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چکیده

یکی از عوامل تبیین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،آگاهيهاي فراشناختي است .منظور
از فراشناخت ،آگاهی فرد از فرایندهای شناختی و کنترل و تنظیم شناخت خود است.
پژوهش حاضر به بررسی مقایسهای ابعاد آگاهیهای فراشناختی دانشآموزان دورة راهنمایی
از لحاظ پایه تحصیلی ،جنسیت ،نوع مدرسه و ناحیة آموزشی ميپردازد.
جامعه آماری ،کلیة دانشآموزان دورة راهنمایی تحصیلی مدارس شهر شیراز به تعداد
 65339بود که از آن میان ،به روش تصادفی خوشهای مرحلهای ،تعداد  551نفر به عنوان نمونه
آماری انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامة آگاهیهای فراشناختی()M.A.I
استفاده شد.
يافتهها نشان داد که دانشآموزان در کل دارای میانگین 3/78از  5هستند .نتایج در مورد
مؤلفههای فرعی آگاهیهای فراشناختی نشان داد که میانگین دانش فراشناختی دانشآموزان
( )3/83از میانگین کنترل فراشناختی ( )3/74آنان بيشتر است .بین آگاهیهای فراشناختی
دانشآموزان با توجه به جنسیت و ناحیه آموزشی ،تفاوت معنادار وجود داشت .در برخی
از مؤلفههای آگاهی فراشناختی ،با توجه به نوع مدرسه ،تفاوت معنادار مشاهده گرديد ،اما
بین آگاهیهای فراشناختی دانشآموزان بر حسب پایههای تحصیلی ،تفاوت معنادار نبود.
با توجه به اهمیت آگاهیهای فراشناختی برای موفقیت تحصیلی ،اهتمام برنامهریزان و
مؤلفان کتب درسی به آگاهیهای فراشناختی ،ضروری به نظر میرسد.
كليد واژهها :فراشناخت ،آگاهیهای فراشناختی ،کنترل فراشناختی ،دورة راهنمایی
تحصیلی
تاريخ دريافت مقاله89/4/23 :

تاريخ شروع بررسي90/3/15 :

تاريخ پذيرش مقاله90/9/23 :

* استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ysafari@rose.shirazu.ac.ir
** دانشیار دانشگاه شیراز
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مقدمه

انباشتن حجم زیادی از اطالعات در ذهن فراگير از نظر علمي اعتبار چنداني ندارد ،بلکه
آنچه مهم است فرايندی از آگاهي ،كنترل و نظارت فراگير بر ذهن خود براي كسب دانش و
يادگيري ميباشد كه اين موضوع در حوزة فراشناخت قرار دارد .كوهن )1989( 1معتقد است كه
فراگیران به دلیل اينكه نميدانند چگونه از مهارتهاي فراشناختي خود استفاده كنند ،مشكالت
بسياري در استدالل علمي دارند كه این میتواند ريشه در آموزشهای آنان در دورههاي تحصيلي
پايينتر داشته باشد .تحقيقات وانگ )1985( 2و بيكر( )1982( 3به نقل از مرزوقي )1383،نشان
داد كه «برنامة مطالعه»« ،راهبردهاي يادگيري» و«نظارت بر مؤثر بودن راهبردهاي مورد استفاده»
تاثير مهمي بر فرايند يادگيري دارد .آنان مشكالت يادگيري دانشآموزان را ناشي از ضعف
آگاهيهاي فراشناختي 4آنها ميدانند .برخي از متخصصان تعليم و تربيت ،يادگيري موفقيتآميز
را در قالب دستيابي به دانش فراشناختي تعريف ميكنند و بر اين باورند كه آگاهيهاي فراشناختي
موجب ميشود تا فراگيران در امر يادگيري به جاي اتكا به معلمان ،بيشتر به خود متكي باشند
(بوكرتز 5،1999به نقل از شيخ االسالمي .)1384،از نظر بیگز و مور )1993( 6یادگیری مؤثر از
طریق درگیر ساختن دانشآموزان در فرایندهای فراشناختی مانند برنامهریزی ،نظارت و اندیشیدن
درباره تفکر حاصل میگردد .به اعتقاد برخی از محققان ،این آگاهیها قابل آموزش هستند و
چنانچه در برنامه درسی گنجانده شوند میتوانند اثرات سود بخشی را در پی داشته باشند
(پارسونز 7و همکاران1964 ،ترجمه اسدزاده و اسکندری .)1385 ،اما در حال حاضر در برنامه
درسی مدارس ،توجه کافی به مؤلفههای فراشناختی نمیشود (صفری و مرزوقی.)1388 ،
حساس تحصيلي است كه به اعتقاد بسياري از صاحبنظران،
دورة راهنمايي از جمله دورههاي ّ
مناسبترين دوره براي رشد آگاهيهاي فراشناختي فراگيران به حساب میآید .به باور محققان،
آموزش فراشناختي در اين دوره ،بيشترين تأثير را بر يادگيري دانشآموزان دارد ( بالك،2004 ،8
پيورلي و برابست .)2002 ،9در اين ميان ،درس علوم تجربي به لحاظ ماهيت این علم بيش از
ساير دروس با فراشناخت و راهبردهاي فراشناختي سنخيت دارد؛ به طوريكه در رويكرد جديد
آموزش علوم ،همان گونه كه در راهنماي تدريس آن آمده است« :حركت از حالت انفعالي به
سمت يادگيري فعال ،امري اجنتاب ناپذير است .در اين كتاب ،ضمن ناكافي دانستن رويكرد
موجود در آموزش علوم« ،آموختن شيوههاي يادگيري» يعني تأكيد بر مؤلفههاي فراشناختي را
براي آموزش علوم ضروري دانسته شده است»( .دفتر پژوهش)1385 ،
مطالعاتي که در خصوص نقش فراشناخت در آموزش علوم انجام گرفته ،مؤلفههاي فراشناختي
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را براي آموزش علوم مورد توجه قرار دادهاند (.آرتزت و آرمور ،)1998 ، 10مؤلفههاي فراشناختي
الزم براي آموزش علوم را شامل باورها ،برنامهريزي ،نظارت ،تنظيم ،ارزشيابي و بازنگري دانسته
11
و اجراي آموزش موفق را وابسته به اين عناصرقلمداد ميكند .شراو ،کری پن و هارت لی
( )2006رويكرد فراشناختي را براي آموزش علوم مورد تأكيد قرار داده و ادعا ميكنند كه اين
رويكرد از پشتوانه تحقيقي قوي نيز برخوردار است.

اجزا و مؤلفههاي فراشناخت

اصطالح فراشناخت ،اولين بار توسط فالول )1976( 12مطرح گرديد که معتقد بود فراشناخت
در بردارندة آگاهي دربارة فرايندها و دستاوردهاي شناختي است .از آن زمان تا امروز كوششهايي
به منظور تعيين مولفههاي فراشناخت صورت گرفته است .فالول ( )1979خود ،اين مؤلفهها
را شامل «آگاهي دربارة فرد»« ،آگاهي دربارة تكليف» و «آگاهي دربارة راهبرد» ميداند .پاريس
و وينوگراد )1988( 13مؤلفههاي فراشناخت را شامل «آگاهي و كنترل خود» و «آگاهي و كنترل
فرايند» ميدانند .برون ،)1978( 14مولفههاي اساسي فراشناخت را شامل «نظارت« ،»15طراحي»16
و«بازنگري  »17ميداند .نانسي )2006 ( 18تفكر خود انديشي 19و خود تنظيمي 20را از مؤلفههاي
فراشناخت قلمداد ميكند .وي اين نوع تفكر را به منزله توانايي فرد در «برنامهريزي»« ،نظارت» و
«ارزيابي» عملكرد خود ميداند .حاجی علیزاده و بحرینیان ،نظیری و مدرس غروی ( )1389ابعاد
فراشناخت را شامل  4بعد اعتمادِ شناختی ،خودآگاهیِ شناختی ،باورهای مثبت و باورهای مربوط
به کنترل ناپذیری افکار میدانند .اما شراو و دنيسون )1994( 21مؤلفههاي فراشناختي را شامل دو
مقوله كلي «دانش فراشناختي» و «كنترل فراشناختي» توصيف مينمايند .آنها دانش فراشناختي را
شامل سه مؤلفة «دانش بياني« ،»22دانش روش كاري »23و «دانش شرطي »24و كنترل فراشناختي
را شامل چهار مؤلفة «برنامهريزي»« ،نظارت»« ،بازنگري» و «ارزشيابي» تعريف ميكنند .دانش
فراشناختی شامل عقاید و باورهایی است که فرد در مورد پردازش شناختی خود دارد و منجر به
انتخاب راهبردهای تفکر میشود (آنتونیتی ،کولومبو و لوزوت سو )2008 ،25و کنترل فراشناختی
به دامنه عملکرد اجرایی مانند میزان شناختی که به توجه ،نظارت ،چک کردن ،طرحریزی و
کشف خطا در عملکرد اختصاص داده میشود ،اشاره دارد (براتی و عریضی .)1389 ،مولفههاي
فراشناختي كه به وسيله برخي صاحبنظران براي آموزش علوم معرفي و در اين تحقيق از آن
الگوبرداري شده است ،شامل دو مؤلفة اساسي «دانش فراشناختي» و «كنترل فراشناختي» ميشود.
دانش فراشناختي سه مؤلفه «دانش بياني»« ،دانش روش كاري» و «دانش شرطي» و كنترل فراشناختي
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چهار مولفه« :برنامهريزي»« ،ارزشيابي»« ،نظارت» ،و «بازنگري» را شامل ميشود (شراو و دنيسون،
 ،1994زهار ،1998 ،26ميشالسكي.)2007 ،27

بازنگري پيشينه

مطالعاتی وجود دارد که نشان میدهد بین تفاوتهای جنسیتی ،فرهنگی و سبکهای یادگیری
از یک سو و میزان آگاهیهای فراشناختی دانشآموزان ،از سوی دیگر رابطه وجود دارد (کار
و جسوب  ،1997 ،28ترنو .)1993 ،29ردر 30اعتقاد دارد که بسیاری از عملکردهای فراشناختی
ما بهطور ناآموخته ،بر اثر تعامل با مسائل و محيط ،رشد میکند .دارکین )2004( 31دريافت که
آگاهیهای فراشناختی در دورههای متوسطه و دانشگاه ،به خاطر تمرکز زیاد بر محتوا و عدم
آموزش راهبردهای فراشناختی در یادگیری ،کمتر رشد میکند .بالک ()2004به این نتیجه رسید
که تأخیر در آموزش آگاهیهای فراشناختی مشکالتی را برای فراگیران به وجود میآورد.
عالوه بر اینها ،بسیاری از تحقیقات افزایش سن و تجربه را در رشد فراشناخت مؤثر دانستهاند.
مث ً
ال هنسی )1993( 32بیرنس )1996( 33و گانز )1990( 34در مطالعات جداگانهای دریافتند که
فراگیران با گذشت زمان و کسب تجربه بیشتر نسبت به یادگیرندگان مبتدی ،در مهارتهای
فراشناختي عملکرد بهتری از خود نشان میدهند .جوادی ،کیوانآرا ،یعقوبی ،حسنزاده و عبادی
( )1390هم در یافتند که نمرة آگاهیهای فراشناختی با عملکرد و دوره یا مقطع تحصیلی
دانشجویان ارتباط دارد.
برخي تحقيقات هم نشان ميدهد كه محيط و موقعيت آموزشي در رشد فراشناخت مؤثر
است .متحدي ( )1386نشان داد كه دانشآموزان شهري نمرات باالتري از آگاهيهاي فراشناختي

نسبت به دانشآموزان روستايي كسب میکنند .همچنين عربان ( )1380نشان داد كه دانشآموزان
موفق به طور معناداري نسبت به دانشآموزان ناموفق از راهبردهاي فراشناختي بيشتري استفاده
ميكنند .برخي بررسيها نشان ميدهد كه محيط كالس و مدرسه ،ادراكهاي متفاوتي را به
دانشآموزان القا ميكند و اين تأثير بسته به اين كه جو كالس تسلط محور يا عملكرد محور
باشد ،متفاوت است و ميتواند بر جهتگيري هدف افراد و آگاهيهاي فراشناختي آنها اثرگذار
باشد (اردان 2004 35و والترز ،2004 ،36به نقل از پارسونز و همکاران  ،1964ترجمه اسدزاده و
اسکندری .)1386 ،متحدي ( )1386نشان داد كه تأثير اصلي جنسيت بر تنظيم فرا شناختي معنادار
است .به اين صورت كه دانشآموزان دختر ،كنترل فراشناختي باالتري نسبت به دانشآموزان پسر
دارند .وارمن ،1989( 37به نقل از نياز آذري )1382،معتقد است كه زنان در مقايسه با مردان از
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راهبردهاي يادگيري بيشتري استفاده ميكنند .اما پينتريج )2002( 38تفاوت معناداري بين دختران
و پسران در زمينه جهتگيري هدف (از مؤلفههاي فراشناخت) نيافت .عباباف ( ،)1387در
مطالعهای دریافت که دانشآموزان دختر بیشتر از پسران از دو راهبرد دانش و کنترل فراشناختی
استفاده میکردند .همچنین دانشآموزان موفق بیش از دانشآموزان ناموفق راهبردهای فراشناختی
را مورد استفاده قرار میدادند.

پرسشهاي پژوهش

 .1ميزان آگاهيهاي فراشناختي دانشآموزان دوره راهنمایی تحصیلی چگونه است؟
 .2بين آگاهيهاي فراشناختي دانشآموزان دوره راهنمایی تحصیلی در پايههاي مختلف
تحصيلي تا چه اندازه تفاوت وجود دارد؟
 .3بين آگاهيهاي فراشناختي دانشآموزان دوره راهنمایی تحصیلی از لحاظ ناحیه آموزشی
و نوع مدرسه ،تا چه اندازه تفاوت وجود دارد؟
 .4بين جنسيت دانشآموزان دوره راهنمایی تحصیلی از لحاظ آگاهيهاي فراشناختي ،تا چه
اندازه تفاوت وجود دارد؟

روش

جامعه آماري کلیة دانشآموزان دورة راهنمايي تحصیلی مدارس شهر شيراز به تعداد 65339
نفر بود که از آن میان ،به روش تصادفی خوشهای مرحلهای ،تعداد  551نفر به عنوان نمونه
آماری انتخاب شدند .به این صورت که از چهار ناحیه آموزش و پرورش ،دو ناحیه انتخاب
شد و از این دو ناحیه هر کدام چهار مدرسه ،جمع ًا هشت مدرسه ،بهصورت تصادفی انتخاب

گردید كه شامل  4مدرسه دولتی 1 ،مدرسه نمونه و  3مدرسه غیر انتفاعی بود .از این مدارس 4
مدرسه دخترانه و  4مدرسه پسرانه بودند که از هر مدرسه دانشآموزان  3کالس ،در  3پایة دوره
راهنمایی تحصیلی ،انتخاب شدند.
ابزار پژوهش :ابزار پژوهش پرسشنامه سنجش آگاهیهای فراشناختی 39بود .این
پرسشنامه نخستین بار توسط شراو و دنیسون ( )1994مورد استفاده قرار گرفت .پرسشنامه
دارای  52گویه است که ابعاد آگاهیهای فراشناختی را مورد سنجش قرار میدهد .شراو و
دنیسون ( )1994ضریب همسانی درونی مقیاس مذکور را بین  ./88تا ./93و ضریب پایایی
پرسشنامه را ،به روش آلفای کرونباخ  ./93گزارش کردهاند .در تحقیقات داخلی ،دالورپور
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( )1386ضریب همبستگی بین مولفهها را برای کل مقیاس  ./95و ضریب پایایی  ./90را برای
کل مقیاس بهدست آورد .متحدی ( )1386نیز ضریب همبستگی بین دو بعد کلی فراشناختی و
کنترل فراشناختی را به ترتیب  ./91و  ./98محاسبه نمود و ضریب پایایی پرسشنامه را ./82
گزارش نمود .در این پژوهش ،ضریب همبستگی بین مؤلفهها  ./87و ضریب پایایی با روش
آلفا کرونباخ  ./85بهدست آمد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها :دادههای گردآوری شده با استفاده از روشها و شاخصهای
آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل واریانس ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتههای تحقیق

پرسش اول :میزان آگاهیهای فراشناختی دانشآموزان دوره راهنمایی تحصیلی چگونه
است؟
یافتههای پژوهش نشان داد که دانشآموزان دارای میانگین  3/78و با انحراف معیار  0/61از
آگاهیهای فراشناختی هستد .آنها در دو مؤلفة کلی فراشناخت ،دارای میانگین  3/83با انحراف
معیار  0/65برای دانش فراشناختی ،و میانگین  3/74با انحراف معیار  0/57برای کنترل فراشناختی
بودند .این یافتهها در جدول شماره 1درج شده است.
جدول شماره .1میانگین و انحراف معیار دانشآموزان در مقولههای فراشناخت
شاخصها

دانش فراشناختی

کنترل فراشناختی

آگاهیهای کلی فراشناختی

میانگین

3/83

3/74

3/78

انحراف معیار

0/65

0/57

0/61

میانگین و انحراف معیار دانشآموزان در هر يك از مؤلفههاي دانش فراشناختی (دانش

بیانی ،دانش روش کاری و دانش شرطی) و کنترل فراشناختی (برنامهریزی ،نظارت ،بازنگری
و ارزشیابی) نيز محاسبه شد .یافتهها نشان داد که بیشترین مقدار مربوط به میانگین مؤلفه دانش

بیانی ( ) X=4و کمترین مقدار مربوط به مؤلفه ارزشیابی(67/3= ) Xبود .این یافتهها به تفکیک

مولفههای فرعی فراشناخت در جدول شماره  2درج شده است.
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جدول شماره  .2میانگین و انحراف معیار نمره دانشآموزان از مولفههای فرعی فراشناخت
شاخصها

دانش بیانی دانش روشکاری

دانش
شرطی

برنامهریزی نظارت بازنگری ارزشیابی

میانگین

4/00

3/77

3/72

3/74

3/76

3/79

3/67

انحراف معیار

0/88

0/70

0/84

0/78

0/66

0/71

0/66

پرسش دوم :بین آگاهیهای فراشناختی دانشآموزان در پایههای تحصیلی مختلف تا چه
اندازه تفاوت وجود دارد؟
یافتهها نشان داد که بین میانگین آگاهیهای فراشناختی دانشآموزان در سه پایه ،تفاوت
وجود دارد .نتایج این یافتهها در جدول شماره  3درج شده است.
جدول شماره .3میانگین و انحراف معیار آگاهیهای فراشناختی به تفکیک پایه تحصیلی
پایه تحصیلی
پایه اول
پایه دوم
پایه سوم

دانش فراشناختی

کنترل فراشناختی

آگاهیهای کلی فراشناختی

شاخصها
ميانگين

3/75

3/73

3/75

انحراف معيار

0/45

0/57

0/45

ميانگين

3/94

3/67

3/78

انحراف معيار

0/37

0/57

0/61

ميانگين

3/79

3/80

3/80

انحراف معيار

61/0

0/58

0/58

تعداد
157
184
210

یافتههای جدول شماره  3نشان میدهد که میانگین دانشآموزان پایة سوم از آگاهیهای
فراشناختی ( ،) X=80/3نسبت به پایة دوم( ) X=75/3بیشتر و همچنین میانگین پایة دوم نسبت
به پایه اول () X= 78/3بیشتر است .به عبارت دیگر ،با افزایش پایة تحصیلی ،میانگین آگاهیهای
فراشناختی نیز افزایش پیدا کرده است .یافتهها همچنين نشان داد که بین دانشآموزان در سه
پایة تحصیلی از لحاظ مؤلفههای مختلف آگاهیهای فراشناختی ،تفاوت وجود دارد .این یافتهها
نشان از تفاوت معنادار بین دانشآموزان پایههای مختلف تحصیلی در  3مورد از مولفههای کنترل
فراشناختی (بازنگری و ارزشیابی و نظارت) دارد .در سایر موارد ،تفاوت معنادار نبود .این یافتهها
در جدول شماره  4خالصه شده است.
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جدول شماره  .4نتایج تحلیل واریانس یک راهة مؤلفههای فراشناخت در سه پایه تحصیلی
متغیرها
نظارت

منابع تغییر

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات

میان گروهی

2/42

2

1/21

درون گروهی

241/21

548

0/44

کل

243/63

550

میان گروهی

2/85

2

1/21

273/53

548

0/50

کل

276/38

550

میان گروهی

6/44

2

3/22

236/39

548

0/43

242/83

550

بازنگری درون گروهی

ارزشیابی درون گروهی
کل

نسبت F

معناداری

2/74

0/05

2/74

7/46

0/05

0/05

پرسش سوم :بین آگاهیهای فراشناختی دانشآموزان از لحاظ ناحیه و نوع مدرسه تا چه
اندازه تفاوت وجود دارد؟
دادههای جمعآوری شده در مورد ابعاد مختلف آگاهیهای فراشناختی دانشآموزان از لحاظ
نوع مدرسة آنها نشان داد که بین میانگین نمرات آگاهیهای فراشناختی دانشآموزان در انواع
مختلف مدارس ،تفاوت وجود دارد؛ به این صورت که بیشترین میانگین مربوط به مدارس نمونه
بود و مدارس دولتی و غیر دولتی به ترتیب در مرحله دوم و سوم قرار داشتند .این یافتهها در
جدول شماره 5درج شده است.
جدول شماره  .5میانگین و انحراف معیار نمرات دانشآموزان از مؤلفههای فراشناخت بر حسب نوع مدرسه
نوع مدرسه
مدارس دولتی
مدارس
غیرانتفاعی
مدارس نمونه

شاخصها

دانش فراشناختی

کنترل فراشناختی فراشناخت در کل تعداد

ميانگين

3/80

3/75

3/77

انحراف معيار

0/57

0/54

0/56

ميانگين

3/71

3/58

3/65

انحراف معيار

0/55

0/62

0/58

ميانگين

3/81

3/79

3/80

انحراف معيار

0/33

0/33

0/38

370

123
58
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دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مورد تحلیل آماری قرار گرفت .نتایج نشان داد
که بین نمرات دانشآموزان از مؤلفه کنترل فراشناختی بر حسب مدارس مختلف ،تفاوت معنادار
آماری وجود دارد  .اما این تفاوت برای دانش فراشناختی معنادار شناخته نشد .برای اینکه
مشخص شود که تفاوت مربوط به کدام یک از مؤلفههای فرعی کنترل فراشناختی با نوع مدرسه
است ،از تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد ،نتایج نشان داد که در هر چهار مؤلفه کنترل
فراشناختی (برنامهريزي ،نظارت ،بازنگري و ارزشيابي) ،بین میانگین نمرات دانشآموزان مدارس
مختلف از لحاظ آماری ،تفاوت معنادار وجود داشت .نتایج در جدول شماره  6درج شده است.
جدول شماره  .6نتایج تحلیل واریانس مولفههای فرعی کنترل فراشناختی با توجه به نوع مدرسه
متغیرها
برنامهریزی

نظارت

بازنگری

ارزشیابی

منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی میانگین مجذورات نسبت  Fمعناداری

میان گروهی

78/3

2

1/89

درون گروهی

324/76

521

0/62

کل

328/54

523

میان گروهی

3/12

2

1/56

درون گروهی

191/68

521

0/37

کل

194/80

523

میان گروهی

4/19

2

2/09

درون گروهی

241/88

521

0/46

کل

246/08

523

3/03

4/24

4/50

میان گروهی

3/10

2

1/55

0/57

درون گروهی

226/46

521

0/43

3

کل

229/57

523

0/04

0/01

0/01

0/02

پرسش چهارم :بین آگاهیهای فراشناختی دانشآموزان از لحاظ ناحیه آموزشی تا چه
اندازه تفاوت وجود دارد؟
یافتهها نشان داد که ناحیة چهار با میانگین کل  3/85و انحراف معیار  0/58نسبت به ناحیه
 2با میانگین  3/74و انحراف معیار  0/56باالتر است .یافتهها با استفاده از آزمون  tمورد تحلیل
قرار گرفت و نتایج نشان داد كه تفاوت معناداری بین میانگینها وجود دارد .یافتهها در جدول
شماره 7درج شده است.
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جدول شماره .7میانگین آگاهیهای فراشناختی وسطح معناداری در نواحی منتخب
نواحی

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

مقدار t

معناداری

ناحیه 4

3/85

0/58

548

2/33

0/008

ناحیه 2

3/74

0/56

پرسش پنجم :بین آگاهیهای فراشناختی دانشآموزان از لحاظ جنسیت تا چه اندازه
تفاوت وجود دارد؟
يافتهها نشان داد که میانگین آگاهیهای فراشناختی دانشآموزان دختر و پسر متفاوت است.

به این صورت که میانگین دختران در دو مولفة اصلی فراشناخت نسبت به پسران بیشتر بود.

یافتهها با استفاده از آزمون  tمورد تحلیل آماری قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین کنترل
فراشناختی با جنسیت دانشآموزان تفاوت معنادار وجود دارد .نتایج در جدول شماره  8درج
شده است.

جدول شماره  . 8نتایج آزمون  tمؤلفههای اصلی فراشناخت با توجه به جنسیت دانشآموزان
متغیرها
دانش فراشناختی
کنترل فراشناختی

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

مقدارt

سطح معناداری

دختر 3/85

0/53

548

0/19

0/86

پسر 3/81

0/96

دختر 3/81

0/55

پسر 3/64

0/56

546

3/24

0/001

با توجه به معنادار بودن تفاوت بین مولفههای کلی فراشناخت ،با استفاده از آزمون تعقیبی

 ،tسطح معناداری مولفههای فرعی مورد آزمون قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین بسیاری از

مؤلفههای فرعی فراشناخت با توجه به جنسیت ،تفاوت معنادار وجود دارد .این یافتهها در جدول
شماره  9درج شده است.
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جدول شماره  .9نتایج آزمون  tمؤلفههای فرعی فراشناخت با توجه به جنسیت دانشآموزان
متغیرها
دانش روش کاری
دانش شرطی
نظارت
بازنگری
ارزشیابی

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

مقدارt

معناداری

دختر 3/84

0/66

548

2/91

0/004

پسر 3/67

0/73

دختر 3/86

0/88

پسر 3/54

0/74

دختر 3/85

0/68

پسر 3/66

0/63

دختر 3/90

0/73

پسر 3/64

0/63

دختر 3/71

0/63

پسر 3/57

0/67

548
548
548
548

4/53
3/35
4/26
2/40

0/001
0/001
0/001
0/01

همانطور که در جدول مشخص است ،میانگین آگاهیهای فراشناختی دختران در مولفههای
ِ
ِ
ِ
دانش شرطی،
روش کاری،
دانش
فرعی ،بیشتر از پسران است .این تفاوت برای مولفههای فرعی
نظارت ،بازنگری و ارزشیابی از نظر آماری معنادار شناخته شد.

بحث و نتیجهگیری

دانشآموزان در کل ،میانگین  3/78را از آگاهیهای فراشناختی کسب نمودند (جدول
شماره .)1این میانگین در یک مقیاس کیفی ،عملکرد متوسط باال را نشان میدهد .همچنین
یافتهای مربوط به مولفههای کلی فراشناخت نشان داد که میانگین نمرات دانشآموزان در
«دانش فراشناخنی» برابر با  3/83و در «کنترل فراشناختی» برابر با  3/74است .این یافتهها نشان
میدهد که علی رغم عدم توجه کافی به مؤلفههای فراشناختی در برنامه درسی مدارس (صفری
و مرزوقی ،)1388 ،دانشآموزان تا حدودی دارای آگاهیهای فراشناختی قابل قبول هستند .ردر
( )1996بر این ادعاست که بسیاری از عملکردهای فراشناختی به طور ناآموخته و بر اثر تعامل با
محیط رشد میکنند .ولی این احتمال وجود دارد ـ همانطور که سیفرت ( )1996بیان میکند ـ
که دانشآموزان به دلیل عدم باور به ضرورت راهبردهای فراشناختی ،نسبت به استفاده از آنها در
موقعیتهای یادگیری ،غیر فعال باشند .همچنین کوهن ( )1989بر این باور است که فراگیران با
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وجود داشتن مهارتهای فراشناختی ،نمیدانند چگونه از آنها استفاده کنند .برای رفع این مشکل،
بیگز و مور ( ،)1993درگیر کردن فراگیران در فرایندهای فراشناختی ،مانند برنامهریزی ،نظارت
و اندیشیدن دربارة تفکر خود ،را مفید ارزیابی میکنند.
یافتههای مربوط به تفاوت بین آگاهیهای فراشناختی دانشآموزان با توجه به پایه های
تحصیلی مختلف ،نشان داد که با باال رفتن پایة تحصیلی ،میانگین نمرات آگاهیهای فراشناختی
آنها نیز افزایش مییابد .به عالوه یافتهها نشان داد که بین برخی از مؤلفههای آگاهی فراشناختی
در پایههای مختلف تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد .این یافتهها با نتایج مطالعات هنسی
( )1993بیرنس ( )1996و گانز ( )1990مبنی بر اینکه فراگیرا ِن با تجربه نسبت به افراد مبتدی
دارای مهارتهای فراشناختی باالتری هستند ،همسو است .جوادی و همکاران ( )1390نیز
هم جهت با این یافتهها به این نتیجه رسیدند که نمره آگاهیهای فراشناختی فراگیران با دورة
تحصیلی ارتباط دارد.
ِ
تفكيك نوع مدرسه و ناحیه
يافتههاي مربوط به آگاهيهاي فراشناختي دانشآموزان ،به
آموزشی آنها ،یافتهها نشان داد که دانشآموزان ناحیة  4میانگین باالتری نسبت به ناحیة  2دارند و
این تفاوت از نظر آماری معنادار بود .همچنین نتایج نشان داد كه ميانگين آگاهيهاي فراشناختي
دانشآموزان در سه نوع مدرسه (دولتي ،غير انتفاعي و نمونه) ،متفاوت است .بيشترين ميانگين
مربوط به مدارس نمونه ( )3/80بود و مدارس دولتي ( )3/77و غير انتفاعي ( )3/65به ترتيب
در رتبة دوم و سوم قرار داشتند .اين تفاوتها براي كنترل فراشناختي معنادار ،ولي براي دانش
فراشناختي معنادار نبود .به نظر مي رسد كه محيطهاي آموزشي مختلف در عملكرد فراشناختي
افراد تاثير دارند .متحدی ( )1386نشان داد که محیط و موقعیت آموزشی در رشد فراشناخت مؤثر
است .همچنین اردن و والترز ( ،2004به نقل از دالورپور )1386 ،دریافتند که محیط و جو کالس
و مدرسه بر آگاهیهای فراشناختی فراگیران تأثیر دارد .بهنظر ميرسد كه محيطهاي برخوردار
از امكانات آموزشي و داراي معلمان متفاوت ،در رشد آگاهيهاي فراشناختي دانشآموزان تأثير
متفاوت دارند .عالوه بر این ،دانشآموزان موفق بیشتر از دانشآموزان ناموفق از راهبردهای
فراشناختی برخوردارند (عباباف ،1387 ،عربان.)1386 ،
در خصوص تفاوت آگاهيهاي فراشناختي دانشآموزان دختر و پسر ،يافتهها نشان داد كه
بين دانشآموزان دختر و پسر از لحاظ ميزان آگاهيهاي فراشناختي تفاوت وجود دارد .به اين
صورت كه در هر دو مؤلفة اصليِ فراشناخت (دانش فراشناختي و كنترل فرا شناختي) دختران
نسبت به پسران ميانگين باالتري را كسب نمودند .و بين دو جنس در بسياري از مؤلفههاي
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آگاهي فراشناختي (دانش روش كاري ،دانش شرطي ،نظارت ،بازنگري و ارزشيابي) تفاوت
معناداری مشاهده گردید .یافتههای این مطالعه با برخی از پژوهشها همسو است .وارمن (،1989
به نقل از نیازآذری )1382 ،نتیجه گرفت که زنان در مقایسه با مردان از راهبردهای یادگیری
بیشتری استفاده میکنند .هندرسن و دویک ( )1990عملکرد فراشناختی زنان را از مردان باالتر

ارزیابی کردند .همچنین متحدی ( )1386و عباباف ( )1387در مطالعات جداگانهای دریافتند
که دانشآموزان دختر نسبت به پسران دارای آگاهیهای فراشناختی باالتری هستند .ولی پنتریچ
( )2002تفاوت معناداری بین دختران و پسران در زمینه مؤلفههای فراشناختی نیافت.
نتایج این مطالعه نشان داد که فراگیران تا حدودی از آگاهیهای فراشناختی برخوردارند
و این آگاهیها تحت تأثیر عواملی مانند جنسیت ،موقعیتهای محیطی و تجربیات تحصیلی
فراگیران قرار دارد .با توجه به اینکه بسیاری از مشکالت یادگیری فراگیران ریشه در ضعف
آگاهیهای فراشناختی آنها (بیگز و مور ،به نقل از مرزوقی )1383 ،و عدم استفاده از این آگاهیها
در موقعیت عملی (کوهن 1989 ،و سیفرت )1995 ،دارد ،و اینکه دورة راهنمایی تحصیلی
مناسبترین دوره برای رشد آگاهیهای فراشناختی است (هاکر و همکاران ،1988 ،بالک،2004 ،
پیورلی و برابست ،)2002 ،و تاخیر در آموزش آن مشکالتی را برای فراگیران به وجود میآورد
(بالک ،)2004 ،و همچنین عدم توجه کافی به مولفههای فراشناختی در برنامه درسی مدارس
(صفری و مرزوقی ،)1388 ،الزم است برنامهريزان و مولفان كتب درسي نسبت به لحاظ نمودن
محتواي آموزشی مبتني بر آگاهيهاي فراشناختي برنامة درسی علوم ،رویکرد فراشناختی را در
نظر گیرند .این آموزش میتواند در قالب دروس اختیاری و فوق برنامه و یا تدریس درس علوم
با رویکرد فراشناختی ارائه گردد .آموزش معلمان برای تدریس با رویکرد فراشناختی نیز ضروری

به نظر میرسد ،چون معلمان در رشد آگاهیهای فراشناختی دانشآموزان نقش اساسی دارند.
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