
ë زمستانë 1399 سالهفدهم ë شمارةپیاپیë 49 شمارة4

11

چكيده:   

11  - 26

 مقایسه دانش فراشناختی 
 دانش آموزان قوی و ضعيف 

در حل مسأله

         هدف از اجرای اين پژوهش، مقايســه نيمرخ دانش  فراشناختي دانش آموزان قوي و ضعيف 
در حل مســأله بوده است. به منظور دستيابی به اين هدف، صد نفر از دانش آموزان منطقه2 
آموزش و پرورش شهر تهران، با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند و به طور 
انفرادی به سؤالهای پرسشنامه مصاحبه  ای دانش  فراشناختي حل مسأله پاسخ گفتند، سپس 
عملکرد آنان به طور انفرادی در حل مســأله آونگ بررسی شد و با توجه به عملکردشان در 
حل مســأله به دو گروه قوي و ضعيف تقسيم شدند. براي مقايسه نيمرخ دانش  فراشناختي 
آنان از روش تحليل واريانس دو عاملي اندازه گيري مکرر اســتفاده شــد. تحليل واريانس 
براي اندازه گيري مکرر نشــان  داد كه اثر اصلي عامل A )توانايي حل مســأله( و اثر اصلي 
عامل B )دانش  فراشــناختي( معنادار است. معنادار بودن اثر اصلی عامل A نشان مي دهد 
كه ميان دانش آموزان قوی و ضعيف از نظر حل مســأله آونگ، تفاوت وجود دارد. معنادار 
بودن اثر اصلی عامل B، حاكي از آن است كه ميان طبقات دانش فراشناختی دانش آموزان 
تفاوت وجود دارد. همچنين اثر تعاملي عاملهای A و B معنادار بود كه نشان می دهد نيمرخ  
دانش  فراشــناختي دو گروه قوی و ضعيف در حل مسأله متفاوت است. اين يافته ها نشان 
می دهند كه دانش آموزان قوی و ضعيف در حل مسأله، از سطوح متفاوت دانش فراشناختی 

برخوردارند و دانش فراشناختی، نقشی اساسی در توانايی حل مسأله دارد.
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 مقدمه
فراشناخت اصطالحي است که نخستین بار آن را فالول1 )1976( به کار گرفته است و منظور از آن 
شناخت درباره شناخت )فالول، 1985( و تفكر درباره تفكر )براون2، 1984؛ به نقل از گالور و برونینگ3، 
1990( اســت. فراشناخت همچنین به مفهوم هر نوع دانش یا فرایند شناختي است که در آن ارزیابي، 
نظارت یا کنترل شــناختي وجود داشته باشد )فالول، 1979؛ موزس و برد4، 1999(. به طور کلي دو نوع 
فراشناخت به هم پیوسته تحت عنوان »دانش درباره شناخت« و »تنظیم شناخت و نظارت بر آن« وجود 
دارد )بیكر5 و براون، 1985؛ به نقل از گالور و برونینگ، 1990(. از نظر فالول )1985(، فراشــناخت از 
دو مؤلفه »تجربه فراشــناختي6« و »دانش فراشناختي7« تشكیل شده است. دانش فراشناختي بخشي 
از دانش ماســت که با موضوعات شناختي سر و کار دارد و از سه مقولۀ دانش درباره شخص8، تكلیف9 و 
راهبرد10 تشكیل شده است و کیفیت آن به ترکیب یا تعامل سه مقوله مذکور بستگي دارد. مقوله شخص، 
دانش و باورهایي را در برمی گیرد درباره اینكه انســان یک پردازشگر شناختي است و به طور کلي دانش 
شخص در مورد ویژگیهاي خودش در این طبقه قرار مي گیرد. طبقه تكلیف، دانش فرد درباره ویژگیهاي 
تكالیف شناختي را شامل مي شود. فرد پیش  از آن که به طور مؤثر با مسأله درگیر شود، باید درباره مقاصد، 
گستره و ماهیت تكلیف چیزهایي بداند. طبقه تكلیف دانش  فراشناختي به دو مؤلفه »ماهیت اطالعات« 
و »ماهیت خواســتهاي تكلیف« تقسیم مي شود. طبقه راهبرد دانش  فراشــناختي، دانش فرد در مورد 
راهبردها یا ابزارهاي دستیابي به هدفهاي شناختي مانند درك، به خاطر سپردن و حل مسأله را شامل 

مي شود )فالول، 1985؛ فالول، میلر11 و میلر، 1993(. 
روان شناســي شــناختي به ویژه رویكرد پردازش اطالعات، فرض مي کند که رفتار آزمودني در حل 
مسأله را مي توان بر حسب مؤلفه هاي فراشناختي که یكي از عمیق ترین ساختارهاي ذهني است، توصیف 
کرد )براون، 1987؛ فالول، 1985(. حل مســأله یک مهارت شــناختي فوق العاده پیچیده است که در 
مقایسه با سایر فرایندهاي شناختي مانند زبان آموزي و تشكیل مفهوم، مستلزم سطح باالتري از پردازش 
اطالعات اســت. حل مسأله سبب مي شود توجه، ادراك، حافظه و سایر فرایندهاي پردازش اطالعات به 

1. Flavell
2. Brown
3. Glover & Bruning
4. Moses & Baird
5. Baker
6. Metacognitive experience
7. Metacognitive knowledge
8. Person 
9. Task
10. Strategy 
11. Miller
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شیوه اي هماهنگ براي دستیابي به هدف برانگیخته شوند )فالول، 1985(. از این رو حل مسأله در مورد 
تكالیف و مســأله هایي که ساختار روشن و تعریف شده اي دارند، به منزلۀ یكي از پیچیده ترین شكلهاي 
رفتار آدمي تلقي مي شود )نیوئل و ســایمون1، 1972(. پژوهشگران آموزش ریاضي، اهمیت مؤلفه هاي 
فراشناختي در حل مسأله هاي ریاضي را نشــان داده اند )شیگماتسو و کاتسومي2، 1993 و یاماگوگي3، 
1993(. شونفلد4 )1991، 2007( پس از مرور پژوهشهاي متعدد مربوط به مقایسه عملكرد افراد خبره و 
تازه کار در حل مسأله ریاضي، به این نتیجه رسید که مهارتهاي فراشناختي در حل مسأله از اهمیتی وافر 
برخوردار است. الرکین5، مک  درموت6، سایمن و سایمن )1980(، نوع مشابهي از مهارتهاي فراشنــاختي 
را در پروتكلهاي حل مسأله فیزیک نشان دادند. آنتونیتي7، ایگنازی8 و پرگو9 )2000( به این مطلب اشاره 
کرده اند که فراشناخت نقش علي در حل مسأله دارد و افراد داراي دانش فراشناختي درباره حل مسأله، از 
روشهایی مؤثرتر براي حل مسأله استفاده مي کنند. براون )1980( نشان داد که فرایندهاي فراشناختي، 
با مهارتهاي حل مسأله رابطه باالیي دارند و افراد موفق کساني هستند که کنترل آگاهانه بر فعالیتهاي 
برنامه ریــزي و بازبیني دارند در حالی كه افراد ناموفق در حل مســأله ها کنتــرل آگاهانه بر این فعالیتها 
ندارند. کریمي و ســاالري فر )1383( نیز نشــان دادند که بین نیمرخ دانش  فراشــناختي دانش آموزان 
دوره هاي تحصیلی ابتدایي، راهنمایي و متوســطه نسبت به حل مسأله ریاضي تفاوت وجود دارد، یعنی 
 دانش فراشــناختي دانش آموزان دوره هاي متوسطه و راهنمایي، پیشرفته تر از دانش آموزان دوره ابتدایي

است.
مرور ادبیات پژوهشــی درباره رابطه فراشــناخت و حل مسأله، نشان می دهد که فراشناخت، نقشی 
اساســی در حل مسأله دارد و سبب می شــود که یادگیرنده با تكالیف متفاوت حل مسأله و خواستهاي 
 تكالیف حل مســأله ســازگار شــود )نگاه کنید بــه شــونفلد، 2007؛ بوکارتــس10، 1999؛ آرتزت و  
آرمورـ توماس11، 1992؛ دیویدســون، دیوزر و اســترنبرگ12، 1994(. سوانســون13 )1990( نشان داد 
دانش آموزانی که دارای دانش فراشناختی باال و استعداد شناختی پایین بودند، در مقایسه با  دانش آموزان 

1. Newell & Simon
2. Shigematso & Katsumi
3. Yamagogi
4. Shoenfeld 
5. Larkin
6. Mcdermott
7. Antonietti
8. Ignazi 
9. Perego 
10. Boekaertz 
11. Artzt & Armour-Thomas
12. Davidson, Deuser & Sternberg 
13. Swanson 
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فصلنامه خانواده و پژوهش )جامعه شناسی، روان شناسی و علوم تربیتی(

دارای دانش فراشــناختی پایین  ـ استعداد شناختی باال، عملكردی بهتر درحل مسأله داشتند و بیش از 
گروههای دیگر، از راهبردهای اکتشافی1 و روشمند2 استفاده می کردند و اطالعات مسأله را بهتر پردازش 
می کردند. همچنین گروه دارای دانش فراشــناختی باال در مقایســه با گروه پایین، بیشتر از راهبردهای 
استدالل فرضی  ـ قیاسی3 و ارزشــیابی استفاده می کردند و از توانایی تولید فرضیه و آزمودن راه حلهای 
جانشــین برخوردار بودند. این یافته ها نشان می دهند که فراشناخت به کمک دانش آموزانی می آید که 
نمی توانند خود به  خود منابع شــناختی خود را در خالل حل مســأله فعال کنند و از طریق فراشناخت، 

استعداد شناختی پایین آنها جبران می شود.
مرور پژوهشــهای انجام شده در داخل کشــور درباره رابطه دانش فراشناختی و عملكرد حل مسأله 
نشان می دهد که پژوهشهای انجام شده در این زمینه، بیشتر به رابطه دانش فراشناختی با عملكرد حل 
مسأله های ریاضی پرداخته اند )نگاه کنید به کریمی 1375؛ کریمی، فرزاد و شهرآرای، 1379( و هیچ یک 
از پژوهشــها رابطه دانش فراشناختی با عملكرد در حل مسأله های علوم )فیزیک( نظیر آونگ را بررسی 
نكرده  اند. با توجه به این موارد مسأله اساسی این پژوهش عبارت است از بررسی رابطه دانش فراشناختی 
دانش آموزان با عملكرد آنان در حل مسأله آونگ و مقایسه دانش آموزان قوی و ضعیف در حل مسأله از 

نظر دانش فراشناختی.

 روش
این پژوهش از این نظر که می  خواهد آن چیزی را که هســت توصیف و تفســیر کند و به شرایط یا 
روابط موجود، فرایندهای جاری، آثار مشهور یا روندهای درحال گسترش در حوزه دانش فراشناخت مؤثر 
بر حل مسأله توجه کند، در شمار روشهای توصیفی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است 
 که هدف آنها توصیف شــرایط یا پدیده  های مورد بررسی است )سرمد، بازرگان و حجازی، 1376: 81(. 
یكی از انواع پژوهشهای توصیفی، تحقیق پیمایشی است که برای بررسی کردن و پاسخ دادن به سؤاالتی 
مانند: ماهیت شرایط موجود چگونه است؟ و چه رابطه  ای میان رویدادها وجود دارد؟ مورد استفاده قرار 

می گیرد )همان منبع: 82(.

 آزمودنیها
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش همه دانش آموزان پسر پایه سوم دورۀ راهنمایی مدارس دولتی 
منطقه 2 آموزش و پرورش شــهر تهران بودند )شامل 59 مدرســه(. نمونه آماری مورد نیاز، صد نفر از 
دانش آموزان مدارس مذکور بودند که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. در مرحله نخست 

1. Heuristic 
2. Algorithmic 
3. Hypothetico-deductive
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از میان 59 مدرســه راهنمایی، تعداد ده مدرســه به روش تصادفی انتخاب شدند. در مرحله دوم، از هر 
مدرسه یک کالس سوم راهنمایی انتخاب شد و از میان دانش آموزان آن کالس، ده نفر به روش تصادفی 

شدند انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.

 ابزارهای گردآوری اطالعات
 الف.  پرسشنامه مصاحبه  ای دانش فراشناختی حل مسأله

این پرسشنامه را که کریمی و ساالری  فر )1380( معرفی کرده  اند، برای سنجش دانش فراشناختی 
حل مسأله به کار رفته است. مبنای نظری تهیه و تدوین آن، نظریه فالول درباره فراشناخت و تقسیم آن 
به دو مؤلفه دانش فراشناختی و تجربه فراشناختی است )فالول، 1976، 1979، 1985(. این پرسشنامه 
که به روش مصاحبه انفرادی و بالینی اجرا می شود، دانش فراشناختی آزمودنیها را در سه طبقه شخص، 
تكلیف و راهبرد می  سنجد و پاســخهای دانش آموزان ضبط می شود و براساس مقیاس کدگذاری شش 
درجه  ای )از صفر تا 5(، رمزگردانی می شود. این ابزار دارای شاخصهای مطلوب روایی و پایایی است )نگاه 
کنید به کریمی و ســاالری  فر، 1380(. روایی سازه آن با روش روایی همگرا، تمایز سنی و تمایز گروهی 
بررســی و نشان داده شده که از ضرایب روایی مطلوب و رضایت  بخش برخوردار است. پایایی این ابزار با 
روش همســانی درونی معادل a =0/87 به دســت آمده که شاخصی مطلوب است و ضریب پایایی میان 

درجه  بندی کنندگان آن برابر با r =0/99 گزارش شده است.

  ب.  حل مسأله آونگ
در حل مســأله آونگ، آزمودنی با موقعیتی روبه رو می شــود که در آن وزنه ای به ریسمان نازکی 
آویزان اســت و می تواند با سرعتی معین نوســان کند. در این موقعیت چندین عامل در ایجاد سرعت 
نوسان مؤثر است که عبارت  اند از: طول ریسمان، وزن وزنه و نیرویی که آزمودنی بر وزنه وارد  می کند 
تا به نوســان درآید. از میان عوامل فوق، طول ریسمان در نوســان وزنه مؤثرتر است. موقعیت مسأله 
برای آزمودنی، معموالً به این صورت فراهم می شــود که ســه وزنه مختلف، سه ریسمان در اندازه  های 
متفــاوت و یک میله پایــه  دار در اختیار آزمودنی قرار می گیرد، به گونه ای که می تواند با آویزان کردن 
وزنه از میله، یک آونگ درست کند. سپس از او خواسته می شود نوسانهای آونگ را تغییر دهد و دلیل 
سرعت نوسان را توضیح دهد. آزمودنی باید ابتدا عامل مؤثر )طول ریسمان( را شناسایی، سپس عوامل 
دیگر را تفكیک کند و بی  تأثیر بودن آنها را بر ســرعت نوســان اثبات کند. برای رمزگردانی پاسخهای 
دانش آموزان به موقعیت مسأله، مقیاس کدگذاری براساس مراحل تحولی پیاژه تدوین شده است. این 
مقیاس، سه مرحله تفكر پیش  عملیاتی، عملیات عینی و عملیات انتزاعی را در برمی گیرد و دارای پنج 

درجه به شرح ذیل است:



علمی

16
ë شمارة ë 4 شمارة پیاپی ë 49 سال هفدهم ë زمستان 1399

فصلنامه خانواده و پژوهش )جامعه شناسی، روان شناسی و علوم تربیتی(

1. تمایز قائل نشدن میان عمل آزمودنی و حرکات آونگ،
2. ردیف کردن و تا حدودی مطابقت دادن عوامل بدون تفكیک کردن آنها،

3. ردیف کردن، طبقه بندی و مطابقت دادن در اعمال آزمودنی دیده می شــود، بدون آنكه عوامل را 
از هم متمایز کند،

4. توانایی تفكیک کردن عوامل درصورت تغییر دادن یک عامل و ثابت بودن سایر عوامل،
5. تفكیک کردن عوامل و حذف کردن روابط غیرمؤثر. 

مســأله آونگ در پژوهشهای بالینی پیاژه، مورد اســتفاده قرار می گیرد و مرحله تحولی آزمودنیها و 
دستیابی به تفكر انتزاعی باتوجه به نوع عملكردشان در این امر، مشخص می شود. از این رو موقعیت مسأله 
دارای روایی صوری است و توانایی حل مسأله های عملكردی را می  سنجد. از سویی هم، پایایی این ابزار 
از طریق پایایی میان درجه  بندی  کنندگان بررسی شده و ضریب r=0/95 به دست آمده است که شاخص 

رضایت  بخشی به شمار می رود.

 روند اجرا
پس از تعیین شــدن گروه نمونه و هماهنگی با مســئوالن ذیربط اداره آموزش و پرورش منطقه 2، 
به مدارس تعیین شــده مراجعه شــد و با توجیه مدیران دربارۀ هدف پژوهش، از آنها درخواست شد که 
محلی مناســب برای مصاحبه انفرادی با دانش آموزان، در اختیار پژوهشگران قرار دهند. سپس سؤالهای 
پرسشــنامه مصاحبه  ای دانش فراشناختی حل مســأله از تک  تک دانش آموزان به طور انفرادی، از طریق 
مصاحبه پرســیده شد و پاســخهای آنان ضبط شــد. هر مصاحبه 30 الی 35 دقیقه طول کشید. پس 
از آن پاســخهای دانش آموزان از روی نوار، پیاده  ســازی شــد و با توجه به مقیاس کدگذاری، دو ارزیاب 
مستقل آنها را نمره  گذاری کردند. آنگاه آزمودنیها به طور انفرادی در اتاقی که موقعیت حل مسأله آونگ، 
در آن تعبیه شــده بود قرار گرفتند و پس از توضیح دادن مســأله، از آنها خواســته شد از میان عوامل 
مؤثر بر ســرعت نوسان، مهم ترین عامل را به طور مســتدل نام ببرند. پاسخهای آزمودنیها ضبط شدند 
و پس از پیاده  ســازی، دو ارزیاب مســتقل براســاس مقیاس کدگذاری پیاژه، آنها را رمزگردانی کردند. 
آزمودنیهای تحقیق باتوجه به نمره کسب شده در مسأله آونگ، به دو گروه قوی و ضعیف تقسیم شدند و 
 داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل واریانس  اندازه گیریهایی مكرر و آزمون مقایسه  های چندگانه 

نیومن ـ کولز1 تحلیل شد. 

1. Newman-Keuls
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 مقایسه دانش فراشناختی دانش  آموزان قوی و ضعیف در حل مسأله

 يافته ها
دانش آموزاني که در حل مســأله آونگ، نمره 1 یا 2 گرفته بودند به عنوان گروه ضعیف و کسانی 
که نمره 3 یا 4 گرفته بودند، به عنوان گروه قوي در نظر گرفته شدند. به دلیل اینكه هر دانش آموز در 
هر ســه مقوله دانش فراشناختي مورد ارزیابي قرار گرفته بود، براي مقایسه نیمرخ دانش  فراشناختي 
آزمودنیها از روش آماری تحلیل واریانس دو عاملي اندازه گیري مكرر استفاده شده است. در جدول 1، 
خالصه تحلیل واریانس دو عاملي براي اندازه گیري مكرر روي عامل B )دانش  فراشــناختي( ارائه شده 

است. 

                                                                                               B جدول 1.   خالصه تحليل واريانس دو عاملي براي اندازه گيري مكرر روي عامل 

 مجموع منبع تغيير
مجذورات

 درجه 
آزادي

ميانگين 
Fمجذورات

سطح 
معناداري

بين آزمودنيها

A

آزمودنيهاي درون گروهها

748/99

1497/45

1

98

748/99

15/28
49/020/0001

درون آزمودنيها

B

B  ×  A

× آزمودنيهاي درون گروهها  B

4244/45

115/12

2479/16

2

2

196

2122/23

57/56

12/65

167/76

4/55

0/0001

0/03

با توجه به جدول 1، اثر اصلي عامل A )توانایي حل مسأله آونگ( با درجه آزادي 1 و 98 و اثر اصلي 
عامل B )دانش فراشــناختي( با درجه آزادي 2 و 196 در ســطح P >0/0001 و اثر تعاملي A و B با 
درجه آزادي 2 و 196 در سطح P >0/03 معنادار است. معناداری اثر اصلی عامل A به این معناست که 
میان دانش آموزان ضعیف و قوی از نظر توانایی حل مســأله آونگ تفاوت وجود دارد. معناداری اثر اصلی 
عامل B به این معناست که طبقه  های دانش فراشناختی دانش آموزان با یكدیگر متفاوت  اند. معنادار بودن 
اثر تعاملی میان توانایي حل مسأله و دانش  فراشناختي، حاکي از نیمرخ متفاوت این دو گروه در دانش 

 فراشناختي است. 
براي رســم نیمرخ دانش  فراشناختي این دو گروه، شاخص مرکزي میانگین براي هر یک از گروهها 

در سطوح دانش  فراشناختي در جدول 2 ارائه شده است. 
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فصلنامه خانواده و پژوهش )جامعه شناسی، روان شناسی و علوم تربیتی(

 جدول 2.   خالصه جدول AB طرح دو عاملي اندازه گيري مكرر                                                                                               

BJB3B2B1منبع متغير

2107
X  = 15/61

607
X  = 13/49

550
X  = 12/22

950
X  = 21/11

A1

n=45

3107
X  = 18/83

946
X  = 17/2

785
X  = 14/27

1376
X  = 25

A2

n=55

G=52141553
X  = 15/53

1335
X  = 13/35

2326
X  = 23/26

Ai

X2)تکليف(X1)شخص( X3)راهبرد(

30

25

20

15

10

5

0

 نمودار1.   نيمرخ دانش فراشناختی دانش آموزان قوی و ضعيف در حل مسأله                                                                                               

با توجه به نمودار یک مي توان گفت که میان توانایي حل مســأله و دانش فراشناختي، اثر تعاملي از 
نوع »منظم« وجود دارد، از سویی هم نیمرخ دانش فراشناختي گروه قوي و ضعیف در حل مسأله نشان 
مي دهد که حجم دانش  فراشــناختي این دو گروه بیشــتر از طبقه شخص )دانش فرد درمورد شخص( 

تشكیل شده است. 
با توجه به اینكه اثر تعاملي دانش فراشناختي و حل مسأله معنادار است، اثرهاي ساده براي هر یک 

از عوامل محاسبه شد که نتایج آنها در جداول شماره 3 و 4 ارائه شده است.

XXX

گروه قوی در حل مسأله

گروه ضعيف در حل مسأله 
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 مقایسه دانش فراشناختی دانش  آموزان قوی و ضعیف در حل مسأله

 جدول 3.   خالصه تحليل واريانس اثرهاي ساده عامل B )دانش فراشناختی(                                                                                               

مجموع منبع تغيير
مجذورات

درجه 
آزادي

ميانگين
F مجذورات

سطح 
معناداري

a1 براي B1325/422662/7152/390/001

a2 براي B2839/3221419/66112/220/001

B2479/1619612/65× آزمودنيهاي درون گروهها

 با توجه به جدول 3 مي توان گفت اثر ســاده دانش  فراشــناختي براي ســطوح توانایي حل مسأله 
)گروه قوي و گروه ضعیف(، در ســطح P >0/001 معنادار اســت. این امر حاکي از این اســت که میان 
 مقوله هاي دانش  فراشناختي براي هر یک از سطوح توانایي حل مسأله، تفاوتهایي وجود دارد. در جدول 4،

اثرات ساده عامل A )توانایی حل مسأله( ارائه شده است.
با توجه به داده های جدول 4 مي توان گفت اثر ساده توانایي حل مسأله براي دانش شخص در مورد 
خود )B1( در ســطح P >0/001 معنادار اســت. یعني اثر توانایي حل مسأله براي دانش آموزان قوي و 
ضعیف در مقوله »دانش شخص دربـارۀ خودش« متفاوت است. عالوه بر این، اثر ساده توانایي حل مسأله 
براي »دانش شخص دربارۀ راهبرد« در سطح P >0/05 معنادار است. به بیان دیگر اثر توانایي حل مسأله 
براي گروه قوي و ضعیف در مقوله »دانش شــخص دربارۀ راهبرد« متفاوت اســت، ولي اثر توانایي حل 

مسأله در مقوله »دانش شخص براي تكلیف« از نظر آماري معنادار نیست. 

 جدول 4.   خالصه تحليل واريانس اثرهاي ساده عامل A )توانايی حل مسأله آونگ(                                                                                               

مجموع منبع تغيير
مجذورات

درجه 
آزادي

ميانگين 
مجذورات

F سطح
معناداري

b1 براي a523/481523/4812/390/001

b2 براي a96/47196/472/28-

b3 براي a237/51237/55/620/05

4054/089642/23درون خانه اي

آزمون معناداري اثرهاي ساده فقط تفاوت یا عدم تفاوت را نشان مي دهد و براي مشخص شدن تفاوت 
میان هر یک از زوج میانگینها، آزمون معناداري تفاوت میانگینها ضرورت دارد که براي این مقایســه از 

روش نیومن کولز استفاده شده که نتایج آن در جدول 5 ارائه شده است.
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فصلنامه خانواده و پژوهش )جامعه شناسی، روان شناسی و علوم تربیتی(

 جدول 5.   آزمون مربوط به ميانگينها براي سطحa1 )گروه ضعيف در حل مسأله(                                                                                                                                                                                              

B1B3B2شکلها

ميانگينهاي مرتب شده21/1113/4912/22

B2 )تکليف(8/891/27-12/22 *

B3 )راهبرد(13/49--7/62 *

B1 )شخص(21/11---

*P> 0/05

نتایج جدول 5 نشان مي دهد که تفاوت میانگین طبقه دانش شخص درباره خودش )B1( و میانگین 
دانش شــخص درباره تكلیف )B2( برابر با 8/89 اســت. این مقدار از ارزش بحراني 3/26، بیشتر است، 
بنابراین تفاوت میان دو طبقه شخص و تكلیف در گروه ضعیف حل مسأله، از نظر آماري معنادار است. 

همچنین تفاوت میانگین دانش شــخص درباره خودش )B1( و میانگین دانش شخص درباره راهبرد 
)B3( معادل 7/62 اســت، که از ارزش بحراني 2/72، بیشــتر است، یعني تفاوت این دو میانگین از نظر 
آماري معنادار است. ولي تفاوت میانگین دانش شخص درباره تكلیف )B2( و میانگین دانش شخص درباره 
راهبرد )B3(، معادل 1/27 اســت که این عدد از مقدار بحراني 2/72 کمتر اســت. بنابراین از نظر آماري 
تفاوتي میان این دو میانگین وجود ندارد. این یافته ها نشــان می دهند که حجم دانش فراشناختی گروه 
ضعیف در حل مسأله بیشتر از دانش و اطالعات مربوط به طبقه شخص انباشته شده است و دانش مربوط 

به راهبرد و تكلیف در مرتبه بعدی قرار دارند.

 جدول 6.   آزمون مربوط به ميانگينها براي سطحa2 )گروه قوی در حل مسأله(                                                                                                                                                                                              

B1B3B2شکلها

ميانگينهاي مرتب شده2517/214/27

B2 )تکليف(10/732/93-14/27 *

B3 )راهبرد(17/2--7/8 *

B1 )شخص(25---

*P> 0/05
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 مقایسه دانش فراشناختی دانش  آموزان قوی و ضعیف در حل مسأله

با توجه به جدول 6 مي توان گفت تفاوت میانگین دانش شخص درباره خودش )B1( و میانگین دانش 
شــخص درباره تكلیف )B2(، برابر با 10/73 اســت که از ارزش بحراني 2/96، بیشتر است. به بیان دیگر 

تفاوت میان دو طبقه شخص و تكلیف از نظر آماري معنادار است. 
همچنین تفاوت میانگین دانش شــخص درباره خودش )B1( و میانگین دانش شخص درباره راهبرد 
)B3( معادل 7/8 اســت که از ارزش بحراني 2/46، بیشتر است. این یافته نشان می دهد که تفاوت میان 
 )B2( دو طبقه شخص و راهبرد از نظر آماري معنادار است. تفاوت میانگین دانش شخص درباره تكلیف
و میانگین دانش شــخص درباره راهبرد )B3( برابر با 2/93 اســت که از ارزش بحراني 2/96 کمتر است. 
به بیان دیگر تفاوت میان این دو میانگین از نظر آماري معنادار نیســت. این یافته ها نشــان می دهند که 
دانش فراشــناختی گروه قوی در حل مسأله، بیشتر از دانش و اطالعات مربوط به طبقه شخص انباشته 

شده است و دانش مربوط به راهبرد و تكلیف در مرتبه بعدی قرار دارند.

 بحث و نتیجه  گیری ...........................................................................................
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اثر اصلی عامل A معنادار است، یعنی میان دانش آموزان 
قوی و ضعیف از نظر توانایی حل مسأله آونگ تفاوت معنادار آماری وجود دارد. همچنین اثر اصلی عامل 
B معنادار بود که نشان می دهد میان دانش آموزان از نظر طبقه  های دانش فراشناختی تفاوت وجود 
دارد. از سویی هم معنادار بودن اثر تعاملی A و B نشان می دهد که دانش آموزان قوی و ضعیف در حل 
 مسأله، دارای نیمرخ متفاوت در دانش فراشناختی  اند. بررسی نیمرخ دانش فراشناختی دو گروه نشان 
می دهد که در هر دو گروه، دانش فراشــناختی بیشــتر از دانش و اطالعات مرتبط با طبقه شخص 
تشكیل شــده و دانش  آزمودنیها درباره ویژگیهای راهبردها و تكالیف شناختی، درسطح پایین  تری 
است. این یافته ها نشان می دهند که دانش فراشناختی با عملكرد حل مسأله رابطه دارد. این یافته با 
 نتایج پژوهشهای پیشین هماهنگ است. سوانسون )1990( نشان داده است که آزمودنیهای دارای
دانش فراشــناختی باال، در تكالیف حل مســأله، عملكرد بهتری دارند. کریمی و همكاران )1379( 
نیز نشــان داده انــد که میان دانش فراشــناختی دانش آموزان موفق و ناموفق در حل مســأله های 
کالمی ریاضی، تفاوت وجود دارد و دانش آموزان موفق در حل مسأله، از دانش فراشناختی بیشتری 
برخوردارند. سوانسون )1993( نیز نشان داده که دانش فراشناختی دانش آموزان ناتوان در یادگیری، 
در مقایســه با دانش آموزان عادی و تیزهوش، پایین  تر است و عملكرد ضعیف دانش آموزان ناتوان در 

یادگیری در حل مسأله را به ضعیف بودن دانش فراشناختی آنان نسبت داده است.
معنــادار بودن اثر ســاده دانش فراشــناختی )عامل B(، برای هر دو گــروه قوی و ضعیف در حل 
مسأله نشان می دهد که میان طبقه  های دانش فراشناختی هر دو گروه تفاوت وجود دارد. حجم دانش 
فراشــناختی هر دو گروه بیشتر از اطالعات مربوط به طبقه شخص تشكیل شده و اطالعات مربوط به 
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طبقه راهبرد در مرتبه بعدی و دانش و اطالعات مرتبط با طبقه تكلیف، از همه کمتر است. این یافته با 
مبانی نظری پژوهش هماهنگ است. فالول )1985( و فالول و همكاران )1993( در بررسی سیر تحولی 
 و تكوینی دانش فراشناختی نشــان داده اند که فراشناخت همچون شناخت تابع قوانین تحول است و 
به منزلۀ ویژگی اصلی تفكر انتزاعی در حدود 11 ســالگی شكوفا می شود )کوستا1، 1984(. همچنین 
کودك ابتدا با ویژگیهای خود به منزلۀ یادگیرنده و پردازشگر اطالعات )طبقه شخص دانش فراشناختی( 
آشــنا می شود، ســپس بر اثر تعامل با تكالیف متفاوت شــناختی و ارزیابی آنها و مواجهه با روشهای 
گوناگون و راهبردهای حل مسأله و آزمودن آنها در موقعیتهای عینی، دانش مربوط به ویژگیهای تكلیف 
 و راهبرد را که انتزاعی  ترند، شــكل می دهد. بنابراین طبیعی اســت که حجم دانش فراشــناختی فرد، 
به ویژه در سالهای اول تحصیالت رسمی، بیشتر با اطالعات مربوط به طبقه شخص انباشته شده باشد. 
میزان دانش فراشناختی حل مسأله دانش آموزان ضعیف، بیشتر از دانش شخص درباره خودش تشكیل 
شده و دانش فرد درباره ویژگیهای راهبردها و تكالیف شناختی در سطح پایین  تری است. میزان دانش 
فراشناختی دانش آموزان ضعیف، در مقایسه با دانش آموزان قوی، در حدی نیست که فرد بتواند باتوجه به 
استعداد و توان خود و ارزیابیهای  به عمل آمده از موقعیت شناختی، راهبردی مناسب اتخاذ کند، بنابراین 
عملكرد آنان در موقعیت حل مســأله، ضعیف است. همچنین، یافته فوق با نتایج پژوهشهای کریمی و 
ســاالری  فر )1380، 1383( و کریمی و همكاران )1379(، نیز هماهنگ است. در این پژوهشها نشان 
داده شده که دانش فراشناختی آزمودنیها بیشتر از اطالعات مربوط به طبقه شخص ترکیب شده و حجم 

اطالعات مربوط به طبقه تكلیف و راهبرد، کمتر از طبقه شخص است. 
یافته دیگر این پژوهش این است که اثر ساده عامل A )توانایي حل مسأله( براي طبقه تكلیف از نظر 
آماري معنادار نیست، اما براي طبقه شخص و طبقه راهبرد معنادار است. این یافته، به این معناست که 
دانش آموزان قوي و ضعیف در طبقه  های شخص و راهبرد دانش فراشناختي، با یكدیگر تفاوت معنادار 
دارند. این یافته با مبانی نظری پژوهش و نتایج تحقیقات پیشین هماهنگ است. دانش آموزان قوي در 
حل مسأله درباره تواناییهاي شناختي خود، آگاهي بیشتر و در فرایند پردازش اطالعات عملكردی بهتر 
دارند، چون نســبت به کارکردهای شناختی خود آگاهي دارند و از فضاي اجرا و انباشت حافظه کوتاه 
مدت و حافظه کاری خود به موقع استفاده مي  کنند. دانش آموزان ضعیف در حل مسأله، درباره سامانه 
پردازش اطالعات یا به طور کلي عملكردهای شناختی خود، آگاهي چنداني ندارند و اطالعات آنان درباره 
راهبردهاي شــناختي در سطح پایینی است، زیرا اطالعات کسب شده در مورد راهبردهاي شناختي از 
طریق حافظه فعال به حافظه بلندمدت انتقال می یابد و در آنجا ذخیره مي شود، اما دانش آموزان قوي در 
حل مسأله، درباره نظام شناختی و چگونگي کارکرد آن، اطالعات الزم را دارند و در موقعیت حل مسأله، با 
صرف زماني کوتاه، اطالعات ذخیره شده در حافظه بلند مدت در زمینۀ راهبردهاي شناختي را به حافظه 

1. Costa 
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 مقایسه دانش فراشناختی دانش  آموزان قوی و ضعیف در حل مسأله

فعال خود انتقال می دهند و براي حل آن مسأله بهترین راهبرد را انتخاب مي  کنند )نگاه کنید به فالول 
و همكاران، 1993؛ فالول، 2000؛ سوانسون، 1990، 1993؛ سوانسون، کریستی1 و روبادو2، 1993(.

 دانش آمــوزان قوي و ضعیف، در مقوله »تكلیف دانش فراشــناختي« با یكدیگر تفاوتي ندارند.
در این بــاره مي توان گفت: چون هر دو گــروه دانش آموزان قوي و ضعیف در حل مســأله، از نظام 
آموزشي، برنامه هاي تحصیلي و کتابهای درسي یكساني برخوردارند و غالباً با روشهاي تدریس مشابه 
و غیرفعال، با تكالیف شناختي مواجه شده اند، اطالعات آنان در مورد ویژگیهاي این تكالیف و ماهیت 
خواستهاي آن، در سطح پایینی است و میزان دانش آنان در مقوله تكلیف دانش فراشناختي نسبتاً 

یكسان است و تفاوت معناداری ندارد. 

 محدوديتها 
 1. مهم تریــن محدودیت این پژوهش، کم بودن حجم نمونه، به دلیل ضرورت اســتفاده از روش 
مصاحبه بالینی در گردآوری داده های مربوط به دانش فراشناختی و عملكرد حل مسأله آونگ 
است. به دلیل غنا و کیفیت ممتاز اطالعات حاصل از روش مصاحبه  بالینی، پژوهشگران ترجیح 
دادند برای گردآوری اطالعات مربوط به دانش فراشــناختی دانش آموزان درباره حل مســأله و 
عملكرد آنان در موقعیت حل مســأله آونگ، از این روش اســتفاده کنند. طبعاً استفاده از روش 
مصاحبه بالینی، مستلزم صرف زمانی قابل توجه برای گردآوری اطالعات و کدگذاری داده هاست، 

از این رو باتوجه به هدفها و ماهیت این پژوهش، حجم نمونه به صد نفر کاهش داده شد.
2. به دلیل مشــكالت اجرایی در زمینه گردآوری اطالعات از عملكرد دانش فراشناختی و حل 

مسأله دانش آموزان دختر، این پژوهش در مورد دانش آموزان پسر انجام شده است.
3. باتوجه به محدودیتهای بودجه  ای و ســایر مسائل اجرایی، این پژوهش در مورد دانش آموزان 
پایه سوم مدارس راهنمایی منطقه2 شهر تهران انجام شده و طبعاً نتایج آن به دانش آموزانی 

با همین ویژگیها قابل تعمیم است.

 پیشنهادهای پژوهش
1. مهم ترین یافته این پژوهش آن اســت که دانش آموزان قوی و ضعیف در حل مســأله آونگ، 
دارای نیمرخ متفاوت در دانش فراشناختی حل مسأله اند. همچنین، دانش آموزان قوی در حل 
مسأله آونگ، دارای عملكرد باالتر و بهتر در دانش فراشناختی اند و دانش آموزان ضعیف در حل 

مسأله آونگ، در دانش فراشناختی نیز عملكردی ضعیف تر دارند.
2. یافته دیگر این پژوهش نشان داد که میان دانش آموزان قوی و ضعیف در حل مسأله، از نظر 
دانش نســبت به طبقه  های شــخص و راهبرد دانش فراشناختی تفاوت وجود دارد، اما از نظر 

1. Christie
2. Rubadeau
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دانش نسبت به ویژگیهای تكالیف شناختی )دانش طبقه تكلیف( میان دو گروه قوی و ضعیف 
در حل مسأله تفاوتی وجود ندارد.

براساس این یافته ها، پیشنهاد می شود که باتوجه به اهمیت یادگیری مهارت حل مسأله برای 
دانش آموزان و نقش مهم دانش فراشــناختی در تأمین سازوکارهای ضروری مواجهه با تكالیف و 
راهبردهای حل مســأله، نظام آموزش و پرورش و مدارس، از طریق کتابهای درســی، برنامه های 
درســی و فعالیتهای یاددهی ـ یادگیری، نسبت به کاربست دانش مربوط به فراشناخت در ارتقای 
مهارتهــای تحصیلی دانش آموزان اقدام کنند. همچنین باتوجه به اینكه هر دو گروه دانش آموزان 
قوی و ضعیف در حل مســأله، از نظر دانش نســبت به ویژگیهای طبقه تكلیف، تفاوت معناداری 
با هم ندارند و حتی دانش آموزان قوی در حل مســأله نیز از نظر دانش نســبت به تكلیف، در رده  
دانش آموزان ضعیف قرار می گیرند، الزم است آموزش ویژگیهای مرتبط با تكالیف شناختی، نحوه 
تحلیل و پردازش تكالیف و بررسی مطالبات و خواستهای تكلیف، ماهیت تكلیف و طراحی روش 
مطلوب حل و رفع مطالبات تكلیف، در دســتور کار مدارس و نظام آموزش و پرورش رسمی قرار 

گیرد.

3. یافته دیگر این است که در هر دو گروه قوی و ضعیف، دانش فراشناختی دانش آموزان نسبت 
به حل مسأله بیشــتر از دانش و اطالعات مرتبط با طبقه شخص دانش فراشناختی تشكیل 
شــده و دانــش آزمودنیها درباره ویژگیهای مرتبط با طبقه راهبرد و تكلیف فراشــناختی در 
ســطحی پایین  تر است. این یافته، هرچند در مورد دوره ابتدایی، هماهنگ با چارچوب نظری 
و نتایج پژوهشهای قبلی و منطبق با پیش بینیهای نظری است، اما تلویحات مهمی برای نظام 
آموزش و پرورش رســمی در دوره متوسطه دربردارد. انتظار می رود دانش آموزان پس از ورود 
به مدرســه، به ویژه پس از طی دوره تحصیالت ابتدایی، دربارۀ تكالیف شناختی و راهبردهای 
یادگیری و روشــهای حل مسأله، به دانش و اطالعاتی قابل توجه دست یابند. اما این یافته ها 
نشــان می دهند که مدرســه، برنامه های درسی و تحصیلی و روشــهای تدریس معلمان این 
انتظار را برآورده نمی کنند و دانش آموزان را با ویژگیها، ماهیت و مطالبات تكالیف شــناختی 
و روشــهای حل مسأله و راهبردهای دستیابی به هدفهای شناختی آشنا نمی کنند. همچنین 
به نظر می  رسد در انتقال دانش مربوط به ویژگیهای طبقه تكلیف و راهبرد دانش فراشناختی به 
دانش آموزان ناموفق  اند. از این رو حجم دانش فراشناختی دانش آموزان، حتی در دوره  دبیرستان 
)نگاه کنید به کریمی و ساالری  فر، 1383 و نتایج همین پژوهش( که انتظار می رود آموزشهای 
رســمی، تأثیر بیشتری بر شــكل گیری و تكوین دانش طبقه و راهبرد داشته و آنها را پربارتر 
کرده باشد، بیشتر با اطالعات طبقه شخص انباشته شده و سهم دانش مربوط به طبقه تكلیف 

و راهبرد در مجموعه دانش فراشناختی، به گونه ای معنادار پایین  است.
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