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فالح1

چكيده
مطالعات نشان ميدهد كه انسان همواره در طول
تاريخ به انباشتن اطالعات و معلومات در حافظه كودكان
به عنوان يك اصل اساسي آموزش مورد توجه قرار ميداده
است .از اين جهت مهمترين ويژگي و امتياز كودكان بر
يكديگر داشتن قوه حافظه قوي براي حفظ اطالعات
معلومات بوده است در نتيجه به حافظه تأكيد ميشد .در
قرن نوزدهم اصالت اين نظريه مورد ترديد واقع گرديد
با اين حال امروزه هنوز اين نظريه در محيط آموزش و
پرورش سايه انداخته است.
روشهاي جديد آموزش و پرورش موجبات تغيير در
ماهيت آموزش و پرورش را فراهم كرده و آموزش از راه
حل مسأله و كسب تجربه منجر به تغيير در رفتار
يادگيرندگان ميشود.
در اين تحقيق روشهاي تدريس غالب (سخنراني،
پرسش و پاسخ ،حل مسأله و بحث گروهي) در نظام آموزشي
و اثر آن بر فراشناخت دانشآموزان مورد بررسي قرار
گرفته است.
اهداف كلي پژوهش بررسي اثر هر يك از الگوهاي
تدريس نامبرده بر فراشناخت دانشآموزان و ارائه
پيشنهادها و راهحلهايي جهت بهبود مسائل آموزشي و
پرورش به مسؤلين مربوطه ميباشد سؤالهاي تحقيق
عبارتند از:
-1آيا آموزش به روش سخنراني بر فراشناخت
دانشآموزان اثر دارد؟
 -2آموزش به روش حل مسأله بر فراشناخت
دانشآموزان اثر دارد؟
 -3آيا آموزش با روش پرسش و پاسخ در فراشناخت
يادگيرندگان تأثير دارد؟
 -4آيا آموزش با روش بحث گروهي در فراشناخت
دانشآموزان اثر دارد؟
1عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري
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 -5آيا بين اثر روشهاي تدريس فوق در فراشناخت
دانشآموزان تفاوت دارد؟
جامعه آماري در اين تحقيق كليه معلمان مدارس
متوسطه دخترانه شهرستان بهشهر اعم از زن و مرد
انتخاب شدند ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه 30
سؤالي محقق ساخته كه پايايي آن با استفاده از ضريب
آلفاي كرانباخ  %82به دست آمده است روش آماري از
نوع آمار توصيفي و آمار استنباطي آزمون  tتك متغير
و تحليل واريانس است نتايج به دست آمده از تحقيق به
شرح زير ميباشد.
آموزش به روش سخنراني در فراشناخت دانشآموزان
اثر ندارد ،آموزش با تأكيد بر حل مسأله بر فراشناخت
يادگيرندگان تأثير دارد .بحث گروهي و روش پرسش و
پاسخ نيز در فراشناخت دانشآموزان دوره متوسطه اثر
ً اثرگذاري هر يك از روشهاي فوق بر
دارد و نهايتا
فراشناخت متفاوت است.
كليد واژهها
الگوهاي تدريس ،شناخت ،فراشناخت ،روش سخنراني،
حل مسأله ،بحث گروهي و پرسش و پاسخ
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مقدمه
امروز،
پيچيده
و
متغير
دنياي
در
دانشآموزان اگر نتوانند آن چه را كه آموختهاند
در شرايط و موقعيتهاي جديد به كار ببرند
فعاليتهاي يادگيري امري عبث و بيهوده خواهد بود
و در حقيقت هيچ نوع يادگيري صورت نگرفته است.
توانايي درست انديشيدن ودرست به كار بردن
آموختهها فراشناخت نام دارد در واقع شناسايي آن
چه دانشآموز ميداند ،درك درست تكاليف يادگيري و
دانش و مهارت مورد نياز براي انجام آن چاالكي و
زرنگي در تشخيص نحوه استفاده از دانش خود در يك
موقعيت خاص ،پس هر چه دانشآموز آگاهي بيشتر
نسبت به فرآيندهاي فكري خود هنگام يادگيري
داشته باشد ،ميتواند كنترل بيشتي بر اهداف،
گرايشها و توجه خود داشته باشد (فرجامي.)1380 ،
از
فراگير
دانش
بر
فراشناخت
واژه
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فرآيندهاي شناختي خود و توانايي كنترل و نظارت
بر آن فرآيندها به عنوان تابعي از بازخورد
دريافت شده از نتايج يادگيري است لذا فراشناخت
از دو عنصر دانش و كنترل تشكيل شده است دانش
فراشناختي به باورها وادراكات فرد در يك موضوع
درسي يا يك تكليف يادگيري اطالق ميشود و كنترل
فراشناختي به تاكتيكهايي كه يك فرد براي تحقق
اهداف يادگيري خاص اعمال مي كند و سازماندهي،
نظارت و اصالح آن تاكتيكها براي اطمينان از مؤثر
بودن يادگيري اشاره دارد.
يكي از مفاهيم مرتبط با فراشناخت ،الگوي
تدريس ميباشد همه مربيان عليرغم تفاوت در الگوي
تدريس يك هدف مشترك دارند و آن هم اين است كه
دانشآموزان را به درك عميقي از مطالب نايل
سازند تا دانش حقايق و وقايع را با تفكر
انتقادي و خالق در هم آفريند (نيازآذري.)1382 ،
بيشتر يادگيرندگان فوق ،به طور فزاينده از
چگونه يادگيري خود ،گسترش ابزار يادگيري خود و
كنترل بر پيشرفت يادگيري خود ،آگاهند .نحوه
و درك آن چه كه
پاسخ شاگردان به تكليف
ميخوانند نمايشي است .برخي از شاگردان به طور
منفعل به كتابها يا ساير متون روي ميآورند.
آنها در هنگام كار با مطالب ،آن چه را كه به
ذهنشان بچسبد ميگيرند ولي در ساخت و دانش به
طور فعال شركت نميكنند .شاگردان ديگري هستند كه
ادراك خود را هوشيارانه با سازماندهي بر اطالعات
و مفهوم سازي مطالبي كه ميخوانند ميسازند.
ميتوان چنان تدريس كرد كه به طور مستمر
فرآيند «يادگيري نحوه يادگيري» را مورد توجه
قرار داده و در هنگام آموزش عالوه بر فرآيندهاي
تفكر ،نحوه استفاده از آن فرآيندها را براي
يادگيري مطالب ياد داد .با كشف الگوهاي تدريس
مناسب ميتوان به شاگردان كمك كرد تا ساختن دانش
را ياد بگيرند.
اين تحقيق به منظور بررسي اثر روشهاي
تدريس مناسب چهار روش سخنراني ،بحث گروهي ،حل
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مسأله و پرسش و پاسخ بر فراشناخت دانشآموزان
بنا شده است.
با توجه به مقدمه فوق سؤاالت اصلي اين
تحقيق عبارتند از:
-1آيا آموزش به روش سخنراني در فراشناخت
دانشآموزان اثر دارد؟
 -2آيا آموزش به روش حل مسأله در فراشناخت
دانشاموزان اثر دارد؟
 -3آيا آموزش به روش پرسش و پاسخ در فراشناخت
دانشآموزان اثر دارد؟
گروهي در فراشناخت
 -4آيا آموزش به روش بحث
دانشآموزان اثر دارد؟
 -5آيا اثر روشهاي تدريس فوق در فراشناخت
دانشآموزان تفاوت وجود دارد؟
روش سخنراني كه به انتقال اطالعات و
معلومات به صورت بيان شفاهي معلم و به صورت يك
طرفه ميپردازد روش بحث گروهي كه موجب شركت
فعاالنه دانشآموزان در فرآيند يادگيري و بيان
انديشه با داليل مستند و منطقي ميگردد ،روش حل
مسأله كه موجب ارائه فرضيهاي از سوي دانشآموزان
و آزمودن راهحلهاي گوناگون تا رسيدن به پاسخ
صحيح ميپردازند و روش پرسش و پاسخ كه موجب دادن
و بيان اظهار نظر از سوي معلم به
فرصت سؤال
شاگرد از طريق رد و بدل نمودن سؤالهاي گوناگون
ميگردد.
هر كدام به شكل متفاوتي به معلم در ايجاد
شرايط بهتر براي يادآوري مفاهيم گذشته و به
كارگيري آموختههاي دانشآموزان در شرايط يادگيري
كمك ميكند .سؤال اساسي محقق در بيان مسأله اين
است كه آيا الگوهاي تدريس فوق بر فراشناخت
دانش آموزان اثر دارد و اين اثر در كدام يك از
روشهاي تدريس بر فراشناخت دانشآموزان بيشتر
است؟
عليرغم شجره طوالني كه فراشناخت دارد واژه
فراشناخت بسيار جديد است و تا سال  1970اين واژه
به فرهنگ انگليسي وارد نشده بوده و همچنين اين
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واژه تا سال  1979در فرهنگ جامع ونوين و بستر هم
درج نگرديده بود .در فرهنگ فشرده روانشناسي
فراشناخت دانش يا آگاهي فرد نسبت به فرايندهاي
شناختي خويش تعريف شده است .به طور كل فراشناخت
تفكر درباره تفكر است.
فراشناخت نظارت فعال و تنظيم و سازماندهي
اين فرآيندها در ارتباط با دادهها و اهداف
شناختي است كه در خدمت برخي از اهداف عيني
ايجاد شدهاند.
فالول )1978( 1تأكيد ميكند كه مؤلفههاي
فراشناخت عبارت است از دانش درباره فرد ،كار و
راهبرد ولي مؤلفهةاي مورد تأييد براون طرح
ريزي ،نظارت و بازبيني است ( )1380بنابراين
مفهوم فراشناخت مشتمل بر دو مولفه است:
الف)آگاهي فرد از دانش خود و نقاط قوت و ضعف
خود ،باور نسبت به خود به عنوان يك فراگير و
ماهيت تكاليف و وظايف يادگيري ب) توانايي فرد
در تنظيم اعمال خود در كاربرد آن دانش (نياز
آذري.)1382 ،
هر چه دانشآموزان آگاهي بيشتر نسبت به
فرآيندهاي فكري خود هنگام يادگيري داشته باشند
ميتوانند كنترل بيشتري بر اهداف گرايشها و توجه
خود داشته باشند .خودآگاهي ،خود تنظيم كنندگي
را افزايش ميدهد اگر دانشآموزان از ميزان تعهد
و عدم تعهد خود در رسيدن به اهداف شدت و ضعف
تمايالت خود براي ادامه كار وميزان تمركز توجه
خود بر تكليف يادگيري آگاه باشند ميتوانند
تعهد ،تمايالت و توجه خود را تنظيم كنند .براي
مثال اگر دانشآموزان از عدمتعهد خودنسبت به
انجام يك كار پژوهشي درازمدت آگاه باشند متوجه
ميشود در انجام كار تعلل كردهاند و مادامي كه
از تعلل خود آگاه ميباشند نميتوانند از طريق
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تدوين طرحهايي انجام تكليف مورد نظر را كنترل
كنند (سيف.)1380 ،
گولن )1991( 1فراشناخت را توانايي تفكر
منطقي درباره فكر ،زبان ،يادگيري و تنظيم
يادگيري تعريف كرده است.
از نظر كورتز )1990( 2فراشناخت ،دانستن اين
موضوع است كه چه موقع ،كجا و چرا استراتژيهاي
خاص استفاده ميشوند.
در زبان عاميان ،شناخت به معناي دانستن
است اما در روانشناسي به معناي جريانهاي فكري و
يادگيري و نحوه سازماندهي ،ذخيره و به كارگيري
اطالعات است.
هيلگارد ( )1987تمام فعاليتهاي ذهني اعم از
دقت و ادراك ونيز جريانهاي فكري عالي مانند
تفكر خالق به كارگيري زبان و شكلهاي مختلف حل
مسأله را در حيطه روانشناسي شناختي ميداند
(برالينر گيج .)1374 ،شناخت به عمليات ذهني،
پردازشها و سازه ها توجه دارد اما در فراشناخت،
فراگير تالش ميكند تا از نظام شناختي خود آگاه
شود راههاي از بين بردن موانع يادگيري را جستجو
كند  ،شيوههاي مطلوب يادگيري را پيريزي كند و
خودتنظيم كنندگي همه جانبه داشته باشد (آقازاده
واحديان . ) 1377 ،در نظريه روانشناختي ،جريان
شناخت عبارت است از دريافت پردازش ،نگهداري و
انتقال اطالعات  .به اين اعتبار فراشناخت
فعاليتي است كه كنشهاي مربوط به اين چهار عنصر
را در بر ميگيرد و بر آنها نظارت تام دارد و
لذا بايد فراگيران را در روش دريافت ،پردازش،
نگهداري و انتقال درست اطالعات ياري دارد (فضلي
خاني .)1378 ،فراشناخت داراي دو جنبه است :دانش
و كنترل خود ،دانش و كنترل فرآيند.
دانش و كنترل خود :هر فردي كه درگير يك
تكليف يادگيري ميشود بايد نسبت به خود شناخت
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داشته باشد يعني از تواناييها و محدوديتهايش
آگاه باشد و رفتارش را بر اساس اين دانش و
آگاهي كنترل نمايد.
الف) تعهد :تعهد در انجام كاري فرد را در
تحقق هدفهاي واال كمك ميكند لذا يادگيرنده بايد
بداند نسبت به انجام كاري يا مطالب مورد
يادگيري تعهد داشته باشد .تعهد يك قضيه مبتني
بر شانس و تصادف نيست .همه مردم اين قدرت و
توان را دارند كه در هر زمان ايجاد تعهد
نمايند.
احقر به نقل از بالسي و اورسيك ميگويد:
«تعهد يك تصميم است ،تصميم براي به كار
بردن انرژي در يك تكليف يا كار (»)1382
ب) نگرش :هنگامي كه به انجام تكاليف
ً وابسته به سطح
ميپردازيم طرز برخورد ما دقيقا
تعهد ماست .معلمان ميتوانند گرايشها را در
دانشآموزان به وجود آورده و آنها را بپرورانند:
با پشتكار باشيد. بكوشيد فراتر از آنچه كه فكر ميكنيد در توانشماست كار كنيد.
 از وجود منابعي كه در اطراف شماست آگاه باشيدو از آنها سود ببريد.
 از شكست يا عدم موفقيت درس بگيريد( .مارزينوو ديگران،مترجم احقر.)1380 ،
ج) دقت :آخرين مرحله نظمبخشي در فراشناخت
آگاه بودن و كنترل سطح توجه و دقت است .دقت دو
نوع است دقت غيرارادي كه انعكاسي است و يك
واكنش است هنگامي كه طبق دقت غيرارادي عمل
ميكنيم به غير عاديترين انگيزهاي كه بيشترين
شدت را دارد و بيشتر فعال است تا منفعل.
دانشآموزان بايد اين درك را داشته باشند كه
تكاليف متفاوت نياز به سطوح متفاوتي از دقت
دارد.
دانش و كنترل فرآيند
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الف) دانش اخباري :كه مبتني بر واقعيات
است .وقتي شما از يك اخباري خبر داريد آن را
ميدانيد .سؤاالت زير دانشآموزا را با دانش
اخباري آشنا ميكند.
ً درك كنيم؟
چه چيزي را واقعا ايدهها و واژههاي كليدي كدامند؟ چه چيزي را از قبل ميدانيم؟ و چه چيزي راهنوز بايد درك كنيم؟
ب) دانش رويهاي :دانش رويهاي ،دانش چگونگي
انجام دادن تكاليف و نحوه اجراي يك فرآيند است.
ج) دانش زمينهاي :به داشتن مواردي داللت
دارد كه چه موقع بايد يك مهارت و يا راهبرد را
در مقابل با مهارت وراهبرد ديگر به كار گرفت.
داشتن اين كه چرا يك روش براي حل مسأله بهتر و
كارآمدتر از روش ديگر است و اين كه چرا وتحت چه
شرايطي يك روش موثر است نمونههايي از دانش
زمينهاي است.
كنترل اجرايي رفتار :كنترل اجرايي رفتار
دومين جنبه فراشناخت مربوط به فرآيند شامل ارزش
سنجي برنامهريزي و تنظيم و بازنگري است ارزش
سنجي شامل ارزيابي وضع موجود دانش يعني سنجيدن
وضع روحي و ذهني يعني دانشآموز ميزان درك و فهم
خود را ميسنجد.
برنامهريزي به انتخاب آگاهانه و هدفمند
راهبردها به منظور تحقق بخشيدن اهداف يادگيري
خاص ميباشد تنظيم شامل كنترل پيشرفت در حين
انجام كار ميباشد قصور درنظم بخشيدن پيروي
كوركورانه از قانون است.
بازنگري بر اين موضوع داللت دارد كه بر
اساس اطالعات به دست آمده از تنظيم و ارزش سنجي
ممكن است روش مورد استفاده در انجام وظيفه را
تغيير دهيم.
-1روش پرسش و پاسخ :دراين روش معلم
دانشآموز را از طريق پرسش به انديشه و تفكر
درباره مفهومي تازه يا بيان مطلبي خاص ترغيب
ميكند تا با كوششهاي ذهني از معلوم به مجهول
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برسد .به سخن ديگر هنگامي كه معلم قصد دارد
مطلب يا مفهوم جديدي را در كالس درس مطرح سازد
با طرح مجموعه سؤاالت سنجيده و حساب شده فعاليت
ً
ذهني يادگيرنده را در جهتي قرار ميدهد كه شخصا
به كشف مفهوم مورد نظر نايل آيد (وكيليان،
.)1385
هدف از روش پرسش و پاسخ را ميتوان به صورت
زير خالصه كرد.
الف) تحريك انديشهها ب)استفاده از تجارب و
دانستهها ج) تشخيص توانائيها و عالئق د) ترغيب
به مطالعه و تفكر ه) تقويت قدرت قضاوت و سنجش
(همان منبع).
انواع پرسشها ميتواند به صورت يادآوري و
بازشناسي اطالعات ،مقايسهاي ،انتخابي علت و
معلولي ،توضيحي ،سؤال براي خالصه كردن ،سؤال
براي ذكر مثال ،تجزيهاي ،سؤال براي طبقهبندي،
سؤال براي نتيجهگيري باشد.
-2روش سخنراني :اين روش رايجترين شيوه
تدريس به شمار ميرود كه در آن معلم بر بيان
شفاهي مفاهيم و توضيح و تشريح قسمتهاي مختلف
درس اقدام كرده و دانشآموز نقش گيرنده پيام را
ايفا ميكند.
پژوهشهاي انجام شده نشان دادند كه يك ششم
تا يك پنجم تمامي وقت درسي كالسها صرف سخنراني
معلمان ميشود (دول فولك.)1987 ،
ويژگي مهم اين روش اموزشي آن است كه بيشتر
فعاليتهاي آموزشي معلم جنبه كالمي دارد (سيف،
 .)1378در استفاده از اين روش بايد اصول بيان و
خطا به مانند فصاحت ،بالغت ،تناسب آهنگ و تن صدا
تنوع در گفتار و حفظ ارتباط فكري و عاطفي با
دانشآموز در زمان ارائه مطالب مورد توجه قرار
گيرد.
روش سخنراني در موارد زير از اهميت ويژهاي
برخوردار است:
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-1به هنگام شروع درس و ايجاد آمادگي ذهني
در دانشآموزان
رغبت
و
كنجكاوي
برانگيختن
براي
-2
دانشآموزان
 -3به وقت ارتباط دادن موضوع جديد به
مطالب گذشته
 -4استفاده از روشهاي ديگر امكان پذير
نباشد
 -5هدف اصلي آموزش انتقال اطالعات و
معلومات باشد
 -6در صورتي كه تعداد مخاطبين زياد باشد.
 -7توضيح و تشريح مطالب مشكل و پيچيده.
براي
مهم
شخصي
تجربيات
بيان
-8
يادگيرندگان
.3روش حل مسأله :عاليترين هدف آموزش و
پرورش در تمامي سطوح تحصيلي ،ايجاد توانايي در
حل مسأله و خالقيت در يادگيرندگان است از اين
طريق ميتوان دانشآموزان را در برخورد با موقعيت
جديد و شرايط در حال تغيير زندگي اجتماعي آماده
كرد.
تعريف حل مسأله :جان ديويي روش حل مسأله
را به عنوان روش تحقيق مشخص ساخت روش علمي يا
تحقيق وقتي شروع ميشود كه فرد در اثر برخورد با
پديدهها در موقعيتي نامعين ،مبهم و گيجكننده
قرار گيرد .اين موقعيت وقتي به وجود ميآيد كه
فرد نتواند از تجربيات گذشته خود در آن لحظه
براي حل مسأله استفاده كند (شريعتمداري.)1385 ،
مورگان و همكاران گفتهاند به طور كلي
مسأله عبارت است از تعارض يا تفاوت بين يك
موقعيت موجود و موقعيت ديگري كه ما ميخواهيم
ايجاد كنيم( .سيف.)1370 ،
در الگوي حل مسأله ،فراگيرنده فعال است و
در طراحي و اجراي برنامه سهيم و شريك است در
حين آموختن احساس مسؤليت بيشتري ميكند و رضايت
خاطر بيشتري به دست ميآورد از سوي ديگر ارتباط
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مراحل الگوي حل مسأله:
الف) طرح مسأله يا بازنمايي مشكل :فرآيند
حل مسأله با طرح يا بازنمايي مسأله آغاز ميشود.
انتخاب مسأله مناسب براي شروع تدريس يكي از
مهمترين مراحل انجام كار به شمار ميرود.
منظور اين است كه تا شاگرد به مسألهاي
برخورد نكند فكر خود را به كار نمياندازد
بنابراين در موقع بررسي مطالب علمي ابتدا بايد
مسألهاي برخورد نكند فكر خود را به كار
نمياندازد بنابراين در موقع بررسي مطالب علمي
ابتدا بايد مسألهاي طرح نمود و آن را در چند
جمله بيان كرد.
ب) جمعآوري اطالعات :شاگرد پس از روشن شدن
مسأله و تعريف آن بايد به جمعآوري اطالعات و
مدارك بپردازد و آنها را براي حل مسأله سازمان
دهد .مدارك و اطالعات بايد با مسأله مورد بحث
مربوط باشد و معلم بايد در جمع آوري مدارك و
اطالعات به دانشآموزان كمك كند.
ج) ارائه فرضيه :منظور از فرضيه پيشبيني
راه حلهاي احتمالي و موقتي براي حل مسأله است در
اين جا شاگرد بايد فكر خود را به كار اندازد و
به تفكر بپردازد .او بايد با در نظر گرفتن چند
راهحل ممكن براي ادامه فعاليت خود نتايج هر يك
از آنها را مد نظر قرار ميدهد .بديهي است كه در
هيچ يك از آنها اتخاذ نتيجه قطعي نيست.
د)آزمايش فرضيه :قدم چهارم بررسي و آزمايش
راهحل است در اين جا شاگرد راهحل موقتي را از
طريق خاصي مورد آزمايش قرار داده تا صحت و
اعتبار نسبي آن معلوم گردد .به عبارت ديگر براي
قبول يا رد فرضيه بايد آن را بيازماييم براي
آزمايش فرضيه شاگرد بايد اطالعات و شواهد موجود
را تحليل كند و قالبهاي فكري ،تفاوتها و
سال چهارم -
شماره – 15
تابستان 87

167

بررسي اثر الگوهـاي تدريس بر فراشناخت دانشآموزان...

پژوهشه
اي
تربيتي
168

تشابههايي كه در ميان شواهد به پذيرش و يا رد
فرضيه منجر ميشوند مشخص نمايد.
نتيجهگيري و تعميم :در نهايت شاگرد يا
محقق در سايه فرضيه انتخاب شده اموري را
استنتاج ميكند و آنها را تعميم ميدهد.
 )4روش بحث گروهي :اين روش گفتگوي سنجيده،
منظم درباره موضوع مورد نظر و روشي است كه بر
اساس آن بحث و گفتگوي فردي و گروهي تنظيم
ميشود .فراگيرندگان امكان بحث و تبادل نظر در
ارتباط با موضوع را به دست ميآورند و در آن
مورد بحث ميكنند از اين طريق ارتباط و تبادل
تجربيات ،قدرت كالم و بداعت آنها را تقويت
ميكنند.
برخالف روش سخنراني كه در آن فعاليت كالمي
گروهي
بحث
است در
معلم
عهده
ً بر
عمدتا
دانشآموزان در فعاليت كالمي به طور فعال شركت
ميكنند .اين روش براي تحقق يافتن هدفهاي آموزشي
در تقويت تحمل و بردباري و در برخورد با عقايد
ديگران بهترين روش است (سيف.)1378 ،
بحث گروهي ماهيتي مشورتي داشته و از اصول
دموكراسي پيروي ميكند و شرايط مناسبي است كهاز
طريق آن افراد از نقطه نظرات تجربي واستدالل
عقالني يكديگر آگاه شده و مشاركت جمعي براي كسب
دارند
فعال
شركت
مسأله
حل
يا
اطالعات
(سليمانپور)1383 ،
يادگيرندگان از طريق همكاري در تفكر،
مقابله انديشهها ،ارائه پيشنهادهاي مختلف و
ارزيابي توضيحات و تبينيات مختلف به فهم بيشتر
امور و توفيق مييابند( .وول فولك.)1987 ،
«گيج و برالينر» عقيده دارند كه روش بحث
گروهي همان امتيازهاي روش اكتشافي را دارد.
عالوه بر آن به دانشآموزان كمك ميكند از راه
تمرين ،استفاده از زبان ونحوه ابراز عقايد ،خود
را بيازمايند .روش مباحثهاي يك روش قديمي است
كه همواره بر تجزيه و تحليل مطالب و موضوعات و
بسط و گسترش آنها به كار رفته است و روش فعال
سال چهارم-
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به حساب ميآيد (فضليخاني.)1380 ،
چه كساني در بحث گروهي شركت ميكنند؟
)1مربي يا معلم به عنوان هدايت كننده روش بحث
گروهي
 )2انتخاب يك دانشآموز به عنوان منشي تا
تصميمات و نتايج مهم بحث را يادداشت نمايد.
 )3دانشآموزان كه شركت كنندگان اصلي بحث هستند
كه به موضوع عالقمند باشد و در بحث فعاالنه شركت
كند.
)4شخص مطلع يا ميهمان :اگر موضوع بحث نياز به
اطالعات تخصصي و فني داشته باشد فرد مطلع در بحث
با قرار قبلي شركت ميكند.
 ) 5ناظر يا ارزياب :در بحث گروهي يك نفر به
عنوان ناظر شركت ميكند تا جريان بحث را مشاهده
و انتقادات خود را در مورد چگونگي بحث يادداشت
مينمايد.
براون و پالينسكار ( )1984در يكي از
پژوهشهاي خود ،پس از آن كه دانشآموزان سؤالهاي
مربوط به خواندن و فهميدن را درست جواب دادند،
بازخوردهاي اصالحي فراوان به آنان دادند و آنان
را براي پاسخهاي درستشان تشويق كردند ،همچنين
به آنها ياد دادند كه چگونه پاسخهاي غلط خود را
اصالح كنند بعد به اين دانشآموزان راهبردهاي
صحيح مطالعه آموزش داده شد از جمله بازگويي
انديشههاي مهم مطلب خواندني به زبان خود،
دستهبندي اطالعات ،پيشبيني سؤالهايي كه ممكن بود
درباره مطلب خواندني پرسيده شوند روشن ساختن
نكات مبهم و نحوه حل كردن مسايل خودشان يعني به
آنها مهارتهاي فراشناختي آموزش داده شد تا
هنگام يادگيري مورد استفاده قرار گيرد سپس
نتايج مجدد اين پژوهش نشان داد كه اين آموزشها
هم يادگيري و هم سرعت انتقال يادگيري را افزايش
ميدهد.
براون پالينسكار ( )1998در پژوهش ديگري كه
براي نشان دادن تأثير آموزش مهارتهاي يادگيري
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يا راهبردهاي فردشناختي در بهبود كيفيت خواندن
و فهميدن دانشآموزان دوره اول تحصيالت متوسطه
هوش
انجام دادند .تعدادي دانشآموز داراي
پايينتر از متوسط و نمرههاي آزمون خواندن و
فهميدن بسيار پايين را مورد آزمايش قرار دادند.
اين دانشآموزان فقط ميتوانستند كلمات را
روخواني كنند اما قادر به درك مطالبي كه
مهارتهاي
آموزش
از
پس
نبودند.
خواندند
فراشناختي هم سطح يادگيري و هم ميزان انتقال
يادگيري در آنها افزايش يافت.
فرگوسن ( )2001در تحقيقي تحت عنوان بررسي
آموزش راهبردهاي شناختي بر درك مطلب دانشآموزان
كالس ششم در طول  10هفته به اين نتيجه رسيد كه
آموزش راهبردهاي شناختي به انضمام راهبردهاي
ارزيابي و تعيين هدف همراه با راهبرد خالصه كردن
در افزايش درك مطلب نسبت به راهبرد خالصه كردن
تنها ،بسيار مؤثرتر است.
ابراهيمي قوام آبادي در سال  1377در پژوهشي
راهبردهاي
آموزش
كه
رسيد
نتيجه
اين
به
فراشناختي ،عالوه بر درك مطلب ،سرعت يادگيري،
خودپنداره يا مفهوم خود تحصيلي ،برنامهريزي و
تنظيم وقت وحل مسأله را در دانشآموزان افزايش
ميدهد.
آوانسيان ( )1377نقش آموزش فراشناختي رابر
دانشآموزان روزانه مدارس دوره راهنمايي مورد
مطالعه قرار داد .نتايج اين پژوهشها نشان داد
كه آموزش راهبردهاي فراشناختي هم درك مطلب و هم
سرعت يادگيري دانشآموزان را افزايش ميدهد.
(پاكدامن)1379 ،
فهيم زاده ( )1381در پژوهشي تأثير آموزش
راهبردهاي فراشناختي بر خالقيت دانشآموزان را
بررسي و به اين نتيجه رسيد كه آموزش راهبردهاي
فراشناختي تأثيرات مثبت متعددي بر عملكرد
دانشآموزان (پيشرفت تحصيلي ،درك مطلب و خالقيت و
 )...دارد.
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ساالري فر ( )1377درمورد نقش دانش فراشناختي
در عملكرد حل مسأله و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان
دوره راهنمايي پرداخت نتايج نشان داد كه حل
مسأله با دانش فراشناختي مرتبط است .هر قدر
دانش فراشناخيت افزايش يابد عملكرد حل مسأله
بهتر شده و پيشرفت تحصيلي افزايش مييابد.
روش
اين تحقيق توصيفي از نوع زمينهيابي است و
تحقيق زمينهيابي آن چه هست يعني وضعيت موجود را
مورد بررسي قرار ميدهد.
جامعه آماري مورد پژوهش شامل كليه معلمان
مدارس متوسطه دخترانه اعم از زن ومرد شهرستان
بهشهر به تعداد  250دبير در  21مدرسه ميباشد.
حجم نمونه آماري بر اساس بهرهگيري از جدول
كرجسي و مورگان  150نفر ميباشد كه به صورت
تصادفي ساده انتخاب شدهاند.
در اين تحقيق به منظور جمعآوري دادهها از
ابزار پرسشنامه از نوع بسته پاسخ استفاده شده
است.
در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل اطالعات
از دو روش آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده
است .به ويژه در آمار استنباطي از آزمون  tو
آزمون تحليل واريانس استفاده شده است.
يافتهها
سؤال ويژه شماره  :1آيا آموزش به
سخنراني بر فراشناخت دانشآموزان اثر دارد؟

2/5

0/95

000

155

-28/533

T
جدول

N

1/96

156

روش
سخنرا
ني
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1/6

MO

P<0/05

جدول شماره 1
T
Sig
محاسبه
Df
)(2-tailed
شده

روش
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تجزيه و تحليل دادهها بر اساس آزمون  tتك
متغير نشان ميدهد كه در سطح احتمال  %95ودرجه
آزادي ( t=28/533.155محاسبه شده) از  t=1/96بزرگتر
است يعني رابطه معناداري بين يافتههاي تحقيق
محاسبه
به
توجه
با
همچنين
وجوددارد.
ميانگينها ) ( =1/6 < M0=2/5ميانگين نگرش از
ميانگين طبقات كوچكتر است يعني آموزش به روش
سخنراني بر فراشناخت دانشآموزان تأثير كمي
دارد.
سؤال ويژه شماره  :2آيا آموزش به روش حل
مسأله بر فراشناخت دانشآموزان اثر دارد؟

3/6

MO

P<0/05

2/5

0/95

جدول شماره 2
T
Sig
محاسبه
Df
)(2-tailed
شده
000

155

49/59

T
جدول

N

1/96

156

روش
حل
مسأله

با توجه به تجزيه و تحليل دادهها در سطح
احتمال ( t=49/59 ، df=155 ،0/95محاسبه شده) از t
جدول بزرگتر است و همچنين با توجه به محاسبه
) ( =3/6 < M0=2/5ميانگين نگرش از
ميانگينها
ميانگين طبقات بزرگتر است يعني آموزش به روش حل
مسأله بر فراشناخت دانشآموزان اثر دارد.
سؤال ويژه شماره  :3آيا آموزش به روش بحث
گروهي بر فراشناخت دانشآموزان اثر دارد؟

/84
3

پژوهشه
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تربيتي
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MO

P<0/05

2/5

0/95

جدول شماره 3
T
Sig
محاسبه
Df
)(2-tailed
شده
000

155

44/129

T
جدول

N

1/96

156

روش
بحث
گروهي

تجزيه و تحليل دادهها بر طبق جدول فوق
، df=155 ،و بر
نشان ميدهد كه در سطح =0/95
حسب آزمون  tتك متغير  t=44/12از  t=1/94بزرگتر
است و همچنين با توجه به اين كه ميانگين نگرش
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 =3/54ميانگين نگرش از ميانگين طبقات m0 =2/5
بزرگتر است يعني آموزش به روش بحث گروهي بر
فراشناخت دانشآموزان اثر دارد.
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سؤال ويژه شماره  :4آيا آموزش به روش پرسش
و پاسخ بر فراشناخت دانشآموزان اثر دارد؟

/62
3

MO

P<0/05

2/5

0/95

جدول شماره 4
T
Sig
محاسبه
Df
)(2-tailed
شده
000

31/29

155

T
جدول

N

1/94

156

روش
پرسش
و
پاسخ

با توجه به جدول فوق در سطح احتمال  0/95و
درجه آزادي  155و برحسب آزمون tتك متغير t=31/29
(محاسبه شده) از  t=1/94بزرگتر است و همچنين با
توجه به اين كه ميانگين نگرش  =3/62از ميانگين
طبقات بزرگتر است پس آموزش به روش پرسش و پاسخ
بر فراشناخت اثر دارد.
سؤال ويژه شماره  :5آيا بين اثر گذاري هر
يك از روشهاي فوق بر فراشناخت دانشآموزان تفاوت
وجود دارد؟
جدول شماره 5
Std
Deviation
2/798
2/220

Mean

Maximum

Minimum

N

11/11
28/81

21
32

7
20

156
156

2/373

28/38

32

19

156

2/553

23/90

28

16

156
156
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جدول شماره 6
Sum of
Mean
Df
F
Sig
Squares
Square
000

12/501

1/431

3

4.292

114

620

70.948

623

75.240

بين
گروهي
درون
گروهي
Total

نكته :براي تعيين اين كه آيا تفاوتي بين
ميانگينها وجود دارد يا خير از آزمون  fاستفاده
شده است.
چون  fمحاسبه شده بزرگتر از  fبحراني شده
است لذا بين ميانگينها تفاوت وجود دارد.
نكته :جهت تعيين اين كه بين كدام ميانگين
با ميانگينهاي ديگر تفاوت وجود دارد از آزمون
تعقيبي توكي استفاده شده است.
 Tokey hsdجدول شماره  :12ميانگين روش تدريس
95% confidence
Mean
St
 difference (Lنام روش )(iSig
Lower
d.error
Upper
)J
bound
حل مسأله
03830
000
-18876
-2874
-901
بحث گروهي
03830
003
-13507
-2337
-0341
پرسش و
03830 1.000
0978
-00092
-0996
پاسخ
سخنراني
18876
03830
000
0901
2874
بحث گروهي
05369
03830
499
1524
-0450
پرسش و
18784
03830
000
0892
2865
پاسخ
سخنراني
13507
03830
003
0364
2337
حل مسأله
05369
03830
499
0450
-1524
پرسش و
13416
03830
003
0355
2328
پاسخ
سخنراني
00092
03830 1.000
0996
-0978
حل مسأله
03830
000
-18784
-2865
-892
بحث گروهي
3830
003
-13416
-2328
-0355

نام
روش ()1

سخنراني

حل
مسأله

بحث
گروهي
پرسش
و پاسخ

پژوهشه
اي
تربيتي

مطابق جدول فوق در مقايسه ميانگينهاي
نتايج به دست آمده به صورت زير ميباشد:
و
 -1بين آموزش با روش سخنراني و روش پرسش
پاسخ تفاوت معنادار وجود ندارد.
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-2بين آموزش با روش حل مسأله و روش بحث گروهي
تفاوت معنادار وجود ندارد.
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بحث و نتيجهگيري
سؤال ويژه شماره  :1آيا آموزش به روش
سخنراني بر فراشناخت دانشآموزان اثر دارد؟
با توجه به تجزيه و تحليل توصيفي دادهها
كه در آن  94/4درصد از دبيران گزينههاي كم و
خيلي كم و  5/6درصد گزينههاي زياد و خيلي زياد
انتخاب كردهاند و با توجه به تجزيه و تحليل
استنباطي دادهها كه با استفاده از آزمون  tتك
متغير  t=28/533به دست آمده از  tجدول كوچكتر
بوده همچنين با توجه ) ( =1/6 < M0=2/5و در سطح
 =0/95و  df=155تفاوت معني داري بين ميانگينها
وجود دارد نتيجه ميگيريم كه آموزش به روش
سخنراني بر فراشناخت دانشآموزان اثر كمي دارد.
سؤال ويژه شماره  :2آيا آموزش به روش حل
مسأله بر فراشناخت دانشآموزان اثر دارد؟
با توجه به تجزيه و تحليل توصيفي دادهها
كه در آن دبيران  98/2درصد گزينه زياد و خيلي
زياد و  1/15درصدگزينههاي كم و خيلي كم انتخاب
به دست
كردهاند و با توجه به آمار استنباطي
آمده بر اساس آزمون  tتك متغير كه در اين
 t=49/599به دست آمده از  t =1/96بزرگتر بوده
همچنين با توجه به ) ( =3/6 < M0=2/5و در سطح =0/95
و  df=155تفاوت معنيداري بين ميانگينها وجود
دارد نتيجه ميگيريم كه آموزش به روش حل مسأله
بر فراشناخت دانشآموزان تأثير زيادي دارد.
همانطوري كه ساالري فر ( )1377در بررسي نقش اجزاي
دانش فراشناختي در عملكرد حل مسأله به نتايج
مشاهبي دست يافته است.
سؤال ويژه شماره  :3آيا آموزش به روش بحث
گروهي بر فراشناخت دانشآموزان اثر دارد؟
همانطور كه ازتجزيه وتحليل توصيفي دادهها
سال چهارم-
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بر ميآيد در اين سؤال  98/4درصد از دبيران
گزينههاي زياد و خيلي زياد و  1/5درصد از
دبيران گزينههاي كم و خيلي كم را انتخاب
كردهاند همچنين با توجه به آمار استنباطي كه
استفاده از آزمون  tتك متغير( )t=44/129از t=1/94
بزرگتر بوده و همچنين با توجه به )( =3/54 < M0=2/5
و در سطح  =0/95و  df=155تفاوت معني داري وجود
دارد
سؤال ويژه شماره  :4آيا آموزش به روش پرسش
و پاسخ بر فراشناخت دانشآموزان اثر دارد؟
با توجه به نتايج آماري توصيفي كه در آن
 94/1درصد از دبيران گزينههاي زياد و خيلي زياد
و  5/9درصد از دبيران گزينههاي كم و خيلي كم را
انتخاب كردهاند و با توجه به نتايج آمار
استنباطي كه بر اساس آزمون  tتك متغير()t=31/297
از  t=1/94بزرگتر بوده و همچنين با توجه به ( =3/62
) < M0=2/5و در سطح  =0/95و  df=155تفاوت معني
بين يافتههاي تحقيق وجود دارد نتيجه
داري
ميگيريم كه روش پرسش و پاسخ بر فراشناخت
دانشآموزان تأثير زيادي دارد.
سؤال ويژه شماره  :5آيا بين اثربخشي
روشهاي تدريس فوق بر فراشناخت دانشآموزان تفاوت
وجود دارد؟
با توجه به ميانگين روشهاي تدريس بر
فراشناخت شامل روش سخنراني ( ،)m=11/11روش حل
مسأله ( ،)m=28/81روش بحث گروهي( ،)m=28/38و روش
پرسش و پاسخ ( )m=23/90نتيجه مي گيريم كه روش
حل مسأله بيشترين تأثير و روش سخنراني كمترين
اثر را در فراشناخت دانشآموزان دارد و همانطور
كه از جدول  ANOVAبرميآيد چون  fمحاسبه شده
بزرگتر از  fبحراني ميباشد لذا بين ميانگينها
تفاوت وجود دارد.
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