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چکیده
هدف :فراشناخت ،به معنی آگاهی فرد از فرآیند تفکر خود و تواناییاش برای کنترل این فرآیند است که راهبردهاى
شناختى از مهمترین ابزارهاى یادگيرى و یادآورى هستند ،لذا هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه راهبردهای
فراشناختی و خالقيت و یادگيری در دانشآموزان با خواهر و برادرهای با نيازهای ویژه (اختالالت بيرونی ،درونی و
هيجانی) بود.
روش :در این مطالعه توصيفی تعداد  041نفر ( 01نفر دختر و  01نفر پسر) به صورت نمونهگيری در دسترس از بين
خواهران و برادران کودکان با نيازهای ویژه اختالالت درونی ،بيرونی و هيجانی مراکز بهزیستی انتخاب شـدند .برای
اندازهگيری راهبردهای فراشناختی از پرسشنامه حالت فراشناختی ) (ESMبرای سنجش خالقيت از آزمون خالقيت
عابدی و تعيين سبک یادگيری از پرسشنامه سبکهای یادگيری ) (WARKاستفاده شده است .دادهها از روشهای
آماری ضریب همبستگی پيرسون و رگرسيون چند متغيری در سطح آلفای  P>1/110استفاده گردید.
یافتهها :نتایج بهدستآمده نشان داد که بين راهبردهای فراشناختی و خالقيت با سبکهای یادگيری در دانشآموزان
با خواهر و برادرهای با نيازهای ویژه رابطه مثبت معنیدار وجود دارد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش میتوان گفت راهبردهای فراشناختی و خالقيت در دانشآموزان با خواهر و
برادرهای با نيازهای ویژه پيشبينی کنندههای خوبی برای متغير سبکهای یادگيری است.
کلیدواژهها :فراشناختی ،راهبردهای فراشناختی ،خالقيت ،سبکهای یادگيری
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مقدمه
اختالالت روانی نهتنها سبب ناکارآمدی بيماران روانی میشوند ،بلکه خانوادههای آنها را نيز بهشدت
تحت تأثير قرار داده و عملکرد آنها را مختل میسازند .این تأثيرگذاری در ابعاد سالمت روان نيز
تأثيرگذار بوده و بهزیستی خانواده را کاهش و فشار زیادی را تحميل میکند )گوگل.)2102 ،0
هنگامیکه یکی از اعضای خانواده دچار اختالل روانی میشوند ،همه اعضای خانواده بهنوعی درگير
بيماری و پيامدهای آن میشوند و فشار زیادی بر آنها تحميل میشود (بارلو )2102 ،2و حضور در این
خانواده دارای یک عضو مبتال به اختالل روانی ،اغلب فشار عينی و ذهنی عمدهای را بر اعضای خانواده
تحميل میکنند (النهارت.)2100 ،2
از مهمترین تأثيری که در این خانوادهها رخ میدهد این است که در این خانوادهها فرزندان سالم
دچار اختالالت زیر آستانهای میشوند و در کنار کودک بيمار آسيب میبينند و به خاطر یکنواخت
کردن محيط برای تطبيق فرد دارای مشکل ،خالقيت و نوآوری در اعضای خانواده پایين میآید و در
یادگيری و پيشرفت و خالقيت به مشکل برمیخورند.
فـراشناخت یکی از مؤلفههای مهم شناخت است که رابطه آن با یادگيری و پيشرفت تحصيلی،
همواره توجه پژوهـشگران بوده و به تدریج برخی مفاهيم مرتبط با آن نيز پا به عرصهی متغيرهای
پژوهشی در تحقيقات مـربوط به آموزش و یادگيـری نهادهاند .در واقع ،فراشناخت یعنی آگاهی
شخص از فرآیندها و راهبردهای شناختی (مرسر0890 ،4؛ به نقل از فالول 0و ویلر)0890 ،6؛ تفکر
دربارهی تفکر (براون0894 ،0؛ به نقل از گالور 9و برونـينگ)0881 ،8؛ دانـش و کنترلی که در مـورد
تفکر و فعـاليتهای یادگيری اعمال میشـود (کراس 01و پاریس ،)0899 ،00دانش دربارهی دانستن
(ميلر )2112 ،02و دانش فرد دربارهی چگونگی یادگيری خودش (اسالوین2116 ،02؛ به نقـل از سيف،
 )0296است.
فراشـناخت کليدی است بـرای توانایی شنـاختی که به افـراد اجـازه مـیدهد تا افکارشـان را
کنتـرل و بـازسـازی کـنند و نقـش اساسی در خالقـيت و یـادگيری ایفا میکند (گــاس 04و
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ویـلـی2110 ،0؛ به نقل از عطارخامه )0299 ،و به معنی آگاهی فرد از فرآیند تفکر خود و تواناییاش
برای کنترل این فرآیند نيز هست (کاکيروگلو2110 ، 2؛ دیسوت2118 ، 2؛ هاکر 4و دونلوسکی، 0
 )2112و از سوی یک مدل شناختی است که در یک سطح باالتر فعاليت میکند و بر پایه نظارت و
کنترل قرار دارد و نباید به عنوان هدف نهایی آموزش تلقی شود ،بلکه باید به عنوان فرصتی برای
مجهز کردن فراگيران به دانش و مهارتهای الزم به منظور اداره یادگيری خود آنها در نظر گرفت،
بهطورکلی آنها را در تکاليف آینده ماهر و کنجکاو بار آورد (افکليدز.)2110 ،6
راهبردهای فراشناختی به عنوان جنبههای اصلی و مهم راهبردهای یادگيری است که بر طبق نظر
بکر )0894( 0دو جنبه اساسی را در برمیگيرد :جنبه اول این است که فراگير از ماهيت تکليف
یادگيری و الزامات انجام آن تکليف آگاه باشد و دوم اینکه فراگير دانش مناسب برای اتمام تکليف
یادگيری را داشته باشد؛ بنابراین ،افرادی که دارای راهبرد فراشناختی هستند دانش اطالعات جدید و
راهبردهای شناختی را دارند (کار.)2100 ،9
از مهمترین اهداف راهبردهای فراشناختی ،خود کنترلی و خودآموزی است تا فراگيران
یادگيرندگان مستقلی شوند که بتوانند فرآیندهای شناختی یادگيریشان را در جهت اهداف
تعيينشده خود ،هدایت ،نظارت و اصالح کنند (فالول 8و ویلر .)0890 ،01به عبارتی دیگر ،راهبردهای
فراشناختی به دانشآموزان کمک میکند تا درک کنند که مفاهيم از نظم و ترتيبهای مشاهدهشده
در اشياء یا رویدادها و زبان یا برچسبهای نمادینی که برای تعيين این نظم و ترتيبات استفاده
میکنيم ساخته میشوند .در ساخت مفاهيم جدید خالقيت دخالت دارد و یادگيری معنادار فرآیند
اصلی است که از طریق آن انسانها بيشتر دانش قابلاستفاده خود را به دست میآورند
(هرمان.)0881،00
یافتههای پژوهشی نشان دادند که راهبردها و مهارتهای فراشناختی آموختنی هستند و متغير
فراشناخت با متغيرهای شخصيتی مثل خالقيت ،توانایی ذاتی ،استعدادها و پارهای از ویژگیهای
شخصيتی ارتباط نزدیکی دارد که خود این متغيرها با سایر متغيرهای دیگر نيز بهنوعی ارتباط دارند
(فالول و ميلر.)0890 ،
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از آنجاییکه خالقيت و راهبردهای فراشناختی ارتبـاط مستقيم و معناداری با یکدیگر دارند لذا
میتوان گفت ،خالقيت که پدیدهای ذهنی است از کاربرد فرایندهای شناختی معمول حاصلشده
است و افراد بسيار خالق از سه نظر با دیگران تفاوت دارند )0 :از سطح باالیی از دانش تخصصی
برخوردارند؛  )2از قدرت تفکر همگرا که به وسيله بخش پيشانی مغز ميانجیگری میشود ،بهرهمند
هستند؛  )2قادرند انتقالدهندههای عصبی نظير نوراپی نفرین را در بخش پيشانی خود تنظيم کنند
(رورکه 0و کانوی.)0888 ،2
خالقيت مفهومی است که تعریفهای آن در طول زمان تغييراتی کرده است و شامل توليد چيزی
است که هم اصيل و هم ارزشمند باشد که نشأتگرفته از فرایندهای خودآگاه و ناخودآگاه انسان
است .رایجترین تعریف خالقيت در بين محققان عبارت است از ایجاد طرحی جدید ،باارزش و متفاوت.
درواقع ارزشمند بودن جزء اساسی تعریف خالقيت است که ما را قادر میسازد اجرای نو اما ناکارآمد
را از گستره خالقيت خارج سازیم و ترکيبی است از قدرت ابتکار ،انعطافپذیری و حساسيت در برابر
نظریاتی که یادگيرنده را قادر میسازد خارج از نتایج تفکر نامعقول ،به نتایج متفاوت و مولد بيندیشد
که حاصل آن ،رضایت شخصی و احتماالً خوشنودی دیگران خواهد بود (زمانی ،جناآبادی و همکاران،
.)2106
فراشناخت نقش اساسی را در یادگيری موفقيتآميز ایفا میکند .به منظور بررسی فعاليت
فراشناختی و تعيين مؤلفههای مؤثر فراشناخت ،مطالعه یادگيری موفقيتآميز دارای اهميت است
(اسوانسون )2100 ،2و دانشآموزانی که برای یادگيری و شایستگی انگيزه درونی نيرومندی دارند ،از
فرآیندهای شناختی پيچيده ،مانند بسط یا سازماندهی ،استفاده میکنند (جردن 4و مونتانی، 0
.)2104
فراشناخت در فرآیند یادگيری نقش محوری را ایفا میکند .برای مدرس و فراگير تکيه بر
فراشناخت به این معناست که فراگيران میتوانند یادگيری خود را به آگاه شدن از تفکر خود در حين
خواندن ،نوشتن و حل مسأله ارتقا دهند و مدرسان میتوانند بهسادگی این آگاهی را با مطلع ساختن
فراگيران از راهبردهای حل مسئله مؤثر و بحث کردن درباره ویژگیهای انگيزشی و شناختی تفکر
ارتقا بخـشند و نتایج مطالعات هارتم ن ،)2100( 6هاردسو ن ،)2102( 0غباریبناب ( )2110و
حسينینسب ( )2119نشان داد ،مؤلفهها و مهارتهای فراشناختی در یادگيری مؤثر است.
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با توجه به مطالبی که عنوان شد میتوان گفت بين راهبرد فراشناختی و خالقيت با سبکهای
یادگيری در دانشآموزان رابطه وجود دارد و ازآنجاییکه حضور یک عضو بيمار در خانواده باعث
نابسامانی در یادگيری و سبکهای یادگيری فرد سالم خانواده میگردد ،لذا این پژوهش بر روی خواهر
و برادرهای با اختالالت بيرونی ،درونی و هيجانی انجام گرفت تا بدین منظور بتوانيم ميزان بيماری
خانواده را در خالقيت ،راهبردهای فراشناختی و سبکهای یادگيری بررسی کنيم.
نتایج تحقيقات پيشين (افکليدز2110 ،؛ زمانی ،جناآبادی و همکاران 2106 ،و هرمان)0881 ،
نشان داد ،خالقيت در والدین مستبد و سهلگير بسيار پایينتر از سایر والدین است و اغلب این والدین
دارای فرزندان بزهکار یا فرزندان دچار اختالالت روانی مانند اختالل بيش فعالی نقص توجه ،اختالالت
اضطرابی و افسردگی هستند و به همين دليل فرزند سالم خود را نادیده میگيرند و یا با راهبردهای
مقابلهای و مکانيزم دفاعی توجه و فشار بيشتری بر این کودکان میآورند و همين دوگانه نگری باعث
بیقـانونی و یا قوانين سخت میشود و کـودکان نمیتوانند خـالق باشند و همينطور عدم خالقيت
باعث بههمریختگی راهبردهای شناختی میشود ،همچنين سبکهای زندگی در این فرزندان دچار
اختالل میگردد و در تبع آن سبکهای یادگيری نيز به هم میریزد.
عالوه بر مطالب گفتهشده ،پژوهشهای بسياری بر فطری بودن و بالقوه بودن و از طرفی آموزش
پذیری سه متغير یادگيری و سبک یادگيری ،فراشناخت و خالقيت تأکيد داشتهاند لذا این مسأله به
ذهن خواننده خطور مینماید که به چه طریق میتوان این سازهها را پرورش ،تقویت و گسترش داد
و رابطه ميان آنها به چه ميزان است .در پژوهش حاضر مسأله این است که یادگيری و سبکهای
یادگيری به عنوان متغير مالک به چه ميزان به وسيله متغيرهای فراشناختی و خالقيت قابل تبيين
است و بهطور مشخصتر بررسی شود که تا سبک یادگيری به چه ميزان به وسيله راهبردهای
فراشناختی و خالقيت در دانشآموزان قابل پيشبينی است .سؤال اصلی پژوهش این است که آیا
بين راهبردهای فراشناختی و خالقيت با سبک یادگيری رابطه معناداری وجود دارد؟
روش پژوهش
الف .طرح پژوهش

در این مطالعه با توجه به ماهيت موضوع و فرضيههای پژوهش از روش همبستگی استفاده گردیده
است.
ب .جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشآموزان سالم کالسهای سوم و چهارم و پنجم ابتدایی
بودند که خواهر یا برادر مبتال به اختالالت هيجانی یا درونی کردن (اختالالت اضطرابی ،ترسها و
هراسها ،اختالل وسواس فکری -عملی ،اختالل افسردگی ،اختالل استرس ،سازگاری ،اختالل جسمانی
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کردن) و اختالالت رفتاری مخرب یا بيـرونی کردن (اختالل سلوک ،اختالل نافرمانی مقابلهای ،اختالل
بيش فعالی) زیر  00سال داشتند که از خدمات بهزیستی مانند کاردرمانی ذهنی و جسمی،
فيزیوتراپی ،درمان اختالالت گفتاری و بازی درمانی برای اختالالت هيجانی و درونی استفاده میکردند.
این گروه مشکالتی در زمينه درسی نداشته ولی طبق گفته خانوادهها و ساخت لگو خالقيت بسيار
پایينی داشتند.
ج .نمونه آماری

در این مطالعــه توصيفی تعداد  041نفر ( 01دانشآموز دختر و  01دانشآموز پسر) به صورت نمونه-
گيری در دسترس از بين خواهران و برادران کودکان با نيازهای ویژه اختالالت درونی ،بيرونی و
هيجانی از بين مراجعان به دریافت خدمات مراکز بهزیستی سيستان و بلوچستان انتخاب شدند .این
مراکز شامل مراکزی بود که از طرف بهزیستی دارای جواز بوده و خدمات فيزیوتراپی ،کاردرمانی،
گفتاردرمانی ،درمان اختالالت یادگيری ،درمان بيش فعالی و بازی درمانی ارائه میدادند و فعاليت
روزانه (فقط مراکز روزانه) ارائه میدادند.
د .ابزارهای پژوهش
پرسشنامه مهارت فراشناختی)(ESM

این پرسشنامه توسط انيل و عابدی ( )0880 ،0886ساختهشده و نویدی در سال  0292آن را ترجمه
کرده است .پرسشنامه حالت فراشناختی ،ابزاری است که تفکر سطوح باالتر یا مهارتهای
فراشناختی را میسنجد .این پرسـشنامه از  21ماده تشکيلشده است که دارای  4مقياس فرعی است
و برای انـدازهگيری هر مقياس آن  0ماده در نظر گرفتهشده است .مقياسهای فرعی عبارتاند از:
برنامهریزی ،نظارت یا بازبينی خویشتن ،راهبردهای شناختی و آگاهی .مقياس اندازهگيری پرسش-
نامه حالت فراشناختی ترتيبی بوده و شبيه طيف ليکرت ،دامنه آن از  0تا  4متغير است .باالترین
نمره ممکن  91و پایينترین نمره ممکن  21خواهد بود .با توجه به اینکه هر مقياس از  0ماده
تشکيلشده است ،حداکثر نمره ممکن فرد در هر مقياس  21و حداقل آن  0خواهد بود.
در تحقيق بشارت و دوپالنی ( )2119پایایی پرسشنامه حالت فراشناختی با استفاده از دو روش
آلفای کرونباخ و تنصيف به ترتيب برابر  1/90تا  1/64میباشد .عالوه بر آن از دو روش اسپيرمن
براون و گاتمن نيز جهت پایایی این پرسشنامه استفادهشده است که نتایج آن برابر  1/00و 1/09
اعتبار پرسشنامه فراشناختی توسط ابافت ( )0299موردمحاسبه قرار گرفته است .اعتبارسازی وی بر
روی حجم نمونه  220نفری اجرا و نمره آن با نمره پرسشنامه راهبردهای یادگيری خودگردان
همبسته شد .طی این مرحله مشخص گردید همبستگی مثبت معنیداری بين آنها وجود دارد که
بيانگر برخورداری پرسشنامه فراشناخت از اعتبار الزم است (.)p >1/1110
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این پرسشنامه در بررسی راهبردهای فراشناختی کودکان و نوجوانان نيز انجامگرفته شده است و
نتایج بررسی آن در پژوهشهای زمانی و همکاران ( )2100آورده شده است و به راحتی میتوان از
بين سؤاالت راهبردهای فراشناختی را نيز مورد بررسی قرار داد.
آزمون خالقیت عابدی

عابدی در سالهای  0262-62بر اساس تئوری و تعریف تورنس از خالقيت در دانشگاه تهران ،یک
آزمون  00سؤالی برای اندازهگيری خالقيت ساخت و در تهران بر روی گروهی متشکل از 601
دانشآموز کالس سوم راهنمایی هنجار شد .فرم کنونی آن در سال  0882توسط گروه استادان
دانشگاه کاليفرنيا در لوسآنجلس ساخته شد (اونيل ،0عابدی و اسپيل برگر )0882 ،2و دارای 61
ماده سه گزینهای میباشد که به مادههای سيالی ،بسط ،ابتکار و انعطافپذیری تقسيمشده است .این
آزمون در اهواز توسط کفایت ( )0202و در تهران توسط کيامنش ( )0202بهطور همزمان ترجمه
شد و پس از بررسی و تصحيح شکرکن ،به کار گرفتهشده است و در سال  0200توسط دائمی در
دانشگاه تربيت معلم تهران بر روی دانش آموزان دبيرستانی تهران هنجار شد .آزمون خالقيت دارای
 61ماده میباشد.
هر ماده دارای  2گزینه است و گزینهها نشاندهنده خالقيت از کم تا زیادند که به ترتيب
نمرههایی از  1تا  2به مادهها تعلق میگيرد .برای محاسبه اعتبار آزمون ( )0292به  211نفر از دانش
آموزان سوم راهنمایی همزمان با آزمون خالقيت عابدی ،آزمون خالقيت تورنس نيز داده شد ،از
آزمون تورنس به عنوان شاخص اعتبار همزمان استفاده شد .ضریب همبستگی بين نمره کل آزمون
تورنس و نمره کل معادل  1/46به دست آمد.
دائمی ( )0206از آزمون تفکر خالق تورنس به عنوان شاخص اعتبار همزمان برای آزمون خالقيت
عابدی استفاده نمود که ضریب همبستگی بين خرده آزمونهای سيالی ،بسط ،ابتکار و انعطافپذیری
به ترتيب  1/080 ،1/424 ،1/260و  1/469بهدستآمده آمده که به جز مقوله بسط در سایر مقولهها
در حد .p = 208/09
در پژوهش حاضر اعتبار خالقيت از طریق همبسته کردن آن با آزمون خالقيت بهدستآمده است
که ضریب همبستگی  r =1/60در سطح معنیداری  p <1/110نشانگر همبستگی مطلوب و اعتبار
این سازه میباشد .ضرایب پایایی بخشهای سيالی ،ابتکار ،انعطافپذیری و بسط از طریق بازآزمایی
در اجرای فرم اوليه این آزمون توسط عابدی به ترتيب  1/94 ،1/92 ،1/90و  1/92به دست آمد.
رفيعيان ( )0298ضریب بهدستآمده از طریق آلفای کرونباخ را برابر با  1/98به دست آورد .در
پژوهش حاضر جهت پایایی با روشهای آلفای کرونباخ  ،1/96تنصيف  ،1/60اسپيرمن براون  1/09و
1. Oteell
2. SpillBerger
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گاتمن  1/09برای پرسشنامه خالقيت حاصل گردید که ميزان شاخص آلفای کرونباخ در حد
قابلقبول و تأیيدکننده پایایی پرسشنامه میباشد.
پرسشنامه سبکهای یادگیری)(WARK

پرسشنامه سبکهای یادگيری وارک ) (WARKتوسط فليمينگ در سال  0889جهت اندازهگيری
سبکهای یادگيری طراحی گردید .این پرسشنامه حاوی  06سؤال است که چهار سبک یادگيری
یعنی سبک دیداری ،سبک شنيداری ،سبک خواندنی ـ نوشتنی و سبک جنبشی  -حرکتی را
موردسنجش قرار میدهد .واژه وارک برگرفته از حروف اول کلمات دیداری ،شنيداری ،خواندنی -
نوشتنی و جنبشی  -حرکتی است.
سؤاالت مبتنی بر عملکرد فرد در موقعيتهای مختلف طراحیشده به صورتی که هر سؤال از
چهار گزینه تشکيلشده که هر کدام از گزینهها یکی از ابعاد سبک یادگيری را مورد سنجش قرار
داده و هر فرد توانایی انتخاب بيش از یک گزینه را دارد.
روایی محتوایی و پایایی ابزار قبالً توسط فلمينگ در سال  2114و سایر محققان پرستاری در
خارج از کشور و رنجبر ،پيمان و جوادی نيا در داخل کشور صورت گرفته است (رنجبر2110 ،؛
پيمان ،صادقیفر و عليزاده2102 ،؛ جوادیان ،شریفزاده و عابدینی )2100 ،برای تعيين روایی
پرسشنامه در پژوهش اخير پرسشنامه در اختيار اعضاء هيئتعلمی و صاحبنظران قرار داده شد.
برای تعيين پایایی پرسشنامه در مطالعه حاضر ،پرسشنامه بر روی  22نفر از دانشجویان به روش
آزمون مجدد با فاصله دو هفته بررسی و ضریب همبستگی محاسبه گردید (.)r = 1/92
ذ .روش اجرای پژوهش

روش انجام کار بدین صورت بود که پس از کسب مجوز انجام پژوهش از بهزیستی و مراکز مربوطه و
ذکر اهداف پژوهش برای نمونهها و کسب رضایت آنان برای شرکت در پژوهش از آنان خواسته شد تا
سؤاالت پرسشنامه را به دقت خوانده و در مورد هر سؤال گزینهای را که کامالً منطبق بر عملکرد آنان
در آن موقعيت است را انتخاب نموده و عالمت بزنند .الزم به ذکر است که قبل از تکميل پرسشنامه
توضيحات الزم در خصوص نحوه تکميل پرسشنامه به نمونههای پژوهش داده شد.
یافتهها
چنانچه پيشتر عنوان گردید در پژوهش حاضر از تعداد  041نفر ( 01دانشآموز دختر و  01دانشآموز
پسر) به صورت نمونهگيری در دسترس از بين خواهران و برادران کودکان با نيازهای ویژه اختالالت
درونی ،بيرونی و هيجانی مراکز بهزیستی انتخاب شدند که به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند و
نتایج با استفاده از شاخصهای ميانگين ،انحراف استاندارد و انحراف استاندارد ميانگين به منظور
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نشان دادن رابطه چندگانه متغيرهای تحقيق از روشهای تحليلی واریانس ،ضریبهمبستگی
پيرسون و رگرسيون چندمتغيری با روش استپوایز و اینتر استفادهشده است.
جدول  :1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
انحراف

خطای استاندارد

استاندارد

میانگین
1/202

دختر01 :
پسر01 :
کل041 :

متغیر

میانگین

واریانس

سبک یادگيری

02/0

22/426

0/00

فراشناخت

62/68

29/048

0/22

1/009

خالقيت

68/14

002/621

00/18

1/010

تعداد نمونه

جدول  :2ضریب همبستگی پیرسون میان فراشناخت  -سبک یادگیری و خالقیت  -سبک یادگیری
متغیر مالک

یادگيری

متغیر پیش بین

ضریب همبستگی
r

سطح معنیداری

فراشناخت

1/242

1/110

خالقيت

1/202

1/110

تعداد نمونه N

041

طبق نتایج جدول  2میتوان گفت ،با توجه به اینکه سطح معنیداری کوچکتر از  1/110است
لذا رابطه معنیداری بين راهبردهای فراشناخت و یادگيری وجود دارد ،عالوهبراین ضریب همبستگی
پيرسون مثبت است بنابراین میتوان ارتباط مستقيمی بين راهبردهای فراشناخت و سبک یادگيری
وجود دارد که با افزایش راهبردهای فراشناختی یادگيری افزایش مییابد .در یک رابطه دوسویه ،با
افزایش سبک یادگيری ،ميزان راهبردهای فراشناخت نيز افزایش مییابد و برعکس .عالوه بر آن
همانگونه که در جدول نشان دادهشده است ،با توجه به اینکه سطح معنیداری برای متغير مالک با
متغير پيش بين خالقيت نيز کوچکتر از  1/110است؛ لذا رابطه معنیداری بين خالقيت و یادگيری
وجود دارد و ازآنجاییکه ضریب همبستگی پيرسون مثبت است بنابراین ارتباط مستقيم بين خالقيت
و یادگيری وجود دارد.
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جدول  :3ضرایب همبستگی چندگانه نمرات فراشناخت و خالقیت با یادگیری با استفاده از
روش گام به گام )(Stepwise
ضریب

ضریب

همبستگی
چندگانه MR

تعیین
RS2

تعدیلشده

فراشناخت

1/242

1/82

1/98

9/60

خالقيت

1/224

1/010

1/012

8/04

متغیر

متغیر

مالک

پیش بین

یادگيری

متغير مالک

مجذور

مجموع
مجذورات

متغير پيش بين

ميانگين مجذورات

F

سطح
معنیداری P

β

فراشناخت

9/60

1/86

1/110

β=1/202
t=1/8
P=1/110

1/110

β=1/220
t=1/0
P=1/110

یادگيری
خالقيت

8/04

1/90

T-TEST

درجه آزادی

0
 βدو متغير

β=1/242
t=1/02
P=1/110

نتایج جدول  2نشان داد ،بين راهبردهای فراشناختی و خالقيت با یادگيری رابطه چندگانه وجود
دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی و خالقيت با یادگيری و سبکهای یادگيری
در دانشآموزان کالس سوم و چهارم و پنجم است .همانطور که نتایج تحقيق نشان داده ،بين
راهبردهای فراشناختی و یادگيری رابطه مثبت معنیداری وجود دارد .در تأیيد این فرضيه میتوان از
مطالعات هارتمن ،)2110( 0هاردسون ،)2102( 2غباریبناب ( )2110و حسينینسب ( )2110نام
برد که نشان دادند ،مؤلفهها و مهارتهای فراشناختی در یادگيری مؤثر است.
راهبردهای فراشناختی به عنوان جنبههای اصلی و مهم راهبردهای یادگيری مالحظه شدهاند .بر
طبق نظر بيکر 2و براون )0894( 4فراشناخت دو جنبه اساسی را در برمیگيرد :جنبه اول این است
که فراگير از ماهيت تکليف یادگيری و الزامات انجام آن تکليف آگاه باشد و دوم اینکه فراگير دانش
مناسب برای اتمام تکليف یادگيری را داشته باشد؛ بنابراین ،افرادی که دارای راهبرد فراشناختی
هستند دانش اطالعات جدید و راهبردهای شناختی را دارند.

1. Hartman
2. Hudson
3. Baker
4. Brown
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نوواک )0889( 0راهبردهای فراشناختی را مشتمل بر فرا یادگيری ،یا یادگيری دربارۀ یادگيری
معنادار و فرادانش ،یا یادگيری دربارۀ ماهيت دانش میداند .راهبردهای فرایادگيری به فراگيران
کمک میکند تا درک کنند معنا از مفاهيم و ارتباطات بين مفاهيم و ارتباطاتی که در چارچوب
دانش موجودمان جذب میکنيم به دست میآید .همچنين فراگير از ظرفيت محدود حافظه کوتاه
مدت خود و نقش مهمی که سازماندهی دانش در حافظه درازمدت بازی میکند آگاه میشود.
راهبردهای فرادانش به دانشآموزان کمک میکند تا درک کنند که مفاهيم از نظم و ترتيبهای
مشاهدهشده در اشياء یا رویدادها و زبان یا برچسبهای نمادینی که برای تعيين این نظم و ترتيبات
استفاده میکنيم ساخته میشوند .در ساخت مفاهيم جدید خالقيت دخالت دارد و یادگيری معنادار
فرآیند اصلی است که از طریق آن انسانها بيشتر دانش قابلاستفاده خود را به دست میآورند.
نياز آذری ( )0292معتقد است که راهبردهای فراشناختی ،فرآیندهای متوالی هستند که فرد
برای کنترل فعاليتهای شناختی و کسب اطـمينان از تحقق اهـداف شناختی مورداسـتفاده قرار
میدهد .این فرآیندها به تنظيم و بازبينی یادگيری کمک میکنند و مشتمل بر برنامهریزی و نظارت
بر فعاليتهای شناختی و بررسی بازده آن فعاليتها است.
هدف اساسی آموزش فراشناختی ،خودکنترلی و خودآموزی است تا فراگيران یادگيرندگان
مستقلی شوند که بتوانند فرآیندهای شناختی یادگيریشان را در جهت اهداف تعيينشده خود،
هدایت ،نظارت و اصالح کنند (فالول و ویلر.)0890 ،
بسياری از مشکالت یادگيری و انتقال یادگيری ناشی از فقدان مهارتها و راهبردهای فراشناختی
است .مهارتها و راهبردهای یادشده به فرد امکان انتخاب ،کنترل ،نظارت ،مدیریت و در نتيجه بهبود
فرآیندهای شناختی را میدهد .بنابراین الزم است فراگيران در زمينه مهارتهایی از قبيل نظم -دهی،
نظارت بر خود ،برنامهریزی و تعيين هدف ،آموزش الزم را ببينند تا بر راهبردهای شناختی تصميم
یافته مسلط شوند و پایه یادگيریهای جدید ایجاد شود .در غير این صورت حل تکاليف جدید که قبالً
با آن مواجه نشدهاند ،برایشان مشکل است .آموزش چنين راهبردهایی یعنی آموزش فراشناختی از
آموزش شناختی متمایز است (پاليسکار و براون.)0894 ،
در هر حال فراشناخت نباید به عنوان هدف نهایی آموزش تلقی شود ،بلکه باید به عنوان فرصتی
برای مجهز کردن فراگيران به دانش و مهارتهای الزم به منظور ادارۀ یادگيری خود آنها در نظر
گرفته شود ،بهطوری که آنها را در تکاليف آینده ماهر و کنجکاو بار آورد (پاریس و وینوگراد.)0881،
با توجه به مطالبی که بيان شد میتوان گفت فراشناخت نقش اساسی را در یادگيری موفقيتآميز
ایفا میکند .به منظور بررسی فعاليت فراشناختی و تعيين مؤلفههای مؤثر فراشناخت ،مطالعه
یادگيری موفقيتآميز دارای اهميت است (اسوانسون .)2100 ،دانشآموزانی که برای یادگيری و
1. Towak
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شایستگی انگيزه درونی نيرومندی دارند ،از فرآیندهای شناختی پيچيده ،مانند بسط یا سازماندهی
استفاده میکنند (جتون و الکسندر .)2110 ،با توجه به اثربخشی مهارتهای فراشناختی بر خالقيت
و یادگيری لذا در آخر پيشنهاد میگردد دانشجویان و پژوهشگرانی که قصد تحقيق در زمينه
یادگيری و فراشناخت دارند ،از مقياس باورهای فراشناختی بهره جویند .همچنين تحقيق در تعامل
افراد با خانوادههای آنان نيز از جمله پيشنهادات است.
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