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چکیده
هدف :هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی -فراشناختی بر حل مسئله ،حافظه عددی و
خود کارآمدی ریاضی دانش آموزان بود.
روش :روش پژوهش مطالعـه حاضر نیمه آزمایشی با پیشآزمون -پسآزمون و گــروه کنترل بود .جـامعه آماری را کلیه
دانش آموزان دختر ششم ابتدایی ناحیه یک شهر ارومیه در سال تحصیلی  4931-4931تشکیل دادند .با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای تعداد  ۰۶نفر انتخاب و بهصورت کامالً تصادفی در گروههای آزمایش
( 9۶نفر) و کنترل ( 9۶نفر) قرار گرفتند؛ و به پرسشنامه خود کارآمدی ریاضی ،آزمون برج لندن و حافظه عددی وکسلر
پاسخ دادند .گروه آزمایش  4۶جلسه تحت آموزش راهبردهای شناختی -فراشناختی قرار گرفت .دادههای حاصل با
روشهای آماری شاپیرو -ویلک ،باکس ،لوین و تحلیل کواریانس چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :میانگین گروههای آزمایش و کنترل در حل مسئله ( ،)P=۶/۶۶4 ،F=11/۰3حافظه عددی (،F=41/11
 )P=۶/۶۶4و خودکارآمدی ( ،)P=۶/۶۶4 ،F=8/88تفاوت معنیداری دارند.
نتیجهگیری :دانشآموزانی که راهبردهای شناختی و فراشناختی را دریافت کردهاند ،در حل مسئله ،حافظه عددی و
خودکارآمدی ریاضی پیشرفت نشان دادند.
کلیدواژهها :حل مسئله ،حافظه عددی ،خودکارآمدی ریاضی ،راهبردهای شناختی – فراشناختی.
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 .1مقدمه
در هر کشوری آموزشوپرورش یکی از نظامهای مهم اجتماعی است .رسالت این نظام عالوه بر
انتقال میراث فرهنگی و تجارب بشر به نسل جدید ،ایجاد تغییرات مطلوب در شناختها ،نگرشها و
در نهایت رفتار کودکان و نوجوانان است .برای نیل به این اهداف در هر کشوری سرمایههای فراوانی
برای آموزشوپرورش کودکان و نوجوانان هزینه میشود .مهمترین دوره تحصیلی در تمام نظامهای
آموزشوپرورش جهان ،دوره ابتدایی است ،زیرا شکلگیری شخصیت و رشد همهجانبه فرد در این
دوره ،بیشتر انجام میگیرد (صافی .)4931 ،آموزشوپرورش دو فرایند مرتبط به هم یعنی آموزش و
یادگیری را نشان میدهد .فرایندهای آموزش و یادگیری از طریق ارتباط بین معلم ،دانشآموز و
محتوا تحقق مییابد (پرات.)1۶۶9 ،4
یکی از مهارتهای مهم در فرایند یادگیری ،حل مسئله 1است .حل مسئله مهارتی است که برای
تجزیهوتحلیل ،راهبردی کردن و گشودن موقعیتهای بغرنج و پاسخگویی به سؤاالت مورداستفاده
قرار میگیرد (آقازاده .)4939 ،از نظر مورنو و مورنو و سالدنا ،)1۶۶1( 9مهارت حل مسئله شامل
فرایندهای شناختی است اما شناخت بهتنهایی در حل مسئله کافی نیست .حلکنندگان مسائل
نیازمند تحلیل مشکل برای فهم آن ،ارزیابی اطالعات ویژه برای کفایت آن ،سازماندهی برای
رویدادها و طراحی یک برنامه ،ارزشیابی برنامه عملی موردنظر قبل از اجرا و ارزیابی نتایج آنها
میباشند .این رفتارها فقط به تفکر و سازماندهی دانش مربوط نمیشوند بلکه تنظیم و بازبینی ،فهم
برنامهریزی و ارزیابی نتایج بهطور نزدیکی به تفکر در مورد فرایند تفکر و فراشناخت 1مربوط است
(جلیل آبکنار .)493۶ ،سنگال و کاترانسی ،)1۶41( 1آیفن تالر )1۶41( ۰و کالسته )1۶44( 7در
پژوهش خود تأکید میکنند که حل مسئله مستلزم انتخاب یک راهبرد است و جنبههای
فراشناختی حل مسئله ،مورد تائید قرار گرفته است .مسائل مربوط به ریاضی تحت تأثیر فرایندهای
شناختی است و در این میان ،پژوهشگران زیادی به کارکردهای اجرایی و فرایندهای کالمی در حل
مسئله ریاضی تأکید کردهاند (تچنچر و هاک1۶41 ،8؛ آندرسون ،بت ،فریس و فینچم1۶44 ،3؛
آرسالیدو و تیلر .)1۶44 ،4۶انجمن ملی معلمان ریاضی)1۶41( 44؛ فوناپیچات و ونگونیچ41
1. Pratt
2. problem solving
3. Moreno. J., Saldana, D.
4. metacognition
5. Sengul & Katranci
6. Ifenthaler
7. Culaste
8. Tschentscher & Hauk
9. Anderson, Betts, Ferris & Fincham
10. Arsalidou & Taylor
)11. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM
12. Phonapichat & Wongwanich
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( ،)1۶41معتقدند با اینکه هدف اصلی آموزش ریاضی ،قادر کردن دانشآموزان به حل مسائل
زندگی روزمره است ،با وجود این ،اغلب دانشآموزان فاقد مهارتهای حل مسائل ریاضی هستند و
همین موضوع میتواند دلیل پایین بودن پیشرفت کلی در ریاضیات باشد .هال ( 4333به نقل از
ملکی )4989 ،نشان داد که ارائه آموزش راهبردهای فراشناختی (نظارت و کنترل) موجب افزایش
توانایی دانشآموزان در زمینه حل مسائل پیچیدهتر و سریعتر آنها ،شده است .قدمپور ،یوسفوند و
رادمهر ( )493۰نشان دادند که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی امید تحصیلی را در گروه
آزمایش نسبت به گروه گواه افزایش داد .بیات و معمار ( )1۶4۰نشان دادند که جنبههای شناختی و
فراشناختی ،میتوانند پیشبینیکننده موفقیت در جبر باشد .محمدی آریا ،سیف نراقی ،دالور و
سعدیپور ( )4934نیز اذعان میکنند راهبردهای شناختی و فراشناختی میتوانند عملکرد حل
مسئله را بهبود بخشند .تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر حل مسئله کالمی
(باباخانی )1۶44 ،و ریاضی (پوته و ابراهیم ،)1۶4۶ ،انتخاب اهداف و خود کارآمدی (نصرالهیان
مجرد ،شبنمی و احمدی گتاب )1۶49 ،دانش آموزان نیز تأییدشده است .ون جفر و مود اب
( )1۶4۶و آزوی ( )1۶4۶در پژوهشهای خود ،اهمیت فراشناخت و خود کارآمدی ریاضی را مورد
توجه قرار دادهاند .بهرامی و بدری ( )493۰نشان دادند که دانشجویان دارای انگیزه و خودکارآمد که
از راهبردهای شناختی و فراشناخت استفاده میکنند ،در عملکرد تحصیلی پرانرژی هستند.
بندورا ( ،438۰به نقل از نصرالهیان مجرد و همکاران )1۶49 ،خود کارآمدی 4را بهعنوان عقاید
افراد درباره توانایی خویش برای یادگیری و انجام مهارتهای آموختهشده تعریف میکند .رستگار،
قربان جهرمی ،سلیم حقیقی و اکبری ( ،)1۶4۶یتاال و آددجی ،)1۶۶3( 1پارجیس و میلر)4333( 9
و مالپس ،نلی و هاکور ،)4333( 1ارتباط میان خود کارآمدی و پیشرفت در ریاضیات را تأیید
کردهاند .از نظر آلتن و الدن ،)1۶49( 1خودتنظیمی مبتنی بر راهبردهای یادگیری و ادراک خود
کارآمدی ،پیشبینیکنندههای پیشرفت ریاضی هستند .محمدی ،درویش ،بقال ،حاتمی ،اسدزاده،
احدی ( ،)4931نشان دادند که آموزش راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) سبب
ارتقای سطح انگیزش درونی و خودکار آمدی میشود.
ازجمله مهارتهای مهم دیگر در امر تحصیل حافظه است .حافظه یکی از سیستمهای شناختی
است که همزمان به دریافت ،ذخیره و بازیابی اطالعات اقدام میکند (درویژه و حسینی)4931 ،؛ و
در یادگیری نقش کلیدی دارد .اگر حافظه در ثبت و ضبط شخصی را یاری ننماید ،نمیتواند چیزی
را یاد بگیرد ،بخواند ،بنویسد ،حساب کند و حتی صحبت کند (جم .)4934 ،نورمن بر روابط بین
1. Self-efficacy
2. Ayotolaa & Adedeji
3. Parajes & Miller
4. Malpass, Neli & Hocevar
5. Altun & Erden
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یادگیری و حافظه تأکید میکند و افزایش یادگیری را با حافظه معادل میداند ،زیرا به کمک هردو،
تجربه تفسیر شده و برحسب طرحوارههای موجود روی آن عمل میشود (هرگنهان و السون437۰ ،؛
ترجمه سیف .)4939 ،پی بردن به نقش تعیینکننده حافظه در یادگیری و دیگر تکالیف پیچیده
شناختی ،به دانشآموزان کمک خواهد کرد که بیشتر و بهتر یاد بگیرند (حاجیمیرزایی ،اسدزاده و
کریمی .)493۶ ،الن بدلی ( ،4371به نقل از کرمینوری )4931 ،حافظه کوتاهمدت را حافظه کاری
مینامد و معتقد است حافظه کاری نظامی است که اجازه میدهد که اطالعات بهطور همزمان
نگهداری و دستکاری شوند .حافظه عددی یک جزء مهم از آزمون حافظه کاری است که میتواند
توانایی به یادآوردن اطالعات شنوایی را در جهت درست اندازهگیری کند .حافظه عددی اشاره به
توانایی اشخاص در به خاطر سپردن و یادآوری اعداد دارد که در افراد مختلف متفاوت است .در این
حافظه فرد ،باید به اعدادی که به وی ارائه میشود ،توجه کرده و آنها را بهطور شفاهی و بهترتیب
بازگو کند و بتواند آنها را بهطور معکوس بازگو نماید (کاظمی و سیف .)4983 ،یافتههای پژوهشی
حاکی از آناند که بخشی از مشکالت یادگیری دانش آموزان به دلیل عدم آگاهی استفاده از
راهبردها و مهارتهای شناختی و فراشناختی است .لذا بسیاری از یادگیرندگان در زمینه خود نظم
دهی ،خود وارسی و تشخیص مسائل و مشکالت ،نیاز به آموزش دارند (گیج و برالینر 4331 ،به نقل
از سیف .)498۶ ،در پژوهشی ،امینآبادی ( ،)4931نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی بر
محاسبه عددی ،ادراک ،حافظه کوتاهمدت و میانمدت و مهارتهای خواندن مؤثر بوده است.
تحقیقات (مهاجر ،4987 ،قربانعلینژاد )4981 ،نشان دادند که راهبردهای فراشناختی بر ظرفیت
حافظه فعال دانش آموزان دختر سوم راهنمایی مؤثر است.
همچنین راهبردهای شناختی و فراشناختی 4تدابیری هستند که به یادگیری و یادآوری کمک
میکنند و الزم است در زمینه استفاده از این راهبردها آموزش داده شود (سیف493۶ ،؛ بابائی
امیری ،کجباف ،مظاهری ،منشئی و طالبی .)4931 ،به عقیده بایلر و شومن )4339( 1اصطالح
شناخت به فرآیندهای درون ذهنی یا راههای اطالعات پردازش گفته میشوند ،راههایی که توسط
آنها اطالعات موردتوجه قرارگرفته ،تشخیص داده میشوند ،به رمز درمیآیند ،در حافظه ذخیره
میشوند ،از حافظه فراخواند شده و مورداستفاده قرار میگیرند .گیج و برالینر )4331( 9بیان
میکنند که شناخت یعنی دانستن و در زبان روانشناسی به جریانهای تفکر و یادگیری و چگونه
سازمان دادن ،ذخیرهسازی و بهکارگیری اطالعات اشاره دارد .هندری 4331( 1به نقل از کرمی و
هاشمی )4931 ،معتقد است که راهبردهای شناختی ،اکتشافهایی برای پردازش اطالعات هستند.
به باور ویلسون ( 4333به نقل از زارعی ،شهنی کرمزاد و شهنی ییالق )4934 ،فراشناخت به آگاهی،
1. Cognitive and meta cognitive strategies
2. Bilere & Showman
3. Gage & Berliner
4. Hendrie
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ارزیابی و نظم دهی افکار مربوط میشود ،درواقع اگر شناخت عبارت از دریافت ،پردازش ،نگهداری و
انتقال اطالعات باشد؛ فراشناخت فعالیتی است که کنشهای مربوط به چهار عنصر یادشده را در
برمیگیرد و بر آنها نظارت دارد (ملکی4981 ،؛ آقازاده493۶ ،؛ کرمی ،کرمی و هاشمی.)4931 ،
فراشناخت حداقل دارای دو جزء دانش و کنترل است ،منظور از دانش؛ آگاهی یادگیرنده از
مهارتها ،استراتژیها و ابزاری جهت اجرای کارآمد یک تکلیف است و کنترل ،مستلزم استفاده از
مکانیزمهای خودگردان برای حصول اطمینان از اجرای موفقیتآمیز تکالیف است (کرمی و همکاران،
.)4931
با توجه به تحقیقات انجامشده و مطالب یادشده ،حل مسئله ،خودکارآمدی و حافظه در یادگیری
و آموزش دانشآموزان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ و نیز مطالعات پیشین حاکی از تأثیر آموزش
راهبردهای شناختی و فراشناختی در توانمند ساختن دانشآموزان و تربیت نیروی انسانی کارآمد
برای جامعه است .لذا سؤال این است که آیا میتوان از آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی
برای افزایش حل مسئله ،خودکارآمدی و حافظه سود جست .در پاسخ بر این سؤال فرض شد که
آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی بر حل مسئله ،حافظه عددی و خودکارآمدی ریاضی
تأثیر دارد.
 .2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیشآزمون ،پسآزمون و گروه کنترل است.
 .1-2جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشآموزان ششم ابتدایی ناحیه یک شهر ارومیه در سال
تحصیلی  4931-4931تشکیل دادند ( .)N=2865برای نمونهگیری از روش نمونهگیری تصادفی
خوشهای چندمرحلهای بود .ابتدا از میان لیست مدارس ابتدایی دخترانه ناحیه یک شهر ارومیه دو
مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب شد .در سپس از کالسهای پایه ششم هر مدرسه یک کالس
بهصورت تصادفی انتخاب گردید .در تحقیقات نیمهآزمایشی برای هر گروه  41آزمودنی در نظر
گرفته میشود (دالور .)498۶ ،در پژوهش حاضر جهت جلوگیری از افت احتمالی آزمودنیها و
افزایش اعتبار بیرونی ،تعداد  ۰۶نفر انتخاب و بهصورت کامالً تصادفی در گروه آزمایش ( 9۶نفر) و
کنترل ( 9۶نفر) قرار گرفتند .دامنه سنی آزمودنیها  41و  49سال بود.
 .2-2ابزار
آزمـون برج لندن :این آزمون از ابـزارهای مهم جهت اندازهگیری کارکـرد اجرایی برنامـهریزی و
سازماندهی و حل مسئله است (کریکوریـان 4و همکـاران4331 ،؛ لزاک 1و همکاران1۶۶1 ،؛
1. Krikorian
2. Lezak
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بارون )1۶۶1 ،4که حیطههای برنامهریزی ،قدرت پیشبینی رویدادهای آتی ،توانایی حرکت از مرحلۀ
شروع تا مرحلۀ هدف و توانایی بازشناسی دستیابی به هدف ،حافظۀ کاری ،بازداری (دفع هشیارانهی
امیال و افکار غیرقابلپذیرش) ،توجه (فرایند شناختی از توجه انتخابی روی یک جنبه از محیط و
نادیده گرفتن جنبههای دیگر) و حل مسئله (رسیدن از مرحلۀ شروع به مرحلۀ هدف) را میسنجد
(علیزاده و زاهدیپور4989 ،؛ کاراحمدی و شهریور .)4981 ،آزمودنی باید مجموعههایی از مهرههای
رنگی سوار شده بر سه میله عمودی را برای جور شدن با یک هدف مشخص جابهجا کند .پاسخ
آزمودنی ،وقتی صحیح است که موقعیت نهایی ،با حداقل حرکت (مطابق برگه راهنما) حاصلشده
باشد .پایایی آزمون موردقبول و  73۷گزارششده است (لزاک و همکاران )1۶۶1 ،در ارتباط با نحوه
اجرا به آزمودنی گفته میشود من از شما میخواهم که «این توپها را روی این پایههای چوبی
همانند نمونه ،مرتب کنید» .همچنین ،این عمل را باید با تعداد حرکات معینی انجام بدهی الگو را با
 9 ،1یا  1و  1حرکت بسازی .هر حرکتی که آزمودنی انجام میدهد با نوشتن شناسه و توپهای
رنگی قرمز ،سبز و آبی (ق ،س ،آ) و شناسه پایههای کوتاه ،متوسط و بلند ( )4ثبت میشود .شیوهی
نمرهگذاری آزمون برای حل مسئله در کوشش اول  9نمره ،کوشش دوم  1نمره و در کوشش سوم 4
نمره بعد از سه کوشش منجر به شکست منجر نمرهی صفر است .حداکثر نمره در این آزمون 9۰
است .تعداد مسئلههای حلشده ،تعداد کوششها در هر مسئله ،زمان تأخیر یا زمان طراحی ،زمان
آزمایش ،تعداد خطا و امتیاز کل محاسبه میگردد (سلیمانی.)4931 ،
مقیاس حافظهی عددی وکسلر (فراخنای ارقام) :فراخنای ارقام ،یک آزمون حافظه کوتاهمدت به
شمار میرود .آزمودنی باید اطالعات شنیداری را ،بهعنوان حافظهی توالی شنیداری آوایی ،به ترتیب
مناسب به یاد آورد و تکرار کند .پاسخهای درست مستلزم یک فرآیند دومرحلهای است .نخست،
اطالعات باید بهدقت دریافت شوند که مستلزم توجه و رمزگردانی است .آزمودنیهایی که بهآسانی
دچار حواسپرتی میشوند ،در این مرحله مشکل دارند .دوم ،آزمودنی باید اطالعات را بهدرستی به
یاد آورد ،ترتیب و توالی آن را در نظر بگیرد و آنها را بیان کند .افرادی که احتماالً نمیتوانند
اطالعات را بهدرستی دریافت کنند ،ممکن است در این مرحله دچار اشکال شوند؛ زیرا نمیتوانند رد
حافظه را بهاندازه کافی در ذهن خود نگهدار دارند (گری و مارنات ،ترجمه پاشاشریفی .)4981 ،در
این آزمون ،فهرستهایی از  9تا  3رقم بهطور شفاهی ارائه میشوند و آزمودنی باید آنها را از حفظ
بازگو کند .در بخش دوم این آزمون ،آزمودنی باید ارقامی را که میشنود ( 1تا  8رقم) بهطور
معکوس بازگو کند (آناستازی ،ترجمه براهنی .)49۰4 ،گاهی هنگامیکه آزمودنی رقم فعلی را بیان
کند ،رقم قبلی را فراموش میکند .هر چند ارقام مستقیم تکلیفی آسانتر و سرراستتر است و
مستلزم حافظه طوطیوار است ،ارقام وارونه پیچیدهتر است .بهاینترتیب ،عملکرد خوب در ارقام
وارونه احتماالً توانایی شخص را در انعطافپذیری ،تمرکز و شکیبایی در برابر فشار روانی منعکس
1. Baron

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال ششم ،شمارة یازدهم ،پاییز و زمستان 114 7931

میسازد  .همچنین ،نمره باال در تکرار ارقام وارونه ممکن است به توانایی ساختن ،نگهداری و وارسی
تصویرهای ذهنی دیداری که از محرکهای شنیداری ساختهشده است ،مربوط باشد .نمرات باال
نشانگر حافظهی کوتاهمدت شنیداری خوب و توجه عالی است و نمرهی پایین نشانهی فقدان توانایی
تمرکز است که ممکن است نتیجهی اضطراب یا فرایندهای تفکر غیرمعمول باشد .ضریب پایایی باز
آزمایی در فاصلههای زمانی  1تا  ۰هفته ،برای فراخنای ارقام تا  ۶/88بود و همسانی درونی برای
نمرههای خردهمقیاس اولیه دارای دامنهی  ۶/71تا  ۶/39در مورد همهی گروههای سنی است (گری
و مقارنات ،ترجمه پاشاشریفی .)4981 ،سلیمانی ،عباسی و طغیانی ( )4931آلفای کرونباخ ابزار
 ۶/73 - ۶/7۰گزارش نمودند.
پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی :برای سنجش خود کارآمدی ریاضی از پرسشنامه  41سؤالی
قنبرزاده علمداری ( )498۶استفاده شد .این آزمون بر اساس آزمون  11سؤالی که در فرانسه توسط
جوئت و اشر )1۶44( 4تهیهشده بود ،ساخته شد .نمرهگذاری آزمون بر اساس لیکرت چهاردرجهای
از کامالً نادرست ( )4تا کامالً درست ( )1است .جوئت و اشر ( )1۶44آلفای کرونباخ پرسشنامه را
( 87۷پسران  ،89۷دختران  )۷87گزارش کردند .قنبرزاده علمداری ( )498۶آلفای کرونباخ
پرسشنامه را  ۶/31گزارش کردند .سپهریان آذر و محمودی ( )1۶41آلفای کرونباخ آزمون را ۶/31
گزارش کردند و بهمنظور تعیین اعتبار سازه مقیاس خودکارآمدی ریاضی با استفاده از روش تحلیل
عاملی تأییدی شاخصهای برازش ( )GFI=0.90, AGFI=0.84, RMSEA=0.07را مناسب دانستند.
در مطالعه حاضر ضریب پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ  ۷8۰به دست آمد.
 .3-2اجرا
بعد از اجرای پیشآزمونها ،به گروه آزمایش  4۶جلسهی راهبردهای شناختی و فراشناختی آموزش
داده شد .محتوای جلسات بر اساس برنامه پیشنهادی سیف ( )4931تنظیم گردید .ولی برای گروه
کنترل در این مدت هیچ آموزشی داده نشد .بعد از اتمام جلسات آموزشی برای گروه آزمایش و
کنترل مجدداً آزمونهای نامبرده اجرا گردید .بهمنظور رعایت مسائل اخالقی ،بعد از پایان دوره
آموزش ،دورهای فشرده برای آموزش گروه کنترل برگزار شد.
در جلسه اول ،مقدمهای در رابطه با روشهای صحیح مطالعه و مزایای آن ،ضرورتها توضیح داده
شد و سپس تعریفی از راهبردهای شناختی ارائه گردید ،در مورد برنامه آموزشی توضیح داده شد و
در نهایت ساختار حافظه و علل فراموشی معرفی گردید .جلسه دوم ،راهبردهای تکرار و مرور آموزش
داده شد .ازجمله :بازگویی مطالب با صدای بلند و آهسته تمرین مطالب کلیدی ،تمرین با فاصله یا
پراکنده (مطالب با فاصله) ،رونویسی کردن مطالب ،رعایت توالی مطالب ،پرآموزی ،مکررخوانی ،مکرر
نویسی ،بخش به بخش حفظ کردن .در جلسه سوم ،راهبردهای بسط و گسترش معنایی (مانند
افزودن جزئیات بیشتر به مطالب ،معرفی کتاب تمرین بهموازات درس جهت حل مثالهای بیشتر،
1. Joet & Usher
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بازگو کردن ،خالصه کردن مطالب ،ارائه مثالهای دیگر ،آموزش مطلب و شرح و تفسیر بیشتر مطلب
به دیگران) آموزش داده شد .جلسه چهارم ،راهبردهای سازماندهی آموزش داده شد .این راهبردها
عبارتاند از دستهبندی کردن مطالب و اطالعات کتاب ،تهیه فهرست عناوین و سرفصلهای کتاب،
دستهبندی اطالعات براساس مقولههای آشنا (اسـتفاده از طرح درختی برای خالصه کردن
اندیشههای اصـلی یـک مطلـب و نشان دادن روابط میان آنها و استفاده از نمودار گردشی برای
توضیح و تشریح یک فرآیند تولید پیچیده برای مطالب پیچیده) ،روشهای پاسخگویی به سؤاالت
امتحانی ،آماده شدن برای امتحان .در جلسه پنجم روش پس ختام ،مردر و روش خواندن ریاضیات
آموزش داده شد.
محتوای جلسات راهبردهای فراشناختی نیز به این شرح تنظیم شد:
در جلسه اول مقدمهای در رابطه با روشهای صحیح مطالعه و مزایای آن ،ضرورتها ،تعریف
راهبردهای شناختی و برنامه آموزشی توضیح داده شد .در جلسه دوم راهبردهای برنامهریزی آموزش
داده شد ازجمله :تعریف برنامهریزی ،تعیین هدف برای یادگیری و مطالعه ،پیشبینی زمان الزم برای
مطالعه و یادگیری ،تعیین سرعت مناسب مطالعه و یادگیری ،تحلیل چگونگی برخورد با موضوع
یادگیری و انتخاب راهبردهای یادگیری .جلسه سوم راهبردهای کنترل و نظارت معرفی شدند
ازجمله :معرفی کنترل و نظارت ،نظارت بر توجه خود هنگام مطالعه ،طرح سؤال و پرسیدن از خود
هنگام تمرین و مطالعه ،کنترل زمان و سرعت مطالعه و پیشبینی سؤاالت امتحانی در امتحان .در
جلسه چهارم راهبردهای نظم دهی آموزش داده شد؛ که عبارتاند از :معرفی نظم دهی و تنظیم،
تعدیل سرعت مطالعه و تمرین ،اصالح یا تغییر راهبردهای شناختی ،روشهای پاسخگویی به
سؤاالت امتحانی -آماده شدن برای امتحان و در جلسه پنجم مروری بر جلسات قبل و جمعبندی
مطالب انجام شد.
 .3یافتههای پژوهش
از  9۶نفر آزمودنی موردمطالعه در گروه آزمایش  1۰نفر  41سال و  1نفر  49سال سن داشتند؛ و در
گروه کنترل  11نفر  41ساله و  8نفر  49ساله بودند .میزان تحصیالت پدر آزمودنیها عبارت بود از
بیسواد ( 1نفر) ،تحصیالت ابتدایی ( 43نفر) ،سوم راهنمایی ( 1۶نفر) ،دیپلم ( ۰نفر) و لیسانس (1
نفر) .تحصیالت مادر آزمودنیها عبارت بود از یک نفر بیسواد 43 ،نفر تحصیالت ابتدایی 1۶ ،نفر
دیپلم 1 ،نفر فوقدیپلم و  7نفر دارای مدرک لیسانس .معدل پایه پنجم و ششم دانشآموزان
گروههای آزمایش و کنترل در جدول شماره یک گزارششده است.
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جدول  :1جدول توزیع فراوانی ،برحسب نوع گروه و معدل پایه پنجم و ششم شرکتکنندگان در پژوهش
گروه
راهبردهای شناختی فراشناختی
کنترل

پایه تحصیلی

خیلی خوب

خوب

قابلقبول

مجموع

پنجم
ششم
پنجم
ششم

11
19
17
17

1
7
9
9

4
۶
۶
۶

9۶
9۶
9۶
9۶

با توجه به جدول  ،4در گروه آزمایش در پایه پنجم معدل  11نفر و در پایه ششم  19معدل نفر
خیـلیخوب میباشند .در گروه کنتـرل در پایه پنـجم  17نفر و در پایه ششـم  17نفر معـدل
خیلیخوب داشتند.
در جدول  1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در پیشآزمون و پسآزمون گزارششدهاند.
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جدول  :2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروهها
گروه آزمایش
متغیرها

پیشآزمون

پسآزمون

پسآزمون

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

17/17

9/97

91

9/9۰

11/89

9/14

11/97

9/91

حافظه کلی

4۶/4

4/8۰

41/9

4/34

44/99

1/17

44/89

1/31

حافظه مستقیم

1/۰7

4/11

۰/77

4/17

۰/97

4/۰4

۰/17

4/73

حافظه معکوس

1/19

4/9۰

1/19

4/14

1/37

4/19

1/97

4/۰1

43/4

1/43

11/79

۰/97

14/17

9/8۰

14/19

1/8

حل مسئله
حافظه
عددی

پیشآزمون

گروه کنترل

خودکارآمدی ریاضی

سال ششم ،شمارة یازدهم ،پاییز و زمستان 111 7931

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

همانطور که در جدول  1مالحظه میگردد میانگین گروههای آزمایش در مرحله پسآزمون حل
مسئله ،حافظه عددی و خود کارآمدی ریاضی بیشتر از میانگین گروه کنترل است.
قبل از آزمون تحلیل کوواریانس جهت رعایت پیشفرضهای آن و برای بررسی همگنی واریانس
متغیرها در پیشآزمون و پسآزمون از آزمون لوین و باکس استفاده شد .براساس نتایج آزمون لوین
هیچیک از مقادیر  Fدر خصوص متغیرها معنیدار نبودند ،در نتیجه استفاده از آزمونهای پارامتریک
بالمـانع است .همچنین برای بررسی فـرض همگنی ماتریسهای واریـانس  /کـوواریانس از آزمـون
بـاکس استفاده شـد و نتـایج نشان داد که مقـدار باکـس معنیدار نیست ( F=4/13 ،P=۶/4و
 ) Box's M=91/94و در نتیجه پیشفرض تفاوت بین کوواریانسها برقرار است.
جدول  :3نتایج شاخصهای اعتباری آزمون معناداری تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر روی متغیرهای
وابسته در گروه آزمایش و گروه کنترل
منبع

نام آزمون

مقدار

F

مدل

اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هاتلینگ

۶/33۰
۶/۶۶1
118/۰4

143۰/1
143۰/1
143۰/1

بزرگترین ریشه
خطا
اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هاتلینگ
بزرگترین ریشه
خطا

گروه

فرضیه
DF
۰
۰
۰

خطا
DF
19
19
19

P

ETA

۶/۶۶4
۶/۶۶4
۶/۶۶4

۶/33۰
۶/33۰
۶/33۰

118/۰4
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نتایج جدول  9نشان میدهد که سطوح معناداری همه آزمونها قابلیت استفاده از تحلیل
کوواریانس چند متغیری را مجاز میشمارد .این نتایج نشان میدهد که میان گروه آزمایش و گروه
کنترل حداقل بین یکی از متغیرهای وابسته در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد.
چون دو گروه با یکدیگر مقایسه میشوند لذا مقدار  Fو مجذور اتا تمام آزمونها برابر میباشند.
جدول  :4خالصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تفاوت گروهها در متغیرهای پژوهش
متغیر

منبع تغییرات

SS

DF

MS

F

Sig

حل مسئله

گروه

111/1۰

4

111/1۰

11/۰3

۶/۶۶4

حافظه عددی

گروه

91/1۰

4

91/1۰

41/11

۶/۶۶4

خودکارآمدی
ریاضی

گروه

411/81

4

411/81

8/88

۶/۶۶1

11۰

اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی ...

با توجه به نتایج جدول  1نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت میانگین گروه آزمایش با گروه کنترل
در خصوص حل مسئله با مقدار  ،F=11/۰3در سطح آلفای  ۶/۶۶4معنیدار است .این یافته نشان
میدهد که بین گروه آزمایش با گروه کنترل در خصوص حل مسئله تفاوت معنیداری وجود دارد و
میانگین گروه آزمایش بهصورت معنیداری بیشتر از گروه کنترل است .تفاوت میانگین گروه آزمایش
با گروه کنترل در خصوص حافظه عددی با مقدار  F=41/11در سطح آلفای  ۶/۶۶4معنیدار است.
این یافته نشان میدهد که بین گروه آزمایش و گروه کنترل در خصوص حافظه عددی تفاوت
معنیداری وجود دارد و میانگین گروه آزمایش بهصورت معنیداری بیشتر از گروه کنترل است.
تفاوت میانگین گروه آزمایش با گروه کنترل در خصوص خودکارآمدی ریاضی با مقدار  ،F=8/88در
سطح آلفای  ۶/۶۶1معنیدار است .این یافته نشان میدهد که بین گروه آزمایش با گروه کنترل در
خصوص خود کارآمدی ریاضی تفاوت معنیداری وجود دارد و میانگین گروه آزمایش بهصورت
معنیداری بیشتر از گروه کنترل است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای شناختی -فراشناختی بر حل مسئله ،حافظه
عددی و خود کارآمدی ریاضی دانشآموزان انجام شد .نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای
شناختی و فرا شناختی بر حل مسئله ،حافظه عددی و خودکارآمدی ریاضی دانش آموزان اثر مثبت
دارد.
نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمرات حل مسئله گروه آزمایش با گروه کنترل
بهطور معناداری متفاوت است ()P=۶/۶۶4 ،F=11/۰3؛ و نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر با نتایج
بیات و همکار ( ،)1۶4۰هال ( 4333به نقل از ملکی ،)4989 ،باباخانی ( ،)1۶44پوته و همکار
( )1۶4۶و محمدی آریا و همکاران ( )4934همسو است .مطالعات ذکرشده نشان دادند که
مهارتهای شناختی و فراشناختی میتواند بر حل مسئله تأثیر مثبت داشته باشد .در تبیین این
یافته میتوان گفت که وقتی دانش آموزان این مهارتها را میآموزند .میتوانند بهطور هدفمند با
موضوع برخورد کنند و راهبردهای مناسب یادگیری را در حل مسئله بهکارگیرند؛ و برحسب ضرورت
راهبردهای خود را تغییر دهند؛ و در نتیجه بهطور مؤثری مسائل را حل کنند.
ب رای آزمون فرضیه دوم مطالعه حاضر مبنی بر وجود تفاوت بین میانگین خودکارآمدی ریاضیات
دانش آموزان شرکتکننده در گروه آزمایش و کنترل از تحلیل کوواریانس استفاده شد .نتایج حاکی
از تفاوت معنادار بین گروههای آزمایش و کنترل بود ( .)P=۶/۶۶1 ،F=8/88این یافته با نتایج
مطالعات نصرالهیان مجرد و همکاران ( ،)1۶49ون جفر و همکار ( )1۶4۶و آزوی ( ،)1۶4۶یتاال و
همکار ( ،)1۶۶3رستگار و همکاران ( )1۶4۶همسو است .نصرالهیان مجرد و همکاران ( )1۶49نیز
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آزوی1

آموزش راهبردهای شناختی را بر خود کارآمدی مؤثر میدانند .ون جفر و مود اب )1۶4۶( 4و
( ) 1۶4۶ضمن اشاره به اهمیت فراشناخت و خود کارآمدی ریاضی ،اشاره میکنند که یادگیری
ریاضی ،تمرکز بر تمام سطوح آموزشی است و ریاضیات حتی چگونگی تفکر در حل مسائل را شامل
میشود .در تبیین این یافته می توان توضیح داد که وقتی دانش آموزان با راهبردهای شناختی و
فراشناختی آشنا میشوند ،میتوانند زمان الزم برای یادگیری را مدیریت کنند ،با استفاده از
راهبردهای شناختی مطالب را بهتر به خاطر بسپارند ،برای مطالعه و یادگیری هدفمند عمل کنند و
این احساس را به دست آورند که میتوانند ریاضیات را یاد بگیرند .در نتیجه موفق میشوند تا نتایج
بهتری در امتحانات کسب کنند و احساس شایستگی بیشتری میکنند و خودکارآمدی باالتری را
بهدست آورند که این خود میتواند بر موفقیتهای بیشتر دانش آموزان مؤثر باشد.
نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش مبنی بر تفاوت میانگین نمرات حافظه عددی گروهای آزمایش
و کنترل نشان داد که این تفاوت معنیدار است .)P= ۶/۶۶4 ،F=41/11( .این یافته با نتایج برخی
مطالعات همسو است ازجمله مطالعات هاک و تچنچر ( ،)1۶41مهاجر ( ،)4987قربانعلی نژاد
( .)4981در تبیین این نتایج میتوان گفت؛ با توجه به اینکه راهبردهای شناختی شامل حافظه،
تو جه و دریافت ،نگهداری و پردازش اطالعات و راهبردهای فراشناختی شامل کنشهای ناظر بر این
عناصر هستند ،آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث میشود که فرد بتواند تمام
کنشها ی درگیر در یک عمل شناختی از ابتدا تا انتها را تحت نظر بگیرد و جریان یادگیری خود را
بهگونهای هدایت کند که بهرهوری فرایندهای ذهنیاش نسبت به زمان و منابع در دسترس افزایش
یابد (کرمی و همکاران.)4931 ،
در تمام پژوهشهای اشارهشده ،اثربخشی راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کارکردهای
حافظه ،حل مسئله و انعطافپذیری شناختی مورد تأیید قرارگرفته است .بهاینترتیب ،دور از ذهن
نیست که چنین آموزشهایی عملکرد دانشآموزان را تحت تأثیر قرار میدهند؛ بنابراین ،میتوان
بهبود کارکردهای تحصیلی دانش آموزان در زمینه ریاضی را نیز در نتیجه چنین آموزشهایی
پیشبینی نمود.
با توجه به اینکه مطالعه حاضر برای دانش آموزان دختر ششم ابتدایی ناحیه یک شهر ارومیه اجرا
گردید ،لذا تعمیم نتایج به دانشآموزان پسر و مقاطع تحصیلی دیگر با محدودیت روبهروست.
همچنین عدم توانایی در محرکهای مزاحم ازجمله سروصدا در برگزاری آزمون حافظه عددی
محدودیت دیگر مطالعه حاضر است با توجه به محدودیتهای ذکرشده پیشنهاد میشود مطالعات
مشابهی برای دانش آموزان پسر و دانش آموزان مقاطع تحصیلی متفاوت انجام گیرد؛ و نیز پیشنهاد

1. Wan Jaafar & Mohd Ayub
2. Ozsoy
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میشود در مطالعات مشابه از مکانهایی برای اجرای آزمون حافظه استفاده شود که برای کنترل
سروصدا عایقبندی شده باشد.
آموزشوپرورش میتوانند از یافتههای این پژوهش در طراحی و ارائه برنامههای آموزشی مناسب
خصوصاً در تدوین کتب درسی برای دانش آموزان کمتوان ذهنی از راهبردهایی مانند برجسته کردن
متون ،داخل کادر گذاشتن مطالب مهم و یا مورب کردن آنها استفاده نمایند.
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