
  
  
  

  

  

ان دوره متوسطه بـه     آموز  دانشمقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی      
 پیـشنهادهایی در    ئـۀ تفکیک سطح توانایی، رشته تحصیلی و جنسیت و ارا        

   برنامه درسیۀحوز

  
   ∗زهره عباباف

                 
  یدهکچ

شناختی منظور بررسی نقش راهبردهای شناختی و فرابراساس پژوهشی که بهاین مقاله 
. تدوین شده است، های تحصیلی آنان انجام یافته آموزان در پیشرفت تحصیلی و رشته دانش

های ریاضی،   دوره متوسطه در رشته)دختر و پسر(آموز  دانش2440نمونه مورد مطالعه شامل 
 و عمومی است که در دو سطح ،)برق، کامپیوتر و الکترونیک(ای   حرفه–انسانی، تجربی، فنی

 ضعیف براساس نمره معدل پیشرفت تحصیلی از استانهای تهران، خراسان، ایالم، قوی و
  .ندا هاصفهان و خوزستان انتخاب شد

                                                           
   21/9/1386: ؛  تاریخ تصویب27/8/131385: ؛  تاریخ آغاز بررسی14/5/1385: تاریخ دریافت مقاله

  .مدرس مرکز تربیت معلم شهید باهنر.  ∗
شریفی و دکتر حسن عبداللهی انجام شده که  پاشارت آقایان دکتر حسنطرح پژوهشی موضوع این مقاله با نظا

  .شودان محترم سپاسگزاری میاین وسیله از این استادبه
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  : پژوهش عبارتند ازاینهای حاصل از  یافته

از راهبردهای شناختی ) ناموفق(آموزان ضعیف بیش از دانش) موفق(آموزان قوی دانش
  .کنند ای فراشناختی استفاده میمخصوص تکالیف ساده و پیچیده و راهبرده

ای و عمومی از راهبردهای   حرفه–های ریاضی، انسانی، تجربی، فنی آموزان رشتهدانش
 از راهبردهای فراشناختی مشابه گیری بهرهکنند اما در  طور متفاوت استفاده میشناختی به

  .کنند  عمل مییکدیگر

دهی راهبرد شناختی مرور ذهنی و بسطآموزان پسر از دو آموزان دختر بیش از دانشدانش
 و هبرد فراشناختی دانش و کنترل خودمخصوص تکالیف ساده و پیچیده و همچنین از دو را

  .کنند اما در دیگر راهبردها تفاوتی ندارند دهی استفاده مینظم

راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی، سطح توانایی، رشته تحصیلی،  :ها کلید واژه
  .جنسیت

  

  مقدمه و زمینه پژوهش
هایی است که در آنها  فرایندهای درونی، ذهنی یا راهمعنای به، 1اصطالح شناخت

وسیله که بهاست هایی   راهمعنایبه عبارت دیگر، شناخت به. شوند طالعات پردازش میا
 و در ،آیند رمز درمی به،شوند گیرند، تشخیص داده می آنها اطالعات مورد توجه قرار می

  ).1384سیف، (شوند تا در موقع نیاز فراخوانده شوند  نهایت در حافظه ذخیره می

او معتقد است . دهی شناخت پرداخته است به ضرورت دانش در شکل) 1377 (2گالور
موجب تمرکز . آورد دانش ادراکات فرد را به وجود می.  مرکز شناخت است دردانشکه 

ن او معتقد است اگر پایه قوی دانش وجود همچنی. حافظه است» مایۀ«شود و  توجه می
او دانش را به سه نوع دانش عمومی، . نداشته باشد، احتمال وقوع حل مسأله وجود ندارد

، در )1988 (3تفت و لزلی. دانش حوزه خاص و دانش راهبردی تقسیم کرده است

                                                           
1- Cognition  
2- Glover, J. A.  
3- taft, M. K. & Leslie, L.  
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یر در پژوهشهای خود نشان دادند که دانش بیش از حافظه و توانایی حل مسأله به فراگ
  ).1377به نقل گالور، (کند  پیداکردن پاسخ مسأله کمک می

باتوجه به مطالب فوق در مورد اهمیت دانش در یادگیری و یادآوری و حتی حل 
های مختلفی در  شود؟ دیدگاه شود که چگونه دانش کسب می مسائل، این سوال مطرح می

 بر ا،ش آغازین و مهارتهاز جمله در مورد چگونگی تشکیل دان. این زمینه وجود دارد
). 1981، 1نیوول و همکاران( است  شدهتأکید، موضوعاتی چون فراوانی و توزیع تمرین

 و ، در زمینه کسب دانش سه مرحله رمزگذاری، روشمند سازی)1998 (2نوس و اندرسون
  ).1377گالور، (اند  ترکیب را معرفی کرده

 انجام  به دانستن و دانستن نحوۀبوطپردازان شناختی برای پاسخ به سؤالهای مرنظریه
عنوان ذخیره حافظه به. اند نام حافظه پرداختهای به آن و تفاوت بین آنها به مقولهدادن 

از . گیرد اطالعات در ذهن تعریف شده است که در چهارچوب ساختار و فرایند قرار می
و بلندمدت های حسی، کوتاه مدت  لحاظ ساخت، حافظه را مشتمل بر سه قسمت حافظه

  ).1990اندرسون، (ها و فرایندهای خاص خود است دانند که هر قسمت دارای ویژگی می

:  از استبندی دیگری در مورد حافظه ارائه داده است که عبارت  تقسیم)1377(گالور 
های متکی بر زبان و  های رویدادی و معنایی، دانش اخباری و اجرایی، نظام حافظه

  .ه و حافظه کوتاه مدت و بلندمدتصورتهای ذهنی در حافظ

سازی و  داند که عمل ذخیره ، حافظه را به عنوان یک نوع حل مسأله می)1985 (3فالول
 او معتقد است تحول رفتارهای راهبردی در حافظه به. عهده دارد بازیابی اطالعات را به

یری انواع کارگ از جمله بهییادگیری مستلزم عوامل مختلف. طور ارادی و تدریجی است
  .خاصی از راهبردهای شناختی است

این .  فرایند شناختی گویند،گیرد  که در حافظه صورت می رایکی از فرایندهای مهمی
ات از حافظه دراز مدت شود وتا بازیابی اطالع فرایند از مرحله برداشت حسی شروع می

                                                           
1- Newell, G. F. & Anderson, J.  
2- Neves, D. M.  & Anderson, J. 
3- Flavell, J. H.  
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شوند   شناخت مربوط میاز آنجایی که این فرایندها به دانستن و). 1985فالول،  (ادامه دارد
، بسط یا 1این فرایندها در سه دسته تکرار و مرور. به آنها فرایندهای شناختی حافظه گویند

 استراتژیها یا راهبردهای شناختی ،به این فرایندها. شوند  تقسیم می3 و سازماندهی2گسترش
  ).1384سیف، (گویند 

هایی برای حل یک مسأله  ها یا روش ، راهبردهای شناختی را طرح)1994 (4هندری
. هایی برای پردازش اطالعات هستند او معتقد است راهبردهای شناختی، اکتشاف. داند می

خارجی، فعالیت علمی و های  دهی به محرک افراد در فرایند کسب اطالعات نیازمند نظم
  . ندک  برای این منظور استفاده از راهبردهای شناختی این نیاز را تأمین میخالق هستند و

، دانش فرد درباره فرایندهای شناختی خود و چگونگی استفاده 5اصطالح فراشناخت
 دانش یا ، فراشناختبه عبارت دیگر. های یادگیری است ه هدفبهینه از آنها برای رسیدن ب

  ). 1384سیف، (آگاهی فرد از نظام شناختی خود است 

ناخت را فرایندهای کنترل ، از دید نظریه پردازش اطالعات، فراش)2004 (6وول فولک
میزان . داند می)  و دستکاری اطالعات، مرور و تمرین، سازماندهی از قبیل توجه،(اجرایی 

. شود استفاده از فرایندهای کنترل اجرایی سبب تفاوت فراگیران در یادگیری و یادآوری می
یند پردازش تر باشد، فرا  هرچه در افراد فرایندهای کنترل اجرایی قویبه عبارت دیگر،

  ).1384لطف آبادی، . (شود  بهتر انجام می آنهااطالعات در حافظه

بخشی فرایندهای ، فراشناخت را وسیله دستکاری و نظم)1994 (7تکالفه و شیمامورامِ
، سه نوع دانش فراشناختی را معرفی )1999 (8برونینگ، اسکرا، ورانینگ. دانند شناختی می

نوع اول حاکی از چیستی .  خبری، دانش عملی و دانش شرطیدانش: اند که عبارتند از کرده

                                                           
1- rehearsal  
2- elaboration  
3- organization  
4- Hendry, G. D.  
5- Metacognition  
6- Woolfol, K. A. E.  
7- Metcalfe & Shimamura  
8- Bruning; Schraw & Ronning  
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نوع دوم درباره چگونگی . درباره یادگیری، حافظه، مهارتها، راهبردها و منابع است
کارگیری راهبردهای یادگیری و نوع سوم درباره چرایی و زمان استفاده از اقدامات و  به

لیاتی و شرطی، فراشناخت را کاربرد راهبردهای خبری، عم. راهبردهای یادگیری است
  ).1384لطف آبادی، (  دهد تشکیل می

 معتقد است که راهبردهای فراشناختی بر راهبردهای شناختی اعمال )1994 (1دمبو
بنابراین برای موفقیت در یادگیری الزم است . دهند کنند و به آنها جهت می کنترل می

، راهبردهای شناختی و )1979(فالول . دکار برراهبردهای شناختی و فراشناختی را با هم به
 و ای شناختی را موجب پیشرفت شناختیاو راهبرده. کند فراشناختی را با هم مقایسه می

سیف، (داند  راهبردهای فراشناختی را موجب نظارت و کنترل بر پیشرفت شناختی می
1384.(  

ش و کنترل خود،  راهبردهای فراشناختی را در دو جنبه دان)1983 (2پاریس و وینوگراد
 دانش و کنترل خود، شامل سه بخش تعهد، نگرش و .دهند انش و کنترل فرایند قرار میو د

 شامل دو عنصر اساسی انواع دانش مؤثر در فراشناخت و ،دانش و کنترل فرایند. دقت است
 و دانش فرایندیانواع دانش مؤثر شامل دانش خبری، دانش . کنترل اجرایی رفتار است

 و 3مارزلنو(بخشی است ریزی و نظمسنجی، طرحکنترل اجرایی شامل ارزش. تشرطی اس
  ).1988همکاران، 

دهی و در این مقاله منظور از راهبردهای شناختی، سه راهبرد مروز ذهنی، بسط
سازماندهی در دو سطح ساده و پیچیده است و منظور از راهبردهای فراشناختی، دانش و 

است که همگی در ) ریزی، ارزشیابی و نظم دهی برنامه(فرایند کنترل خود، دانش و کنترل 
  .گیرند ای به نام راهبردهای یادگیری قرار می مجموعه

پژوهش در زمینه راهبردهای شناختی و فراشناختی با یادگیری، نشان داده است که 
 و گرولر، کندر. شود استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی سبب بهبود یادگیری می

                                                           
1- Dembo, M. H.  
2- Paris & Winograd  
3- Marzano, R. J.  
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، نشان دادند که استفاده از راهبردهای فراشناختی و همچنین )1991 (1منهانی
آموزانی که در  دانش. لب مربوط به دروس مؤثر استها در یادگیری مطا دهنده سازمان پیش

ها با هم استفاده  دهندهسازمانخواندن متون درسی خود از راهبردهای فراشناختی و پیش
آموزانی داشتند که هیچکدام از لی بیشتری نسبت به دانشکرده بودند پیشرفت تحصی

 یا اینکه فقط از ،ها استفاده نکرده بودند دهنده سازمانراهبردهای فراشناختی و پیش
  ).1375عباباف، (ها استفاده کرده بودند  دهنده سازمان پیش

تقال ، بر روی سازماندهی فعال فرایندهای شناختی در ان)2003 (2فد و گروتزر متیل
های متفاوت علمی، پژوهشی انجام دادند، راهبرد  ی برای یادگیری پدیدهساختارهای علّ

نتایج پژوهش آنها . کنترلی بوده استدهی و خودفراشناختی مورد استفاده شامل فرایند نظم
کردند و برای  های خود را به طور صریح و روشن بیان می آموزانی که دانستهنشان داد دانش

. تر بودند کردند در یادگیری موفق های خاص از استدالل انتزاعی استفاده می  اندیشهیادگیری
آموزان آموزش داد  توان راهبردهای فراشناختی را به دانش ، معتقد است که می)2000 (3پرنر

 و همکاران 4پری. سطح یادگیری خود را باال ببرندا به درستی از آن استفاده کنند و ت
آموزان خود بپرسد کمک  تند که اگر معلم هر روز دو سؤال از دانش اظهار داش)2000(

  به: آن دو سؤال عبارتند از. بزرگی به بهبود دانش و مهارتهای فراشناختی آنان خواهد کرد
نویسد، چه چیزی را یاد گرفته است؟ دیگر  خواند و می عنوان فراگیری که مطلبی را می

توانی از آن استفاده کنی؟ به عبارتی آنها  ر پی میای که پی د اینکه چه چیزی یاد گرفته
آموزان بتوانند  شود که دانش معتقدند که یادگیری و کاربرد راهبردهای فراشناختی باعث می

ان دچار اختالالت یادگیری هم آموز دانشحتی . ببرندبهره های خود بسیار  از توانایی
 2003، 5هاالهان و کافمن(هبود بخشند توانند به کمک این راهبردها، یادگیری خود را ب می

  ).1384به نقل لطف آبادی، 

                                                           
1- Groller, K., Kender, J. & Honeyman, D.  
2- Mittle Fehdt, S. & Grotzer, T.  
3- Perner  
4- Perry  
5- Hallahan & Kauffman  
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، آوانسیان )1377(، ابراهیمی قوام آبادی )1376(در ایران، پژوهشگرانی مانند متولی 
در زمینه ) 1382(، و شقاقی )1380(، حمیدی )1380، صالحی )1379(، بشاورد )1377(

درک مطلب خواندنی، (بهبود یادگیری تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در 
اند که آموزش  نتایج این پژوهشها نشان داده. پژوهشهایی انجام دادند) ریاضی و زبان دوم

اما پژوهشی در سطح کشور که نشان دهد . این راهبردها در یادگیری اثربخش بوده است
 راهبردهای ان ایرانی در سطوح توانایی، جنسیت و رشته تحصیلی از چه نوعآموز دانش

براین اساس پژوهشی جهت . کنند، انجام نشده است شناختی و فراشناختی استفاده می
 ،ای  حرفه–های نظری، فنی ان در رشتهآموز دانشمقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی 

. ان دختر و پسر انجام شدآموز دانش و مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی و عمومی
  .رگرفته از این پژوهش استمقاله حاضر ب

  

  روش پژوهش
 زیرا هدف توصیف و بررسی فراوانی و انواع از نوع توصیفی استاین پژوهش 

 و ،ان به تفکیک سطح توانایی، رشته تحصیلیآموز دانشراهبردهای شناختی و فراشناختی 
  .جنسیت آنان است

های  ر رشتهآموزان دختر و پسر دوره متوسطه دجامعه آماری پژوهش شامل دانش
 و عمومی از ،)برق، الکترونیک و کامپیوتر(ای   حرفه–ریاضی، تجربی، انسانی، فنی

از .  است84-85و اصفهان در سال تحصیلی  خوزستان  استانهای تهران، خراسان، ایالم،
  .ای انتخاب شدند آموز به شیوه تصادفی طبقه دانش2440جامعه موردنظر حدود 

) 1380(کرمی ) شناختی و فراشناختی(اهبردهای یادگیری ابزار پژوهش، پرسشنامه ر
مورد  راصالً د(ای لیکرت از صفر   درجه10 ماده است و براساس مقیاس 86است که شامل 

پایایی . بندی شده استدرجه) کامالً در مورد من صحیح است (9تا ) من صحیح نیست
مالک مورد . سبه شده استابزار توسط سازنده ابزار از طریق همسانی درونی آزمون محا

برای این منظور . استفاده برای بررسی همسانی درونی، نمره کل آزمون بوده است
همبستگی بین سؤالهای آزمون با نمره کل محاسبه و کلیه سؤالها با نمره کل همبستگی 

 و 97/0 و ضرایب سؤالها α=97/0به طوری که ضریب آلفای کل برابر . باالیی را نشان داد
ضریب بازآزمایی ابزار . عالوه بر این از شیوه بازآزمایی استفاده شده است. تر از آن بودباال

در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه به روش .  اعالم شده استα=98/0توسط سازنده ابزار 
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مقادیر ضریب آلفای هریک از راهبردها به تفکیک، راهبردهای . آلفای کرونباخ محاسبه شد
ضریب آلفای کل ابزار .  و کل راهبردها محاسبه شده است،ی فراشناختیشناختی، راهبردها

  ).  مراجعه شود1به جدول شماره . ( استα=94/0برابر 
  

   ضرایب آلفای کرونباخ– 1جدول شماره 
  ضریب آلفا  راهبردها  ردیف

  68/0  راهبرد تکرار و مرور ذهنی در سطح ساده  1
  69/0  دهراهبرد تکرار و مرور ذهنی در سطح پیچی  2
  71/0  راهبرد بسط یا گسترش معنایی در سطح ساده  3
  73/0  راهبرد بسط یا گسترش معنایی در سطح پیچیده  4
  72/0  راهبرد سازماندهی در سطح ساده  5
  67/0  راهبرد سازماندهی در سطح پیچیده  6
  73/0  راهبرد دانش و کنترل خود  7
  74/0   برنامه ریزی–راهبرد دانش و کنترل فرایند   8
  75/0   ارزشیابی–راهبرد دانش و کنترل فرایند   9
  53/0   نظم دهی–راهبرد دانش و کنترل فرایند   10
  91/0  راهبرد شناختی  11
  89/0  راهبرد فراشناختی  12
  94/0  جمع راهبردها  13
  

  طبـق جـدول    . ( انجام شد  1 و بارتلت  KMOبرای بررسی روایی پرسشنامه ابتدا آزمون       
دار    معنی 0001/0 و کرویت بارتلت در سطح کمتر از         96/0 برابر   KMOدازه  ان).  2شماره  

ها از مناسبت و کفایت قابل قبـول بـرای تحلیـل              توان نتیجه گرفت که داده      بنابراین می . بود
  .عاملی برخوردار است

   و بارتلتKMO آزمون – 2جدول شماره 
  داری معنیسطح   درجه آزادی  مقدار خی دو KMOمقدار 

96/0  8/59940  3655  0001/0  

  

                                                           
1-KMO and Bartlet’s test 
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، متغیرهـای    3طبـق جـدول شـماره       . ها اجـرا شـد       در تعیین تعداد عامل    1اسکری پالت 
واریـانس سـازه    % 40 عامل است کـه در مجمـوع بـیش از            10موجود در این مقیاس شامل      

این یافته نشانگر برخـورداری مقیـاس از روایـی سـازه قابـل      . کنند  مورد مطالعه را تبیین می    
  .تقبول اس

  

  ها  جدول مربوط به واریانس عامل– 3جدول شماره 
  جمع تراکمی  واریانس  مقادیر ویژه  ها عامل
1  79/16  53/19  53/19  
2  82/3  44/4  97/23  
3  73/2  1/3  15/27  
4  19/2  55/2  7/29  
5  72/1  01/2  7/31  
6  65/1  92/1  63/33  
7  55/1  8/1  44/35  
8  44/1  67/1  12/37  
9  32/1  53/1  66/38  
10  3/1  52/1  18/40  

هـای مربـوط بـه راهبردهـای شـناختی و فراشـناختی              روش تجزیه و تحلیل آماری داده     
هـای مربـوط بـه      ، و بـرای داده Tآموزان قـوی و ضـعیف، دختـر و پـسر از آزمـون                 دانش

ای از آزمـون    حرفـه –های نظری و فنی   ان رشته آموز  دانشراهبردهای شناختی و فراشناختی     
  .س آزمون توکی استفاده شده استتحلیل واریان

  

  ها یافته
  .ایم توضیح داده9 تا 4های پژوهش را در پاسخ به سئواالت تحقیق با کمک جداول یافته

آمـوزان قـوی و ضـعیف در اسـتفاده از انـواع راهبردهـای شـناختی         آیا بین دانش  
  مخصوص تکالیف ساده و پیچیده و راهبردهای فراشناختی تفاوت وجود دارد؟

  

  

                                                           
1- Scree Plot  
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  *آموزان قوی و ضعیف مقایسه راهبردهای یادگیری دانش–4جدول شماره 
  داری سطح معنی Tمقدار   درجه آزادی  اختالف میانگین  نوع راهبرد

  4/8  1026  3/6  تکرار و مرور ذهنی برای تکالیف ساده  3/8  2408
0001/0  
0001/0  

  41/4  1010  6/3  تکرار و مرور ذهنی برای تکالیف پیچیده  37/4  2408
0001/0  
0001/0  

  39/7  6/1016  6/6  دهی برای تکالیف سادهبسط  29/7  2408
0001/0  
0001/0  

  67/10  8/996  9/8  دهی برای تکالیف پیچیدهبسط  65/10  2408
0001/0  
0001/0  

  48/6  5/1036  6/7  سازماندهی برای تکالیف ساده  32/6  2408
0001/0  
0001/0  

  96/4  1022  6/4  الیف پیچیدهسازماندهی برای تک  87/4  2408
0001/0  
0001/0  

  12/14  930  4/10  دانش و کنترل خود  73/14  2408
0001/0  
0001/0  

  86/9  989  8/7  ریزی دانش و کنترل فرایند برنامه  89/9  2408
0001/0  
0001/0  

  75/8  1027  9/6  دانش و کنترل فرایند ارزشیابی  58/8  2408
0001/0  
0001/0  

  96/8  962  9/7  دهی دانش و کنترل فرایند نظم  14/9  2408
0001/0  
0001/0  

آمـوزان قـوی و       به منظور بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی مورد استفاده دانـش          
، میـانگین راهبردهـای     4طبـق جـدول شـماره       . متغیری استفاده شد   تک Tضعیف از آزمون    

آمـوز  یده و میانگین راهبردهـای فراشـناختی دانـش        شناختی مخصوص تکالیف ساده و پیچ     
داری بـیش از میـانگین راهبردهـای شـناختی و      طـور معنـی    بـه  >0001/0Pقوی در سـطح     
  .آموزان ضعیف استفراشناختی دانش

  

ای و عمومی در استفاده از انواع   حرفه–های نظری، فنی  آموزان رشته آیا بین دانش
اده و پیچیده و راهبردهای فراشناختی تفاوت راهبردهای شناختی مخصوص تکالیف س

  وجود دارد؟
  

                                                           
هـا و در سـطر دوم در شـرایط عـدم یکـسانی             های آزمون در شرایط یکـسانی واریـانس         در سطر اول هر ردیف داده      *

 . ها نشان داده شده است واریانس



 سطهآموزان دورۀ متو            مقایسۀ راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش   

 
129  

  های تحصیلی  تحلیل واریانس راهبردهای یادگیری و رشته– 5جدول شماره 
مجموع   منابع تغییرات  نوع راهبرد

  مجذورات
میانگین   درجه آزادی

 Fمقدار   مجذورات
سطح 

  داری معنی
  2/912  4  8/3648  ها بین گروه

  اول  264  2435  6/643205  ها روهگ درون
    2439  5/646854  کل

4/3  008/0  

  7/658  4  2635  ها گروه بین
  دوم  4/307  2435  2/748570  ها گروه درون

    2439  3/751205  کل

2  07/0  

  8/2067  4  5/8271  ها گروه بین
  سوم  9/377  2435  920297  ها گروه درون

    2439  5/928568  کل

4/5  0001/0  

  4/1514  4  9/6057  ها گروه بین
  چهارم  9/266  2435  7/650019  ها گروه درون

    2439  7/656077  کل

6/5  0001/0  

  3/4226  4  3/16905  ها گروه بین
  پنجم  2/651  2435  1585853  ها گروه درون

    2439  1602759  کل

4/6  0001/0  

  2/3743  4  14973  ها گروه بین
  ششم  403  2435  6/980925  ها گروه درون

    2739  3/995833  کل

2/9  0001/0  

  9/259  4  9/1039  ها گروه بین
  هفتم  9/246  2435  2/601700  ها گروه درون

    2439  9/602339  کل

1  37/0  

  376  4  3/1504  ها گروه بین
  هشتم  288  2435  2/701396  ها گروه درون

    2439  703022  کل

1  26/0  

  9/1652  4  8/6611  ها گروه بین
  نهم  6/300  2435  732134  ها گروه درون

    2439  2/738746  کل

4/5  0001/0  

  6/355  4  6/1422  ها گروه بین
  دهم  7/347  2435  8/846890  ها گروه درون

    2439  4/848313  کل

1  39/0  

های ریاضی، تجربـی، انـسانی،        ، آزمون تحلیل واریانس برای رشته     5طبق جدول شماره    
داری جدول نـشان       و سطح معنی   Fمقادیر آماره   . ای و عمومی انجام شده است        حرفه –فنی
های تحصیلی و راهبردهـای شـناختی مـرور ذهنـی مخـصوص               دهد که بین متغیر رشته      می

دهی و سازماندهی مخصوص تکالیف ساده و پیچیده، و همچنین راهبرد تکالیف ساده، بسط
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در . دار اسـت    معنـی رابطۀ   >0001/0Pابی در سطح    فراشناختی دانش و کنترل فرایند ارزشی     
راهبردهای شناختی مرور ذهنی مخصوص تکالیف پیچیده، راهبردهای فراشناختی دانـش و            

هـای    دهی و رشـته   ریزی، دانش و کنترل فرایند نظم       کنترل خود، دانش و کنترل فرایند برنامه      
ن براساس رشته تحـصیلی در      آموزابنابراین دانش . شود  دار مشاهده نمی    تحصیلی سطح معنی  

دهــی و کــارگیری راهبردهــای شــناختی مــرور ذهنــی مخــصوص تکــالیف ســاده بــسطبــه
سازماندهی مخصوص تکالیف ساده و پیچیده و همچنین راهبرد فراشناختی دانش وکنتـرل             

اما در دیگر راهبردها تفاوتی بـا یکـدیگر         . کنند  فرایند ارزشیابی متفاوت با یکدیگر عمل می      
 به لحاظ اینکه پنج رشته تحصیلی با هم مورد تحلیل قرارگرفتند، در تکمیل آزمـون                .ندارند

هـا در سـطح       به لحاظ باالبودن حجم اطالعات فقط یافته      . فوق، از آزمون توکی استفاده شد     
   .شوند دار ارائه می معنی

  

  ارد های تحصیلی در سطح معنی  آزمون توکی راهبردهای یادگیری و رشته– 6جدول شماره 
  حد باالتر  تر حد پایین  داری سطح معنی  خطای معیار  تفاوت میانگین  رشته تحصیلی  راهبرد

  اول  2/5  29/0  01/0  9/0  7/2  تجربی با ریاضی
  2/6  3/0  02/0  1  2/3  تجربی با انسانی

  سوم  7/8  9/0  006/0  4/1  8/4  ریاضیای با  حرفه–فنی 
  6/9  1  006/0  5/1  3/5  انسانیای با  حرفه–فنی 

  6/5  1/0  03/0  9/0  8/2  ریاضی با انسانی
  7  1  001/0  1  4  تجربی با انسانی

  9/8  7/1  001/0  3/1  3/5  انسانیای با  حرفه–فنی 
  چهارم

  7  97/0  003/0  1  4  عمومی با انسانی
  2/8  48/0  01/0  4/1  3/4  تجربی با ریاضی
  پنجم  8/10  6/2  0001/0  4/1  7/6  عمومی با ریاضی

  3/10  76/0  01/0  7/1  5/5  انیعمومی با انس
  8/9  8/1  001/0  4/1  8/5  ریاضیای با  حرفه–فنی 
  10  1  006/0  6/1  5/5  ای با انسانی  حرفه–فنی 

  9  7/2  0001/0  1  9/5  عمومی با ریاضی
  5/7  47/0  01/0  2/1  9/3  عمومی با تجربی

  ششم

  4/9  8/1  0001/0  3/1  6/5  عمومی با انسانی
  نهم  9/6  3/1  0001/0  1  4  عمومی با ریاضی
  8  6/1  0001/0  1  8/4  عمومی با انسانی
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هـای    آموزان رشـته    آموزان رشته تجربی بیش از دانش      دانش 6طبق مقادیر جدول شماره     
. کننـد  ریاضی و انسانی از راهبرد شناختی مرور ذهنی مخصوص تکالیف ساده اسـتفاده مـی           

  .دار است تفاوت میانگین معنی
طور مشابه از راهبـرد شـناختی مـرور ذهنـی           ای مختلف تا حدی به    ه  آموزان رشته دانش

داری بین میانگین راهبرد مذکور در        تفاوت معنی . کنند  مخصوص تکالیف پیچیده استفاده می    
ای بـیش از       حرفـه  –آموزان رشته فنی  دانش .شود  های مختلف مشاهده نمی     آموزان رشته   دانش
راهبرد شناختی بسط دهی مخصوص تکالیف سـاده        های ریاضی و انسانی از        آموزان رشته دانش

ـته   دانـش  .دار اسـت    تفـاوت میـانگین معنـی     . کننـد   استفاده مـی   ـای ریاضـی، تجربـی،        آمـوزان رش                      ه
ـناختی بـسط             و عمومی بیش از دانش      ای   حرفه –فنی   دهـی مخـصوص    آموزان رشته انـسانی از راهبـرد ش

  .دار است تفاوت میانگین معنی. کنند تکالیف پیچیده استفاده می
آمـوزان رشـته   آمـوزان رشـته ریاضـی، و دانـش    آموزان رشته تجربی بیش از دانش    دانش

های ریاضـی و انـسانی از راهبـرد شـناختی سـازماندهی               آموزان رشته عمومی بیش از دانش   
ته آموزان رشـ  دانش. دار است   تفاوت میانگین معنی  . نندک  مخصوص تکالیف ساده استفاده می    

آمـوزان رشـته عمـومی       و دانش  های ریاضی و انسانی     آموزان رشته ای بیش از دانش      حرفه –فنی
هـای ریاضـی، تجربـی و انـسانی از راهبـرد شـناختی سـازماندهی                  آموزان رشـته  بیش از دانش  

  . دار است تفاوت میانگین معنی. کنند مخصوص تکالیف پیچیده استفاده می
های ریاضـی و انـسانی از راهبـرد           موزان رشته آ دانش آموزان رشته عمومی بیش از    دانش

. دار اسـت    تفاوت میانگین معنی  . کنند  فراشناختی دانش و کنترل فرایند ارزشیابی استفاده می       
کارگیری راهبردهای فراشناختی دانش و کنتـرل خـود،         های مختلف در به     آموزان رشته دانش
داری در    مقادیر جدول سطح معنـی    . نندک  دهی تا حدی مشابه هم عمل می      ریزی و نظم  برنامه

  .دهد میانگین این راهبردها نشان نمی
                هـای عمـومی،    آمـوزان رشـته  اطمینـان اظهـار داشـت دانـش     % 95تـوان بـا       بنابراین مـی  

هـای ریاضـی و انـسانی از راهبردهـای            ان رشـته  آموز  دانشای و تجربی بیش از        حرفه–فنی
آموزان    اما در راهبردهای فراشناختی به جز راهبرد ارزشیابی، دانش         .کنند  شناختی استفاده می  

  .کنند های مختلف تا حدی مشابه هم عمل می رشته
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   تحلیل واریانس راهبردهای یادگیری و رشته های تحصیلی – 7جدول شماره 
  ان قویآموز دانش

مجموع   منابع تغییرات  نوع راهبرد
  مجذورات

درجه 
  آزادی

میانگین 
 Fمقدار   مجذورات

سطح 
  داری معنی

  9/1293  4  6/5175  ها بین گروه
  اول  2/260  1817  3/47290  ها گروه درون

    1821  4/478079  کل

9/4  001/0  

  922  4  5/3688  ها گروه بین
  دوم  2/308  1817  4/560062  ها گروه درون

    1821  9/563750  کل

9/2  01/0  

  9/1975  4  6/7903  ها گروه بین
  سوم  375  1817  9/676260  ها گروه درون

    1821  5/684164  کل

3/5  0001/0  

  1119  4  4476  ها گروه بین
  چهارم  255  1817  463670  ها گروه درون

    1821  468146  کل

3/4  002/0  

  5/5018  4  3/20074  ها گروه بین
  پنجم  625  1817  1185122  ها گروه درون

    1821  1205197  کل

6/7  0001/0  

  3234  4  4/12937  ها گروه بین
  ششم  7/406  1817  739005  ها گروه درون

    1821  5/751942  کل

9/7  0001/0  

  8/735  4  5/2943  ها گروه بین
  هفتم  215  1817  390848  ها گروه درون

    1821  7/393791  کل

4/3  009/0  

  871  4  4/3485  ها گروه بین
  هشتم  7/275  1817  9/501086  ها گروه درون

    1821  504572  کل

3  01/0  

  2139  4  9/8556  ها گروه بین
  نهم  295  1817  9/536910  ها گروه درون

    1821  9/545467  کل

2/7  0001/0  

  9/357  4  9/1431  ها گروه بین
  دهم  6/327  1817  595370  ها گروه درون

    1821  596802  کل

1  35/0  
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های تحصیلی  مون توکی راهبردهای یادگیری و رشته آز– 8جدول شماره 
   قوی در سطح معنی دار انآموز دانش

  رشته تحصیلی  راهبرد
تفاوت 
  میانگین

  خطای معیار
سطح 

  داری معنی
حد 
  تر پایین

  حد باالتر

  اول  64/6  13/1  001/0  1  8/3  تجربی با ریاضی
  3/6  64/0  008/0  1  4/3  عمومی با ریاضی

  2/6  2/0  02/0  1  2/3  یتجربی با ریاض  دوم
  9/6  39/0  01/0  2/1  6/3  تجربی با ریاضی

ای   حرفه–فنی 
  با ریاضی

  سوم  4/10  2/1  005/0  6/1  8/5

  5/7  75/0  008/0  2/1  4  عمومی با ریاضی
  5/5  12/0  03/0  99/0  8/2  تجربی با ریاضی

ای   حرفه–فنی 
  با ریاضی

  چهارم  7/7  12/0  03/0  3/1  9/3

  6  38/0  01/0  1  2/3  یعمومی با ریاض
  4/9  72/0  01/0  5/1  5  تجربی با ریاضی

ای   حرفه–فنی 
  با ریاضی

  پنجم  3/13  1  01/0  2/2  2/7

  6/12  5/3  0001/0  6/1  8  عمومی با ریاضی
ای   حرفه–فنی 

  با ریاضی
4/6  7/1  002/0  6/1  2/11  

  9/9  8/2  0001/0  3/1  4/6  عمومی با ریاضی
  ششم

  4/8  3/0  02/0  4/1  3/4  عمومی با تجربی
  9/5  1  03/0  1  3  تجربی با ریاضی

  نهم
  8/8  7/2  0001/0  1  8/5  عمومی با ریاضی

هـای مختلـف بـدون درنظـر گـرفتن            آموزان در رشته  مقایسه راهبردهای یادگیری دانش   
 در این زمینـه انجـام       ۀ دیگری  مقایس ، کردن سطح توانایی   منظوربا  . سطح توانایی بوده است   

به (، بین راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی        7ق مقادیر جدول شماره     طب. ده است ش
دار   های تحـصیلی تفـاوت معنـی      آموزان قوی و رشته   دانش) دهیجز راهبرد فراشناختی نظم   
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کـارگیری   در بـه   گوناگونهای    آموزان رشته   دهند که دانش    ها نشان می    یافته. شود  مشاهده می 
  .کنند  یکدیگر عمل میراهبردهای یادگیری متفاوت از

طبـق  . برای روشن نمودن نوع راهبرد و رشته تحـصیلی از آزمـون تـوکی اسـتفاده شـد                 
آمـوزان قـوی رشـته      آموزان قوی رشته تجربی بیش از دانـش        دانش ،8مقادیر جدول شماره    

دهی مخصوص تکالیف سـاده و پیچیـده،        ریاضی از راهبردهای شناختی مرور ذهنی و بسط       
سازماندهی مخصوص تکالیف ساده، و راهبرد فراشناختی ارزشیابی استفاده         راهبرد شناختی   

امـا در راهبـرد شـناختی       . دار اسـت    های راهبردهای ذکر شده معنی      تفاوت میانگین . کنند  می
سازماندهی مخصوص تکالیف پیچیـده، و راهبردهـای فراشـناختی دانـش و کنتـرل خـود،                 

  . کنند ل میریزی تا حدی مشابه هم عم دهی و برنامه نظم

 ریاضـی از     آمـوزان قـوی رشـته       ای بـیش از دانـش        حرفه –ان قوی رشته فنی   آموز  دانش
راهبردهای شناختی بسط دهی و سازماندهی مخصوص تکـالیف سـاده و پیچیـده اسـتفاده                

اما در دیگر راهبردها تا حـدی مـشابه هـم عمـل             . دار است ها معنی   تفاوت میانگین . کنند  می
  .کنند می

آموزان قوی رشته ریاضـی از راهبردهـای        ن قوی رشته عمومی بیش از دانش      آموزادانش
شناختی مرور ذهنی مخصوص تکالیف ساده، بسط دهی و سازمان دهی مخصوص تکالیف             

دار   تفـاوت میـانگین معنـی     . کننـد   ساده و پیچیده، و راهبرد فراشناختی ارزشیابی استفاده می        
آموزان قوی رشته   همچنین دانش . کنند  عمل می در دیگر راهبردها مشابه رشته ریاضی       . است

آموزان قوی رشته تجربی از راهبرد شـناختی سـازماندهی مخـصوص              عمومی بیش از دانش   
داری بـین میـانگین       در دیگـر راهبردهـا تفـاوت معنـی        . کننـد   تکالیف پیچیـده اسـتفاده مـی      

  .شود میآموزان قوی رشته عمومی و رشته تجربی مشاهده نراهبردهای یادگیری دانش

هـا از راهبردهـای یـادگیری         آموزان قوی رشته انسانی تا حدی مشابه دیگر رشـته         دانش
آموزان قوی رشته     داری بین میانگین راهبردهای یادگیری دانش       تفاوت معنی . کنند  استفاده می 

  .ها مالحظه نشد انسانی با دیگر رشته
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دهـی  ریـزی و نظـم      مـه بین میانگین راهبردهای فراشـناختی دانـش و کنتـرل خـود، برنا            
بنـابراین در ایـن راهبردهـا       . داری مشاهده نشد    ها تفاوت معنی    آموزان قوی کلیه رشته     دانش
  .کنند ها مشابه هم عمل می آموزان قوی کلیه رشته دانش

  

آموزان دختر و پسر در استفاده از راهبردهای یادگیری تفاوت وجود  آیا بین دانش
  دارد؟

  *اهبردهای یادگیری و جنس رT آزمون – 9جدول شماره 
  داری سطح معنی Tمقدار   درجه آزادی  اختالف میانگین  راهبرد

  2438  6/3  اول
6/1635  

2/5  
2/5  

0001/0  
0001/0  

  2438  3/4  دوم
8/1714  

8/5  
9/5  

0001/0  
0001/0  

  2438  9/2  سوم
7/1709  

5/3  
5/3  

0001/0  
0001/0  

  2438  1/2  چهارم
6/1779  

6/2  
7/2  

007/0  
006/0  

  2438  94/0  پنجم
9/1742  

8/0  
8/0  

3/0  
3/0  

  2438  5/0  ششم
3/1787  

6/0  
6/0  

5/0  
5/0  

  2438  5/4  هفتم
5/1600  

7/6  
6/6  

0001/0  
0001/0  

  2438  37/0  هشتم
1824  

51/0  
53/0  

6/0  
5/0  

  2438  1  نهم
4/1756  

5/1  
5/1  

12/0  
11/0  

  2438  8/3  دهم
8/1631  

7/4  
7/4  

0001/0  
0001/0  

                                                           
هـا و در سـطر دوم در شـرایط عـدم یکـسانی             های آزمون در شرایط یکـسانی واریـانس         در سطر اول هر ردیف داده      *

 . ها نشان داده شده است واریانس
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دهـی     میـانگین راهبردهـای شـناختی مـرور ذهنـی و بـسط             9 باتوجه به جدول شـماره    
 با میـانگین ایـن   >0001/0Pآموزان دختر در سطح مخصوص تکالیف ساده و پیچیده دانش    

همچنـین بـین میـانگین راهبردهـای        . دار دارد   آموزان پسر تفاوت معنـی      دو راهبرد در دانش   
ی با میانگین این دو راهبرد در       دهفراشناختی دانش و کنترل خود، دانش و کنترل فرایند نظم         

اطمینـان  % 95بنـابراین بـا     . دار اسـت     تفاوت معنـی   >0001/0Pآموزان پسر در سطح     دانش
آموزان پـسر از راهبردهـای شـناختی        آموزان دختر بیش از دانش    توان اظهار داشت دانش     می

سـتفاده  دهـی ا  دهی و راهبردهای فراشناختی دانش و کنترل خود و نظم         مرور ذهنی و  بسط    
آموزان دختـر و پـسر      داری بین دانش    اما در دیگر راهبردهای یادگیری تفاوت معنی      . کنند  می

  . کنند شود و در استفاده از این راهبردها تا حدی مشابه هم عمل می مشاهده نمی
   

  گیری بحث و نتیجه
   سطح توانایی–راهبردهای شناختی و فراشناختی 

داری بیش  آموزان قوی به طور معنی شان داد که دانشهای حاصل از تحلیل عاملی ن یافته
آموزان ضعیف از راهبردهای شناختی مخصوص تکالیف ساده و پیچیده و  از دانش

های حاصل از پژوهشها در  ئید یافتهأاین یافته در ت. کنند راهبردهای فراشناختی استفاده می
فراشناختی در یادگیری و داخل و خارج از کشور در زمینه تأثیر راهبردهای شناختی و 

  . پیشرفت تحصیلی است

و راهبردهای راهبردها از فرایندها هستند : ند، عقیده دار1983 1بورکاسکی و بوشل
 هستند، که توسط یک یادگیرنده در 2آموزش یافته های خود شناختی به عنوان تناسب

  ).1375ه نقل از عباباف ب(  گیرند ی پردازش مورد استفاده قرار مییکارگیری یا کنترل کارا به

انگیخته کارگیری این نوع راهبردها خودپردازان شناختی معتقدند که بهگروهی از نظریه
ی راهبردهای   و اگر افراد را مورد پرسش قرار دهیم، قادر به جوابگویی دربارهاست

                                                           
1- Borkowski & Buchel  
2- Self-instracted  
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گروهی دیگر اعتقاد به اختیاری و هشیارانه بودن ). 1373گانیه (شناختی خود نیستند 
راهبردهای شناختی دارند که در تجارب یادگیری و قرار گرفتن در فرایند خودگردانی و 

 2، اندرسون1975 1 ، لوین و ورنانل1983لوین  (شود های یادگیری حاصل می چرخه
آموزان قوی هشیارانه یا ناهشیارانه از راهبردهای به عبارتی دانش). 1990 3، کول1990

کارگیری راهبردهای آموزان قوی در بهعالوه بر این دانش. کنند شناختی استفاده می
آموزان ضعیف از دانشآنها بیش از . آموزان ضعیف تفاوت دارندفراشناختی با دانش

آموز برای استفاده از راهبردهای یادگیری ابتدا دانش. کنند راهبردهای فراشناختی استفاده می
، بداند )دانش بیانی(باید از انواع راهبردهای شناختی و فراشناختی آگاهی داشته باشد 

شرایطی از این  و باالخره بداند تحت چه )دانش عملی(اهبردها استفاده کند چگونه از این ر
 در تجارب یادگیری خود به آموز دانشهمچنین ). دانش شرطی(راهبردها استفاده کند 

زیرا . ادراک کارآمدی راهبردهای شناختی و فراشناختی و ادراک خودکارآمدی رسیده باشد
              شود  آموز میاین ادراک باعث تداوم استفاده از راهبردها در یادگیری دروس توسط دانش

  ).1975، اندرسون 1985 ، فالول 1983 4بی سانز(

کنند  آموزان قوی، اغلب محتوای کتاب را بررسی میدریافت که دانش  )1975(اندرسون 
یابی را فراهم   و یک سازماندهی برای فعالیت زمینهی آن به دست آورند هایی درباره هتا اید
ی زیاد کردن توانایی نگهداری اطالعات ان قوی براآموز دانشهمچنین او دریافت که . کنند

  . کنند بندی کردن استفاده می از راهبردهای تکرار همراه با طبقه

آموزان ضعیف در بازیابی اطالعات دارای ضعف ، نشان داد که دانش)1985(لوین 
) 1985(همچنین فالول . کنند هستند زیرا آنها بین اطالعات یک ارتباط معنایی ایجاد نمی

میانگین . یافتگی اطالعات عامل مهمی در یادآوری اطالعات استد که سازماننشان دا
آموزان قوی و ضعیف راهبردهای سازماندهی مخصوص تکالیف ساده و پیچیده دانش

آموزان ضعیف  ه مربوط به دانشاما کمترین نمر. نسبت به میانگین دیگر راهبردها کمتر بود

                                                           
1- Levien Ver Nonel  
2- Anderson  
3- Cole  
4- Be sanz  
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 از راهبرد سازماندهی مخصوص تکالیف پیچیده آموزان ضعیفدهد دانش  که نشان میاست
  .کنند بسیار کم استفاده می

 نشان دادند که استفاده از )1985 (2، پینتریچ و دی کروت)1989 (1پرسلی و هاریس
به همان ) دهیانواع راهبردهای بسط(روش کلمه کلیدی و ایجاد ارتباط بین اطالعات 

در زمینه راهبرد . کند  اطالعات را تسهیل میخوبی راهبرد سازماندهی اطالعات، فراخوانی
 نشان دادند که ،)1983( لوین و) 1975(ان دیگری، از جمله اندرسون دهی محققبسط

  .کند سازی و بازیابی اطالعات از حافظه را تسهیل میتصویرسازی ذهنی فرایند ذخیره

 در فراشناخت آموزانی که معتقد به درگیر شدن بیشتر نشان داد دانش)1991 (3واینر
دادن تکالیف خود کنند و بر انجام هستند، از راهبردهای شناختی بیشتری استفاده می

توجه آموزان ضعیف اغلب بیدانش، نشان داد که )1985(فالول . کنند یپافشاری بیشتری م
 و احساس نیاز شوند لیتهای فراشناختی درگیر نمیبه راهبردهای یادگیری هستند و در فعا

آموزان این مجریان در حین اجرای پرسشنامه با دانش. کنند درگیری در این زمینه نمیهم به 
آموزان ضعیف اذعان داشتند که از بعضی  زیرا دانش. موضوع را از نزدیک تجربه کردند

. اطالع بودندکردند و از چنین راهبردهایی بی راهبردهای موجود در پرسشنامه استفاده نمی
آموزان خود  کردند که تمایل به تدریس این راهبردها برای دانش هار مییا مدیران مدارس اظ

ان آموز دانشدارند و در طی تجارب مدیریت آموزشی خود به این نتیجه رسیده بودند که 
های  مقایسه میانگین. کنند ضعیف از روشهای مطالعه و یادگیری به طور صحیح استفاده نمی

ان داد که تفاوت میانگین راهبردهای فراشناختی آموزان نشراهبردهای یادگیری دانش
این نکته، . آموزان قوی و ضعیف نسبت به راهبردهای شناختی آنها بیشتر استدانش

 نشان  رااهمیت راهبردهای فراشناختی و تأثیر مستقیم آن در یادگیری و پیشرفت تحصیلی
ی در طی تجارب آموزان به لحاظ داشتن دانش و فرایندهای فراشناختدانش. دهد می

توان اظهار داشت احساس نیاز و  می. یادگیری خود به دانش راهبردی خود جهت دادند

                                                           
1- Persly & Harice  
2- Pintrich & Degroot  
3- Weiner  
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های اساسی درگیر شدن  عالقه به یادگیری و احساس تعهد و هدفمند بودن پشتوانه
ان قوی هشیارانه سرعت مطالعه خود را آموز دانش. آموز در چرخه یادگیری است دانش

 اثربخشی کنند و  و ساختار تکالیف تنظیم میظارات، اهدافمتناسب با شرایط، انت
  .کنند  ارزشیابی و اصالح می نیزراهبردهای یادگیری را

  
  

  های تحصیلی  رشته–راهبردهای شناختی و فراشناختی 
های  آموزان قوی رشتههای حاصل از تحلیل آماری راهبردهای یادگیری دانش یافته

آموزان قوی ، دانش)ریاضی، تجربی و انسانی(نظری های  مختلف نشان داد که در رشته
ان قوی رشته آموز دانشکنند، اما  های تجربی و انسانی تا حدی مشابه هم عمل میرشته

. کنند آموزان قوی رشته تجربی از راهبردهای شناختی استفاده میریاضی کمتر از دانش
آموزان قوی رشته تجربی انشهای راهبردهای شناختی، به ترتیب د براساس مقادیر میانگین

آموزان قوی رشته ریاضی از راهبردهای شناختی استفاده و بعد رشته انسانی بیش از دانش
آموزان قوی سه اما در راهبرد شناختی سازماندهی مخصوص تکالیف پیچیده دانش. کنند می

  .کنند رشته نظری مشابه هم عمل می

آموزان در رشته دانش)  هر رشتهدروس خاص(با نگاهی به عناوین دروس تخصصی 
آموزان دانش. است یهای انسانی و تجربی بیش از رشته ریاض نظری، تنوع دروس در رشته

شناسی و ، زیست)تر از رشته ریاضیدر حدی وسیع(رشته تجربی دروسی مانند شیمی 
 تاریخ، آموزان رشته علوم انسانی دروسی مانند تاریخ و ادبیات فارسی، و دانشعلوم زمینی

در حالی که . کنند شناسی مطالعه میشناسی و روانجغرافیا، فلسفه، منطق، جامعه
تر از رشته در حدی وسیع(آموزان رشته ریاضی دروسی مانند ریاضی، فیزیک  دانش
 1ساختار رشته درسی از دید شوآب. کنند ، حسابان، دیفرانسیل و هندسه مطالعه می)تجربی

براساس این سه . هم است مشخص و متمایز ولی مربوط بهۀ، دارای سه مجموع)1972(
به ). 1362 2لوی(اند  مشخصه، دانش دروس مختلف از ساختارهای متفاوتی تشکیل شده

                                                           
1- Schwab, J.  
2- Lewy, A.  
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اند  لحاظ اینکه دروس تخصصی متفاوت از یکدیگر از ساختار دانشی متفاوتی تشکیل شده
به طور مثال، یادگیری . ناسب داردیادگیری مطلوب آنها نیاز به استفاده از راهبرد یادگیری م

مفاهیم ریاضیات و حل مسائل آن، کمتر به تکرار، بازگو کردن، رونویسی کردن، 
دروس ریاضیات از قضایا و . گذاری و امثال آن نیاز داردتصویرسازی ذهنی، عالمت

  . استدالالت ریاضی و همچنین حل مسائل مربوط به قضایا تشکیل شده است

، در تحلیلی از آموزش راهبردهای شناختی، بهترین راهبرد شناختی )1989(سوانسون 
داد او ذکر کرد که نوع برون. برای آموزش به یادگیرندگان با نیازهای متفاوت را پیدا نکرد

ویزبرگ . کند یادگیری مورد انتظار، ترتیب درجه اهمیت راهبردهای مختلف را تعیین می
 متن و عمق  بااختی که به تعامل بیشتر خواننده، اظهار کرد که راهبردهای شن)1988(

های نموداری یا  خالصه کردن، شناختن سازماندهنده: مانند(پردازش به بخشیدن بیشتر 
ویزبرگ . شود، سودمندتر از تکرار و مرور ذهنی محض است منجر می) های معنایی نقشه

ن است فواید بیشتری های معنایی ممک های نموداری یا نقشه دهندهنشان داد که سازمان
های غیرمهم متمایز  های مهم را از ایده آموزان ایدهد که دانشنشو داشته باشند زیرا باعث می

آموزان موفق دانش). 1384به نقل از طالع پسند (ها را درک کنند  کنند و رابطه بین ایده
رشته ریاضی فقط در راهبرد شناختی سازماندهی مخصوص تکالیف پیچیده تفاوت 

دهد که در مقایسه با  این یافته نشان می. های تجربی و انسانی ندارند داری با رشته معنی
های نموداری یا  آموزان موفق رشته ریاضی، از سازماندهدیگر راهبردهای شناختی، دانش

  .کنند های معنایی استفاده می نقشه

ساختار دانش های تجربی و انسانی به علت تنوع دروس و تفاوت  آموزان رشتهدانش
. کنند مربوط به هر درس از انواع راهبردهای شناختی بیش از رشته ریاضی استفاده می

دروسی مانند زیست شناسی، تاریخ، جغرافیا و امثال آن به لحاظ داشتن اصطالحات فراوان 
. دهی مخصوص تکالیف ساده دارندبرای یادگیری آنها نیاز به تکرار و مرور ذهنی و بسط

نند منطق، فیزیک، شیمی، فلسفه و مانند آنها به لحاظ ساختار دانش خاص خود دروسی ما
بدین . دهی مخصوص تکالیف پیچیده و سازماندهی دارندنیاز به استفاده از راهبردهای بسط
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های تجربی و انسانی از انواع راهبردهای شناختی استفاده  آموزان قوی رشتهلحاظ دانش
  .کنند می

های نظری تا حدی مشابه هم از راهبردهای فراشناختی استفاده  شتهآموزان قوی ردانش
آموزان قوی رشته ریاضی از آموزان قوی رشته تجربی بیش از دانشفقط دانش. کنند می

  . کنند راهبرد فراشناختی ارزشیابی استفاده می

 برق و های ای که در تحقیق حاضر شامل رشته  حرفه–آموزان قوی رشته فنیدانش
دهی و   در مقایسه با رشته ریاضی از راهبردهای شناختی بسطرونیک و کامپیوتر استالکت

اما در مقایسه با . کنند سازماندهی مخصوص تکالیف ساده و پیچیده بیشتر استفاده می
  دیگر،به عبارت. کنند های تجربی و انسانی مشابه هم عمل می آموزان قوی رشتهدانش
ق و الکترونیک و کامپیوتر از همه راهبردهای شناختی به های بر آموزان قوی رشتهدانش

در راهبردهای فراشناختی تفاوتی بین . کنند های تجربی و انسانی استفاده می مانند رشته
های ریاضی،  آموزان قوی رشتههای نظری مشاهده نشد و دانش ای و رشته  حرفه–رشته فنی

 تمام راهبردهای فراشناختی استفاده ای به طور مشابه از  حرفه–تجربی، انسانی و فنی
  .کنند می

  

   جنسیت –راهبردهای شناختی و فراشناختی 
آموزان دختر از راهبردهای شناختی مرور ذهنی و  ها حاکی از آن است که دانش یافته

دهی مخصوص تکالیف ساده و پیچیده، و همچنین از راهبردهای فراشناختی دانش و بسط
این . کنند آموزان پسر استفاده میدهی بیش از دانش فرایند نظمکنترل خود، دانش و کنترل

آموزان دختر برای یادگیری دروس خود وقت و زمان بیشتری دهد که دانش یافته نشان می
زیرا تکرار مطالب، تجزیه متن به نکات اصلی و تکمیلی، رونویسی کردن، . صرف می کنند

 به دیگران، اضافه کردن توضیحات تکمیلی برداری، توضیح مطالبگذاری، یادداشتعالمت
، انگیزش و  و به صبربر هستندبه متن کتاب، بازگو کردن مطالب و امثال آن روشهای زمان

همچنین، . نیاز دارندعالقه باال، نگرش مثبت نسبت به پیشرفت تحصیلی، تعهد و دقت 
وی ماهرانه و صبورانه  به نحسازگار کند و با محیط مدرسه و کالس آموز باید خود رادانش
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 آموزان دختردانش. هماهنگ نمایدبا پشتکار باال ذهن خود را با ساختار مطالب خواندنی 
ان پسر در دارا بودن این صفات برتری آموز دانشدر این تحقیق نشان دادند که نسبت به 

ی هم دهخودنظمو ان دختر در راهبردهای فراشناختی دانش و کنترل آموز دانشدارند زیرا 
علت تفاوت چیست؟ آیا دختران به لحاظ ذهنی در مقایسه . نسبت به پسران برتری داشتند

  با پسران در یادگیری دروس خود نیاز به تمرین و استفاده از راهبردهای متعددی دارند؟

تحقیقات در زمینه هوش عمومی نشان داده است که اختالف جزیی در میانگین هوش 
در سالهای پیش از دبستان، . دار نیست ن اختالف معنیاما ای. ستعمومی دختران و پسران ا

اما در دبیرستان، پسران نمراتشان بیشتر . دختران نمراتشان در آزمون هوش باالتر است
توانایی کالمی دختران هرچند در اوایل به . شود ولی این اختالف قابل مالحظه نیست می

.  مانند هوش عمومی تفاوت قابل مالحظه نیسترسد اما به ظاهر بهتر از پسران به نظر می
، به نقل از 1979، ناش 1962، پرستون 1973دوایر (عامل مهم در این تفاوت فرهنگ است 

  ).1374گیج و برالینر 

ها حاکی از آن  یافته. توانایی ریاضی هم به مانند هوش مورد مطالعه قرار گرفته است
). 1982فنه ما، (در یادگیری ریاضی ندارند است که پسران هیچ برتری نسبت به دختران 
 انتظارات شود فقط نتیجۀ  پسران مشاهده میتفاوتهایی که در پیشرفت ریاضی بین دختران و

این انتظارات برای پسران و دختران در تصمیم برای گرفتن درس . نقش متفاوت است
، 1979برادی بین، و ، فاکس، تو1982فنه ما ( آمیز در آن مؤثرند ریاضی و پیشرفت موفقیت

  ). همان منبع

ممکن هرچند ان آن. استتوانایی فضایی یکی دیگر از ابعاد هوش در پسران و دختران 
، اما )1979 ، واندنبرگ، وکیوز 1972استانفورد (متفاوت داشته باشند زمینه ژنتیکی است 

ر توانایی تواند علت پنج درصد از تفاوت د میزان تفاوتهای جنسی اندک است و تنها می
  ).، همان منبع1981هاید (فضایی باشد 

گشایی و  کار بستن، استفاده از رویکردهای جدید در مسألهها، به توانایی تقسیم مجموعه
شود که  داشتن استقالل میدانی در پسران بیشتر از دختران است و همین امر باعث می



 سطهآموزان دورۀ متو            مقایسۀ راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش   

 
143  

به . در آن قراردارد رها سازندپسران بهتر بتوانند خود را از بند اثرات بافتی که مسأله 
های نامربوط در بعضی تکلیفهای  عبارت دیگر پسران احتماال کمتر تحت تأثیر نشانه

کنند و بر  تر استفاده می های مفهومی کلی آنها بیشتر از مقوله. گیرند یادگیری قرار می
 پسر در آموزان دانش). 1966، مکوبی 1972لین (کنند  های مشترک مقوله تکیه می مشخصه

 روابط ۀگشایی در حوز وقتی به مسأله.  بیشتری گرفتندۀدهی نمر راهبرد شناختی سازمان
گاره وشنفلد (شود  رسیم عملکرد دختران معموالً از عملکرد پسران بهتر می انسانی می

  ). همان منبع1988، گیلگان 1968

ل میدانی، در دیگر ها و استقال باتوجه به مطالب فوق به جز در توانایی تقسیم مجموعه
ای که نشان   یافتهبنابراین.  بین دختران و پسران مشاهده نشده استداری معنیموارد تفاوت 

.  یادگیری نیاز به استفاده از راهبردهای متعدد دارند مالحظه نشده استدهد دختران در
 به  نسبتدختران عموماً. شاید این تفاوت را بتوان به فرهنگ و تربیت جنسی نسبت داد

، ایگلی و 1979کوپر (پذیرترند  ری بیشتری با محیط دارند و تلقینپسران همرنگی و سازگا
گیری، به متوسطی از محبت، اندکی آسان عمال حد تربیتی از جمله اِۀشیو). 1981کارلی 
عمال معیارهایی در سطح باال و تقویت دختران برای تالش در جهت پیشرفت، همراه اِ

اکثر مطالعات ). 1973اشتاین و بیلی (کند  رفت را در دختران تسهیل میاحتماال رفتار پیش
شان به طور متوسط در مدرسه ابتدایی از پسران  دهند که دختران پیشرفت تحصیلی نشان می

عباباف، ( دروس علوم و ریاضی نیز صادق است  یادگیریحتی دراین برتری . بیشتر است
اما در . شود  و پسران در حد قابل توجهی کم میدر دبیرستان تفاوت بین دختران). 1380

تر از پسران  رسد عملکرد تحصیلی دختران با ثبات سرتاسر سالهای تحصیلی به نظر می
ان آموز دانشمحقق در طی مطالعه پرونده ارزشیابی تحصیلی ). 1374گیج و برالینر (است 

 سالهای تحصیلی در بین نوسان نمرات در. نمونه تحقیق این امر را از نزدیک تجربه کرد
  .آموزان دختر بوده است ان پسر بیش از دانشآموز دانش

تنظیم هستند اندوز یادگیرندگان خود ان بیشآموز دانشاند که اغلب  محققان دریافته
ان آموز دانش، برای مثال) 2001 تقل از سانتروک ، به2000، زیمرمن 2000پینتریج (

. گزینند تر را برمی اندوز، اهداف یادگیری اختصاصی ن کماآموز دانشاندوز در مقایسه با  بیش
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ا بر یادگیری خودشان نظارت شخص. کنند از راهبردهای بیشتری برای یادگیری استفاده می
  .کنند  و به طور منظم پیشرفت خودشان را به سمت اهداف ارزیابی میدارند

های مهم  در حوزههای تحقیقات نشان داده است که تفاوتهای مرتبط با جنس  یافته
گشایی و کارکرد شناختی نظیر هوش عمومی، توانایی کالمی، عددی، فضایی، مسأله

پیشرفت تحصیلی در حدی نیست که براساس آنها معلمان موظف باشند با پسران و 
توان اظهار کرد تفاوت  بنابراین می). 1374گیج و برالینر (دختران متفاوت عمل کنند 

  . آموزان دختر دارد اندوز بودن دانش ان داللت بر بیشراهبردی دختران و پسر
  

  پیشنهادها
های درسی سه دوره تحصیلی عالوه بر دانش واقعی،  در تنظیم اهداف برنامه 
  . شودتأکید بر دانش فراشناختی هم فرایندی،مفهومی و 

برای توسعه دانش فراشناختی الزم است عالوه بر تنظیم اهداف، محتوا و  
ان آموز دانشهای درسی  ر زمینه دانش اشخاص، تکالیف و راهبردها در برنامهفعالیتهایی د

  .طراحی و تدوین شود

خودتنظیمی . های درسی قلمداد شود یادگیری خودتنظیمی یکی از مقاصد برنامه 
آموز در قبال یادگیری و پیشرفت تحصیلی خود پذیری دانششدن و مسئولیتسبب مستقل

آموز بر تفکرات، احساسات، و رفتارها به منظور ظیمی دانشدر فرایند خودتن. شود می
های درسی الزم  برای تحقق خودتنظیمی در برنامه. کند رسیدن به یک هدف نظارت می

ارچوب مواد درسی و فعالیتهای یادگیری فرایندهای ذیل را به طور آموزان در چاست دانش
 .مستمر تمرین کنند

  ) 1383، به نقل از ایگن و کاوچک، 1999(انش فرایندها از دید برونینگ وهمکار
  :عبارتند از

ان هنگام مطالعه هدف از مطالعه را برای خود مشخص آموز دانشانتخاب اهداف، . 1
ان به آموز دانشبرای هدایت ). های ارائه شده در کتاب  یک فهم کلی از اندیشهمثالً(کنند 
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العه استفاده کرد و از آنها خواست که آموزان ماهر در مطتوان از دانش این توانایی، می
  .آموزان دیگر باشندالگوی رفتار مطالعه دانش

آموزان باید احساس تعهد نسبت به اهداف انتخابی خود برای رسیدن به اهداف، دانش
یکی از مؤثرترین روشهای افزایش تعهد این است ) 1996پینتریچ و شانک، (داشته باشند 

خاب هدفهایشان راهنمایی کنیم نه اینکه این اهداف را به آنها آموزان را در انتکه دانش
این اهداف الزم است ). 1383 ، به نقل از رضایی2001ایگن و کاوچک، (تحمیل کنیم 

 اهداف سطح پایین سبب  دیگر،به عبارت. گرایانه باشدانگیز و در عین حال واقع چالش
  .شوند وز میآمعقب ماندگی و اهداف سطح باال سبب ناکامی دانش

دهی شخصی در مشاهده خود هنگام نظارت کردن بر اهداف، یک بخش مهم از نظم. 2
  . عمل کردن است

شود  لذا پیشنهاد می. آموزان قادر به نظارت کردن بر اهداف خود نیستندهمه دانش
محتوای این فرم با . ان خود تهیه کنندآموز دانشمعلمان یک فرم نظارت شخصی برای 

به طور . تواند متفاوت باشد  و اهداف موردنظر میآموز دانشنوع تکلیف، شرایط توجه به 
جا؟ با چه ک(مثال، فرمی که در آن نوع تکلیف، زمان شروع و پایان فعالیت، بافت مطالعه 

سانتروک  (.تواند مفید باشد ، می و تاریخ آن قید شده باشد)پرتی کسی؟ عوامل حواس
  )1383، به نقل از رضایی، 2001

روشهای مطالعه و  ده فراشناختی هستند و ازنظمآموزان خودفراشناخت، دانش. 3
آموزی که بر فرایند یادگیری و عوامل مؤثر و موانع دانش. یادگیری خودآگاهی دارند
کند، در واقع از فراشناخت استفاده کرده است به لحاظ اینکه  یادگیری خود نظارت می

تر شدن  صی در یک سطح نیستند، برای فراشناختیآموزان از لحاظ نظارت شخدانش
ان ایجاد کنند که یادگیری عملی آموز دانشآموزان الزم است معلمان این باور را در  دانش

الکساندر، گراهام و هاریس، (هشیارانه، هدفمند و مسلتزم تالش و کوشش فراوان است 
  ).، همان منبع1998
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 دانش قبلی گسترده در زمینه انواع راهبردهای  استفاده از راهبردهای شناختی مستلزم.4
ن قادر به کنترل و هدایت اآموز دانشبدون آگاهی از انواع راهبردها، . شناختی است

               بنابراین الزم است در قالب فعالیتهای یادگیری و روشهای . خود نیستندیادگیری 
شناختی آشنا شوند تا متناسب با ان با انواع راهبردهای آموز دانش یادگیری، –یاددهی 

ان آموز دانشزیرا یکی از مشکالت . اهداف یادگیری، راهبردهای مناسب را انتخاب کنند
  . ان قوی، عدم آگاهی آنها از انواع راهبردهای شناختی استآموز دانشضعیف و گروهی از 

یکی از روشهای آموزش . راهبردها و مهارتهای فراشناختی آموزش داده شوند 
تعامل . ان شودآموز دانشبینی و تدارک فعالیتهایی است که سبب تعامل بین  یشراشناختی پف

توان  در این زمینه می). 1990پالینسار، (سازد  ساختار اجتماعی فراشناخت را مهیا می
ان از طریق تعامل با یکدیگر و آموز دانشبینی کرد که  های درسی پیش الیتهایی در برنامهفع

محتوای . دون استفاده مستقیم از مطالب و محتوای درس به یادگیری بپردازندمعلم خود و ب
. تواند وابسته به حیطه خاص یا به طور مستقل و آزاد طراحی شود فعالیتهای یادگیری می
آموزان و تحریک آنها به ارائه روشها و ها به چالش کشیدن دانشِ دانش هدف از این فعالیت

آموزان را از طریق  توان دانش عالوه بر این می. دگیری بیشتر شودراهبردهایی که منجر به یا
زیابی و ها برای تعیین اهداف آموزشی، تکمیل، ار ها، فعالیتهای مشارکتی و کنفرانس بحث

تواند در دروس یا   و بحث در مورد اینکه یک راهبرد چگونه میاصالح راهبردهای اکتسابی
 .ت کردتر باشد هدای موقعیتهای دیگر اثربخش

 و تمرین هدایت شده )1362لوی، (ی فعالیتهای چندگانه فرصت مناسب برا 
فعالیتهای یادگیری چندگانه . های درسی پیش بینی شود ، در برنامه)1990چان و همکاران، (

های  های مکرری به منظور تمرین شیوه ان فرصتآموز دانشو تمرین هدایت شده برای 
عالوه بر این، ضروری است که . کند ت معلم را فراهم میکارگیری یک راهبرد تحت نظار هب

پسخوراند باید مشخص، با دقت . آموزان از پسخوراند نظامدار برخوردار باشنددانش
  ).، به نقل از گیج و برالینر1990بیلیتگسلی و ویلدمن، (ریزی شده و به موقع باشد  برنامه
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گرایی  و عقلی و دیدگاه عقلترکیبی از دیدگاه رشد و توسعه فرایندهای ذهنی  
دروسی مانند دانش اجتماعی (های درسی علوم پایه  ای برای طرحریزی برنامه آکادمیک پایه

 بلکه شامل هوش هیجانی و هوش ،گیرند و تعلیمات دینی صرفاً هوش عقلی را دربرنمی
و توانایی  بر فرایند چگونه یادگرفتن تأکیدزیرا در دیدگاه اول . باشد) دنشو مذهبی هم می

ترین  ترین، بهترین، عمیق ترین، جامع  بر شاخصتأکیدگشایی است و در دیدگاه دوم مسأله
 محور و دیدگاه - دیدگاه اول فرایند به عبارت دیگر،.ترین دستاوردهای بشری است و کهن

هرچند این دو دیدگاه دارای تعارضاتی با یکدیگر هستند، اما .  محور است-دوم محتوا
. ان از رشد متعادل عقلی و علمی خواهد شدآموز دانش یکی باعث محروم شدن  برتأکید

گیری از  های درسی علوم پایه، بر بهره براساس ترکیب مناسب این دو دیدگاه در برنامه
الگوهای مختلف تدریس به طور عام و الگوهای تدریس پردازش اطالعات به طور خاص 

 .شود  مییدتأکگرایی دیالکتیکی  با رویکرد سازنده

های سازماندهی به نحوی استفاده  در سازماندهی محتوای کتب درسی از شیوه 
های سازماندهی بتوانند، راهبردهای سازماندهی  آموزان با اقتباس از این شیوهشود که دانش

یا در متون درسی، سؤالهایی طرح شود . را در مطالعه و یادگیری دروس خود به کار گیرند
 . آموز از راهبردهای سازماندهی باشد ه آنها مستلزم استفاده دانشکه پاسخ دادن ب

ان به سطح توانایی عقلی آموز دانشبندی در فعالیتهای یادگیری در بخش گروه 
آموزان بر اساس سطح توانایی عقلی آنها در تعامالت و بندی دانش گروه. آنها توجه شود

 .فرایندهای شناختی و فراشناختی استفعالیتهای یادگیری یک نکته حائز اهمیت در رشد 

توانایی ناهمگن آموزان هر گروه از لحاظ سطح شود، دانش نابراین پیشنهاد میب 
             آموزان ضعیف و متوسط خواهد شد اما باشند زیرا این ناهمگنی سبب رشد دانش

یک گروه  بایدبرای این منظور . ای نخواهند داشت آموزان قوی رشد قابل مالحظهدانش
آموزان قوی ایجاد شود که در تکمیل کار گروهی کالسی به تعامل دیگر متشکل از دانش

تواند  فعالیت این گروه می. با یکدیگر در زمینه تکالیف طراحی شده از سوی معلم بپردازند
گروهی کالس یا در خارج از کالس برای تکالیف سطح باالتر  در کالس بعد از اتمام کار

  .باشد
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