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بررسي مقایسه ای ابعاد آگاهي هاي فراشناختي دانش آموزان دورة 
راهنمایی تحصیلی

چکیده
یکی از عوامل تبیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، آگاهي هاي فراشناختي است. منظور 
است.  خود  شناخت  تنظیم  و  کنترل  و  شناختی  فرایندهای  از  فرد  آگاهی  فراشناخت،  از 
پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای ابعاد آگاهی های فراشناختی دانش آموزان دورة راهنمایی 

از لحاظ پایه تحصیلی، جنسیت، نوع مدرسه و ناحیة آموزشی مي پردازد.
 جامعه آماری، کلیة دانش آموزان دورة راهنمایی تحصیلی مدارس شهر شیراز به تعداد 
65339 بود که از آن میان، به روش تصادفی خوشه ای مرحله ای، تعداد 551 نفر به عنوان نمونه 
 )M.A.I(آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامة آگاهی های فراشناختی

استفاده شد.
 یافته ها نشان داد که دانش آموزان در کل دارای میانگین3/78 از 5 هستند. نتایج در مورد 
مؤلفه های فرعی آگاهی های فراشناختی نشان داد که میانگین دانش فراشناختی دانش آموزان 
)3/83( از میانگین کنترل فراشناختی )3/74( آنان بیشتر است. بین آگاهی های فراشناختی 
دانش آموزان با توجه به جنسیت و ناحیه آموزشی، تفاوت معنادار وجود داشت. در برخی 
از مؤلفه های آگاهی فراشناختی، با توجه به نوع مدرسه، تفاوت معنا دار مشاهده گردید، اما 

بین آگاهی های فراشناختی دانش آموزان بر حسب پایه های تحصیلی، تفاوت معنا دار نبود. 
با توجه به اهمیت آگاهی های فراشناختی برای موفقیت تحصیلی، اهتمام برنامه ریزان و 

مؤلفان کتب درسی به آگاهی های فراشناختی، ضروری به نظر می رسد.
راهنمایی  دورة  فراشناختی،  کنترل  فراشناختی،  آگاهی های  فراشناخت،  واژه ها :  کلید 

تحصیلی  
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مقدمه
انباشتن حجم زيادی از اطالعات در ذهن فراگیر از نظر علمي اعتبار چنداني ندارد،  بلکه 
آنچه مهم است فرايندی از آگاهي ، کنترل و نظارت فراگیر بر ذهن خود براي کسب دانش و 
يادگیري مي باشد که اين موضوع در حوزة فراشناخت قرار دارد. کوهن1 )1989( معتقد است که 
فراگیران به دلیل اين که نمي دانند چگونه از مهارت هاي فراشناختي خود استفاده کنند، مشکالت 
بسیاري در استدالل علمي دارند که اين می تواند ريشه در آموزش های آنان در دوره هاي تحصیلي 
پايین تر داشته باشد. تحقیقات وانگ2 )1985( و بیکر3 )1982( ) به نقل از مرزوقي،1383( نشان 
داد که » برنامة مطالعه« ، »راهبردهاي يادگیري« و» نظارت بر مؤثر بودن راهبردهاي مورد استفاده« 
از ضعف  ناشي  را  دانش آموزان  يادگیري  مشکالت  آنان  دارد .  يادگیري  فرايند  بر  مهمي  تاثیر 
آگاهي هاي فراشناختي4 آنها مي دانند. برخي از متخصصان تعلیم و تربیت ، يادگیري موفقیت آمیز 
را در قالب دستیابي به دانش فراشناختي تعريف مي کنند و بر اين باورند که آگاهي هاي فراشناختي 
موجب مي شود تا فراگیران در امر يادگیري به جاي اتکا به معلمان، بیشتر به خود متکي باشند 
)بوکرتز5،1999 به نقل از شیخ االسالمي ،1384(. از نظر بیگز و مور6 )1993( يادگیری مؤثر از 
طريق در گیر ساختن دانش آموزان در فرايندهای فراشناختی مانند برنامه ريزی، نظارت و انديشیدن 
در باره تفکر حاصل می گردد. به اعتقاد برخی از محققان، اين آگاهی ها قابل آموزش هستند و 
باشند  داشته  پی  در  را  بخشی  سود  اثرات  می توانند  شوند  گنجانده  درسی  برنامه  در  چنانچه 
) پارسونز7 و همکاران، 1964ترجمه اسدزاده و اسکندری، 1385(. اما در حال حاضر در برنامه 

درسی مدارس، توجه کافی به مؤلفه های فراشناختی نمی شود )صفری و مرزوقی، 1388(.
دورة راهنمايي از جمله دوره هاي حّساس تحصیلي است که به اعتقاد بسیاري از صاحب نظران، 
مناسب ترين دوره براي رشد آگاهي هاي فراشناختي فراگیران به حساب می آيد. به باور محققان، 
آموزش فراشناختي در اين دوره، بیشترين تأثیر را بر يادگیري دانش آموزان دارد ) بالك8، 2004، 
پیورلي و برابست9، 2002(. در اين میان، درس علوم تجربي به لحاظ ماهیت اين علم  بیش از 
ساير دروس با فراشناخت و راهبردهاي فراشناختي سنخیت دارد؛ به طوري که در رويکرد جديد 
آموزش علوم، همان گونه که در راهنماي تدريس آن آمده است: »حرکت از حالت انفعالي به 
سمت يادگیري فعال، امري اجنتاب ناپذير است. در اين کتاب، ضمن ناکافي دانستن رويکرد 
موجود در آموزش علوم، » آموختن شیوه هاي يادگیري« يعني تأکید بر مؤلفه هاي فراشناختي را 

براي آموزش علوم ضروري دانسته شده است«. )دفتر پژوهش، 1385(
مطالعاتي که در خصوص نقش فراشناخت در آموزش علوم انجام گرفته، مؤلفه هاي فراشناختي 
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را براي آموزش علوم مورد توجه قرار داده اند.) آرتزت و آرمور10 ، 1998(، مؤلفه هاي فراشناختي 
الزم براي آموزش علوم را شامل باورها، برنامه ريزي، نظارت، تنظیم، ارزشیابي و بازنگري دانسته 
لی11  اين عناصرقلمداد مي کند. شراو، کری پن و هارت  به  را وابسته  اجراي آموزش موفق  و 
)2006( رويکرد فراشناختي را براي آموزش علوم مورد تأکید قرار داده و ادعا مي کنند که اين 

رويکرد از پشتوانه تحقیقي قوي نیز برخوردار است. 

اجزا و مؤلفه هاي فراشناخت
اصطالح فراشناخت، اولین بار توسط فالول12 )1976( مطرح گرديد که معتقد بود فراشناخت 
در بر دارندة آگاهي در بارة فرايندها و دستاوردهاي شناختي است . از آن زمان تا امروز کوشش هايي 
اين مؤلفه ها  فراشناخت صورت گرفته است. فالول )1979( خود،  تعیین مولفه هاي  به منظور 
را شامل »آگاهي در بارة فرد«، »آگاهي در بارة تکلیف« و »آگاهي در بارة راهبرد « مي داند. پاريس 
و وينوگراد13 )1988( مؤلفه هاي فراشناخت را شامل »آگاهي و کنترل خود« و »آگاهي و کنترل 
فرايند « مي دانند. برون14 )1978(، مولفه هاي اساسي فراشناخت را شامل »نظارت15«، » طراحي16« 
و» باز نگري 17« مي داند. نانسي18 ) 2006( تفکر خود انديشي19 و خود تنظیمي20 را از مؤلفه هاي 
فراشناخت قلمداد مي کند. وي اين نوع تفکر را به منزله توانايي فرد در »برنامه ريزي «، »نظارت« و 
»ارزيابي« عملکرد خود مي داند. حاجی علیزاده و بحرينیان، نظیری و مدرس غروی )1389( ابعاد 
فراشناخت را شامل 4 بعد اعتمادِ شناختی، خودآگاهِی شناختی، باورهای مثبت و باورهای مربوط 
به کنترل ناپذيری افکار می دانند. اما شراو و دنیسون21 )1994( مؤلفه هاي فراشناختي را شامل دو 
مقوله کلي »دانش فراشناختي « و »کنترل فراشناختي « توصیف مي نمايند. آنها دانش فراشناختي را 
شامل سه مؤلفة »دانش بیاني22«، »دانش روش کاري23« و »دانش شرطي24« و کنترل فراشناختي 
را شامل چهار مؤلفة » برنامه ريزي« ، »نظارت« ، »بازنگري« و »ارزشیابي« تعريف مي کنند. دانش 
فراشناختی شامل عقايد و باورهايی است که فرد در مورد پردازش شناختی خود دارد و منجر به 
انتخاب راهبردهای تفکر می شود )آنتونیتی، کولومبو و لوزوت سو25، 2008( و کنترل فراشناختی 
نظارت، چک کردن، طرح ريزی و  به توجه،  میزان شناختی که  مانند  اجرايی  دامنه عملکرد  به 
کشف خطا در عملکرد اختصاص داده می شود، اشاره دارد )براتی و عريضی، 1389(. مولفه هاي 
فراشناختي که به وسیله برخي صاحب نظران براي آموزش علوم معرفي و در اين تحقیق از آن 
الگو برداري شده است، شامل دو مؤلفة اساسي » دانش فراشناختي« و » کنترل فراشناختي« مي شود. 
دانش فراشناختي سه مؤلفه »دانش بیاني«، » دانش روش کاري« و » دانش شرطي« و کنترل فراشناختي 
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چهار مولفه: »برنامه ريزي«، »ارزشیابي«، »نظارت«، و » بازنگري« را شامل مي شود ) شراو و دنیسون، 
1994، زهار26، 1998، میشالسکي27، 2007(.

بازنگري پیشینه
مطالعاتی وجود دارد که نشان می دهد بین تفاوت های جنسیتی، فرهنگی و سبک های يادگیری 
از يک سو و میزان آگاهی های فراشناختی دانش آموزان، از سوی ديگر رابطه وجود دارد )کار 
و جسوب 28،  1997، ترنو29، 1993(. ردر30 اعتقاد دارد که بسیاری از عملکرد های فراشناختی 
ما به طور ناآموخته، بر اثر تعامل با مسائل و محیط، رشد می کند. دارکین31 )2004( دريافت که 
آگاهی های فراشناختی در دوره های متوسطه و دانشگاه، به خاطر تمرکز زياد بر محتوا و عدم 
آموزش راهبردهای فراشناختی در يادگیری، کمتر رشد می کند. بالك )2004(به اين نتیجه رسید 

که تأخیر در آموزش آگاهی های فراشناختی مشکالتی را برای فراگیران به وجود می آورد. 
عالوه بر اينها، بسیاری از تحقیقات افزايش سن و تجربه را در رشد فراشناخت مؤثر دانسته اند. 
بیرنس33 )1996( و گانز34 )1990( در مطالعات جداگانه ای دريافتند که  مثاًل هنسی32 )1993( 
مهارت های  مبتدی، در  يادگیرندگان  به  نسبت  بیشتر  زمان و کسب تجربه  با گذشت  فراگیران 
فراشناختي عملکرد بهتری از خود نشان می دهند. جوادی، کیوان آرا، يعقوبی، حسن زاده و عبادی 
تحصیلی  مقطع  يا  دوره  و  عملکرد  با  فراشناختی  آگاهی های  نمرة  که  يافتند  در  هم   )1390(

دانشجويان ارتباط دارد. 
برخي تحقیقات هم نشان مي دهد که محیط و موقعیت آموزشي در رشد فراشناخت مؤثر 
است. متحدي )1386( نشان داد که دانش آموزان شهري نمرات باالتري از آگاهي هاي فراشناختي 
نسبت به دانش آموزان روستايي کسب می کنند. همچنین عربان )1380( نشان داد که دانش آموزان 
موفق به طور معنا داري نسبت به دانش آموزان ناموفق از راهبرد هاي فراشناختي بیشتري استفاده 
به  را  متفاوتي  ادراك هاي  مدرسه،  و  محیط کالس  که  مي دهد  نشان  بررسي ها  برخي  مي کنند. 
دانش آموزان القا مي کند و اين تأثیر بسته به اين که جو کالس تسلط محور يا عملکرد محور 
باشد، متفاوت است و مي تواند بر جهت گیري هدف افراد و آگاهي هاي فراشناختي آنها اثر گذار 
باشد )اردان35 2004 و والترز36، 2004، به نقل از پارسونز و همکاران 1964، ترجمه اسدزاده و 
اسکندری، 1386(. متحدي )1386( نشان داد که تأثیر اصلي جنسیت بر تنظیم فرا شناختي معنا دار 
است. به اين صورت که دانش آموزان دختر، کنترل فراشناختي باالتري نسبت به دانش آموزان پسر 
دارند. وارمن37 )1989،  به نقل از نیاز آذري ،1382( معتقد است که زنان در مقايسه با مردان از 
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راهبر دهاي يادگیري بیشتري استفاده مي کنند. اما پینتريج38 )2002( تفاوت معناداري بین دختران 
در   ،)1387( عباباف  نیافت.  فراشناخت(  مؤلفه هاي  )از  هدف  جهت گیري  زمینه  در  پسران  و 
مطالعه ای دريافت که دانش آموزان دختر بیشتر از پسران از دو راهبرد دانش و کنترل فراشناختی 
استفاده می کردند. همچنین دانش آموزان موفق بیش از دانش آموزان ناموفق راهبردهای فراشناختی 

را مورد استفاده قرار می دادند.

پرسش هاي پژوهش
1. میزان آگاهي هاي فراشناختي دانش آموزان دوره راهنمايی تحصیلی چگونه است؟

مختلف  پايه هاي  در  تحصیلی  راهنمايی  دوره  دانش آموزان  فراشناختي  آگاهي هاي  بین   .2
تحصیلي تا چه اندازه تفاوت وجود دارد؟

3. بین آگاهي هاي فراشناختي دانش آموزان دوره راهنمايی تحصیلی از لحاظ ناحیه آموزشی 
و نوع مدرسه، تا چه اندازه تفاوت وجود دارد؟

4. بین جنسیت دانش آموزان دوره راهنمايی تحصیلی از لحاظ آگاهي هاي فراشناختي، تا چه 
اندازه تفاوت وجود دارد؟

روش 
جامعه آماري کلیة دانش آموزان دورة راهنمايي تحصیلی مدارس شهر شیراز به تعداد 65339 
نمونه  به عنوان  نفر  تعداد 551  به روش تصادفی خوشه ای مرحله ای،  میان،  آن  از  بود که  نفر 
انتخاب  انتخاب شدند. به اين صورت که از چهار ناحیه آموزش و پرورش، دو ناحیه  آماری 
شد و از اين دو ناحیه هر کدام چهار مدرسه، جمعًا هشت مدرسه، به صورت تصادفی انتخاب 
گرديد که شامل 4 مدرسه دولتی، 1 مدرسه نمونه و 3 مدرسه غیر انتفاعی بود. از اين مدارس 4 
مدرسه دخترانه و 4 مدرسه پسرانه بودند که از هر مدرسه دانش آموزان 3 کالس، در 3 پاية دوره 

راهنمايی تحصیلی، انتخاب شدند. 
اين  بود.  فراشناختی39  آگاهی های  سنجش  پرسش نامه  پژوهش  ابزار  پژوهش :  ابزار 
پرسش نامه نخستین بار توسط شراو و دنیسون )1994( مورد استفاده قرار گرفت. پرسش نامه 
و  قرار می دهد. شراو  مورد سنجش  را  فراشناختی  آگاهی های  ابعاد  که  است  52 گويه  دارای 
پايايی  تا93/. و ضريب   ./88 بین  را  مذکور  مقیاس  درونی  )1994( ضريب همسانی  دنیسون 
آلفای کرونباخ 93/. گزارش کرده اند. در تحقیقات داخلی، دالور پور  به روش  را،  پرسش نامه 
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)1386( ضريب همبستگی بین مولفه ها را برای کل مقیاس 95/. و ضريب پايايی 90/. را برای 
کل مقیاس به دست آورد. متحدی )1386( نیز ضريب همبستگی بین دو بعد کلی فراشناختی و 
کنترل فراشناختی را به ترتیب 91/. و 98/. محاسبه نمود و ضريب پايايی پرسش نامه را 82/. 
گزارش نمود. در اين پژوهش ، ضريب همبستگی بین مؤلفه ها 87/. و ضريب پايايی با روش 

آلفا کرونباخ 85/. به دست آمد.  
روش تجزیه و تحلیل داده ها: داده های گرد آوری شده با استفاده از روش ها و شاخص های 

آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل واريانس، مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. 

یافته های تحقیق
پرسش اول: میزان آگاهی های فراشناختی دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی چگونه 

است؟
يافته های پژوهش نشان داد که دانش آموزان دارای میانگین 3/78 و با انحراف معیار 0/61 از 
آگاهی های فراشناختی هستد. آنها در دو مؤلفة کلی فراشناخت، دارای میانگین 3/83 با انحراف 
معیار 0/65 برای دانش فراشناختی، و میانگین 3/74 با انحراف معیار 0/57 برای کنترل فراشناختی 

بودند. اين يافته ها در جدول شماره1 درج شده است.

جدول شماره1. میانگین و انحراف معیار دانش آموزان در مقوله های فراشناخت

آگاهی های کلی فراشناختیکنترل فراشناختیدانش فراشناختیشاخص ها

3/833/743/78میانگین

0/650/570/61انحراف معیار

)دانش  فراشناختی  دانش  مؤلفه هاي  از  يک  هر  در  دانش آموزان  معیار  انحراف  و  میانگین 
بیانی، دانش روش کاری و دانش شرطی( و کنترل فراشناختی )برنامه ريزی، نظارت ، بازنگری 
و ارزشیابی( نیز محاسبه شد. يافته ها نشان داد که بیشترين مقدار مربوط به میانگین مؤلفه دانش 
بیانی )X=4 ( و کمترين مقدار مربوط به مؤلفه ارزشیابی)X= 67/3 ( بود. اين يافته ها به تفکیک 

مولفه های فرعی فراشناخت در جدول شماره 2 درج شده است. 
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جدول شماره 2. میانگین و انحراف معیار نمره دانش آموزان از مولفه های فرعی فراشناخت 

دانش دانش روش کاریدانش بیانیشاخص ها
ارزشیابیبازنگرینظارتبرنامه ریزیشرطی

4/003/773/723/743/763/793/67میانگین

0/880/700/840/780/660/710/66انحراف معیار

پرسش دوم : بین آگاهی های فراشناختی دانش آموزان در پایه های تحصیلی مختلف تا چه 
اندازه تفاوت وجود دارد؟ 

تفاوت  پايه،  در سه  دانش آموزان  فراشناختی  آگاهی های  میانگین  بین  که  داد  نشان  يافته ها 
وجود دارد. نتايج اين يافته ها در جدول شماره 3 درج شده است.

جدول شماره3. میانگین و انحراف معیار آگاهی های فراشناختی به تفکیک پایه تحصیلی

تعدادآگاهی های کلی فراشناختی کنترل فراشناختی دانش فراشناختی شاخص هاپایه تحصیلی

3/753/733/75میانگینپایه اول
157

0/450/570/45انحراف معیار

3/943/673/78میانگینپایه دوم
184

0/370/570/61انحراف معیار

3/793/803/80میانگینپایه سوم
210

61/00/580/58انحراف معیار

آگاهی های  از  پاية سوم  دانش آموزان  میانگین  که  می دهد  نشان   3 يافته های جدول شماره 
فراشناختی )X=80/3 (، نسبت به پاية دوم)X=75/3 ( بیشتر و همچنین میانگین پاية دوم نسبت 
به پايه اول )X= 78/3 (بیشتر است. به عبارت ديگر، با افزايش پاية تحصیلی، میانگین آگاهی های 
افزايش پیدا کرده است. يافته ها همچنین نشان داد که بین دانش آموزان در سه  نیز  فراشناختی 
پاية تحصیلی از لحاظ مؤلفه های مختلف آگاهی های فراشناختی، تفاوت وجود دارد. اين يافته ها 
نشان از تفاوت معنادار بین دانش آموزان پايه های مختلف تحصیلی در 3 مورد از مولفه های کنترل 
فراشناختی )بازنگری و ارزشیابی و نظارت( دارد. در ساير موارد، تفاوت معنادار نبود. اين يافته ها 

در جدول شماره 4 خالصه شده است.
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جدول شماره 4. نتایج تحلیل واریانس یک راهة مؤلفه های فراشناخت در سه پایه تحصیلی

معنا دارینسبت Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنابع تغییرمتغیرها

نظارت

2/4221/212/740/05میان گروهی 

241/215480/44درون گروهی 

243/63550کل

بازنگری

2/8521/212/740/05میان گروهی 

273/535480/50درون گروهی 

276/38550کل

ارزشیابی

6/4423/227/460/05میان گروهی 

236/395480/43درون گروهی 

242/83550کل 

پرسش سوم: بین آگاهی های فراشناختی دانش آموزان از لحاظ ناحیه و نوع مدرسه تا چه 
اندازه تفاوت وجود دارد؟ 

داده های جمع آوری شده در مورد ابعاد مختلف آگاهی های فراشناختی دانش آموزان از لحاظ 
نوع مدرسة آنها نشان داد که بین میانگین نمرات آگاهی های فراشناختی دانش آموزان در انواع 
مختلف مدارس، تفاوت وجود دارد؛ به اين صورت که بیشترين میانگین مربوط به مدارس نمونه 
بود و مدارس دولتی و غیر دولتی به ترتیب در مرحله دوم و سوم قرار داشتند. اين يافته ها در 

جدول شماره5 درج شده است. 

جدول شماره 5. میانگین و انحراف معیار نمرات دانش آموزان از مؤلفه های فراشناخت بر حسب نوع مدرسه

تعدادفراشناخت در کلکنترل فراشناختیدانش فراشناختی شاخص هانوع مدرسه

مدارس دولتی 
3/803/753/77370میانگین

0/570/540/56انحراف معیار

مدارس 
غیر انتفاعی

3/713/583/65میانگین
123

0/550/620/58انحراف معیار

مدارس نمونه
3/813/793/80میانگین

58
0/330/330/38انحراف معیار
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داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واريانس مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتايج نشان داد 
که بین نمرات دانش آموزان از مؤلفه کنترل فراشناختی بر حسب مدارس مختلف، تفاوت معنادار 
اين که  برای  نشد.  شناخته  معنادار  فراشناختی  دانش  برای  تفاوت  اين  اما   . دارد  وجود  آماری 
مشخص شود که تفاوت مربوط به کدام يک از مؤلفه های فرعی کنترل فراشناختی با نوع مدرسه 
نتايج نشان داد که در هر چهار مؤلفه کنترل  استفاده شد،  از تحلیل واريانس يک راهه  است، 
فراشناختی )برنامه ريزي، نظارت، بازنگري و ارزشیابي(، بین میانگین نمرات دانش آموزان مدارس 
مختلف از لحاظ آماری، تفاوت معنادار وجود داشت. نتايج در جدول شماره 6 درج شده است.

جدول شماره 6. نتایج تحلیل واریانس مولفه های فرعی کنترل فراشناختی با توجه به نوع مدرسه
معنادارینسبت Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرمتغیرها

برنامه ریزی

78/321/893/030/04میان گروهی

324/765210/62درون گروهی

328/54523کل

نظارت

3/1221/564/240/01میان گروهی

191/685210/37درون گروهی

194/80523کل

بازنگری

4/1922/094/500/01میان گروهی

241/885210/46درون گروهی

246/08523کل

ارزشیابی

3/1021/550/570/02میان گروهی

226/465210/433درون گروهی

229/57523کل

پرسش چهارم: بین آگاهی های فراشناختی دانش آموزان از لحاظ ناحیه آموزشی تا چه 
اندازه تفاوت وجود دارد؟ 

يافته ها نشان داد که ناحیة چهار با میانگین کل 3/85 و انحراف معیار 0/58 نسبت به ناحیه 
2 با میانگین 3/74 و انحراف معیار 0/56 باالتر است. يافته ها با استفاده از آزمون t مورد تحلیل 
قرار گرفت و نتايج نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین ها وجود دارد. يافته ها در جدول 

شماره7 درج شده است.
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جدول شماره7. میانگین آگاهی های فراشناختی وسطح معناداری در نواحی منتخب

معناداریمقدار tدرجه آزادیانحراف معیارمیانگیننواحی

3/850/585482/330/008ناحیه 4

3/740/56ناحیه 2

اندازه  تا چه  لحاظ جنسیت  از  دانش آموزان  فراشناختی  آگاهی های  بین  پنجم:  پرسش 
تفاوت وجود دارد؟

يافته ها نشان داد که میانگین آگاهی های فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است. 
به اين صورت که میانگین دختران در دو مولفة اصلی فراشناخت نسبت به پسران بیشتر بود. 
کنترل  بین  که  داد  نشان  نتايج  گرفت.  قرار  آماری  تحلیل  مورد   t آزمون  از  استفاده  با  يافته ها 
فراشناختی با جنسیت دانش آموزان تفاوت معنا دار وجود دارد. نتايج در جدول شماره 8 درج 

شده است.

جدول شماره 8 . نتایج آزمون t مؤلفه های اصلی فراشناخت با توجه به جنسیت دانش آموزان

سطح معناداریمقدارtدرجه آزادیانحراف معیارمیانگینمتغیرها

دانش فراشناختی
0/535480/190/86دختر   3/85

0/96پسر   3/81   

کنترل فراشناختی
0/555463/240/001دختر   3/81

0/56پسر  3/64

با توجه به معنا دار بودن تفاوت بین مولفه های کلی فراشناخت، با استفاده از آزمون تعقیبی 
t، سطح معناداری مولفه های فرعی مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان داد که بین بسیاری از 
مؤلفه های فرعی فراشناخت با توجه به جنسیت، تفاوت معنا دار وجود دارد. اين يافته ها در جدول 

شماره 9 درج شده است.
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جدول شماره 9. نتایج آزمون t مؤلفه های فرعی فراشناخت با توجه به جنسیت دانش آموزان

معناداریمقدارtدرجه آزادیانحراف معیارمیانگینمتغیرها

دانش روش کاری
0/665482/910/004دختر 3/84 

0/73پسر 3/67

دانش شرطی
0/885484/530/001دختر 3/86

0/74پسر 3/54

نظارت
0/685483/350/001دختر 3/85

0/63پسر 3/66 

بازنگری
0/735484/260/001دختر 3/90

0/63پسر 3/64

ارزشیابی
0/635482/400/01دختر 3/71

0/67پسر 3/57

همان طور که در جدول مشخص است ، میانگین آگاهی های فراشناختی دختران در مولفه های 
فرعی، بیشتر از پسران است. اين تفاوت برای مولفه های فرعی دانِش روِش کاری، دانِش شرطی، 

نظارت، بازنگری و ارزشیابی از نظر آماری معنادار شناخته شد.

بحث و نتیجه گیری
)جدول  نمودند  کسب  فراشناختی  آگاهی های  از  را   3/78 میانگین  کل،  در  دانش آموزان 
همچنین  می دهد.  نشان  را  باال  متوسط  عملکرد  کیفی،  مقیاس  يک  در  میانگین  اين  شماره1(. 
در  دانش آموزان  نمرات  میانگین  که  داد  نشان  فراشناخت  کلی  مولفه های  به  مربوط  يافت های 
»دانش فراشناخنی« برابر با 3/83 و در »کنترل فراشناختی« برابر با 3/74 است. اين يافته ها نشان 
می دهد که علی رغم عدم توجه کافی به مؤلفه های فراشناختی در برنامه درسی مدارس )صفری 
و مرزوقی، 1388(، دانش آموزان تا حدودی دارای آگاهی های فراشناختی قابل قبول هستند. ردر 
)1996( بر اين ادعاست که بسیاری از عملکردهای فراشناختی به طور ناآموخته و بر اثر تعامل با 
محیط رشد می کنند. ولی اين احتمال وجود دارد ـ همان طور که سیفرت )1996( بیان می کند ـ 
که دانش آموزان به دلیل عدم باور به ضرورت راهبردهای فراشناختی، نسبت به استفاده از آنها در 
موقعیت های يادگیری، غیر فعال باشند. همچنین کوهن )1989( بر اين باور است که فراگیران با 
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وجود داشتن مهارت های فراشناختی، نمی دانند چگونه از آنها استفاده کنند. برای رفع اين مشکل، 
بیگز و مور )1993(، درگیر کردن فراگیران در فرايندهای فراشناختی، مانند برنامه ريزی، نظارت 

و انديشیدن در بارة تفکر خود، را مفید ارزيابی می کنند.
های  پايه  به  توجه  با  دانش آموزان  فراشناختی  آگاهی های  بین  تفاوت  به  مربوط  يافته های 
تحصیلی مختلف، نشان داد که با باال رفتن پاية تحصیلی، میانگین نمرات آگاهی های فراشناختی 
آنها نیز افزايش می يابد. به عالوه يافته ها نشان داد که بین برخی از مؤلفه های آگاهی فراشناختی 
نتايج مطالعات هنسی  با  يافته ها  اين  پايه های مختلف تحصیلی تفاوت معنا دار وجود دارد.  در 
)1993( بیرنس )1996( و گانز )1990( مبنی بر اين که فراگیراِن با تجربه نسبت به افراد مبتدی 
نیز   )1390( همکاران  و  جوادی  است.  همسو  هستند،  باالتری  فراشناختی  مهارت های  دارای 
هم  جهت با اين يافته ها به اين نتیجه رسیدند که نمره آگاهی های فراشناختی فراگیران با دورة 

تحصیلی ارتباط دارد. 
ناحیه  و  مدرسه  نوع  تفکیِک  به  دانش آموزان،  فراشناختي  آگاهي هاي  به  مربوط  يافته هاي 
آموزشی آنها، يافته ها نشان داد که دانش آموزان ناحیة 4 میانگین باالتری نسبت به ناحیة 2 دارند و 
اين تفاوت از نظر آماری معنا دار بود. همچنین نتايج نشان داد که میانگین آگاهي هاي فراشناختي 
دانش آموزان در سه نوع مدرسه )دولتي، غیر انتفاعي و نمونه(، متفاوت است. بیشترين میانگین 
مربوط به مدارس نمونه )3/80( بود و مدارس دولتي )3/77( و غیر انتفاعي )3/65( به ترتیب 
در رتبة دوم و سوم قرار داشتند. اين تفاوت ها براي کنترل فراشناختي معنادار، ولي براي دانش 
فراشناختي معنادار نبود. به نظر مي رسد که محیط هاي آموزشي مختلف در عملکرد فراشناختي 
افراد تاثیر دارند. متحدی )1386( نشان داد که محیط و موقعیت آموزشی در رشد فراشناخت مؤثر 
است. همچنین اردن و والترز )2004، به نقل از دالورپور، 1386( دريافتند که محیط و جو کالس 
و مدرسه بر آگاهی های فراشناختی فراگیران تأثیر دارد. به نظر مي رسد که محیط هاي برخوردار 
از امکانات آموزشي و داراي معلمان متفاوت، در رشد آگاهي هاي فراشناختي دانش آموزان تأثیر 
راهبردهای  از  ناموفق  دانش آموزان  از  بیشتر  موفق  دانش آموزان  اين،  بر  عالوه  دارند.  متفاوت 

فراشناختی برخوردارند )عباباف، 1387، عربان، 1386(. 
در خصوص تفاوت آگاهي هاي فراشناختي دانش آموزان دختر و پسر، يافته ها نشان داد که 
بین دانش آموزان دختر و پسر از لحاظ میزان آگاهي هاي فراشناختي تفاوت وجود دارد. به اين 
صورت که در هر دو مؤلفة اصلِي فراشناخت )دانش فراشناختي و کنترل فرا شناختي ( دختران 
مؤلفه هاي  از  بسیاري  در  دو جنس  بین  و  نمودند.  را کسب  باالتري  میانگین  پسران  به  نسبت 
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تفاوت  ارزشیابي(  و  بازنگري  نظارت،  شرطي،  دانش  کاري،  روش  )دانش  فراشناختي  آگاهي 
معناداری مشاهده گرديد. يافته های اين مطالعه با برخی از پژوهش ها همسو است. وارمن )1989، 
از راهبردهای يادگیری  با مردان  نتیجه گرفت که زنان در مقايسه  نیازآذری، 1382(  از  به نقل 
بیشتری استفاده می کنند. هندرسن و دويک )1990( عملکرد فراشناختی زنان را از مردان باالتر 
دريافتند  مطالعات جداگانه ای  عباباف )1387( در  ارزيابی کردند. همچنین متحدی )1386( و 
که دانش آموزان دختر نسبت به پسران دارای آگاهی های فراشناختی باالتری هستند. ولی پنتريچ 

)2002( تفاوت معناداری بین دختران و پسران در زمینه مؤلفه های فراشناختی نیافت.
برخوردارند  فراشناختی  آگاهی های  از  تا حدودی  فراگیران  که  داد  نشان  مطالعه  اين  نتايج 
مانند جنسیت، موقعیت های محیطی و تجربیات تحصیلی  تأثیر عواملی  آگاهی ها تحت  اين  و 
فراگیران قرار دارد.  با توجه به اين که بسیاری از مشکالت يادگیری فراگیران ريشه در ضعف 
آگاهی های فراشناختی آنها )بیگز و مور، به نقل از مرزوقی، 1383( و عدم استفاده از اين آگاهی ها 
تحصیلی  راهنمايی  دورة  اين که  و  دارد،  و سیفرت، 1995(  )کوهن، 1989  عملی  موقعیت  در 
مناسب ترين دوره برای رشد آگاهی های فراشناختی است )هاکر و همکاران، 1988، بالك، 2004، 
پیورلی و برابست، 2002(، و تاخیر در آموزش آن مشکالتی را برای فراگیران به وجود می آورد 
)بالك، 2004(، و همچنین عدم توجه کافی به مولفه های فراشناختی در برنامه درسی مدارس 
)صفری و مرزوقی، 1388(، الزم است برنامه ريزان و مولفان کتب درسي نسبت به لحاظ نمودن 
محتواي آموزشی مبتني بر آگاهي هاي فراشناختي برنامة درسی علوم، رويکرد فراشناختی را در 
نظر گیرند. اين آموزش می تواند در قالب دروس اختیاری و فوق برنامه و يا تدريس درس علوم 
با رويکرد فراشناختی ارائه گردد. آموزش معلمان برای تدريس با رويکرد فراشناختی نیز ضروری 

به نظر می رسد، چون معلمان در رشد آگاهی های فراشناختی دانش آموزان نقش اساسی دارند. 
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