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 رهيافتي نو در مديريت آموزشي  پژوهشي–علمي  يفصلنامه
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت

  90 پاييز – 3ي شماره– دومسال 
 161-176صص 

  دانش آموزان ل رياضييتاثير آموزش فراشناخت در حل مسا
 2∗ ناصر محمدي احمدآباديو 1حسين زارع
  2/3/90: و تاريخ پذيرش11/9/89: تاريخ دريافت

  
  چكيده

 رياضي در يهاي حل مسئلهتوانمندي تاثير فراشناخت و رويكردهاي آن نسبت به يمطالعه    
روش انجام پژوهش شبه .  استپژوهش متوسطه در يزد هدف اصلي اين اولدانش آموزان مقطع 

 دانش آموز سال اول 120 آماري دانش آموزان، ياز جامعه، به همين منظور. تجربي بوده است
 درسي گروه آزمايش يبرنامه. ش متوسطه در دو گروه آزمايش و كنترل شركت كردندآموز

 از شروع اين دوره، پيش. هاي فراشناختي بود ساعت روش4اي و هر هفته  هفته6شامل آموزش 
 آزمون محقق هاداده آوري گردابزار  .اجرا شد) 120( پيش آزموني براي كل دانش آموزان

هاي داده. ود كه روايي محتوايي و پايايي آن مورد تاييد قرار گرفتساخته عملكرد رياضي ب
 كه بين دو گرديد مورد تحليل قرار گرفت و مشخص t-test با استفاده از آزمون بدست آمده

هاي گروهي كه به اين معني كه ميانگين نمره.  معنادار وجود دارديگروه كنترل و آزمايش تفاوت
. تر از ميانگين گروه كنترل بود معنادار بيشايه گونه ب،رده بودند فراشناخت شركت كيدر دوره

 حل توانمندي، اين مطالعه نشان داد كه آموزش فراشناخت و رويكردهاي آن بر روي هم رفته
  .دارد  مثبتي به يادگيري رياضي تاثيرهاآنترغيب   دانش آموزان ويمسئله

  
  .لهئل مس فراشناخت، آموزش، رياضي، ح:هاي كليديواژه

 
 
 
  

                                                 
  . دانشيار دانشگاه پيام نور-1
   .دورريزي آموزش از و دانشجوي دكتري برنامهت علمي دانشگاه پيام نورئعضو هي -2
  Nasermohamadi89@yahoo.com:  مقاله مسئولينويسنده - ∗
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  مقدمه 
هاي پژوهش. ، با وجود اهميت بنيادي آن هنوز به خوبي درك نشده است1مفهوم فراشناخت    

هاي له،  برنامهئهاي باليني دانش آموزان در حين حل مسشناختي مفصل، مشتمل بر بررسي
، تا حدودي به اين )Sleiman and Brown,1982(هاي چند وجهي كامپيوتري با مؤلفه

  ).ShoenfelD,1985( كنداند كه چگونه فراشناخت با شناخت تعامل پيدا مينكته اشاره كرده
 رياضي جهت درك يلهئ از پرداختن به معني فراشناخت و نقش آن در آموزش حل مسپيش    

 كه در مي باشد» 2فرا« اين واژه نخستجزء . دهيمه مييبهتر واژه فراشناخت تعريفي از آن ارا
 ،چنينكند، همبه تغيير وضعيت يا حالت اشاره مي» فرا «: آمده است چنينسفوردفرهنگ آك

 سيفرت ، يعني شناخت،به معني باالتر و ماوراء است و جزء دوم اين اصطالح» فرا«
)Siefert,1991 (كند كه افراد به كمك شناخت به فرايندهايي اشاره مي « كه استبر اين باور

  ).Lester,1985( »كنند و به ياد مي آوردنديگيرند، فكر مها ياد ميآن
 يدر زمينه) Flavel,1976(  فالوليبه وسيله بار نخستينفراشناخت اصطالحي است كه 

دانست يا بطور كلي فرا  شناخت مييفالول فرا شناخت را شناخت درباره. حافظه بكار برده شد
 از پيشسيف فرا شناخت به  يبه گفته. كردميشناخت را چگونگي كنترل شناخت تعريف 

يك سلسله آزمايش را ) Harlow,1949( وي نخستين بار هارلو ي به گفته.گرددفالول بر مي
        تري را حلها مسائل بيشها انجام داد كه در اين آزمايش هرچه ميموندر مورد ميمون

  كه چگونه ياد بگيرندگرفتندها ياد مي يعني ميمون.شدند تواناتر ميمسئله در حل ،كردندمي
)Saif,1997.( 

ها با  شناختيفراشناخت انواع آگاهي درباره« براون و همكارانش ي گفته    بر اساس
فرايندهاي اجرايي تصميم گيري است كه موجود انساني بايد هم فرايندهاي شناختي را انجام 

ناخت به دانش ما اصطالح فراش. Brown,1982)( »ها را بررسي كنددهد و هم پيشرفت آن
ها براي رسيدن به اهداف  بهينه از آني فرايندهاي شناختي خودمان و چگونگي استفادهيدرباره

  ).and Snowman,1993  Biehler( شوديادگيري اطالق مي
كه دارد شونفلد ابراز مي. كيفيت حافظه و يادگيري به فراشناخت وابسته است ،    روي هم رفته

 گسترده دارد و به دانش فهميدن و تنظيم فرايندهاي ي است كه كاربردهايفراشناخت اصطالحي
تر دانش آموزان با درك بهتر  بيش.Shoenfeld,1992)(  فرد اشاره دارديوسيلهه تفكر ب

توان گفت يكي از  مي،توانند عملكرد تحصيلي خود را بهبود بخشند، بنابراينفرايند يادگيري مي
                                                 

1- Metacognition 
2- Meta 



163 90 پاييز، 3يرهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال دوم، شماره  پژوهشي–ي علمي فصلنامه

  هاي مطالعه و يادگيري استصيلي آنان، آشنايي با مهارتهاي مهم موفقيت تحعامل
)Mora,2009هاي هاي استراتژيعلت نبود مهارته بسياري از فراگيران ب). ، به نقل ازصالحي

). Dorak,2006( شوندشكست تحصيلي مي مطالعه و يادگيري فراشناختي دچار نااميدي و
داند كه چه مقدار مي ، خوبي برخوردار استاشناختي نسبتا  شخصي كه از آگاهي فر،براي مثال

 چنينهم.  از تكاليف را بدون اشتباه انجام داده استمقداراز مطالب را كامال درك كرده و چه 
 بايد يهايي نياز دارد يا از چه شيوههادادهداند كه براي انجام دادن يك تكليف معين به چه مي

  ).  Folad chang,2005( استفاده كند
ترين  اساسي،مسئله مربوط به آموزش حل هايپرسش در دل هر دسته از " گويا،وربابه 
كند در اي را حل ميمسئله فهميدن اين موضوع است كه زماني كه كسي يدربارهها پرسش

 تاثير آموزش فراشناختي يي كه دربارهپژوهش موراخ در ).Goya,1992( "كندواقع چه كار مي
 رياضي دانش آموزان دبيرستاني انجام داد، به اين نتيجه يسئلههاي هميار حل مدر كالس

 كاربرد راهبردهاي متفاوت يهاي هميار آموزش فراشناختي درباره كه اگر در كالسرسيد
صورت گيرد، بهتر از زماني است كه از روش همياري به تنهايي يا از روش آموزش فراشناختي 

در پژوهش خود نشان داد ) Oroumrud,2000(ود  اروم ر.ون وجود همكاري استفاده شوددب
هاي يادگيري و هاي تواناييهر چقدر دانشجويان در مورد راهبردهاي موثر يادگيري و محدوديت

تر ها بيشكه پيشرفت تحصيلي آنتر بدانند، به همان اندازه احتمال اين خود بيشيحافظه
 شناختي راهبردهاي يهدربار شده انجام هايپژوهش). Eskeita,2002( يابدباشد، افزايش مي

 منجر يادگيري يادگيرندگان افزايش به تدابير اين از استفاده كه است داده فراشناختي نشان و
 با مشكالت ايگونهويژه براي يادگيرندگاني كه به ه اين اثر ب ).Bekman,2002( شود مي

نشان دادند كه ) 2002( باديدر ايران نيز سيف و مصرآ. اند، چشمگير استيادگيري مواجه
. استفاده راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر افزايش درك و نگهداري متون درسي موثر است

توانند  دانش آموزان مي.كندراهبردهاي فراشناختي به افراد در افزايش بازده يادگيري كمك مي
اخت ترسيم كنند و هاي يادگيري فراشني ظرفيتمسير خود را در روند يادگيري با توسعه

 ي آموزشي خود باز كننددر دستور كار برنامه توانند راه را براي يادگيريمحصالن مي
)Kolband Kolb,2009 .(راهبردهاي فراشناختي بر راهبردهاي شناختي اعمال كنترل    

 براي موفقيت در يادگيري الزم است راهبردهاي ،بنابراين. دهندها جهت ميكنند و به آنمي
  ).Ababaf,2008(ه شوند شناختي و فراشناختي با هم به كار برد
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  : فراشناخت در بر گيرندهروي هم رفته،   
درك، بازبيني و دست ورزي به فرايندهاي شناختي خود  توانايي، آگاهي فرد به دانش،)الف

  .باشدمي
مول، حافظه  راه كارهاي شناختي، راهبردها، شرايط معيدانش ديرپا و راستين، درباره)ب

  .باشدفعال و احساسات خود آگاه مربوط به فرايندهاي يادگيري مي
اي، شرطي و نيز باز بيني راه كارها ي دانش روش مند،گزارهدر عمل، فرا شناخت در برگيرنده    

  .Aghazadeh,1998)( و فرايندهاي شناختي وابسته به يگديگر است
  : رياضي دارد عبارتند ازيمسئلهچگونگي حل از جمله باورهاي كه تاثير زيادي بر     

  . وجود نداردمسئله معموًال بيش از يك راه حل براي -1 
 مسئله را براي پاسخشود، بايد يك  بكار گرفته ميمسئله دو روشي كه براي حل يك - 2

  .بدست آورد
  .، وجود داردمسئله هميشه يك راه حل بسيار ساده براي حل هر - 3

ان بسيار مهم است از باورهايي كه ممكن است دانش آموزان را از فرايند حل براي آموزشگر    
معلمان بايد كه  است بر اين باور) Driskol,1983(دريسكول .  آگاه باشند، بازداردمسئله

 به ن رياضي داناتربيشهايي را برعهده گيرند زيرا كه مسئوليت چنين باورها و برداشت
دازند و دانش آموزان در رابطه با رياضي، تجارب زندگي واقعي پرساختارهاي مجرد رياضي مي

  اي شكل تجارب رياضي مدرسهيكمي دارند و جهان بيني رياضي دانش آموزان اغلب بر پايه
  .گيردمي
 يمسئلهمعلمان بايد به دانش آموزان در بازگو كردن تجارب حل كه  بود بر اينشونفلد     

 معلم بايد، مسئلهعتقد بود كه در سر كالس درس در حال حل  م،چنينخويش كمك كنند و هم
واقعاً چه چيزي را انجام ) 1از سه سوال زير را بطور مكرر استفاده نمايد از دانش آموزان بپرسند

 كند كمك ميمسئلهچگونه اين كار به شما در حل ) 3دهيد چرا اين كار را انجام مي) 2دهيد مي
) (Sheonfeld,1985 .ها و راهبردهاي فراشناختي، آنان را ردن دانش آموزان به مهارتمجهز ك

ها يا شرايط آموزش و پرورش را برآورده  موقعيتيها و انتظارات عديده خواسته تاسازدقادر مي
ها و راهبردهاي فراشناختي بهره  طبيعي از مهارتيگونه از دانش آموزان به برخيگر چه  .سازند

ها و راهبردهاي توان آموزش داد تا آگاهانه از مهارت را ميهاآنيادي از  زشمار ولي ،گيرندمي
   ).Aghazadeh,2009( فراشناختي استفاده كنند

 در درس رياضيات مسئله، تاثير آموزش دانش فراشناختي در رويكرد حل  پژوهش ايندر    
پژوهش منظور از  در اين . شهر يزد مورد بررسي قرار گرفته استياول مقطع متوسطهكالس 



165 90 پاييز، 3يرهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال دوم، شماره  پژوهشي–ي علمي فصلنامه

فراشناخت شناسايي و دانش انسان نسبت به فرايندها و توليدات شناختي خود است و به عبارت 
- هاي او اطالق ميها و آگاهيساده تر، نگرش فراشناختي به شناخت و آگاهي انسان از شناسايي

  .شود
  :رت بودند از اثر آموزش سه عنصر دانش فراشناخت از نظر فالول كه عباپژوهشدر اين     

  دانش مربوط به خود يادگيرنده) 1
  دانش مربوط به تكليف يا موضوع يادگيري) 2
  دانش مربوط به راهبردهاي يادگيري) 3

  .گيرد رياضيات مورد بررسي قرار ميمسئلهدر فرايند حل     
  : عبارتست ازپژوهش اصلي اين پرسش

 ي يعني دانش درباره،و راهبردهاي آن دانش فراشناخت يهايي كه در زمينهآيا آزمودني    
هاي ذهني و رفتاري خود، كنترل و خود نظمي و باورهاي خود نسبت به محيط و  رياضي ظرفيت

هايي كه از اين دانش برخوردار نيستند،  در حل مسائل رياضي نسبت به آزمودني،اندآموزش ديده
  ؟ندموفق تر
  

  روش پژوهش
 پس آزمون با –ربي بوده است كه در آن از طرح پيش آزمون روش انجام اين پژوهش شبه تج    

  .گروه گواه استفاده شده است
 دانش آموزان كالس اول متوسطه شهرستان يزد بوده ي كليهپژوهش در اين  آمارييجامعه    

در اين پژوهش براي انتخاب نمونه از نمونه .  بوده اند2200است كه در اين سال تحصيلي حدود 
به اين صورت كه دانش آموزان اول متوسطه را به دو طبقه دختر و . اي استفاده شدهگيري طبق

در مجموع . اي استفاده شداي دو مرحلهپسر تقسيم كرده و سپس از روش نمونه گيري خوشه
 .گرديدند نفر از دانش آموزان به عنوان گروههاي آزمايش و گواه انتخاب 120

  
  داده هاابزار و روش گردآوري 

پيش آزمون، (، آزمون پيشرفت و عملكرد تحصيلي درس رياضي، پژوهشابزار مورد نياز در اين     
 آزمون از محتواي رياضي كالس هايپرسش محقق بود كه يطراحي شده به وسيله) پس آزمون

  . انتخاب شد، آن را خوانده بودندپيشهاي اول متوسطه و از محتواي درس رياضي كه در سال
 استفاده شد تا پايايي آزمون گوناگونيهاي  جهت بررسي پاياني آزمون از روش: ابزارپاياني    

  .مورد بررسي قرار گيرد
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 دانش آموز كه در هيچ يك از 30 قبلي و بعدي هاي كه نمرصورتبه اين :  روش بازآزمون- 1
آزمون   دويهاه و بين نمرندهم مقايسه شد گروههاي كنترل و آزمايش قرار نداشتند، ميانگين با

  معني دار است001/0 بود كه در سطح 93/0ضريب بدست آمده . ضريب همبستگي گرفته شد
)001/0< p93/ 0r=  ، 30n= (. جهت بررسي پايايي ابزار از روش بازآزمايي ، ديگربيان به 

  ). روز بود7 بين دو آزمون يفاصله( استفاده شد
دهد  بود كه نشان مي747/0ي بدست آمده  ازآلفاي كرونباخ  نيز استفاده شد كه آلفا- 2

  .آزمون از پايايي قابل قبولي برخوردار است
ها تا  در سطحي باشد كه آزمودنيهاپرسش سعي شد نخست جهت بررسي روايي، : روايي ابزار   

 نفر از دبيران مجرب در منطقه داده 10  به مورد نظرهايپرسش دومها را فراگرفته اند و كنون آن
  . ها مورد تاييد قرار گرفتو پس از چندين بار بررسي روايي آنشده 

 با توجه به مراحل به پرسش محاسبه و هر 20 آزمون از صفر تا هايه نمر: روش نمره گذاري   
 ،دادند كامل ميپاسخ پرسشهايي كه به آزمودني.  خاص خودش را داشتي رسيدن نمرهپاسخ
 به او ، به تناسب راه حلي كه نوشته بود، بودنداده كامل پاسخگرفتند و اگر كسي  كامل ميينمره

  . شد نمره كامل از او كسر مي، نداده بودپاسخشد و اگر دانش آموزي مسئله را نمره داده مي
  

  روش اجرا
صورت تصادفي انتخاب شده ه ابتدا از گروههاي كنترل و آزمايش در هر چهار مدرسه كه ب    

هاي درس سپس اين چهار گروه به طور جداگانه در كالس. برگزار شدبودند، يك پيش آزمون 
ها رياضي شركت كردند با اين تفاوت كه گروههاي كنترل به روال معمول درس رياضي به آن

 ولي در گروه ،كردند دانش فراشناخت دريافت نمييآموزش داده شد و هيچ آموزشي در زمينه
 آزماينده يبه وسيله ييهادادهراشناخت و راهبردهاي آن  في جلسه در زمينه2آزمايش هفته اي 

 كه گرفت انجام از هر چهار گروه، آزمون رياضي بار ديگرها در پايان اين آموزش. كردنددريافت مي
 هر دو آزمون از محتواي كالس هايپرسش روز بود و 45 بين پيش آزمون و پس آزمون يفاصله

در هر دو .  دهندپاسخ دانش آموزان كالس اول بتوانند به آن اول متوسطه و يا در سطحي بود كه
ها تغييراتي داده شده مسئلهفقط در صورت .  از نظر محتوايي تقريباً يكسان بودندهاپرسشآزمون 

 جلسه و هر جلسه حدود 2هاي فراشناختي داده شده براي گروه آزمايش در هر هفته آموزش. بود
در همين مدت گروه .  هفته ادامه داشت6ها در اً اين آموزشكشيد كه جمع دقيقه طول مي90

  .كه از آموزش فراشناختي بهره ببرندشدند بدون اينكنترل نيز در كالس درس حاضر مي
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براي آموزش فراشناخت به دانش آموزان از دو نوع روش رايج آموزش در اين زمينه استفاده     
  .شد

 Murach and( مدل آموزشي موارچ و كرامارسكي بر گرفته از  IMPROVE روش آموزشي- 1
Keramarsky,1997.(  

هاي  ، فعاليت1(I) دانش فراشناخت ي اجزايهايي در زمينهدر اين روش آزماينده، آموزش    
 ، كسب مهارت و (R) 4 و كاهش اشكاالت 3، مرور(P) 2 تعامل با همساالن (M)فراشناختي 

  .دهد آموزش مي7 (E)ي  و غني ساز6 (V)، اثبات (O) 5تسلط 
 ,Paleinskar( برگرفته از مدل آموزشي پالينسكارو براون 8 روش آموزش متقابل يا دو سويه- 2

and Brown,1984 (ن و اختي و فراشناختي مربوط به خواندهاي شنكه براي كسب مهارت
  . فهميدن ابداع شده است

راهبردهاي نظارت و ارزشيابي ) 2ريزي امهراهبردهاي برن) 1 :راهبردهاي فراشناختي عبارتند از    
  . راهبرهاي نظم دهي) 3

 IMPROVE با استفاده از روش آموزشي نخست ي جلسه6ها در كه آزمودنيپس از اين    
هاي فراشناختي و  دانش فراشناخت، فعاليتي از جمله اجزاگوناگونهاي هايي را در زمينهمهارت

 باقي مانده به صورت عملي در يك ارتباط يند، در شش جلسهفراگرفت... تعامل با همساالن و 
  .ل رياضي با استفاده از دانش فراشناخت پرداختنديها و آزماينده به حل مسامتقابل بين آزمودني

  
  داده هاروش تجزيه و تحليل 

 ي براي مقايسه(t-test)جهت بررسي نتايج مربوط به حل مسئله در درس رياضي از آزمون     
   . ميانگين دو گروه استفاده شدبين

  
  

                                                 
1  -  Inter Dependent Components 
2- Peer Interaction 
3- Reviewing 
4- Redcing Difficuties 
5- Obtaining Matery 
6- Verification 
7- Enrichment 
8- Reciprocal Teaching 
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  پژوهشهاي يافته
هاي گروههاي  ميانگينيبراي مقايسه) t-test( از آزمون پژوهشهاي بمنظور بررسي فرضيه    

 ابتدا ميانگين و انحراف استاندارد گروههاي آزمايش و كنترل در آزمون .مستقل استفاده گرديد
 پژوهشهاي گرديد و سپس به آزمايش فرضيهاستخراج ) پيش آزمون و پس آزمون(رياضي 

  .پرداخته شد
  

   ميانگين و انحراف استاندارد گروه آزمايش و كنترل پسران در پيش آزمون- 1جدول 
  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  گروهها
  73/4  65/9  30  آزمايش
  56/4  51/11  30  كنترل

   
   كنترل پسران در پس آزمون ميانگين و انحراف استاندارد گروه آزمايش و- 2جدول 
  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  گروهها
  25/4  87/11  30  آزمايش
  60/4  11/11  30  كنترل

ريم كه در پيش آزمون وپس آزمون براي گروه كنترل پسران يگ نتيجه مي2و1 هاياز جدول    
 ولي در گروههاي آزمايش پسران ،دار وجود ندارد معنيي گروهها تفاوتهايهدر ميانگين نمر

 /)65(  پيش آزمونهايه موثر از ميانگين نمرايه گونهب) 87/11(  پس آزمونهايهميانگين نمر
  .االتر بوده استب

  
   ميانگين و انحراف استاندارد گروه آزمايش و كنترل دختران در پيش آزمون- 3جدول 

  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  گروهها
  58/3  22/13  30  آزمايش
  38/3  63/14  30  كنترل

  
   ميانگين و انحراف استاندارد گروه آزمايش و كنترل دختران در پس آزمون-4جدول 
  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  گروهها
  59/3  51/15  30  آزمايش
  72/3  85/14  30  كنترل
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  گروه كنترل دختران،گريم كه در پيش آزمون وپس آزمون براي نتيجه مي4و 3 هاياز جدول    
 ولي در گروههاي آزمايش دختران، ، وجود ندارد معني داري گروهها تفاوتهايهدر ميانگين نمر

 )22/13(  پيش آزمونهايه موثر از ميانگين نمرايه گونهب) 51/15( پس آزمونهايهميانگين نمر
  .باالتر بوده است

صورت پيش آزمون ه كه طرح آزمايشي بين و با توجه به اپژوهشهاي بمنظور بررسي فرضيه    
 از اجراي پيش( ابتدا گروههاي كنترل و آزمايش در پيش آزمون رياضي ، پس آزمون است–

هاي گروههاي مستقل مورد  ميانگينيجهت مقايسه) t-test(به كمك آزمون ) متغير مستقل
ي كنترل و آزمايش در  گروههاهايهاي بين ميانگين نمرارزيابي قرار گرفتند و سپس مقايسه

صورت گرفت ) t-test( آزمون راه از بار ديگر) پس از اجراي متغير مستقل(پس آزمون رياضي 
  .  زير نشان داده شده استهايكه نتايج بدست آمده در جدول

  
  گروه  كنترل و آزمايش پسران در پيش آزمون رياضي) t-test( آزمون -5جدول 
  اداريسطح معن  t   آزادييدرجه  گروهها
  پيش آزمون
  پس آزمون

58  338/0  73/0  

ها در گروه كنترل و آزمايش پسران در پيش  آزمودنيهايهدهد كه بين نمرنتايج نشان مي    
  .  معني دار ندارديمقايسه با يكديگر تفاوت آزمون در

  
  گروه آزمايش و كنترل پسران در  پس آزمون رياضي) t-test( آزمون - 6جدول 
  سطح معناداري  t   آزادييدرجه  گروهها

  پيش آزمون

  پس آزمون

58  04/2  056/0  

ها در گروه آزمايش و كنترل در پس آزمون در  آزمودنيهايهدهد كه تفاوت نمرنتايج نشان مي    
  . باشد معني دار باالتر ميايگونهمقايسه با گروه آزمايش پيش آزمون به 

 دار معنيايه گونههند كه آموزش دانش فراشناخت براي پسران بد نتايج نشان ميبيان ديگريا به 
دهد كه  صفر رد شده و نشان مييصورت فرضيهها شده است و در اينباعث عملكرد بهتر آن

آموزش دانش فراشناخت باعث عملكرد بهتر دانش آموزان پسر در گروه آزمايش در مقايسه با 
  . گروه كنترل شده است
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  گروه كنترل دختران در پيش آزمون وپس آزمون رياضي) t-test( آزمون - 7جدول 
  سطح معناداري  t   آزادييدرجه  گروهها
  پيش آزمون
  پس آزمون

58  236/0  81/0  

 پيش آزمون و پس آزمون دختران هيچ يگيريم كه در مرحله نتيجه مي7 جدول     بر اساس
  . هاي كنترل وجود نداردآموزان در گروه دانش هايه معني دار بين ميانگين نمريگونه تفاوت

  
  گروه آزمايش دختران در پيش آزمون و پس آزمون رياضي) t-test( آزمون - 8جدول 
  سطح معناداري  t   آزادييدرجه  گروهها
  پيش آزمون
  پس آزمون

58  47/2  02/0  

ون در مقايسه با ها در گروه آزمايش پس آزم آزمودنيهايهد كه تفاوت نمرندهنتايج نشان مي    
  . است باالتر  معني دارايگونهگروه آزمايش پيش آزمون به 

 معني دار ايه گونه نتايج نشان داد كه آموزش دانش فراشناخت براي دختران ببيان ديگر، به    
دهد كه  صفر رد شده و نشان مييصورت فرضيه ها شده است در اينباعث عملكرد بهتر آن
ت باعث عملكرد بهتر دانش آموزان دختر در گروه آزمايش در مقايسه با آموزش دانش فراشناخ
  . گروه كنترل شده است

  
  ها در پيش آزمون و پس آزمون ميانگين و انحراف استاندارد كليه آزمودني- 9جدول

  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  گروهها
  49/4  24/12  120  پيش آزمون
  44/4  31/13  120  پس آزمون

  
  ها در پيش آزمون و پس آزمونكليه آزمودني) t-test( آزمون - 10جدول 

  سطح معناداري  t   آزادييدرجه  گروهها
  پيش آزمون
  پس آزمون

119  96/4  0  

ها در پس آزمون در مقايسه  آزمودنيهايهگيريم كه تفاوت نمر نتيجه مي10با توجه به جدول     
  . استتر  معني دار باالايه گونهبا پيش آزمون ب
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تر در گروه بيش)  نفر پسر30 نفر دختر و 30( نفر از دانش آموزان 60كه با توجه به اين    
 پيش آزمون و پس آزمون وجود هايه معني دار بين نمري ولي باز هم تفاوت،آزمايش نبوده اند

انش  عملكرد تحصيلي دبر آموزش دانش فراشناخت روي هم رفته،دهد كه دارد و اين نشان مي
  . آموزان تاثير به سزايي دارد

 استفاده از دانش فراشناخت و روش آن است كه آموزش ي نشان دهندهپژوهشنتايج اين     
هاي پسر و دختر در گروههاي  معنادار باعث عملكرد بهتر آزمودنيايگونهراهبردهاي آن به 

  . آزمايش در مقايسه با گروههاي كنترل شده است
  توان گفت زماني كه عملكرد دانش آموزان بدون در نظر گرفتن  ميباال هاي جدول    بر اساس

 اما هنگامي ،باشددار نميها معنيگيرند، تفاوت بين ميانگين آموزشي مورد مقايسه قرار مييدوره
رسيم  به اين نتيجه مي،دشون در گروههاي آزمايش و كنترل مقايسه ميهاههاي نمركه ميانگين

باشد كه به طور مي) 65/9( در گروههاي آزمايش براي پسران در پيش آزمون هاهين نمركه ميانگ
باشد و در پس آزمون مي) 87/11( در گروه آزمايش پسران هاهتر از ميانگين نمرمعني داري بيش

 .مشهود استp >056/0اين تفاوت معني دار در بين گروه آزمايش و كنترل پسران در سطح  
باشد مي) 22/13( در گروههاي آزمايش براي دختران در پيش آزمون هاهنگين نمر ميا،چنينهم

در پس ) 51/15( در گروه آزمايش دختران هاهتر از ميانگين نمر معني دار بيشيگونهكه به 
 p >02/0باشد و اين تفاوت معني دار در بين گروه آزمايش و كنترل دختران در سطح آزمون مي

  . شهود استم
 معني دار عملكرد ايگونه دانش آموزان گروههاي آزمايش در پس آزمون به ، ديگربيانبه     

  . بهتري در آزمون رياضي نسبت به گروه كنترل داشته اند
 دانش آموزان هايههاي موجود نشانگر اين مطلب است كه ميانگين نمرطور كلي دادهه پس ب    

 پس آزمون نسبت به پيش آزمون هايهز ميانگين نمر ا معني دارايگونهدر گروههاي آزمايش به 
 پيش هايه معني دار در ميانگين نمري اما در مورد گروههاي كنترل تفاوت،افزايش يافته است

  . آزمون و پس آزمون بدست نيامده است
كه دانش آموزان دختر يا پسر كه در رابطه با دانش  در رابطه با اينپژوهشهاي اين امر فرضيه    

  .كندفراشناخت آموزش ديده اند، عملكرد بهتري دارند را تاييد مي
   

  بحث و نتيجه گيري
 بيانگر اين مطلب بود كه آموزش دانش فراشناخت، باعث بهبود عملكرد پژوهشهاي  فرضيه   

در اين پژوهش مشاهده شد، عملكرد دانش چنانكه . گردددانش آموزان در حل مسائل رياضي مي
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 قابل مالحظه بهتر از ايه گونهل رياضي بيوه آزمايش در پس آزمون در حل مساآموزان در گر
د كه آموزش چگونگي استفاده از دانش فراشناخت باعث ناين نتايج نشان مي ده. گروه كنترل بود

 نشان داد، پژوهشچنانكه اين . شود كه دانش آموزان در درسي مانند رياضيات بهتر عمل كنندمي
كه  ه آموزش ديدند تا از نقاط قوت و ضعف خود آگاه شوند و با اطالع از ايندانش آموزاني ك

 مسئله درسي دشوار و آسان كدام است و به چه چيز عالقه دارند، در عملكرد حل هايموضوع
توانند منابع دروني و بيروني الزم براي رسيدن به كنند زيرا با رسيدن به اين امر، ميبهتر عمل مي

در ضمن بين دانش آموزان دختر وپسر تفاوتي مشاهده . شان را كنترل كنندگيريهاي يادهدف
  .نشد
.  انواع تكليف درسي است كه دانش آموز بايد انجام دهدي جزء دوم فراشناخت، آگاهي درباره   

هاي دهند آگاه نباشند، سازماندهي هدفاگر دانش آموزان از پيامد دلخواه تكليفي كه انجام مي
، آموزش اين جزء از پژوهش نتايج بر اساس. گردد يا آموزش و پرورش دشوار ميتحصيلي

  . تاثير مثبت خواهد داشتمسئلهفراشناخت به دانش آموزان، در عملكرد بهتر دانش آموز در حل 
گيري صحيح از راهبردهاي ، با بهرهنوينسازماندهي، ذخيره كردن و در هم تنيدن دانش     

هاي مديريت زمان، هاي مطالعه، روشمهارت. كندمطالعه را آسان مييادگيري و مهارتي، 
دهد،  نشان ميپژوهشچنانكه نتايج اين ... هاي خالصه برداري و راهبردهاي خواندن، مهارت

 پيوند دادن به جا و .شودل رياضي مييباعث بهبود در عملكرد دانش آموزان در حل بهتر مسا
دانش موجود و سازماندهي دقيق مطالب يادگرفته شده، هم جزء  به نوين يهاداده ياستادانه

  . ندرو ميبشمار يادگيري يراهبردهاي آسان كننده
، موارچ و )Lan,1992(، الن )skrip,1994 ( هاي مارين اسكريپ  با يافتهپژوهشنتايج اين     

 Btsin and(  بتسين و كروكراس، )Murach and Keramarsky,1997(كرامارسكي 
krokras,1994 ( دلكالس و هارينگتون ،)and Hareington,1991  Delklas( اسلمين و ،

  . استهماهنگ ) Heskein,1997(و هسكين  ) Sleiman and Brown,1982(براون 
ل ي مهم در حل مساي به اين نتيجه رسيدند كه آموزش فراشناخت نقشپژوهشگران اين يههم

 در كاهش زمان حل مسائل مشكل و عملكرد ا بسزيها تأثيركند و اين آموزشگوناگون بازي مي
  . د داشتندقيق تر دانش آموزان خواه

 استفاده باور دارد، كه استهماهنگ ) Kusta,1995( كوستا ه هاي با نظريپژوهشنتايج اين     
 ستفاده از خود ارزيابي و خود آموزي،اكند و  را تسهيل ميمسئلهاز فرايندهاي فرا شناخت، حل 

چرا كه فراگيرنده در جريان  باعث شناسايي خود و پذيرش خود به عنوان يك فراگيرنده است
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تر براي يادگيري و  بيشايگردد كه فراگيرنده انگيزهيادگيري، فعال است، همين امر سبب مي
  .  داشته باشدمسئلهحل 
 حل يشيوه يادگيري به  كه دارندباور) Kappa and Mourach,1995(كاپا و موارچ     

 كه نوعي دانش فراشناختي است و با آموزش اين شيوه دانش آموزان در يادگيري و حل مسئله
. )Kappa,1996 ( هماهنگي داردپژوهشكنند كه با نتايج اين تر عمل ميمسائل رياضيات موفق

 Tubias and( و تو بياس و اورسون) Braten,1998( نظرات براتن بر اساس
Everson,1998 (وت ميان دانش آموزان ضعيف يا قوي در ميزان دانش فراشناختيتفا       

 باورتوان اين نقص را جبران كرد و به  ولي با آموزش صحيح به دانش آموزان ضعيف مي،ستهاآن
هاي فراشناختي مانند تمركز، برنامه ريزي در  دانش آموزاني كه داراي مهارتپژوهشگراناين 

 پژوهشكردند كه با نتايج اين تر عمل ميل رياضي موفقيدر حل مسا ،مورد زمان و غيره بودند
  . باشدميهمسو 

 مدل بر اساس ،دشوهاي فرا شناختي از آن استفاده مي ديگر كه جهت افزايش مهارتيروش    
تر استفاده  است كه در آموزش رياضيات بيشIMPROVEموارچ و كرامارسكي روش آموزش 

ي در يهادادهدر اين روش ابتدا .  فراشناخت استيهاي اخير در زمينهيشود و مبتني بر تئورمي
گيرد و سپس هاي فراشناختي در اختيار دانش آموزان قرار مي دانش فراشناخت و فعاليتيزمينه

 كه ييهادادهدر اين روش با استفاده از . شودل درسي حل مييها مسابا استفاده از تعامل بين آن
 تمرين كردن، مرور كردن، سئوال كردن، كسب ي مانند نحوه،يافت كرده انددانش آموزان در

تسلط و كاهش اشكاالت درسي با همكاري يكديگر اشكاالت را برطرف كرده و از يكديگر يا معلم 
 بكار برده شده است و نتايج پژوهشاين شيوه و روش آموزشي نيز در اين . گيرندبازخورد مي

 ،چنينهم. روش در آموزش دانش آموزان گروه آزمايش موثر بوده است نشان داد كه اين پژوهش
 مبني بر سودمندي فراشناخت و آموزش آن در عملكرد بهتر دانش آموزان با پژوهشهاي يافته

، پور نوروز )Salarifar,1997( انجام شده در ايران از جمله ساالري فرهايپژوهش
)(Purnoruz,2003،  صمدي)Samadi,2002(يم پور ، رح)Raheimpur,2001 ( و فوالد

 به اين نتيجه رسيدند كه پژوهشگرانهمگي اين . هماهنگي دارد) Fuladchang,2005(چنگ 
 . كنندتر عمل مي موفقمسئله در حل ،دانش آموزاني كه از دانش فراشناختي باالتري برخوردارند
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