرفت و آن پارورش ساواد اطالعااتی و فراشاناختی
است که مایتاوان بارای توانمناد کاردن داناش آماوزان بارای اساتااده از  web2در انجاام
وظايف شخصی و نیا در مقیطهای آموزشی است

پرسشهای پژوهش

رابطه بین راهبردهاای شاناختی و فراشاناختی باا رفتاار اطاالعجاويی اعضاای هیاتت علمای
سازمان تقایاات ،آموزش و ترويج کشاورزی ن ونه است؟

1. Self-Efficacy
2. King
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پرسشهای فرعی:
 رابطه بین راهبرد شناختی تکرار يا مرور با رفتار اطالعکاوی اعضای هیتت علمی
سازمان تقایاات ،آموزش و ترويج کشاورزی ن ونه است؟
 رابطه بین راهبرد شناختی بسط يا گسترش معنايی با رفتار اطالعکاوی اعضای
هیتت علمی سازمان تقایاات ،آموزش و ترويج کشاورزی ن ونه است؟
 رابطه بین راهبرد شناختی سازماندهی با رفتار اطالعکاوی اعضای هیتت علمی
سازمان تقایاات ،آموزش و ترويج کشاورزی ن ونه است؟
 رابطه بین راهبرد فراشناختی برنامهريای با رفتار اطالعکاوی اعضای هیتت علمی
سازمان تقایاات ،آموزش و ترويج کشاورزی ن ونه است؟
 رابطه بین راهبرد فراشناختی نظارت و کنترل با رفتار اطالعکاوی اعضای هیتت
علمی سازمان تقایاات ،آموزش و ترويج کشاورزی ن ونه است؟
 رابطه بین راهبرد فراشناختی نظم دهی با رفتار اطالعکاوی اعضای هیتت علمی
سازمان تقایاات ،آموزش و ترويج کشاورزی ن ونه است؟

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی مربوط به متغیر راهبردهای شناختی
جدول  .1یافتههای توصیفی مربوط به شاخص راهبردهای شناختی
شاخص

میان ین

انقراا استاندارد

داقل نمره

داکثر نمره

تکرار و مرور

06/15

3/29

6

23

بسط و گسترش معنايی

20/46

3/16

01

31

سازماندهی

20/95

3/54

01

21

نمره کل راهبردهای شناختی

54/96

1/49

30

34

متغیرها

سال دوم ،شماره  ،5زمستان 94

جدول باً میان ین ،انقاراا اساتاندارد ،اداقل و اداکثر نمارات متغیار راهبردهاای
شناختی را در هر زير مایاس و در کل آزمون نشان میدهد ازآنجايیکه زير مایاس تکارار
و مرور اين پرسشنامه شامل  5سؤال است و با يو مایاس لیکرت  5درجاهای نمارهگاذاری
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شده است ،بنابراين داکثر نمره بارای ايان زيار مایااس در نموناه موردبررسای برابار  23و
داقل آن برابر  6است زير مایاس بسط و گسترش معنايی در اين پرسشنامه شامل  6ساؤال
میشود که داکثر نمره برای آن برابر  31و داقل نمره برابر  01است بارای زيار مایااس
سازماندهی داکثر نمره برابار  21و اداقل آن برابار  01اسات باهطاورکلی راهبردهاای
شناختی در نمونه موردبررسی شامل  03سؤال میشاود کاه اداکثر نماره آن  34و اداقل
نمره آن  30است همانطور که در جدول مشاهده مایشاود میاان ین و انقاراا اساتاندارد
راهبرد تکرار و مرور به ترتیه برابر  15/06و  29/3است راهبارد بساط و گساترش معناايی
دارای میان ین  46/20و انقراا استاندارد  16/3است و راهبرد سازماندهی شامل میاان ین
 95/20و انقراا استاندارد  54/3است بهطورکلی میان ین و انقراا استاندارد راهبردهاای
شناختی به ترتیه برابر با  54/96و  1/49است

یافتههای مربوط به متغیر راهبردهای فراشناختی
جدول  .2یافتههای توصیفی مربوط به شاخص راهبردهای فراشناختی
شاخص

میان ین

انقراا استاندارد

داقل نمره

داکثر نمره

برنامهريای

23/23

3/11

09

31

کنترل و نظارت

02/55

2/32

6

04

نظم دهی

01/36

0/36

6

05

نمره کل

96/59

5/92

21

60

متغیرها

جاادول باااً ،میااان ین ،انقااراا معیااار ،ااداقل و ااداکثر نماارات متغیاار راهبردهااای
پرسشنامه راهبردهای يادگیری و مطالعاه زيار مایااس برناماهرياای شاامل  6ساؤال اسات و
داکثر نمره برای اين زير مایاس برابر  31و داقل آن برابر  09است زير مایاس کنترل و
نظارت در اين پرسشنامه ،شامل  9سؤال است و داکثر نماره بارای آن برابار  04و اداقل
نمره برابر  6است برای زير مایاس نظم دهی  3سؤال وجود دارد و داکثر نمره بارای ايان
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فراشااناختی اعضااای هیااتت علماای در هاار مایاااس و در کاال آزمااون را نشااان ماایدهااد در

زير مایاس برابر  05و داقل نمره برابر  6است میاان ین و انقاراا اساتاندارد راهبردهاای
فراشناختی به ترتیه برابر با  96/59و  5/92است زيار مایااس برناماهرياای دارای میاان ین
30

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

 23/23و انقراا استاندارد  3/11است ،میان ین راهبرد نظارت و کنتارل  02/55و انقاراا
استاندارد آن  2/32است راهبرد نظم دهی هم دارای میاان ین  01/36و انقاراا اساتاندارد
 0/36است

یافتههای استنباطی
بر اساس نوع دادههای بهدستآمده از پ وهش اعر و با توجه باه اهاداا پا وهش ،ابااار
آماری مربوط به عريه همبست ی پیرسون در اين مطالعه مورداستااده قرار گرفته است
جدول  .3ماتریس همبستگی راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطالعکاوی در نمونه
موردمطالعه
مؤلاهها
تکرار و مرور

راهبردهای شناختی

بسط و گسترش
معنايی

سازماندهی

برنامهريای

سال دوم ،شماره  ،5زمستان 94

راهبردهای فراشناختی

کنترل و نظارت

نظم دهی

رفتار اطالعجويی
R

1/125

سطح معناداری

1/650

فراوانی

322

R

1/156

سطح معناداری

1/303

فراوانی

322

R

1/029

سطح معناداری

1/126

فراوانی

322

R

1/166

سطح معناداری

1/231

فراوانی

322

R

1/134

سطح معناداری

1/941

فراوانی

322

R

1/223

سطح معناداری

1/111

فراوانی

322

* در سطح  1/15معنادار است
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** در سطح  1/10معنادار است
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همانطور که جدول باً نشان میدهد از بین راهبردهای شناختی تکرار يا مارور و بساط
دهی و سازماندهی تندا بین راهبرد سازماندهی با رفتار اطالعکاوی رابطه معنااداری وجاود
دارد از بااین راهبردهااای فراشااناختی بااین راهباارد نظاام دهاای و رفتااار اطااالعکاااوی رابطااه
معناداری وجود دارد

نتیجهگیری
آشنايی با مدارتهای مطالعاه ناهتنداا در کاار داناشآماوزان و دانشاجويان و در ارتبااط باا
کتا های آموزشی مؤثر است ،بلکه برای مطالعهی تمام مناب اطالعااتی کاه توساط عماوم
مردم مورد مراجعه قرار میگیرد ،ماید اسات و آناان را در ياادگیری بدتار و ماؤثرتر يااری
میدهد بههر ال بررسیهای مختلف بیان ر اهمیت راهبردهای يادگیری در تسادیل فرايناد
يادگیری ،يادسپاری و يادآوری است نتايج اين پ وهش با نتايج پا وهش ساعید و دي اران
خ 0314؛ مبنی بار بررسای ارتبااط کااربرد راهبردهاای شاناختی ،فراشاناختی و تعاامالت باا
پیشرفت تقصیلی دانشجويان کارشناسی دانشا اههاای مجاازی ،باا نتاايج مطالعاهی فتاا ی
خ 0313؛ مبنی بر ماايسه راهبردهاای شاناختی و فراشاناختی در نظاام ياادگیری مباانی ICT

هنرجويان دختر سال دوم هنرساتانهاای کرمانشااه ،باا پا وهش عبابااا خ 0313؛ مبنای بار
ماايسه راهبردهای شاناختی و فراشاناختی داناشآماوزان دوره متوساطه باه تاکیاو ساطح
توانايی ،رشته تقصیلی و جنسیت و ارائه پیشندادهايی در وزه برنامه درسی همسو باود ،باه
اين فورت که راهبردهای شناختی و فراشناختی در پ وهشهاای ماذکور باا ايجااد ان یااه
برای پیشرفت فراگیران رابطه معنیداری دارد از سوی دي ر ،نتايج اين پ وهش با پا وهش
پیشرفت فراگیران نظام آموزشی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطاات ،نااهمخاوان اسات
اين ناهمخوانی از منظر يکسان دانستن ناش راهبردهای شاناختی باا راهبردهاای فراشاناختی
است بهعباارتدي ار نتاايج پا وهش ماذکور نشاان مایدهاد کاه تاااوت معنایداری باین
ناشهای راهبردهای شناختی و فراشناختی وجود ندارد
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فا هجمعی خ 0314؛ مبنی بر بررسی ناش راهبردهاای شاناختی و فراشاناختی در ان یااه

برای درد درستی از رفتار اطالعکاوی عروری است که توجه بیشتری باه فراينادهای
روانشناختی کاربران داشته باشیم اين پ وهش ازنظر شاخص رفتار اطالعکاوی با پا وهش
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خسروجردی خ 0316؛ مبنی بر بررسی رابطه شخصیت و باورهای معرفاتشاناختی باا رفتاار
اطالعکاوی دانشجويان کارشناسی ارشد دانشا اه تداران ،باا پا وهش هاينساتروم خ 2111؛
مبنی بر بررسی تتثیر شخصیت و رويکردهای يادگیری بر رفتار اطالعاتی دانشاجويان ،ويلار
خ 2115؛ مبنی بر بررسی توفایای رفتاار اطاالعکااوی دانشاجويان تیا
ان یاش ،نظرياه ياادگیری و تاکار انتااادی ،هماهنا

«اي ارن» از بعاد

باود در تبیاین آن مایتاوان گاات:

ازآنجاکااه رفتااار اطااالعکاااوی فرايناادی رهناای اس ات ،بااین ابعاااد شخصاایت و باورهااای
معرفتشناختی و قضاوت انديشمندانه با رفتار اطاالعکااوی رابطاه معنایداری وجاود دارد
بهعبارتدي ر رويکرد راهبردی به يادگیری ،رفتار اطالع کاوی را در فارد شاکل مایدهاد
که نظاممند و دقی است به اين فورت که فرد از طريا داناش قبلای ،نظارات تثبیاتشاده
خود و سطوح رشد شناختی ،درفدد برآوردن نیازهای خود برمیآيند
در فرآيند کاوش اطالعات ،به جدت تعامل با مناب کاوش که برگرفته از داناش پیشاین
و اطالعات مرتبط است ،يادگیری و يادآوری موعوعها در افظه کوتاهمدت طباهبندی و
گروهبندیشده و نیا کاوش ران اطالعات با داشاتن نظام و برناماهرياای و کنتارل در بساتر
اطالعکاوی شناخته مایشاوند درنتیجاه باه نظار مایرساد کاه باین راهبردهاای شاناختی و
فراشناختی و رفتار اطالعکاوی رابطه وجود دارد و با افاايش مدارت استااده از راهبردهاای
شناختی و فراشناختی ،کاوش اطالعات فرد نیا هدفمندتر میشود

منابع
امینپور ،فاطمه خ 0339بررسی رابطه میان وي گایهاای شخصایتی ماديران کتابخاناههاای
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دانشکدههای علوم پاشکی کشور با رعايت شغلی آنان پاياننامه کارشناسی ارشاد
دانش اه علوم پاشکی ايران

پرويا ،علی خ 0341بررسی راهبردهای شناختی و فراشاناختی باا میااان موفایات تقصایلی
دانااش آمااوزان شاادری و روسااتايی شاادر گاایالن غاار در سااال تقصاایلی 13-19
پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانش اه عالمه طباطبايی ،تدران

تصويری قمصری ،فاطمه خ 0331بررسی رفتار اطاالعياابی اعضاای هیاتت علمای ساازمان
39
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پ وهشهاای علمای و فانعتی اياران و ن اون ی تاتثیر اينترنات بار آن پاياانناماه
کارشناسی ارشد دانش اه شیراز

ريری ،الده خ 0315ماايسه دانشآموزان موف و ناموف رشتههای علوم انسانی و رياعای
در استااده از راهبردهای يادگیری و مطالعه خراهبردهای شاناختی و فراشاناختی در
مراکا پیش دانش اهی دخترانه شدر تدران در سال تقصیلی  0319-0315پاياانناماه
کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانش اه عالمه طباطبايی

اانی ،مظاار خ 0316بررسای اثربخشای آموزشای راهبردهاای شاناختی و فراشاناختی بار
کاهش اعطرا امتقان دانشآموزان پسر پیشدانشا اهی شدرساتان سااا در ساال
تقصیلی  0316 -0313پاياننامه کارشناسی ارشاد ،دانشاکده روانشناسای و علاوم
تربیتی دانش اه عالمه طباطبايی

خسروجردی ،مقمود خ 0316رابطه شخصیت و باورهای معرفتشاناختی باا رفتاار اطاالع
جويی دانشجويان کارشناسای ارشاد دانشا اه تداران پاياانناماه کارشناسای ارشاد،
دانش اه تدران ،تدران
خساروی ،مااريم خ 0312بررساای نااش شخصاایت در رفتااار کاوشا ران اطالعااات مرکااا
اطالعات و مدارد علمی ايران

ديلماانی ،میتارا خ 0335بررسای رفتاار اطاالعياابی اعضاای هیاتت علمای رشاته مدندسای
مکانیااو در کسااه اطالعااات تخصصاای در پاانج دانشا اه شاادر تدااران پاياااننامااه
کارشناسی ارشد دانش اه تربیت مدرس

ر یمی فر ،شاهمراد خ 0340بررسی رابطه بین سبوهای شناختی خکلین ر ،جائاین ار و
دوم متوسطه رشته علوم انسانی و علاوم تجربای اساتان لرساتان منطااه رومشا ان در
سال تقصیلی  0341-0340پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی دانش اه عالمه طباطبايی

رستمی فروشانی ،مرعیه خ 0312بررسی رفتارهای اطالع يابی معلماین پ وهناده در ناوا ی
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کالمی تصويری با راهبردهای يادگیری و اعطرا امتقان دانشآموزان پسر ساال

آموزشوپرورش شدر شیراز پاياننامه کارشناسی ارشد دانش اه شیراز
35
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روانبخش ،نغمه خ 0311بررسی نیازهای اطالعاتی ،رفتار اطاالعياابی و میااان رعاايت از
کتابخانه مددجويان کاانون افاالح و تربیات تداران پاياانناماه کارشناسای ارشاد،
دانش اه آزاد اسالمی وا د تدران شمال

زمانیمیاندشتی ،نافر خ 0312بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اطالعيابی مديران و کارشناسان
ترويج پايانناماه کارشناسای ارشاد ،دانشا اه تربیات مادرس ساعید ،نسایم؛ زارع،
ساین ،موسای پاور ،نعماتاهلل؛ سارمدی ،مقمدرعاا و هرماای ،مقماود خ0314
ارتباط راهبردهای شناختی ،فراشناختی و تعامالت دانشاجويان در آماوزش مجاازی
با پیشرفت تقصیلی فصلنامه پ وهش و برنامهريای در آموزش عاالی 06 ،خ- 33، 9
46
سولسو ،رابرت آل خ 0330روان شناسی شناختی ترجماه فرهااد مااهر؛ تداران :انتشاارات
رشد.

سیف ،علیاکبر خ 0314روشهای يادگیری و مطالعه تدران :دوران

شربتملکی ،مقمدر یم خ 0312بررسی رفتار اطالعياابی اعضاای هیاتت علمای دانشا اه
آزاد اسالمی وا اد علاوم و تقایااات پاياانناماه کارشناسای ارشاد ،دانشا اه آزاد
اسالمی ،وا د علوم تقایاات ،تدران

طال زاده ،الدام خ 0340بررسای رابطاه باین راهبردهاای شاناختی و فراشاناختی و عملکارد
تقصیلی دانشآموزان دختر دوره متوسطه پايانناماه کارشناسای ارشاد ،دانشاکده
روانشناسی و علوم تربیتی دانش اه عالمه طباطبايی

عباباا ،زهره خ 0335ماايسه استرات یهای يادگیری دانشآموزان قاوی و عاعیف دوره
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دبیرستان منااط  00 ،9 ،2شادر تداران در ساال تقصایلی  0339-0335پاياانناماه
کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانش اه عالمه طباطبايی؛

فتا ی ،ساريه خ 0313ماايسه راهبردهای شاناختی و فراشاناختی در نظاام ياادگیری مباانی
 ICTهنرجويان دختر سال دوم هنرستانهای کرمانشاه پايانناماه کارشناسای ارشاد،
دانش اه آزاد اسالمی ،وا د کرمانشاه ،کرمانشاه

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار ...

فالح يخدانی ،مقمد سین خ 0341تتثیر آموزش راهبردهای شناختی – رفتاری بر کااهش

اعطرا امتقان دانشاجويان دانشا اه آزاد اساالمی وا اد يااد مرکاا مطالعاات و
توسعه آموزش علوم پاشکی ياد6 ،خ32-25 ، 9

کدايی ،ايو خ 0315ماايسه اثربخشی درمان نندوجدی ًزروس و آموزش مدارتهاای
مطالعه بر کاهش اعطرا امتقان دانشآموزان پسر سوم دبیرستان شدر گرگاان در
سال تقصیلی  15-19پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانش اه عالمه طباطبايی ،تدران

کشاااورز ،میااد خ 0313بررساای فراينااد و کاااوی دانشااجويان کارشناساای ارشااد علااوم
کتابداری و اطالعرسانی دانش اههای دولتی شدر تدران پاياننامه کارشناسی ارشاد،
دانش اه تدران

کااوثری ،ملیقااه خ 0341بررساای میاااان رابطااه سااواد اطالعاااتی و راهبردهااای فراشااناختی
دانشجويان دوره تقصیالت تکمیلی دانشکده روانشناسای و علاوم تربیتای دانشا اه
عالمه طباطبايی پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانش اه عالمه طباطبايی

مقمدر یمی ،مريم خ 0341ماايسه رابطه استااده از راهبردهاای شاناختی و فراشاناختی باا
پیشرفت تقصیلی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه و پایشدانشا اهی مادارس
هوشمند و عادی پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانش اه عالمه طباطبايی

موسويان ساريجانلو ،میرعباس خ 0313ماايسه دانشجويان قوی و ععیف رشاتههاای علاوم
تربیتی و روانشناسی در دانش اه عالمه طباطبايی در استااده از راهبردهاای شاناختی
و فراشناختی پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانش اه عالمه طباطبايی

مولویفرد ،ناای خ 0331بررسای رفتاار اطاالع ياابی پاشاکان عماومی در دانشاکده علاوم
دانش اه علوم پاشکی و خدمات بدداشتی درمانی ايران

نصرالدیان مجرد ،سارا خ 0316بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای ياادگیری خشاناختی و
فراشناختی بر میاان يادگیری خودتنظیم دانشآموزان دختر مراکا شابه خاانواده در
ماط راهنمايی پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانش اه عالمه طباطبايی
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پاشکی و خادمات بدداشاتی درماانی اساتان زنجاان پاياانناماه کارشناسای ارشاد،
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فصلنامه مطالعات دانش شناسی

 مطالعه رفتارهای اطالعياابی متخصصاان مراکاا تقایااات0336 ماهعلی خ،نورمقمدی
مدندساای وزارت جداااد سااازندگی در کسااه اطالعااات علماای و فناای پاياااننامااه
 دانش اه تربیت مدرس،کارشناسی ارشد

 رفتارهاای اطاالعياابی پ وهشا ران مراجعاهکنناده باه0334 عبدالرعاا خ،نوروزیناکلی
 از طري تماس با شبکههای جدانی اينترنت مساتار در دانشا اهWorld Wide Web
 دانش اه تربیت مدرس،تربیت مدرس پاياننامه کارشناسی ارشد

 ماايسااه اسااتااده از راهبردهااای شااناختی و فراشااناختی در بااین0336 شاادرام خ،وا اادی
دانشجويان تردزبان و فارسزبان دانش اه عالماه طباطباايی پاياانناماه کارشناسای
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