
به آموزان دورهي سطح دانش فراشناختي حل مسأله دانش مقايسه ي ابتدايي
و جنسيت تفكيك سطح پيشرفت تحصيلي، پايه ي تحصيلي

∗ زهره عباباف

∗∗ دكتر حسن پاشاشريفي

آمـوراني دانـشي سطح دانش فراشناختي حـل مـسأله اين مقاله برگرفته از پژوهشي است كه هدفش مقايسه:چكيده

با دوره باو دانش) قوي( پيشرفت تحصيلي باالي نمرهي ابتدايي . بـود) ضـعيف( پيشرفت تحصيلي پـاييني نمرهآموزان

و جنـسيت هـم مـورد بررسـي قـرار گرفـتي پايـه عالوه بر آن، متغيرهـاي  232نمونـه مـورد مطالعـه شـامل. تحـصيلي

و ضعيف از پايه دانش و پسر در دو سطح قوي و پنجم دوره ابتدايي بـوده اسـت كـه بـه شـيوه هاي آموز دختر ي چهارم

نامـه دانـش فراشـناختي حـل مـسأله گيري سطح دانش فراشناختي از پرسـش براي اندازه. اي انتخاب شدند تصادفي طبقه

شد)1996(سوانسون  .هـا مـورد تحليـل قـرار گرفـت با اسـتفاده از آزمـون يـومن ويتنـي داده.، به شيوه مصاحبه استفاده

: استزيرها به شرحتهياف

آمــوزان قــوي در ســه طبقــه دانــش شــخص، دانــش تكليــفو دانــش راهبــرد نــسبت بــه دانــش فراشــناختي دانــش-1

به دانش .طور معناداري در سطح باالتر بود آموزان ضعيف

و راهبرد دانش-2 و پسر تفاوت معني بين سطح دانش فراشناختي شخص د آموزان دختر ر دانـش داري مالحظه نشد اما

.تكليف دختران بر پسران برتري داشتند

و راهبـرد در سـطح بـاالتري آموزان پايه پنجم نسبت به دانش دانش-3 آموزان پايه چهارم از دانش فراشناختي شـخص

به. برخوردار بودند و قابل مالحظه بود خصوص در زمينه دانش راهبرد معني اين تفاوت .دار

د:هاي كليدي واژه  انش فراشناختي، دانش شخص، دانش تكليفو دانش راهبردفراشناخت،

 z_ababaf @ yahoo.com مدرس مركز تربيت معلم شهيد باهنر*
 hpssr @ yahoo.comدانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن **
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 مقدمه
را. با تعريف تفكر تاملي به مفهوم فراشناخت اشاره كرده است) 1859(جان ديويي او تفكـر تـأملي

ويگوتـسكي از پيـشگامان حـوزه فراشـناخت بـوده. به معناي تفكر دربارة تفكر تعريف كرده است 

مف) 1950(پياژه. است و بيـان اينكـه كودكـان از ديـدگاه با بيان هـاي مختلـف هـوم خـود محـوري

و هيجاني آگاهي ندارند به مفهوم فراشناخت اشاره كرده اسـت  فـالول در دهـه. مفهومي، ادراكي

را. اصطالح فراشناخت را مطرح كرد) 1970(  آگـاهي فـرد در رابطـه بـا عنوانبهفالول فراشناخت

و فرآورده يا فرآيندها ،)2000(فـالول. هر چيـز ديگـر مـرتبط بـا آنهـا تعريـف كـرد هاي شناختي

اي از اقـدامات هر گونه دانش يا فعاليت شـناختي كـه موضـوع آن هـر جنبـه عنوانبهفراشناخت را

و تنظيم آنها است مطرح مي  مـوژزوبيرد. به عبارتي شناخت در مـورد شـناخت اسـت. كند شناختي

و راهبردهـا مـي، فراشناخت را يك فرآيند چند وجه)2000( از بـه نقـل(دانـدي دانش، فرآيندها

 ). 1383،پسند طالع

،1رود از قبيـل فـرا ادراك كـار مـي اي بـه اختي، بـراي آن اصـطالح ويـژه به نوع فعاليـت فراشـن

 ). 1385 سيف،(...و3، فراخواننده2فراحافظه

فر. هاي فراشناخت، دانش فراشناختي است يكي از مؤلفه اشناختي بخـشي از دانـش مـا از دانش

يهعبارت ديگر دانش فراشناختي، دانـش دربـاربه. شود جهان است كه به امور شناختي مربوط مي 

ب و دانـهشناخت و همچنـين آگـاهي بـيه دربـارشطور كل خـاص طـوره شـناخت خـود شـخص

و باو. باشد مي مياوهاي ما از طريق تجربه در حافظه دراز مدت ذخيرهراين دانش .گردد ندوخته

يه، دانـش دربـار راهبـرديه دانش فراشناخت را به سه طبقه يعني دانش دربـار،)1985( فالول

 شـامل راهبـردي در چهـارچوب دانـش. شخص يا خود تقسيم كرده استيهتكليف، دانش دربار

از دانشِ دانش و فكركـردن راهبردهايآموزان تكـاليفيهو دانـش دربـار؛ كلي بـراي يـادگيري

از شناختي را شامل دانشِ دانش  و چرايـي اسـتفاده و نيـز زمـان آموزان از تكاليف مختلف شناختي

متغيرهــاي( شــخصيهو در نهايــت دانــش شــخص را شــامل دانــش دربــار؛ مختلــفراهبردهــاي

و هم در ارتباط با مؤلفه هم در ارتباط با مؤلفه،)شخصي هاي شناختي عملكرد در نظر هاي انگيزش

.ندا رفتهگ

و باورهـايي اسـت دربـار در برگيرنده دانـش طبقه شخص ات انـسانيد آنچـه كـه موجـويههـا

مي. كنند پردازشگران شناختي كسب مي عنوان به : توان به طبقات فرعي زير تقسيم كرد اين طبقه را

1- meta comprehension   2- meta memory 
3- meta reader  
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د مشابهتيههاي شناختي بين افراد، دانش دربار تفاوتيهدانش دربار يهر بـين همـ هاي شناختي

هاي شناختي درون تفاوتيههاي همگاني شناخت آدمي، دانش دربار ويژگييهافرادـ يعني دربار

.افراد

از. شـود رشد توانايي فراشناختي از آغاز كودكي ميـاني يعنـي دوره پـيش عمليـاتي شـروع مـي

ميزماني كه كودك بتواند از تفكر نمادي بهره بگيرد، رشد فراشناختي وي آغ از از شـود تـا پـيش

و بهره گرفتن وي از زمان، هيچ اطالعي از رشد فراشناختي وجـود نـدارد  . تسلط كودك بر نمادها

و در مـورد فكـر هاي متفاوتي بپرسـد پرسشتواند درباره خود صحبت بكند، كودك به تدريج مي

س و تفكراتش و در مورد آنهاؤكردن  فراشـناختي، ايـن در اولين مراحل رشد. حرف بزند ال نموده

و دانش فراشناختي است كه رشد مي كند، يعني رشد دانش فراشناختي مقدم بر نظارت فراشـناختي

ب. خود نظم دهي است  و دانستن دانستههتا زماني كه فرد توانـد از سـاير، نمـي برسـد هايش شناختن

حا. هاي فراشناختي نيز استفاده كند مهارت لـت سلـسله مراتبـي در اين راستا رشد فراشـناخت يـك

و از منظـر ديگـر. دارد رشد دانش فراشناختي مقدم بر رشد خـود نظـم دهـي، نظـارت فراشـناختي

. فعاليت فراشناختي است

و تحـول مـي در زمينه رشد دانش فراشناختي، نخستين دانشي كـه كـسب مـي يابـد دانـش شـود

و ستد اجتماعي مـستمر كـود. مربوط به اشخاص است  و داد و(ك بـا اطرافيـان تعامل بزرگـساالن

مي) همساالن و كسب دانش مربوط به اشخاص در زمينـه حـوزه دانـش. شـود موجب رشد سريعتر

هاي مردم پـيش نيـاز رشـد سـاير طبقـات فراشناختي اشخاص، دانش فراشناختي مربوط به مشابهت 

(دانش است  بـ دانش فراشـناختي مربـوط بـه تفـاوت ). در زمينه اشخاص. و هـاي شـناختي ين مـردم

و الكـساندر. دارنـد هـاي بعـدي رشـدي قـرار ها در مرحلـه هاي شناختي درون انسان تفاوت  گـارنر

د در پژوهش)1989( هـاي ويژگـي تواننـد ادنـد كودكـان دوره پـيش عمليـاتي مـي هاي خود نشان

 ماننـد همـه كننـد اشـاره مـي هاي فيزيكي آنها نخست به ويژگي.ها را مشخص كنند مشترك انسان 

مي نسانا و ها دست دارند، غذا هاي شناختي ماننـد آدمهـاته اما با افزايش سن به مشاب.…خورند

مي حرف مي  مي زنند، كتاب و خوانند، فكر مي…كنند  دانش فراشناختي فـرد دربـاره.كنند اشاره

ع هاي شناختي درون انسان تفاوت و در اواخر مرحلـه مليـاتي ها بسيار ديرتر از مرحله پيش عملياتي

عي مدرسه موقعيت. شود فرد در مدرسه كسب مي  و عملي در اختيـار فـرد قـرار مـي هاي دهـد تـا ني

در اين دوران است كه كودك درباره فرد به اين. ها را مقايسه كند بتواند استعدادهاي دروني انسان 

خو دانش مي و حفظ كردن زياد .ب نيسترسد كه استعداد خوبي در رياضي دارد، اما در خواندن
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و سايرين هم بر اساس مقايسه مي درباره همساالن مي هايي كه انجام و دانش دهد تواند نتيجه بگيرد

مي. فراشناختي خود را كامل كند . رسد اين دانش تا پايان دوره عمليات صوري به تكامل

و شانه به شانه در خرده دانش فراشناختي درباره تكاليف هر دو طبقه دانش آن به شكل همزمان

و تحول مي  و. يابند هم رشد ريشه تحول اين دانش نيز در دوره پيش عملياتي است امـا در مدرسـه

و تعامل واقعي خود دست  و پارييابدمينوجواني است كه به رشد .)همان منبع(1997س جاكوبز

عم فراشناختي راهبردها، دانش پيچيده دانش ليـاتي بـه اشـكال اي است كه در اواخر دوره پيش

و در مراحل بعدي  پـنچ سـالگي تـا شـش سـالگي نقطـه. رسـد به تكامـل مـي بسيار ساده ظاهر شده

و روش تا پيش از اين كودكان نمي. آغازين دانش است  هـاي توانند تشخيص دهند كه از راهبردها

مس مختلف مي  د( له حل كرد، به خـاطر سـپرد يـا بـه يـاد آوردأتوان ياد گرفت، و ،يكـسون گـارنر

و برالينر؛1989 كسب دانش فراشناختي راهبردها بـه ايـن مفهـوم).، ترجمه خوي نژاد به نقل گيج

ب نيست كه كودك مي  انـد در بـسياري مـوارد هاي متعـدد نـشان داده پژوهش. كار بردهتواند آن را

و حتي بزرگسال به دانش فراشناختي راهبردها تسلط دارد اما در موقعيت هايحل كودك، نوجوان

كـشد تـا كـودك هـاي مديـدي طـول مـي ها قادر به كاربرد آن نيست، مدت له يا ساير موقعيتأمس

و سود بيشتري برايش دربردارد .بفهمد چه راهبردي براي او مفيد است

مي در مجموع به و زمان بر است كـه رسد، رشد توانايي نظر هاي فراشناختي داراي رشدي بطئي

 پيش نيازهاي شناختي مانند تسلط بر نمادها، از بين رفتن خود مركز بيني، رشـد مستلزم رشد برخي 

و م. باشـد مـي…زبان ثرنـد،ؤامـا اينكـه چـه مكـانيزمي يـا عـواملي در كـسب دانـش فراشـناختي

و مبتدي انجام شده نشان داده شده است، فرصـت پژوهش هـايي كـه فـرد هايي كه روي افراد ماهر

و كار بيش  تري روي موضوعات مورد نظر خود دارد بهترين زمينه را براي كسب دانـش براي تجربه

.آورد فراشناختي فراهم مي

و قـادر بـه اند افرادي كـه داراي مهـارت هاي بسياري نشان داده پژوهش هـاي فراشـناختي بـوده

و پيشرفت بهتري دارند بهره چـي، هاي كساني ماننـد پژوهش.گيري كارآمد از آن هستند، كاركرد

و كاري، نورمن  و مبتـدي روي يـك زمينـه موضـوعي…، شيمامورا، متكـالف روي افـرد عـامي

و مهارت خاص حاكي از اين هستند كه افراد ماهر توانايي  هاي فراشناختي دارنـد كـه بـه هنگـام ها

ميبندندميله به كارأحل مس  در. هـا را ندارنـد ولي افراد مبتـدي ايـن توانـايي. جويندو از آن سود

و نظـارت توانـايي(له با مشكل مواجه هـستندأنتيجه در حل مس و ). هـاي فراشـناختي كنتـرل بـراون

و برالينـر، به نقـل 1982(پالينسار  هـاي خـود دريافتنـد كودكـان داراي در پـژوهش) 1374،گـيج
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دري دارنـد هـاي فراشـناختي كارآمـد مهارت،هاي مختلف درسي پيشرفت تحصيلي باال در زمينه ،

وها هاي يادگيري يا پيشرفت تحصيلي اندك فاقد اين مهارت قابل كودكان داراي ناتوانيم هـستند

و نابسنده اين توانايي  و پـژوهش بر اساس نتايج ايـن پـژوهش. ها را دارند يا به شكل ناقص هـاي هـا

و كروتزر( مشابه  هـاي تـوان نتيجـه گرفـت، مهـارت مـي)1383،بـه نقـل عبابـاف؛ 2003،ميتل فد

م مهارت عنوانبهفراشناختي و آموزش و نظارتي بر فرايند يادگيري ثرند، لذا آموزشؤهاي بازبيني

و يادگيري مفيد باشد آنها مي .تواند در ارتقاي پيشرفت تحصيلي

و همكـارانش در تحقيقي كه روي فراشناخت در مركـز مطالعـات خوانـدن توسـط آرمبراسـتر

شد،)1983( و شـخص نقش خواند انجام ن در يادگيري را به چهار متغير متون، تكاليف، راهبردها

).1383نقل مكوند حسيني،به(دانندميوابسته

ــه دانــش)1987(شــونفلد ــر نگــرش، در زمين ــده دارد كــه ســه متغي و رياضــي عقي  فراشــناخت

ــا دانــش ــاره فراينــدهاي فكــري خــود، خودآگــاهي ي ــه درس رياضــي، دانــش درب آمــوز نــسبت ب

).همان منبع( حل مسائل رياضي در يادگيري درس رياضي مؤثر است هنگامدهي خودنظم

و همكاران و حـل مـسأله اعتقـاد دارنـد كـه هـر)1995(استرنبرگ ، در زمينه دانش فراشناخت

و موانع مشخصه. مسأله سه ويژگي مهم دارد و اجزا، ارتباطي دربرگيرندهها مشخصه. ها، هدف  هـا

هـاي موانـع ويژگـي. هدف راه حـل يـا پيامـد مـسأله اسـت. جود در موقعيت مسأله است شرايط مو

حل حل و موقعيت مسأله هستند كه براي كننده مسأله در جهـت تغييـر موقعيـت مـسأله كننده مسأله

كنـد وضـعيت اوليـه حل مسأله فرايند معنايي است كه در آن فرد تالش مـي. كنند مشكل ايجاد مي 

و راهنمايي كرده. وضعيت مطلوب تغييردهدحل مسأله را به  فراشناخت فرايند حل مسأله را هدايت

فرايندهاي فراشناختي به چهار طريـق. كندو كارآمدي رفتار هدفمند را تا حدود زيادي تضمين مي 

و تعريف مسأله، بازنمـايي ذهنـي مـسأله،: در فرايند حل مسأله مشاركت دارند كه عبارتند از  تعيين

و ارزشيابي راه حل طراحي بر ).1374به نقل گيج وبرالينر،(اي اجرا

و سن، يافته در زمينه و سـن ها حاكي از آن است كه بين سطح دانـش فراشـي فراشناخت ناخت

 به عبارتي با باال رفتن سـن كودكـان، سـطوح دانـش فراشـناختي در سـه.ي مثبت وجود دارد رابطه

و راهبرد طبقه ميي دانش شخص، تكليف ، قاسـمي؛1380، ميرزايي؛1378،مهر نژاد( يابد افزايش

و جنـسيت در زمينه ). 1381 . اي انجـام نـشده اسـت تحقيقـات قابـل مالحظـه،ي دانـش فراشـناخت

آمـوزان پـسر تحـت از دانـش آموزان دختر بـيش، در تحقيق خود نشان داد دانش)1379(پاكدامن



1387هاي تازه در علوم تربيتي، سال چهارم، شماره اول، زمستان فصلنامه انديشه  122

 بهبود سطح دركدرعبارتي آموزش راهبردهابه. فتندتأثير آموزش راهبردهاي فراشناختي قرار گر

).1383،عبابافاز به نقل( مطلب در دختران بيش از پسران مؤثر بوده است

آيـا بـين سـطح: بـود كـه پرسشفوق در اين پژوهش، هدف پاسخ دادن به اين براساس مطالب

وج دانش فراشناختي حل مسأله در دانش و ضعيف تفاوت همچنين، آيا بـينود دارد؟ آموزان قوي

و پسر در پايه دانش و پنجم از لحاظ سطوح دانش فراشناختي حـل مـسأله آموزان دختر هاي چهارم

 تفاوت وجود دارد؟

 روش
در بوده است كه به مقايسهاين پژوهش يك طرح توصيفي ي سطوح دانش فراشناختي حل مسأله

و پسر در پايه دانش و ضعيف، دختر شده آموزان قوي و پنجم پرداخته بدون آن كه بين. اي چهارم

علّي برقرار شده باشد هر يك از متغيرهاي پژوهش رابطه .ي

و روش انتخاب نمونهي جامعه  آماري، نمونه
و پسرانه دولتي آموزان پايه افراد مورد مطالعه از ميان دانش و پنجم مدارس دخترانه هاي چهارم

ط و ضعيف بودند دانش232اي با حجم بقهدوره ابتدايي به شيوه تصادفي . آموز در دو سطح قوي

و ضعيف بودن دانش و مالك قوي آموزان گروه نمونه نظر معلم، معدل پيشرفت تحصيلي سال قبل

و باالتر19 معدلي نمرهميانگين.آموز تا زمان مصاحبه بوده است معدل پيشرفت تحصيلي هر دانش

و ميانگين .و پايين تر در سطح ضعيف قرار گرفت14معدلي نمرهدر سطح قوي،

 ابزار پژوهش
،)1996( دانش فراشناختي حل مسأله سوانسون نامه پرسشآوري اطالعات شامل ابزارهاي جمع

اين.ي مصاحبه بوده است آموزان به شيوه گيري سطوح دانش فراشناختي دانش اندازهمنظور به

دادارد سؤال17 نامه پرسش دا كه سه طبقه و شننش فراشناختي يعني دانش شخص، دانش تكليف

.گيردمي راهبرد را اندازه

: به سه طريق محاسبه شده استنامه پرسشروايي

و راهبردهـا(روايي از طريق محاسبه همبستگي بين نمرات طبقات بـا يكـديگر شـخص بـا تكليـف

و راهبرد43/0و37/0 را33/0و37/0، تكليف با شخص و تكليـف هبرد، ،)33/0و3/0با شخص

شخص( با هريك از طبقات نامه پرسشهمبستگي نمره. دار بود موارد همبستگي معنييهكه در هم
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روايـي سـازه بـا. دار بـود، كه در همه موارد همبـستگي معنـي)71/0و راهبرد67/0، تكليف87/0

كه دانشمقايسه ميانگين طبقات دانش فراشناختي با نمره پيشرفت تحصيلي  و ضعيف، آموزان قوي

 بـا آلفـاي كرانبـاخ نامـه پرسـش پايايي. داري را نشان داد ها سطح معني در سه طبقه تفاوت ميانگين 

شد73/0 . برآورد

هاي پيشرفت تحصيلي معلم ساخته در كل دروس مصوب ابزار پيشرفت تحصيلي شامل آزمون

و پرورش در پايه و پنج وزارت آموزش به لحاظ محدوديت اين.م ابتدايي بوده استهاي چهارم

از نظرات هر معلم نسبت آموزان همانطور كه ذكر شد، ابزارها در تشخيص توانايي يادگيري دانش

شد به توانايي يادگيري دانش و ضعيف استفاده .آموزان خود در دو سطح قوي

م ابتدا دانش و ضعيف به كمك علمان مربوطه انتخاب آموزان گروه نمونه در دو سطح قوي

و با ايجاد آمادگي الزم جهت انجام محاسبه، دانش. شدند آموزان سپس در يك مكان مناسب

جلو مصاحبه. شدنده طور انفرادي توسط دو نفر مصاحب به و همكار مصاحبه دانشيگر در گر آموز

مي در پشت دانش سپس. اري او نشودبرد آموز متوجه يادداشت نحوي كه دانشبه. گرفت آموز قرار

 دانش فراشناختي سوانسون نامه پرسشگذاري آموزان مطابق با دستورالعمل نمره هاي دانش پاسخ

.شد كدگذاري مي

ها يافته
و دانـش شاخص هاي آمار توصيفي دانش فراشناختي در سه طبقه دانـش شـخص، دانـش تكليـف

مي1آموزان گروه نمونه در جدول راهبرد در دانش .دشو ارائه
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 آموزان دوره ابتدايي هاي آمار توصيفي دانش فراشناختي دانش شاخص:1جدول

 طبقات

 دانش

 فراشناخت

 ميانگين
 انحراف

 معيار
 كجي واريانس

 خطاي

 معيار

 كجي

 كشيدگي

 خطاي

 معيار

 كشيدگي

 تعداد

 3/0232-16/03/0-3/82/35/1012/0 شخص

 3/0232-16/08/0-6/52/29/405/0 تكليف

 3/0232-16/05/0-42419/0 راهبرد

 9/1763/36232 دانش فراشناخت

 را كسب34 از نمره9/17طور متوسط نمره يي به آموزان دوره ابتدا، دانش1طبق مقادير جدول

كل%53آموزان در مجموع عبارتي دانشبه. اند كرده ت دسـ دانش فراشناخت را به نامه پرسشنمره

در12از6/5، در طبقـه دانـش تكليـف نمـره14از3/8در طبقه دانش شخص نمـره. اند آورده و ،

مي%50و%46،%59اند، كه به ترتيب را كسب كرده8از4طبقه دانش راهبرد نمره . شود را شامل

و طبقـات آن در سـطح متو در مجموع دانش سـط آموزان دوره ابتدايي از لحاظ دانش فراشـناختي

مي. هستند و كشيدگي در سه طبقه نشان دهند كه توزيع نمـرات بـه ميـانگين نزديـك مقادير كجي

. است

به دانش فراشناختي دانش و ضعيف و به تفكيك طبقات دانش فراشـناختي آموزان قوي طوركل

.به كمك آزمون يومن ويتني بررسي شد

سط:2جدول و ح توانايي آزمون يومن ويتني دانش فراشناختي

 داري سطح معنيZمقدار M-W.Uمقدارها مجموع رتبه رتبه ميانگين سطح توانايي

 5/24223 136 قوي

 9/515/2804 ضعيف
5/1319 08/8-0001/0
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و سطح توانايي:3جدول  آزمون يومن ويتني سه طبقه دانش فراشناختي

 مقدارها مجموع رتبه رتبه ميانگين سطح توانايي طبقات
M-W.U 

مقدار
Z

 داري سطح معني

 5/23580 4/132 قوي
 شخص

 8/635/3447 ضعيف
5/1962 61/6-0001/0

 19480 9/113 قوي
 تكليف

 5/753098 ضعيف
2237 64/3-0001/0

 5/21174 6/119 قوي
 راهبرد

 9/615/2478 ضعيف
5/1658 31/5-0001/0

داري بـين ميـانگين دانـش فراشـناختي، تفاوت معني M-W.UوZ مقدار آماره2ول طبق جد

مي دانش و ضعيف نشان آمـوزان قـوي عبارتي ميانگين دانش فراشناختي دانشبه. دهد آموزان قوي

آموزان ضـعيف داري متفاوت از ميانگين دانش فراشناختي دانش طور معنيبه>0001/0Pدر سطح 

نش. است آمـوزان ضـعيف آموزان قوي بـاالتر از دانـش دهد دانش فراشناختي دانش ان مي اين يافته

.است

و راهبرد تشكيل مي ميـانگين. شود به لحاظ اينكه دانش فراشناختي از سه طبقه شخص، تكليف

دهـد كـه دانـش نشان مـي3مقادير جدول. سه طبقه دانش فراشناختي بين اين دو گروه بررسي شد 

بهشفراشناختي دان  و راهبرد از طور معنـي آموزان قوي در سه طبقه شخص، تكليف داري متفـاوت

هـا در ســطح تفــاوت ميـانگين. آمــوزان ضـعيف در ايـن ســه طبقـه اسـت دانـش فراشـناختي دانـش 

0001/0P<آمـوزان ضـعيف از دانـش آموزان قوي نـسبت بـه دانـش بنابراين دانش. دار است معني 

و . راهبرد برخوردارندبيشتري نسبت به شخص، تكليف

و پسر به تفكيك طبقـات دانـش فراشـناختي در جـدول دانش فراشناختي دانش 4آموزان دختر

. شود ارائه مي
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و جنس:4جدول  آزمون يومن ويتني دانش فراشناختي

 مقدارها مجموع رتبهها ميانگين رتبه جنس طبقات

M-W.U 
 داري سطح معنيZمقدار

 5/13250 69/122 دختر
 شخص

 5/13777 11/111 پسر
5/6027 3/118/0

 5/11683 6/115 دختر
 تكليف

 985/10894 پسر
5/4678 1/203/0

 5/11156 5/111 دختر
 راهبرد

 5/12496 8/106 پسر
5/5593 56/057/0

آموزان دانشيعني. دار است بين ميانگين طبقه تكليف با متغير جنس تفاوت معني4طبق جدول

آموزان پسر دانش فراشناختي باالتري در مورد طبقه تكليـف دوره ابتدايي در مقايسه با دانش دختر

و راهبرد بين دانش. دارند و پـسر تفـاوت معنـي اما در دو طبقه شخص داري مـشاهده آموزان دختر

.شود نمي

و پنجم به تفكي آموزان پايه دانش فراشناختي دانش ك طبقات دانش فراشـناختي در هاي چهارم

مي5جدول .شود ارائه

و پايه تحصيلي:5جدول  آزمون يومن ويتني سه طبقه دانش فراشناختي

ها ميانگين رتبه پايه طبقات
مجموع

ها رتبه
 مقدار

M-W.U 
 داري سطح معنيZمقدار

 شخص
 چهارم

 پنجم

4/80

8/99

5/7642 

5/5288 
5/3082 5/2-01/0

 تكليف
 چهارم

 پنجم

84 

88 

7487 

7219 
3482 52/0-6/0

 راهبرد
 چهارم

 پنجم

5/73

5/106 

6914 

8839 
2449 3/4-0001/0

و راهبرد دانش5طبق مقادير جدول و پنجم بين ميانگين طبقات شخص آموزان پايه چهارم

مي تفاوت معني مي باتوجه به مقدار ميانگين رتبه. شود دار مشاهده داشت كه توان اظهار ها،

به دانش و خصوص راهبرد داراي دانش فراشناختي آموزان پايه پنجم در زمينه طبقات شخص

ها اما در مورد طبقه تكليف تفاوت ميانگين. آموزان پايه چهارم هستند باالتري نسبت به دانش



و مولفه 127 هاي آن در دانشگاه آزاد اسالمي تعهد سازماني مديران

دآموزان پايه پنج ها، دانش فراشناختي دانش باتوجه به مقدار ميانگين رتبه. دار نيست معني ر طبقهم

.آموزان پايه چهارم است تكليف كمي باالتر از دانش

و نتيجه  گيري بحث
به آموزان قوي در مقايسه با دانش دانش از آموزان ضعيف از لحاظ دانش فراشناختي و هم طور كل

و راهبرد برتري دارند  و. لحاظ طبقات دانش شخص، تكليف اختالف ميانگين نمـرات بـسيار زيـاد

،)1377(، عبـدي نيـا)1380(هاي حاصل از تحقيقات حيـدري اين يافته با يافته.ه است قابل مالحظ 

،)1375(فـر، سـاالري)1374(، پـور نـوروز)1381(، صـالحي)1380(، ولي زاده)1377(آوانسيان

).1383،به نقل طالع پسند( هماهنگ است

براسـاس ايـن) دانـش شخـصي(هاي اطالعاتي خود آگاهي دارنـد آموزان قوي بر ضعف دانش

مي خودآگاهي از راهبردهاي كلي  دانش(كنند تري براي پيدا كردن اطالعات مناسب خود استفاده

و عمق دانش پايه ). راهبرد در. اي خود، يك جنبه مهم دانـش شـخص اسـت خودآگاهي از گستره

 مختلف به آن متكـي هاي نهايت الزم است آنها از انواع راهبردهاي عمومي كه احتماال در موقعيت

و شانگ،(باشند باشند، آگاه مي آمـوزان قـوي باورهـايي در مـورد دانـش همچنين). 1996پينتريچ

آمـوزان ضـعيف تـالش در جهـت كارآمدي شخصي خود دارند به همين دليل آنها بيش از دانـش 

و پـي دهند، همچنين درباره يادگيري دروس خود نشان مي  و يـادگيري تكـاي اهـداف ليف گيـري

و ارزش قائل شدن بـراي تكـاليف خـود  و)1979(دليـل كـولينز بـه همـين. دارنـد باورهـايي خود

و رياضي دارد)1987(شونفلد .، نشان دادند كه دانش فراشناخت اثر مثبتي بر عملكرد خواندن

و تعيـين مـسائل اثـر دارد از. رشد شناختي در توانايي فـرد بـراي تعريـف  تعريـف مـسأله، پـس

و اهداف آن ايجاد كنـدنشدا آمـوزان دانـش. آموز بايد يك نقشه ذهني از اجزا، ارتباط ميان اجزا

هايي از اصول انتزاعـي مربـوط بـه قوي در يك حيطه موضوعي خاص، بيشتر تمايل دارند بازنمايي 

آموزان ضعيف بيـشتر بـه سـطوح عينـي هاي ذهني دانش در حالي كه بازنمايي. موضوع شكل دهند 

.هاي مسأله مربوط است ويژگي

. آموز بايد تصميم بگيرد كه از چه منابعي براي حل مـسأله بهـره بگيـرد بعد از اين مرحله، دانش

رسـد بـه نظـر مـي. اي ازفرايندهاي راهبردي حـل مـسأله ارتبـاط دارد اجراي اين مرحله با مجموعه

و روش  ، دختـران قـوي ويـژه تحقيـق بـه آمـوزان قـوي دانش. تر باشند هاي تركيبي مناسب خالقيت

و خالقانهحل راه در هاي جالب . دانش فراشناخت ارائه دادنـد نامه پرسشاي براي مسائل طرح شده
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هـاي اول هـم زيـرا آنهـا در گـام. حـل نبودنـد آموزان ضعيف قـادر بـه ارائـه راه كه دانش در حالي

و به يك استنتاج . برسندنتوانستند مسأله را تعريف كنند، تحليل كنند

و و راهبرد نشان داد كه در طبقه دانش شـخص مقايسه ميانگين سه طبقه دانش شخص، تكليف

و پسر تفاوت معني راهبرد بين دانش  در. داري وجود ندارد آموزان دختر فقط طبقـه دانـش تكليـف

مي اين يافته. دختران بيش از پسران است  بيشتري در موزان دختر داراي دانشآ دهد كه دانش نشان

.هاي تكاليف شناختي هستند زمينه ويژگي

و راهبرد دانش و پسر نزديك به هم بود نمره دانش شخص مي. آموزان دختر دهد اين يافته نشان

و پـسر از لحـاظ دانـش دربـاره تفـاوت كه بين دانش  و شـباهت آموزان دختر و هـا هـاي بـين افـراد

و تفاوتي وجود ندارد همچنين دانش)1985، فالول(افراد هاي شناختي درون تفاوت آموزان دختـر

و پـسر بنابراين دانش. پسر از لحاظ توانمندي در زمينه دانش راهبردي يكسان هستند  آموزان دختـر

و تفاوت دوره ابتدايي دانش الزم در زمينه شباهت  و عـالوه بـر ها و درون فـردي را دارنـد هاي بين

. براي يادگيري از جمله حل مسأله استفاده كننددانند از چه راهبردهايي اين مي

و پايه يافته آمـوزان پايـه پـنجم هاي تحصيلي نـشان داد كـه دانـش ها در زمينه دانش فراشناختي

ايـن يافتـه،. تـري هـستند آموزان پايه چهـارم داراي دانـش فراشـناختي توسـعه يافتـه نسبت به دانش 

از يافته و پرسلي)1381(، قاسمي)1380(، ميرزايي)1378(تحقيقات مهرنژاد هاي حاصل ، اشنايدر

من)1997( ت)1973(، پارك ميأ، را  هاي مربوط به مقايسه يافته). 1383،عبابافاز به نقل( كند ييد

و پنجم نشان داد كه دانـش هاي طبقات دانش فراشناخت دانش ميانگين آمـوزان آموزان پايه چهارم

بهه يافتهپايه پنجم داراي دانش توسع و .خصوص دانش راهبرد هستند تري در زمينه دانش شخص

و پنجم تفاوت معنـي آموزان پايه مقايسه ميانگين دانش تكليف دانش داري را نـشان هاي چهارم

نكته قابل توجـه. اند آموزان پايه پنجم نمره نسبتا باالتري در دانش شخص آورده دهد اما دانش نمي

و پـنجم اسـت تفـاوت بين ميانگين طبقـه راهبـرد دانـش تفاوت قابل مالحظه  آمـوزان پايـه چهـارم

آمـوزان پايـه چهـارم آموزان پايه پنجم در سطح بااليي نسبت بـه دانـش ميانگين طبقه راهبرد دانش 

ت. دار است معني و تجربه فراشناختي در رشد دانش فراشناختي را ميأاين يافته نقش سن .كند ييد

ميهاي براساس يافته :شود پژوهش حاضر پيشنهادهاي زير ارائه

و فعاليت- هايي در زمينه دانش اشـخاص، براي توسعه دانش فراشناختي الزم است اهداف، محتوا

و راهبردها در برنامه و تدوين شوند هاي درسي دانش تكاليف .آموزان طراحي
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و مهارت- هـاي آمـوزش فراشـناختي يكـي از روش. هاي فراشناختي آموزش داده شوند راهبردها

و تدارك فعاليت پيش تعامـل سـاختار. آمـوزان شـود هايي است كـه سـبب تعامـل بـين دانـش بيني

تـوان در ايـن زمينـه مـي ). 1990پالينـسار بـه نقـل دگـروت،(سـازد اجتماعي فراشناخت را مهيا مي 

و معلـم آموزان از طريق تعام بيني كرد كه دانش هاي درسي پيش هايي در برنامه فعاليت ل با يكديگر

و محتواي درس به يادگيري بپردازند و بدون استفاده مستقيم از مطالب هـاي محتواي فعاليـت. خود

و آزاد طراحـي شـود تواند وابسته به حيطـه خـاص يـا بـه يادگيري مي  هـدف از ايـن. طـور مـستقل

و تحريك آنها به ارائه روش ها به چالش كشيدن دانشِ دانش فعاليت و راهبردهاييه آموزان استا

هـا، آمـوزان را از طريـق بحـث تـوان دانـش عـالوه بـر ايـن مـي. شـود منجـر كه به يادگيري بيـشتر 

و كنفـرانس فعاليت و اصـالح هاي مشاركتي هـا بـراي تعيـين اهـداف آموزشـي، تكميـل، ارزيـابي

و بحث در مورد اينكه يك راهبرد چگونه مي  يا راهبردهاي اكتسابي، هاي موقعيتتواند در دروس

.تر باشد هدايت كرد ديگر اثربخش

و مورد عالقه در زمينه- لي طرح شود كه پاسخ به آنهائآموزان مساي دانشي موضوعات اجتماعي

.مستلزم استفاده از تفكر واگرا باشد

كـردن بـين آموزان توانايي ارتباط برقـرار اي باشد كه دانش يادگيري به گونه-هاي ياددهي روش-

بهمفاهي وي كه بتوانند به يك دانش سازمان يافته موضوعي دستحنم در دروس خود را پيدا كنند،

.يابند

آمـوزان بـر بندي دانـش گروه. آموزان به سطح توانايي عقلي آنها توجه شود بندي دانش در گروه-

و فعاليت  حا اساس سطح توانايي عقلي آنها در تعامالت دريهاي يادگيري يك نكته  رشـدز اهميت

و فراشناختي استف .رايندهاي شناختي

زيرا اين. توانايي ناهمگن باشند آموزان هر گروه از لحاظ سطح شود، دانش بنابراين پيشنهاد مي

شد ناهمگني سبب رشد دانش و متوسط خواهد آموزان قوي رشد قابل اما دانش. آموزان ضعيف

گ. اي نخواهند داشت مالحظه آموزان قوي ايجاد روه ديگر متشكل از دانشبراي اين منظور يك

شود كه در تكميل كار گروهي كالسي به تعامل با يكديگر در زمينه تكاليف طراحي شده از سوي 

مي. معلم بپردازند از فعاليت اين گروه تواند در كالس بعد از اتمام كارگروهي كالس يا در خارج

.كالس براي تكاليف سطح باالتر باشد
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