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درس فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت اکتشافی و  آموزش های مقایسه تاثیر

 ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان  مقطع پایه چهارمعلوم دانش آموزان 
 
 2لیال نعمت زاده،  1محمدکیانی سام

  mkianisam@yahoo.comگرایش آموزش ابتدایی -کارشناس ارشد علوم تربیتی -1

 mohammadkiani17@yahoo.comینی و عربیکارشناس د -2

 

 

 چكیده
فراشاناخت بار پیشارفت تحصایلی و انگیازه      اکتشاافی و  تأثیر آموزش های مقایسه هدف بررسی تحقیق حاضر با 

انجام گرفت. این پژوهش از پیشرفت درس علوم دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان 

پس آزمون در دو گروه اجرا شده است. جامعاه آمااری ایان پاژوهش      پیش آزمون وو به  نوع شبه آزمایشی است 

 مدرسه ازیک ابتدا در این تحقیق  می باشد.پایه چهارم ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان  شامل دانش آموزان پسر 

 یاک کاالس بارای    و اکتشاافی گروه  رایس های چهارم یک کالس بکالو سپس دو میان مدارس ابتدایی انتخاب 

نفر بودند. پیش آزمونی محقق ساخته روی هار دوگاروه اجارا     03گروه  اختصاص یافت. حجم نمونه در هر کالس 

در نهایت از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و نتاای   جلسه تحت آموزش قرار گرفتند.  11سپس به مدت  شد و

ورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتای  بدست آمده از این پژوهش نشان داد  که بین میانگین پیشرفت بدست آمده م

آموزش مای بینناد و داناش آماوزانی کاه باا روش        اکتشافیدانش آموزانی که با روش  و انگیزه پیشرفت تحصیلی

 فراشناخت آموزش می بینند تفاوت وجود دارد.

، روش تدریس فراشناخت، پیشرفت تحصیلی، انگیازش  اکتشافیتدریس  روش تدریس، روش های کلیدی :واژه

 پیشرفت.
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(. منظاور  1111، 2یكی از مهم ترین عوامل تبیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان محسوب می شود )موارخ 1امروزه فراشناخت

 (.1191، 0ست )فالولاز فراشناخت آگاهی فرد از فرایندهای شناختی خویش و کنترل و تنظیم شناخت ا

گساتر شادن    توجه به فرایندها و مهارتهای فراشناختی در عصر مجازی شدن آموزش و یادگیری و گستردگی وسایع و جهاان  

 ای تربیت شوند که بتوانند یادگیری خود را برناماه  آموزان به گونه منابع یادگیری، اهمیت مضاعفی دارند و الزم است که دانش

؛ترجماه  4،1113باه گفتاه )اساالوین    .راهبار در امار یاادگیری مشاارکت نمایناد      -ای خاود  باه گوناه   ریزی، هدایت، کنتارل و 

توان راهبردهایی را یاد داد تا درک خودشان را ارزیابی کرده، دریابند باه چاه مقادار     آموزان می به دانش (1091سیدمحمدی،

   .رای پرداختن به مطالعه یا حل کردن مسائل انتخاب کنندزمان برای مطالعه کردن مطلبی نیاز دارند و برنامه نتیجه بخشی را ب

الگوی اکتشافی، دانش آموزان را در موقعیتی قرار میدهد که آنها مسائل خود را از طریق اندیشه، کااوش و پاژوهش باه کماک     

ت یابناد. باا چناین    های کااری باه نتیجاه دسا     ها مورد آزمون قرار داده تا با تبادل اطالعات در گروه مشاهده و گردآوری داده

رویكردی آنها عالوه بر یادگیری حقایق علمی، روش و نگرش علمی را نیز کسب میكنند. در این الگو معلم نقش هدایت کنناده  

 (1091را دارد، از این رو کاوشگری می تواند از روش کاوشگری هدایت شده تا کاوشگری باز تغییر کند)شعبانی، 

پیشرفت در افراد، یک خصومت ارثی نمی باشد و در ایجاد آن آموزش و به طور کلی تعلایم و   معتقد بود که انگیزه 1مک کللند

 .(1092)ساعتچی، تربیت و محیط خانوادگی و اجتماعی، نقش مهمی دارند

معتقدند که فراشناخت همچنین شامل شناخت پیرامون چگونگی تحلیل تفكر، اینكه چگونه نتاای   (2339و همكاران) 6داوینگ

باشد. به منظور حل مساائل باه راورت     لیل استنتاج گردد و اینكه چگونه آنچه آموخته شده است به عمل در آید نیز میاز تح

شان چگونه است. به تعبیر دیگار، آنهاا نیااز دارناد درک کنناد کاه        آموزان نیاز دارند درک کنند که کارکرد ذهن مؤثر، دانش

 .شود ی، یادگیری و حل مسأله انجام میچگونه تكالیف شناختی مهم همچون به خاطر سپار

هاای سلساله    است که باازنگری  بر این باور فالولپیشنهاد کرده است.  فالول فراشناخت، ریشه در الگوی شناختی ای دارد که

 (.1011آقازاده و احدیان، )ها و دانش فراشناختی عملی میگردد  ها، تجربه مسائل شناختی از طریق برقراری ارتباط بین هدف

 پیشرفت دانش انگیزش در مطالعه های عادت و خواندن فراشناختی راهبردهای ( در تحقیقی با عنوان نقش1011پورطاهریان)

 خوانادن  فراشاناختی  کلی راهبردهاای  و حمایتی مؤلفه دو توسط پیشرفت انگیزش واریانس از %63دختر، دریافت که آموزان

 و یاادگیری  انگیازش  فیزیكای،  وضعیت حافظه، های مؤلفه طریق از شرفتپی انگیزش واریانس از %1/22همچنین  شد. تبیین

 در تری قوی بین پیش متغیر خواندن، فراشناختی راهبردهای آنجا که از گردید. بینی پیش مطالعه های عادت برداری یادداش

( 1116)1هرون. شود توجه متغیر این به بیشتر مدارس در است ضروری پس شود محسوب می آموزان دانش پیشرفت انگیزش

نشان داد اغلب دانش آموزان اشتیاق کمی به یادگیری معنادار از خود نشان میدهند، زیرا بدون انگیزه درست، آنها تمایلی برای 

(. بنابرآن چه بیان شد، با 1099تالش کردن جهت این نوع یادگیری نخواهند داشت)کلبادی، تابان، عربشاهی، عبداله میرزایی، 

                                                           
1 -Metacognition 

2 -mevarech 

3-Felavel 

4 - Slavin 

5 - MC Clelland 

6 - Downing 

7 - Herron 
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ائد و محاسن انگیزه پیشرفت باال در توسعه همه جانبه کشور، می توان با برنامه ریزی بلندمدت، انگیازه پیشارفت را   توجه به فو

در جامعه افزایش داد و از این طریق، زمینه رشدی پایدار و همه جانبه را فراهم آورد. لذا برای پیشرفت دانش آماوزان ضارورت   

، خود با توجه به فعالیت هایی که برای آنها تحت عنوان فعالیت های یادگیری تادارک  دارد معلمان سعی نمایند تا یادگیرندگان

دیده می شود، به امر آموختن و اکتساب اقدام کنند و زمینه رشد اتكا به نفس، استقالل فكری و عدم وابستگی باه دیگاران در   

سئواالت زیر خواهد بود، آیاا در میازان پیشارفت     لذا هدف ارلی این پژوهش یافتن پاسخی مناسب برایآنان را فراهم نمایند. 

آموزش دیده اند باا میازان پیشارفت تحصایلی داناش       اکتشافیتحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزانی که با روش تدریس 

 شود؟آموزانی که با روش تدریس فراشناخت آموزش دیده اند تفاوتی دیده می

 روش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری:

 روش این پژوهش آزمایشی می باشد کاه بصاورت طاری نیماه تجربای باه اجارا درآماده اسات. جامعاه آمااری شاامل کلیاه              

دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان می باشد. از بین مدارس ابتدایی پسرانه، به روش تصاادفی یاک   

 11هار کاالس    انتخاب شدند. س به روش تصادفی برای اجرای روشکال 4مدرسه پسرانه و از بین کالس های پایه چهارم آن، 

دانش آموز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. ابزار ماورد اساتفاده در ایان تحقیاق شاامل دو      63دانش آموز و در مجموع  نفر

ی تهیاه گردیاده   درس آخر کتاب علوم تجربی پایاه چهاارم ابتادای    1گویه ای محقق ساخته که از  43پرسشنامه  -1پرسشنامه

 11/3است. روایی آزمون به وسیله معلمان  دوره ابتدایی شهر مسجدسلیمان تایید شد و پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 

باا    (1091)ابوالقاسامی پایای آن توسط ( استفاده شد. 1191)1گویه ای آزمون پیشرفت هرمنس 43پرسشنامه -2بدست آمد. 

را نشاان داد. بارای تجزیاه و تحلیال      %19گزارش داده است. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ نمره  %11 2روش آلفای کرونباخ

اساتفاده   spssداده های تحقیق از تحلیل واریانس چندمتغیری)مانوا( استفاده شده است. برای انجام عملیات آماری از نرم افزار 

 شده است.

 یافته های تحقیق
 راشناخت در مراحل پیش آزمون، پس آزمون  و تفاضل در مولفه انگیزش پیشرفتفار، نمره روش های تدریس  : میانگین، انحراف معی1جدول 

 مرحله متغیر
 شاخص آماری

 میانگین
انحراف 

 معیار
 تعداد

 گروه

ت
رف
یش
ش پ

یز
نگ
ا

 

 پیش آزمون
 03 16/4 91 اکتشافی

 03 21/1 91 فراشناخت

 پس آزمون
 03 42/1 131 اکتشافی

 03 92/4 11 فراشناخت

 تفاضل
 03 12/1 23 اکتشافی

 03 30/1 9 فراشناخت

هار یاک از    اکتشاافی شود در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار روش های مالحظه می 1همان طوری که در جدول 

در مرحله پاس آزماون میاانگین و انحاراف معیااار       21/1و  91و گروه فراشناخت  16/4و  91 اکتشافیها به ترتیب گروه گروه

و  23 اکتشاافی , و در مرحله تفاضل میانگین و انحراف معیاار گاروه   92/4و  11و گروه فراشناخت  42/1و  131 اکتشافیگروه 

 باشد.می 30/1و  9و گروه فراشناخت  12/1
 تفاضل درمولفه پیشرفت تحصیلی خت در مراحل پیش آزمون، پس آزمون وو فراشنا اکتشافی : میانگین، انحراف معیار، نمره روش های تدریس2جدول

                                                           
1-Hermens 

2-Corenbakh 
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 مرحله متغیر
 شاخص آماری

 تعداد انحراف معیار میانگین
 گروه

ی
صیل

تح
ت 
رف
یش
پ

 

 پیش آزمون
 03 11/0 10/1 اکتشافی

 03 19/0 46/1 فراشناخت

 پس آزمون
 03 11/4 16/10 اکتشافی

 03 66/0 90/11 فراشناخت

 تفاضل
 03 11/0 20/0 اکتشافی

 03 91/0 01/2 فراشناخت

هار یاک از    اکتشاافی شود در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار روش های مالحظه می 2همان طوری که در جدول 

نحراف معیاار در مرحله پس آزمون میانگین و ا 19/0و  46/1و گروه فراشناخت  11/0و  10/1 اکتشافیها به ترتیب گروه گروه

 اکتشاافی , و در مرحله تفاضل میانگین و انحراف معیاار گاروه   66/0و  90/11و گروه فراشناخت  11/4و  16/10 اکتشافیگروه 

 باشد.می 91/0و  01/2و گروه فراشناخت  11/0و  20/0

 های پژوهشهای مربوط به فرضیهیافته

با نتای  به دست آمده از تجزیه و تحلیال آن در ایان بخاش ارائاه      های زیر است که هر فرضیه همراهاین پژوهش شامل فرضیه

 گردد.می
 و روش فراشناخت اکتشافی: نتای  تحلیل واریانس چند متغیری )مانوا( روی نمرات )پیش آزمون ا پس آزمون( روش 0جدول 

 سطح معنی داری F خطا DF فرضیه DF مقدار نام آزمون

 3331/3 11/21 41 2 949/3 آزمون اثر پیالیی

 3331/3 11/12 41 2 112/3 آزمون المبدای ویلكز

 3331/3 11/12 41 2 199/1 آزمون اثر هتلینگ

 3331/3 11/12 41 2 199/1 آزمون بزرگترین ریشه روی

ها، بیانگر آن هستند که بین دانش آموزان هر داری همه آزموننشان داده شده است سطوی معنی 0همان طوری که در جدول 

داری وجود دارد، بارای  ، حداقل از لحاظ یكی از متغیرهای وابسته )پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت( تفاوت معنیگروه دو

 آمده است. 4ها، در جدول از آزمون اثرات بین آزمودنی پی بردن به تفاوت، نتاااای  حارل
 هاو روش فراشناخت گروه اکتشافیپس آزمون( روش ها  از لحاظ نمرات )پیش آزمون ا : نتای  اثرات بین آزمودنی4جدول 

 (pسطح معنی داری) F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیرها

 3331/3 290/239 911/1 1 911/1 انگیزش پیشرفت

 3331/3 111/01 /191 1 /191 پیشرفت تحصیلی

و فراشاناخت در هار دو گاروه از لحااظ      اکتشاافی  شود دو گاروه روش هاای تادریس   مالحظه می 4همان طوری که در جدول

 111/01و P=3331/3(، و )F= 290/239و  p=3331/3داری وجاود دارد) انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی تفاوت معنای 

=Fآماوزش   اکتشاافی گردد. به عبارت دیگر، بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی کاه باا روش   ( بنابراین فرضیه اول تأیید می

 بینند از نظر آماری تفاوت معنا داری وجود دارد.ند  با دانش آموزانی که به  روش  فراشناخت آموزش میبینمی
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 بحث ونتیجه گیری

و فراشناخت در هر دو گاروه  از لحااظ انگیازش پیشارفت و پیشارفت       اکتشافینتای  نشان داد که دو گروه روش های تدریس 

( بناابراین فرضایه هاا    F= 111/01و P=3331/3(، و ) F= 290/239و  p=3331/3داری وجاود دارد ) تحصیلی تفاوت معنای 

(، 1091(، خادارحمی) 1019(، زاهادی یازدی)  1016گردند. نتای  پژوهش حاضار باا نتاای  پاژوهش هاای رایرفی)      تأیید می

ن چا -ساونگ و چناگ  -(، ماائو 2330( و همچنین با نتای  یسای  وهمكااران)  1091(، رحیمی)1091(، کیارسی)1011نصاری)

(، 2331(، ماک تینگال)  1191(، فبرالینروگی )2334(، مک دانیل)1111(، هات)1119(، اندرسون)1112(، اسلوین)1114ین)

( هم خوانی دارد زیرا در کلیه این پژوهش ها نشان داد شده 1111(، لنینگ)2331(، الكساندروهمكاران)2334فیشروهمكاران)

راشناخت موثرتر می باشد. با توجه فنسبت به روش  اکتشافیفت با روش است که پیشرفت تحصیلی  ویادگیری وانگیزش پیشر

باشد و باید موقعیت های را برای دانش آموزان یک روش تدریس فعال و دانش آموز محور می اکتشافیبه این که روش تدریس 

شارکتی و دقیق بوده و برای هر ایجاد سوال شود.کنش و واکنش معلم و دانش آموز تعاملی، رمیمانه، م بوجود آورد که برای او

نوع اظهار ویا ابراز عقیده ای باز است. چنین ساختاری اگرچه ممكن است اندکی پیچیده به نظار آیاد، اماا در کاار یاادگیری و      

پذیرنده محض نیستند و باا میال ورغبات باه جساتجوی       آموزش بسیار موثر وبرانگیزاننده است و دانش آموز دریافت کننده و

حل مسئله می پردازند.از آنجا که این روش انگیزه پیشرفت درونی وذوق و عالقه به یادگیری و فعالیات را در داناش    اطالعات و

 اکتشاافی کنناد.در روش  کنند وبیشتر احسااس رضاایت مای   دهد زیرا دانش آموز فعال آموختن را دنبال میآموزان افزایش می

تصمیمات قبلی معلم نقاش چنادانی در فعالیات     شودوند تدریس میوپاسخ و واکنش دانش آموزان سبب گسترش فرای پرسش

باه  1163گیرند وپیشرفت مای کنناد.)برونر،  دانش آموزان متناسب با توانایی خود یاد می اکتشافیهای آموزشی ندارد .در روش 

لیت تخلیاه هیجاانی،   روشی است که دانش آموزان نیز عالقه مند به فعا اکتشافی(. از آنجا که روش تدریس 1090نقل از سیف

را نسبت به روش فراشناخت بیشتر ترجیح میدهند. پیشنهاد می شود باا   اکتشافیکاوش ، جستجو، کنجكاوی می باشد، روش 

 در معلمان تالش شود.  اکتشافیایجاد انگیزه و نگرش مثبت برای به کارگیری روش های فعال به خصوص روش 

 منابع:

  .تهران : رشد (.1011ترجمه : ماهر، فرهاد، )یرشد شناخت(.1191)فالول، جان اچ. 

 .تهران : روان (1091)ترجمه : سید محمدی، یحیی،) کاربست و نظریه –روانشناسی تربیتی  (.1113)اسالوین، رابرت ایی. 

 ( .تهاران: انتشاارات سمت1091شعبانی، حسن .)(. مهارتهای آموزشی و پرورشای )روشاها و فناون تادریس. 

 (. انگیازش فضاای ساازمانی و بهاره وری در ساازمان. تهاران: نشار مطالعاات مدیریت1092اود. )ساعتچی، محم. 

  کرمانشاه: نوپردازان و تهران: .مبانی نظری و کاربردهای آموزشی : نظریه فراشناخت (.1011)آقازاده، محرم و احدیان، محمد

 .پیوند
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