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چکیده
پژوهش حاضر باهدف ارزیابی شایستگیهای فراشناختی دانشجویان رشته های علوم رفتاری دانشگاه تهران انجام شده است.
روش پژوهش با توجه به هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی  -پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش
حاضر شامل دانشجویان دانشکدههای پردیس علوم رفتاری دانشگاه تهران به تعداد  32111نفر است و تعداد  183نفر با
استفاده از روش نمونهگیری طبقهای متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدهاند .ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته
شایستگیهای فراشناختی دانشجویان بوده است .برای روایی ابزار از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شده است و مقدار جذر
میانگین مجذورات خطای تقریب برابر با  9 /910محاسبه شده است و نیز برای پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفادهشده
است و آلفای بهدستآمده برای کل مقیاس شایستگیهای فراشناختی  9 /0است .این پژوهش نشان داد متغیر شایستگیهای
فراشناختی دانشجویان شامل دو مؤلفه اصلی دانش فراشناختی و مهارتهای فراشناختی است و هرکدام از مؤلفهها نیز به زیر
مؤلفههایی تقسیم میشوند که برای دانش فراشناختی عبارت اند از :دانش مربوط به خود یادگیرنده یا دانش اخباری ،دانش
مربوط به موضوع یادگیری یا دانش رویه ای ،دانش مربوط به راهبردهای یادگیری یا دانش شرطی ،و برای مهارتهای
فراشناختی شامل :برنامه ریزی ،ارزشیابی و نظارت و نیز نظم دهی است .همچنین نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که
وضعیت مؤلفه دانش فراشناختی و زیر مؤلفههای :دانش م ربوط به خود یادگیرنده یا دانش اخباری و دانش مربوط به موضوع
یادگیری یا دانش رویه ای ،دانش مربوط به خود یادگیرنده یا دانش شرطی ،و همچنین مؤلفه مهارتهای فراشناختی و زیر
مؤلفههای :برنامهریزی و نظارت و ارزشیابی ،در سطح متوسط قرار دارد .ولی زیر مؤلفه نظم دهی در سطح زیر متوسط است و
درنهایت در ارزیابی کلی نتایج نشان داد وضعیت شایستگیهای فراشناختی دانشجویان در سطح متوسط است.

واژههای کلیدی :فراشناخت ،دانش فراشناختی ،مهارتهای فراشناختی ،شایستگیهای فراشناختی.
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مقدمه
یکی از مهمترین عوامل پیشرفتهای اج تماعی در زندگی انسان یادگیری است و یادگیری ضروریترین اسااس زنادگی انساان
است و میتوان گفت انسان محصول یادگیری خود است (کریمی .) 68- 60 :3186 ،همچنین یکی از نکات اساسی در آموزش
این است که فراگیران بیاموزند چطور یاد بگیرند ،چطور به خاطر بسپارند و چگونه مسئله حل کنند .به عالوه فراگیاران بایاد
مؤثرترین روشها و راهبردهای یادگیری را بدانند (سعید و مهرابی .) 3102 ،انباشتن حجم زیادی از اطالعات در ذهن فراگیار
ازنظاااار علماااای اعتبااااار چناااادانی ناااادارد ،بلکااااه آنچااااه مهاااام اساااات فرایناااادی از
آگاهی ،کنترل و نظارت فراگیر بر ذهن خود برای کسب دانش و یادگیری میباشد که این موضوع در حاوزه فراشاناخت قارار
دارد
(صفری و مرزوقی.) 3103 ،
فراشناخت توانایی یادگیرنده برای آگاهی از قابلیتهای شناختی و کاربرد این قابلیتها برای یادگیری است (اساچلیفر و دال ،
3

 .) 2990این پژوهش مقایسه شایستگیهای فراشناختی دانشجویان را که حیطه وسیعتری از دانش و مهارتهای فراشناختی را
شامل شده و نگاه جدیدی به مقوله فراشناخت دارد را بررسی میکند.
پرسش مهمی که برای بسیاری از روانشناسان شناختی مطرح بوده است این است کاه چارا برخای از افاراد مطالاب را بهتار از
دیگران یاد میگیرند و بهتر به خاطر میسپارند .پاسخ را در فرایندهای کنترل اجرایی که شامل دقت ،مرور ذهنی ،سازماندهی،
بسط دادن مطالب یا همان مهارتهای فراشناختی هستند میتوان یافت .چراکه این فرآیندها را میتوان بهطور ارادی و عمدی
برای نظمبخشی به شناخت بکار برد .ازآنجاکه افراد ازلحاظ دانش فراشناختی و مهارتهای فراشناختی باهم تفاوت دارند ازنظار
چگونگی و سرعت یادگیری با یکدیگر متفاوتاند (کریمی .) 319- 313 :3186 ،منطق زیر بنایی هر نوع آموزش رسمی ،ایان
فرض است که دانش ،مهارتها و نگرشهای کسبشده در محیط آموزشی به شکلی واضح در موقعیتها و زمانهاای دیگار در
آینده یادآوری شده و مورداستفاده قرار بگیرد (ماستاسوکا و همکاران  ،2933 ،2به نقل از درتاج و خانی .) 236 :3103 ،بسیاری
از صاحبنظران بر این عقیده هستند که هرگونه اصاالح در نظاام تربیتای مساتلزم در نظار گارفتن یافتاههای پژوهشهاای
فراشناختی و استفاده از آنها در برنامهریزی آموزشی است .مهارتهای فراشاناختی در اناواع فعالیتهاای شاناختی ،ازجملاه
ردوبدل کردن اطالعات بهصورت کالمی ،ترغیب کالمای ،درک و مفهاوم مطالاب ،ضارورت خوانادن ،نوشاتن ،توجاه ،ادراک،
حافظه ،فراگیری زبان ،حل مسئله ،شناخت اجتماعی و اشکال مختلف خودآموزشی و کنترل خود ،نقش مهمی ایفاا میکناد .
(مهرمحمدی.) 3183 ،
یکی از اساسی ترین فرایندهای هر نظام آموزشی ،نظام یادگیری و مطالعه اسات .مشاکالت نظامهاای آموزشای باهویژه مراکاز
آموزش عالی یا دانشگاهها ،در امر آموزش و یادگیری مداوم بسیار قابلتوجه است .نتایج پژوهشهای گوناگون نشاان میدهناد
که بسیاری از فراگیران دانشگاهها یادگیری مؤثر و پایدار نداشته اند که افت تحصیلی و مشکالت روانی و اجتماعی ناشای از آن
تهدیدی برای جامعه بشمار مای رود .یاادگیری ناکاارا افازون بار زیانهاای اقتصاادی ،مشاکالتی نظیار سارخوردگی ،کااهش
اعتمادبه نفس ،احساس حقارت ،افسردگی و درنتیجه عادم شاکوفایی کامال اساتعدادها و تواناییهاای فارد شکساتخورده در
تحصیل را در پی خواهد داشت .امروزه با توجه به تحوالت بسیار سریع دانش و تکنولوژی ابعاد تازهای به مسائل افزودهشده که
مسائل درسی و دانشگاهی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و دچار این چالشها شدهاند .در ایان میاان برناماه ریازان آموزشای
وظیفه دارند تا بامطالعه موضوعات مربوطه و به روز کردن محتواهای آموزشی نیازهای دانشجویان را برآورده سازند .از زمانی که
فراشناخت برای اولین بار مطرحشده بیش از  31سال می گذرد .پرواضح است در این برهه زمانی نوع ،تنوع و پیچیدگی مسائل
آموزشی بهشدت افزایش یافته و دیگر توجه به مقوله فراشناخت فقط زیر چتر راهبردهای فراشناختی کافی نیست و میطلبد به

1 Schleifer & Dull
2 Mastascusa & et al
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مقوله فراشناخت نگاه ژرفتری تحت شایستگیهای فراشناختی ،با تأکید بر این مسئله که در پژوهشهاای داخلای مطالعاهای
درزمینة شایستگیهای فراشناختی صورت نگرفته است ،صورت پذیرد.
در این پژوهش تالش شده است با توجه به اینکه درزمینه ارزیابی شایستگیهای فراشاناختی دانشاجویان در پاردیس علاوم
رفتاری دانشگاه تهران که شامل  7دانشاکده اسات پژوهشای انجامنشاده؛ باه معرفای و ارزیاابی شایساتگیهای فراشاناختی
دا نشجویان پردیس علوم رفتاری دانشگاه تهران ،پرداخته شود.
به طور ساده ،فراشناخت به شناخت ،شناخت به یا دانستن درباره دانستن گفته میشود .بهطور دقیقتر فراشناخت عبارت است
از دانش فرد درباره چگونگی یادگیری خودش (سیف.) 207 :3102 ،
فراشناخت به کنترل آگاهانه فعالیتهای شناختی گفته می شود .فراشناخت ،شناختی است ورای شناخت و تفکار عاادی و باه
آگاهی فرد از شناخت ،یادگیری و نحوه تفکر اطالق میشود (کدیور .) 201 :3102 ،درمجموع ،فراشناخت گسترهای از عوامل به
هم مرتبط را توصیف میکند و شامل هر نوع دانش یا فرایند شناختی است که در تفسیر ،بازبینی یا کنترل شناخت نقش دارند
(ولز ) 3001 ،3؛ بنابراین ،فراشناخت یک مدل شناختی است که در یک سطح باالتر فعالیت میکند و بر پایه نظارت و کنتارل
قرار دارد (افکلیدز  .) 2993 ،2فراشناخت ،یک مفهوم چندبعدی است که شامل دانش (باور ) ،پردازش و راهبردهایی میشود که
ارزیابی ،نظارت یا کنترل شناخت را بر عهدهدارند (اسپادا و همکاران .) 2997 ،1
در نظریه فالول  3درباره فراشناخت ،فراشناخت دارای دو بعد دانش فراشناختی و تجارب فراشناختی است .دانش فراشناختی ،به
معنای دانش و باورهای فرد درباره عوامل یا متغیرهای شناختی است که به طور متقابل باهم در تعاملاند .این متغیرها عبارتاند
از :مقوله شخص ،مقوله تکلیف و مقوله راهبرد .بعد دوم فراشناخت ،تجارب فراشناختی است که احساس فرد درباره درک و فهم
پدیده هاست .البته بعدها فالول این بعد را نظارت و خودتنظیمی شناختی نامید که حاصل تعامل چهار مت غیر است.
دومین مدل فراشناخت توسط براون  ) 3087 ( 1طراحیشده که در آن نیز دو بعد برای فراشناخت فرض شاده اسات :داناش از
شناخت و تنظیم شناخت .به عقیده براون مؤلفه دانش دارای سه سطح است :دانش اخباری ،دانش فرایندی و دانش وضاعیتی.
بعد دوم یعنی تنظیم شناخت ،به آن دسته از فعالیتهای فراشناختی اشاره دارد که به تفکر و یادگیری شخص کمک میکنند.
تنظیم فراشناختی از طریق مهارتهایی صورت می گیرد که مقیاسی برای نیل به یادگیری خاودتنظیم اسات و شاامل مهاارت
برنامهریزی ،نظارت و ارزیابی است (الینورا  .) 2991 ،6براون ( ) 3087فراشناخت را به دو صورت معرفی کرده است ) 3 :آگاهی ما از
فعالیتها یا فرا یندهای شناختی خودمان و  ) 2روشهای مورداستفاده ما برای تنظیم فرا یندهای شناختیمان برای رسایدن باه
هدفهای یادگیری  .به سخن د یگر فراشناخت از یکسو شامل دانش روشها و فرا ینادهای یاادگیری و از ساوی د یگار شاامل
روشهای نظارت و کنترل بر یادگیری است .بخش نخست تعریف باال به آگاهی یادگیرناده از نحاوه تأثیرگاذاری داناش او بار
عملکردش اشاره دارد .دومین بخش تعریف فراشناخت ،یعنی کنترل و نظم دهی شناخت ،بادین معناسات کاه یادگیرنادگان
میتوانند از ا ین دانش فراشناختی برای نظم دادن و هدایت کردن روشهای یادگیری خود استفاده کنند ( نیاز آذری.) 3182 ،
درمجموع هر دو مدل ،فراشناخت را دارای دو بعد می دانند که با یکدیگر تعامل دارند و بر هم تأثیر میگذارند .نتایج تحقیقاات
نشان دادهاند که با افزایش دانش فراشناختی افراد ،توانایی آنها در تنظیم شناخت خود بهبود می یابد و ایان خاود  -تنظیمای
شناختی سبب پیشرفت یادگیری میشود (اسپرلینگ و همکارانش .) 2992 ،7
دانش فراشناختی به دانش و باورهایی که شخص دربارۀ منابع شناختی خود در یک حیطه ،ا ینکه چقادر خاوب در آن حیطاه
عمل میکند ،راهبردها و روشهای اکتشافی که میتواند استفاده کند ،و ماهیت آن حیطه دانش اشاره دارد (فالول.) 3087 ،
Wells
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دانش فراشناختی شامل سه نوع دانش است:
 .3دانش مربوط به خود یادگیرنده ،مانند آگاهی از رجحانها ،عالقهها عادتهای مطالعه ،هدفها و نقاط قوت و ضعف خودش
(سیف.) 207 :3102 ،
 . 2دانش مربوط به تکلیف یا موضوع یادگ یری از قبیل اطالعات مربوط به سطح دشاواری موضاوع یاادگیری و مقادار کوشاش
موردنیاز برای یادگیری آن (همان).
 . 1دانش مربوط به راهبردهای یادگیری و چگونگی استفاده درست از آنها (همان).
و نیز در برخی از منابع دانش فراشناختی شامل این موارد است:
 .3دانش اخباری :دانشی است که میتواند بیان شود ( معموالً با استفاده از کلماات ،از طریاق ساخنرانی ،کتابهاا ،نوشاتهها،
تبادالت کالمی ،زبان اشاره ،عالئم ریاضی و نظایر آنها).
 .2دانش رویهای :دانستن چگونه انجام دادن چیزی را دانش رویهای می گویند ،ماثالً دانساتن چگاونگی رانادن اتومبیال ،یاا
چگونگی انجام تقسیم کسرها و نظایر آنها دانش رویهای است.
 .1دانش شرطی :دانستن اینکه کی و چرا دانش اخباری و دانش رویهای خود را بکار ببریم ،دانش شرطی است .دانش شارطی
به ما امکان میدهد که بدانیم چه موقع مطلب یادگرفتنی را کلمه به کلمه بخوانیم و چه موقع از آن بگذریم (وولفولاک ،3
 ،2993به نقل از کریمی.) 312- 313 :3186،
تمایز اساسی بین دو جنبه فراشناخت که توسط بیشتر نظریهپردازان مطرحشده است ،داناش فراشاناختی و نظام فراشاناختی
است .دانش فراشناختی ،شامل اطالعاتی است که افراد درباره شناخت خودشان ،عوامل تکلیف ،راهبردهای یادگیری و چگونگی
تأثیر این عوامل بر شناختشان دارند و همچنین دانش فراشناختی ،معماوالً عقایاد و باورهاایی را کاه فارد در ماورد پاردازش
شناختی خود دارد مشخص میکند و منجر به انتخاب راهبردهای تفکر میشود  .نظم فراشاناختی ،باه دامناه عملکارد اجرایای
اشاره میکند؛ مانند میزان شناختی که به توجه ،نظارت ،چک کاردن ،طرحر یازی و کشاف خطاا در عملکارد اختصااد داده
میشود( .براتی.) 3180 ،
راهبردهای فراشناختی اصطالحی کلی است که مهارتهای فراشناختی را شامل میشود (لفرانسوا  ،3007 ،باه نقال از سایف،
 .) 199 :3186راهبردهای شناختی راههای یادگیری هستند .در قیاس با آنها ،راهبردهای فراشناختی تدبیرهایی هستند برای
2

نظارت بر راهبردهای شناختی و کنترل و هدایت آنها .فالول (  ،) 3007در مقایسه راهبردهاای شاناختی و فراشاناختی گفتاه
است یادگیرندگان ماهر راهبردهای شناختی را به خدمت می گیرناد تاا باه پیشارفت شاناختی دسات یابناد و از راهبردهاای
فراشناختی استفاده می کنند تا بر آن پیشرفت و نظارت و کنترل داشته باشند( .سیف .) 197 :3102 ،راهبردهای فراشاناختی
عمده را میتوان در سه دسته قرارداد . 3 :راهبردهای برنامهریزی  . 2راهبردهای نظاارت و ارزشایابی  . 1راهبردهاای نظام دهای
(سیف .)139 :3102 ،برنامهریزی :راهبردهای برنامهریزی شامل تعیین هدف برای یادگیری ،پیش بینی زمان الزم برای مطالعه،
تعیین سرعت مناسب مطالعه ،تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری و انتخاب راهبردهای یادگیری مفید اسات (سایف،
 .) 139 :3102نظارت و ارزشیابی :منظور از راهبرد نظارت و ارزشیابی این اس ت که یادگیرنده برای آگاهی یاافتن از چگاونگی
پیشرفت خود بر کارش نظارت آگاهانه اعمال می کند و مرتباً به ارزشیابی آن می پردازد .ازجمله میتاوان نظاارت بار توجاه در
هنگام خواندن یک متن ،از خود سؤال پرسیدن به هنگام مطالعه ،کنترل زمان و سرعت مطالعه را نام بارد .ایان راهبردهاا باه
یادگیرنده کمک میکنند هر وقت به مشکلی برمیخورد به سرعت آن را تشخیص دهاد و در رفاع آن بکوشاد .یکای دیگار از
راهبردهای نظارت و ارزشیابی پیش بینی نمونه سؤال هایی است که در امتحان یک درس ممکن است بیابند .این مهارت هم به
یادگیری بهتر و هم به جلبتوجه بیشتر یادگیرنده کمک میکند( .سیف .) 133 :3102 ،نظم دهی :راهبردهای نظم دهای یاا
سازماندهی موجب انعطاف پذیری در رفتار یادگیرنده میشوند و به او کمک می کنند تا هر زمان که برایش ضرورت داشته باشد
1 Woolfolk
2 Lefrancois

366

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال دوم ،شماره  ،19آذر 1991

روش و سبک یادگیری خود را تغییر دهد .راهبردهای نظم دهای باا راهبردهاای نظاارت و ارزشایابی باهطور هماهناگ عمال
میکنند (سیف.) 133 :3102 ،
شایستگیهای فراشناختی شامل دانش فراشناختی و مهارتهای فراشناختی است .درواقع فرآ یندهای فراشناختی بهطور ضمنی
مبتنی هستند بر عملکرد بر پایه مهارتهای فراشناختی و آگاهی از داناش فراشاناختی کاه مهارتهاای فراشاناختی و داناش
فراشناختی به یک اندازه در شایستگیهای فراشناختی مهم هستند (جوکیس و واتبرید .) 2933 ،3
توسعه شایستگیهای فراشناختی داللت دارد بر فعالیتهایی چون ،خواندن ،نوشتن ،ارتباطات ،حل مسئله ،تفکر در سطح باال و
رشد شخصی (امیر کیایی .) 11 :2933 ،طیف گستردهای از مفاهیم فراشناختی در هدفگذاری ،حل مسئله و ظرفیت یادگیری
به عنوان مجموعهای از مهارتهای قابل یادگیری هستند (گاسکین و پرسلی  ،2991 ،2به نقل از امیر کیایی.) 11 :2933 ،
بیرامی و طباطبایی (  ) 3103در پژوهشی درباره فراشناخت نتیجه میگیرند که مؤلفههای فراشناخت (خودآگاهی ،راهبردهای
شناختی ،برنامهریزی و بررسی خود ) پیشبینی کنندههای خوبی برای سبکهای تفکر در دانش آموزان مادارس اساتعدادهای
درخشان میباشند.
ممبینی و دیگران (  ) 3103در پژوهشی نتیجه میگیرند و تأکید مینمایند بر لزوم آموزش مهارتهای فراشناختی به فراگیران
و استفادۀ آنان از این مهارتها در هنگام تدریس با راهنمایی و نظارت معلّمان .باه فراگیاران بایاد آماوزش داده شاود تاا در
هنگام نیاز به کمک در امور تحصیلی و سایر امور بدون غرور و یا احسااس ضاعف از معلماان ،مربیاان و همکالسهاای خاود
تقاضای کمک کنند.
امینی و دیگران (  ) 3101در پژوهشی ضمن اینکه ضرورت توجه نظام آموزشی را به رشد و پرورش مهارتهای فراشناختی در
یادگیری دروس معارف اسالمی مورد تأکید قرار میدهد ،نشانگر این است کاه دانشاجویان در مهاارت ارزشایابی باا بهتارین
عملکرد و در مهارت برنامهریزی کمترین عملکرد را دارند .همچنین یافتههای این پاژوهش نشاان میدهاد باین هار یاک از
عوامل فراشناخت (برنامهریزی ،نظارت ،ارزشیابی) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد  .بیشترین میزان ارتباط میان عامل نظارت
و برنامهریزی بوده است.
کاظم پور و دیگران (  ) 3101در پژوهشی نتیجه میگیرند برنامههای آموزش اندیشه ورزی باعث بهبود آگاهی ،راهبرد شناختی،
برنامهریزی و بررسی خود میشود.
نصری و دیگران (  ) 3101در پژوهشی نتیجه میگیرند که خودکارآمادی باار ارزیااابی حاال مساائله اثاار مسااتقیم و بااا
میانجیگری فراشاناخت اثار غیرمساتقیم دارد .همچنین فراشناخت با ارزیاابی حال مسائله رابطاهی مثبات و معناادار دارد.
خودکارآمدی با فراشناخت رابطهی مثبات و معنادار دارد .درمجموع متغیرهای پیش باین مادل  9 /31واریاانس ارزیاابی حال
مسئله را پیشبینی کردند.
جویباری و حنیفی (  ) 3103در پژوهشی نتیجه میگیرند که به ترتیب برنامهریزی در امور و فعالیتهای دانشگاه ،خودکنترلی،
خودارزیابی ،خود آغازگری و هدفمند بودن کارمنادان در راساتای پیشابرد اهاداف دانشاکده از مؤلفاههای مهام فراشاناختی
شناختهشده است.
تن ساز (  ) 3109در پژوهشی نتیجه میگیرد که بین دو گروه دارای عملکرد تحصیلی قوی و ضعیف ازلحاظ سطوح فراشناختی
تفاوت وجود دارد .افزون بر این نتایج دو گرو ه در هر یک از خرده مقیاسهای آگااهی ،راهبارد شاناختی ،برناماهریزی و خاود
بازبینی با یکدیگر تفاوت معنادار داشتند.
نادی و دیگران (  ) 3109در پژوهشی نتیجه می گیرند که آموزش تفکر انتقادی ،حل مسئله و فراشناخت میزان یادگیری خاود
راهبر کل و میزان مؤلفه های آن (خود مدیریتی ،رغبت برای یادگیری ،خودکنترلی) را افزایش میدهد.

1 Jokic & Whitebread
2 Gaskyn & Presley
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صفری و جانی (  ) 3109در پژوهشی نتیجه میگیرند که بین مؤلفههای فراشناخت و میانگین نمرههای دانشجویان همبستگی
مثبت وجود داشت که این همبستگی در خصود راهبرها و روشهای مطالعه و انواع دانش فراشناختی معنیدار شناخته شد و
برای سایر مؤلفهها معنیدار نبود.
قلتاش و دیگران (  ) 3180در پژوهشی نتیجه میگیرند که بین میزان عملکرد تحصیلی گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناادار
وجود دارد .همچنین میزان عملکرد تحصیلی دانشآموزانی که به آنها راهبردهاای فراشاناخت آماوزش دادهشاده ،از عملکارد
تحصیلی دانشآموزانی که به آنها راهبردهای فراشناخت آموزش داده نشده ،بیشتر است .همچنین بین میزان خالقیات گاروه
آزمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد؛ و میزان خالقیت دانشآموزانی که به آنها راهبردهای فراشناخت آموزش دادهشده،
از خالقیت دانشآموزانی که به آنها راهبردهای فراشناخت آموزش داده نشده ،بیشتر است.
عبداهلل و دیگران  ) 2937 ( 3در پژوهشی درباره ارزیابی تواناییهای فراشناختی دانشاجویان نتیجاه میگیرناد کاه تواناییهاای
فراشناختی دانشجویان با نمرات درسی کالسی رابطه مثبت و معناداری دارد.
پیلتن و دیگران  ) 2937 ( 2در پژوهشی نشان می دهند که محیط یادگیری مبتنی بار فراشاناخت باهطور قابالتوجهی ساطح
تحصیلی فراگیران را ارتقا میدهد.
آل آداه و دیگران  ) 2937 ( 1در پژوهشی درباره ارزیابی آگاهی های فراشناختی دانشاجویان ضامن تأکیاد بار اهمیات آگااهی
فراشناختی د ر دانشجویان و لزوم استفاده دانشجویان از مهارتهای فراشناختی و اتخاذ استراتژیهای آموزشی خاد و اساتفاده
دانشجویان از الگوهای آموزشی برای آمادهسازی آنها به عنوان یادگیرندگانی مستقل نتیجه میگیرند که ،در دانشجویانی کاه
آگاهیهای فراشناختی باالیی داشتند ،آگاهی های فراشناختی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد تحصیلی آنها دارد.
قالب و دیگران  ) 2931 ( 3در پژوهشی نشان می دهند که اهداف پیشرفت و فراشناخت اثر معناداری بر انگیزه تحصیلی دارند ولی
تأثیر خودکارآمدی بر انگیزه تحصیلی معنادار نیست.
گاربین  ) 2931 ( 1در پژوهشی نتیجه میگیرد که توسعه مهارتهای فراشناختی برای کمک به دانشجویان در کوششان ،میتواند
بهرهمند سازد آنها را در سراسر زندگی شان .فراشناخت نیاز است برای یادگیری مؤثر .به عنوان یاادگیری ناشای از تکنولاوژی
آموزشی ،فراشناخت حیاتی است در تسهیل پذیرش تکنولوژی موفق که ذات اً بخشی از یادگیری امروزی است.
دی باکر و دیگران  ) 2931 ( 6در پژوهشی نتیجه می گیرند کاه دانشاجویان گاروه آزماایش در مقایساه باا گروهاای کنتارل
بهطورکلی نظام فراشناختیشان ارتقاءیافته و مقایسه نتایج پیشآزمون و پسآزمون نیز نشان میدهد کاه مؤلفاههای نظاارت،
ارزیابی و جهت گیری در دانشجویان گروه آزمایش نسبت به دانشجویان گروههای کنترل ارتقاءیافته است.
لیترل بائز  7و دیگران (  ) 2931در پژوهشی بیان می کنند که ارزیابی فراگیران باید فرصتی برای بهبود یادگیری آناان باشاد.
همچنین اجرای تمرینهای بازتابی به طور منظم در رابطه با محتوا باعث میشود فراگیران مطالاب درسای را پاردازش کارده و
بتوانند مدلهای غنیای را بسازند و یادگیریشان را از محتوای درسی بهبود دهند.
ولو و دیگران  ) 2931 ( ،8در پژوهشی نشان دادند که رابطه مثبت بین راهبردهاای مطالعاه و عملکارد در درس زیستشناسای
وجود دارد .راهبردهای یا دگیری و حل مسئله در یادگیری دانشجویان تأثیر بسزایی دارد و این پژوهش پیشنهاد میکند اساتید
راهبردهای یادگیری را به دانشجویان تعلیم دهند.

1 Abdullah & et al
2 Pilten & et al
3 Al Awdah & et al
4 Ghaleb & et al
5 Gurbin
6 De Backer & et al
7 Littrell‐Baez & et al
8 Veloo & et al
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امیر کیایی  ) 2933 ( 3در پژوهشی بیان کردند که توسعه شایستگیهای فراشناختی داللت دارد بر فعالیتهایی چون :خواندن،
نوشتن ،ارت باطات ،حل مسئله ،تفکر سطح باال و رشد شخصی و طیف گستردهای از مفاهیم فراشناختی در هدفگاذاری و حال
مسئله و ظرفیت یاادگیری باه عنوان مجموعاهای از مهارتهاای قابال یاادگیری هساتند .ایان پاژوهش نشاان میدهاد کاه
شایستگیهای فراشناختی میتواند به عنوان مجموعهای از مهارتهای یادگیری به خودشکوفایی دانشجویان کمک کند.
امیدی  ) 2932 ( 2در پژوهشی نشان داد که ارزیابی به صورت عملکردی در مقایسه با ارزیابی سنتی بار تماام ابعااد فراشاناخت
(دانش ،برنامهریزی ،نظارت ،نظم دهی) تأثیر قابلتوجهی دارد و تمامی ابعاد مهارتهای فراشناختی در گروه آزما یش نسبت باه
گروه کنترل باالتر بوده است و تفاوت معناداری بین ارزیابی به صورت عملکردی بین دانشجویان خانم و آقا وجود نداشته است.
دی باکر و دیگران (  ) 2932در پژوهشی نشان دادند که تفاوت معناداری در پیشآزمون و پسآزمون در دانش فراشناختی وجود
نداشته است ولی در رابطه با مهارتهای فراشناختی تغییرات قابلتوجهی مشاهده شده است بطوریکه در پسآزماون مشاخص
شد دانشجویان بهطور قابلتوجهی بیشتر و متنوعتر از مهارتهای فراشناختی استفاده میکنند بهویژه در مؤلفاههای نظاارت و
ارزیابی.
پی فار و کوبوس (  ) 2939در پژوهشی که نشان دادند که استفاده از امکانات فضای مجاازی ازجملاه قابلیات اشاتراکگذاری
تجربیات یادگیری دانشجویان ،تعلیم راهبردهای یادگیری و  ....در یادگیری دانشاجویان موجاب بهباود و توساعه فرآینادهای
1

یادگیری فراشناختی دانشجویان میشود.
کو و هو  ) 2939 ( 3در پژوهشی نشان دادند که دانشجویانی ک ه تفکر انتقادی سطح باال دارند درگیار فعالیتهاای فراشاناختی
بیشتری هستند و از سطوح باالی برنامهریزی و ارزیابی در مورد یادگیریشان اساتفاده می کنناد .همچناین ایان پاژوهش باه
اهمیت دانش فراشناختی که عامل مهم و مؤثری در رابطه با نظام فراشاناختی در دانشاجویان اسات و اهمیات ترکیاب تفکار
انتقادی با راهبردهای فراشناختی در آموزش ،تأکید میکند.
برای تعیین مولفه های شایستگی های فراشناختی دانشجویان با توجه به نظرات و پژوهش های محققاان از جملاه  :آل آداه و
دیگران (  ) 2937؛ عبداهلل و دیگران (  ) 2937؛قالب و دیگران (  ) 2931؛امیر کیایی (  ) 2933؛دی باکر و دیگران (  ) 2932؛امیدی
(  ) 2932؛پاتیویسان ( )2996؛ هرآن (  ) 2991؛فالول (  ) 3070؛امینی و دیگران (  ) 3101؛میرزا خانی و دیگران (  ) 3101؛یوسف
زاده و دیگران (  ) 3109؛معنوی پور (  ) 3180؛امین یزدی و عالی (  ) 3187؛امینی ( ) 3186و با توجه به مبانی نظری بیان شده
م ی توان نتیجه گرفت که شایستگیهای فراشناختی شامل دو مؤلفه اصلی دانش فراشناختی و مهارتهاای فراشاناختی اسات:
مهارتهای فراشناختی شامل :برنامهریزی ،نظارت و ارزشیابی ،نظم دهی و دانش فراشاناختی شاامل :داناش مرباوط باه خاود
یادگیرنده ،دانش مربوط به موضوع یادگیری ،دانش مربوط به راهبردهای یادگیری ،است .با توجاه باه مطالاب بیانشاده ایان
پژوهش مدل مفهومی زیر را پیشنهاد میکند:

Amir Kiaei
Omidi
Pifarre & Cobos
Ku & Ho
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شک ل  : 1مدل مفهومی

روش:
این تحقیق برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوۀ گردآوری دادهها ،کمی از نوع پیمایشی است .جامعه آمااری پاژوهش
حاضر شامل دانشجویان دانشکدههای پردیس علوم رفتاری دانشگاه تهران اسات کاه ایان دانشاکدهها عبارتاناد از :دانشاکده
اقتصاد ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده جغرافیا ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشاکده علاوم اجتمااعی،
دانشکده کارآفرینی و دانشکده مدیریت .تعداد دانشجویان دانشکدههای پردیس علوم رفتاری دانشگاه تهران بر اسااس آخارین
آمار مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران  32111نفر میباشد .روش نمونهگیری ،نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم طبقه است
و با استفاده از محاسبه فرمول حجم نمونه کوکران با دامنه اطمینان  ،%01حداکثر واریانس و خطای مجاز  9 /91تعداد نموناه
 183نفر محاسبه شده است .ابزار مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه محق ساخته شایستگیهای فراشاناختی دانشاجویان
است که داری  21گویه است و با توجه به مدل مفهومی  6مؤلفه را شامل میشاود و گزیناهها بهصاورت لیکارت  6درجاهای
طراحیشده است .برای روایی از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شده است و مقدار جذر میانگین مجذورات خطای تقریب 3برابار
با  9 /910و نیز ریشه میانگین مجذور باقیمانده 2برابر با  9 /936است که میزان قابل قبولی در برازش الگو تلقی میشود .سا یر
شاخصهای برازندگی مانند ( 6RFI ) ،( 1I FI ) ،( 3CFI ) ، ( 1NFI ) :نیاز باا مقاادیر بااالی  9 /0باه عنوان شااخصهای مطلاوب
برازندگی الگو تلقی می شوند .برای پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفادهشده است و آلفای بهدستآمده برای کل مقیاس
شایستگیهای فراشناختی  9 /0و برای مؤلفههای :دانش فراشناختی  9 /736و مهارتهای فراشناختی  9 /711و همچنین بارای
زیر مؤلفهها :دانش اخباری 9 /013؛ دانش رویاهای 9 /883؛ داناش شارطی 9 /836؛ برناماهریزی 9 /038؛ نظاارت و ارزشایابی
9 /031؛ و نظم دهی  9 /882بهدستآمده است.

Root Mean Square Error of Approximation
Standardized Root Mean Square Residual
Normed Fit Index
Comparative Fit Index
Incremental Fit Index
Relative Fit Index
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دانش اخباری

دانش رویهای

دانش
فراشناختی
صالحیت های

دانش شرطی

فراشناختی

برنامهریزی

نظارت و

مهارت های

ارزشیابی

فراشناختی

نظم دهی

شکل  : 2تحلیل عاملی تأییدی متغیر شایستگی های فراشناختی دانشجویان

یافتهها:
این پژوهش درمجموع در  7دانشکده پردیس علوم رفتاری دانشگاه تهران و  12رشته تحصیلی انجامشده است و یافتههای
توصیفی نشان داد از میان دانشجویان موردمطالعه  1 /0درصد از دانشکده کارآفرینی؛  7درصد از دانشکده اقتصاد؛  0 /0درصد از
دانشکده تربیتبدنی؛  31درصد از دانشاکده جغرافیاا؛  31 /3درصاد از دانشاکده علاوم اجتمااعی؛  38 /2درصاد از دانشاکده
روانشناسی و علوم تربیتی و  12 /8درصد از دانشکده مدیریت بودهاند.
جدول  : 1تعیین وضعیت شایستگیهای فراشناختی دانشجویان برحسب آزمون تی تک گروهی (میانگین نظری = )9/5

متغیر

*

فراوانی

میانگین

دانش فراشناختی

183

1/11

انحراف
معیار
3/13

خطای
معیار
9/968

9/701

دانش مربوط به خود یادگیرنده یا
دانش اخباری
دانش مربوط به موضوع یادگیری یا
دانش رویهای

183

1/61

3/33

9/971

3/82

181

183

1/16

3/10

9/973

9/019

181

9/131

دانش مربوط به راهبردهای یادگیری یا
دانش شرطی

183

1/32

3/39

9/973

- 9/081

181

9/126

مهارتهای فراشناختی

183

1/31

3/28

9/961

- 9/621

181

9/113

برنامهریزی

183

1/19

3/32

9/972

3/932

181

9/132

نظارت و ارزشیابی

183

1/17

3/10

9/973

- 3/731

181

9/987
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181
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9/328
9/968
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نظم دهی
شایستگیهای فراشناختی

181

1/16

3/12

9/967

- 2/91

182

9/932

183

1/193

3/28

9/961

9/937

181

9/086

با توجه به جدول  ،3نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که وضعیت مؤلفه دانش فراشناختی (میانگین 1 /11 :و ) sig=9 /328
و زیر مؤلفههای :دانش مربوط به خود یادگیرنده یا دانش اخباری (میانگین 1 /6111 :و  ) sig=9 /968و دانش مربوط به موضوع
یادگیری یا دانش رویهای (میانگین 1 /16 :و  ،) sig=9 /131دانش مربوط به راهبردهای یادگیری یا دانش شارطی (میاانگین:
 1 /32و  ،) sig=9 /126و همچنین مؤلفه مهارتهای فراشناختی (میانگین 1 /31 :و  ) sig=9 /113و زیر مؤلفههای :برنامهریزی
(میانگین 1 /19 :و  ،) sig=9 /132نظارت و ارزشیابی (میانگین 1 /17 :و  ،) sig=9 /987ازنظر آماری تفاوت معناداری با میانگین
نظری ندارد و این نتایج گویای این است که وضعیت دانش فراشناختی و زیر مؤلفههای :دانش مربوط باه خاود یادگیرناده یاا
دانش اخباری و دانش مربوط به موضوع یادگیری یا دانش رویهای و نیز دانش مربوط به راهبردهای یادگیری یا دانش شرطی و
همچنین مؤلفه مهارتهای فراشناختی و زیر مؤلفههای برنامه ریزی ،نظارت و ارزشیابی دانشجویان در حاد متوساط قارار دارد.
تنها زیر مؤلفه نظم دهی (میانگین 1 /16 :و  ) sig=9 /9 /932ازنظر آماری تفاوت معناداری با میانگین نظری دارد و این نتاایج
گویای این است که وضعیت زیر مؤلفه نظم دهی در سطح زیر متوسط است و درنهایت در ارزیابی کلی متغیار شایساتگیهای
فراشناختی (میانگین 1 /193 :و  ) sig=9 /086نتایج نشان داد وضعیت شایستگیهای فراشاناختی دانشاجویان ازنظار آمااری
تفاوت معناداری با میانگین نظری ندارد و در سطح متوسط است .همچنین توان آزمون بارای مؤلفاهها و در کال بارای متغیار
شایستگیهای فراشناختی  3 /999محاسبهشده که مطلوب است.
برای بررسی اینکه چه عاملی در دانشکدهها موجب تفاوت میانگین متغیر شایستگیهای فراشناختی دانشجویان شده است
از روش تجزیه وتحلیل واریانس ،طرح فاکتوریل به بررسی تأثیر دانشکده و مقطع پرداخته شده است.
جدول  : 2تجزیه وتحلیل واریانس ،طرح فاکتوریل ،بررسی تأثیر دانشکده و مقطع

متغیر شایستگیهای فراشناختی

SS

df

MS

F

sig

power

دانشکده

6/22

6

3 /91

3 /32

9 /131

9 /336

323 /70
20 /66

2
33

69 /80
2 /60

66/27
2 /01

9 /999
9 /993

3 /999
9 /081

مقطع
دانشکده × مقطع

با توجه به جدول  2تفاوت بین دانشکدهها معنیدار نیست (  ،) sig=9 /131و عامال مقطاع تحصایلی (  ) sig=9 /999موجاب
تفاوت دانشکدهها شده است.
در بررسی مقاطع ،میانگین متغیر شایستگیهای فراشناختی در مقطع کارشناسی  1 /29و در مقطع کارشناسی ارشاد 3 /63
و در مقطع دکتری  3 /78بوده است و نتایج تجزیه وتحلیل واریانس نشان داد تفاوت مقطع کارشناسی و دکتری ( ) sig=9 /999
و کارشناسی و کارشناسی ارشد (  ) sig=9 /999معنادار است و تفاوت مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (  ) sig=9 /811معنادار
نیست .همچنین بر طبق جدول  ،1توان آزمون برای دانشکده  9 /336محاسبهشده که ضریب پایینی است و برای مقطع 3 /999
و برای مقطع و دانشکده  9 /081محاسبهشده که مطلوب است.
بحث و نتیجهگیری
همانگونه که ذکر شد هدف از این پژوهش ارزیابی شایستگی های فراشناختی دانشجویان پردیس علوم رفتاری دانشگاه تهاران
بوده است .نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که وضعیت مؤلفه دانش فراشناختی و زیر مؤلفههای :داناش مرباوط باه خاود
یادگیرنده یا دانش اخباری و دانش مربوط به موضوع یادگیری یا دانش رویهای ،دانش مربوط به راهبردهای یادگیری یا داناش
شرطی ،و همچنین مؤلفه مهارتهای فراشناختی و زیر مؤلفههای :برنامهریزی و نظارت و ارزشیابی ،در سطح متوسط قرار دارد.
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ولی زیر مؤلفه نظم دهی در سطح زیر متوسط اسات و درنهایات در ارزیاابی کلای نتاایج نشاان داد وضاعیت شایساتگیهای
فراشناختی دانشجویان در سطح متوسط است.
این یافتهها با یافتههای پژوهش صفری و جانی (  ) 3109همخوانی دارد .آنها در پژوهشی به ارزیابی دانش فراشاناختی و
دیگر متغیرها در دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتای دانشاگاه شایراز پرداختهاناد و نتیجاه گرفتهاناد  13درصاد
دانشجویان دارای دانش فراشناختی سطح باال؛  17درصد داری دانش فراشناختی در سطح متوساط و  20درصاد دارای داناش
فراشناختی در سطح پایین هستند و در آن پژوهش بیشتر دانشجویان ازنظر دانش فراشناختی در سطح متوساط بودهاناد .تان
ساز (  ) 3109در پژوهشی به بررسی راب طه فراشناخت و عملکرد درسی در دانشجویان دانشگاه آزاد در دو گروه ضاعیف و قاوی
ازنظر تحصیلی پرداخته و نتیجه گرفته در مؤلفه دانش فراشناختی گروه قوی بر گروه ضعیف برتری دارد.
امینی و دیگران (  ) 3101در پژوهشی به ارزیابی مهارتهای فراشناختی دانشجویان دانشگاه کاشان پرداختهاند و میاانگین
 1 /33و باالی سطح متوسط را برای مهارتهای فراشناختی دانشجویان دانشگاه کاشان گزارش کردهاند .تفاوت نتاایج پاژوهش
ذکرشده که میانگین مهارت های فراشناختی در آن باالی سطح متوسط نتیجاه گرفتهشاده و پاژوهش حاضار را کاه وضاعیت
مهارتهای فراشناختی دانشجو یان را در سطح متوسط نتیجه گرفته است میتوان با توجه به اخاتالف دو پاژوهش در تعاداد و
حجم نمونه و جامعه آماری توجیه کرد .در پژوهش امینی و دیگران (  ) 3101جامعه آماری شامل  1192و نمونه شامل  261نفر
از دانشجویان بوده است در پژوهش حاضر نمونه شامل  183نفر و جامعه آماری  32111بوده است با توجه به گسترده باودن
حجم نمونه در پژوهش حاضر تعداد دانشجویانی که ازنظر ترم تحصیلی در ترمهای پایینتر مشغول به تحصیل بودهاند نسبت به
پژوهش امینی و دیگران (  ) 3101بیشتر بوده است (میانگین ترم تحصیلی در این پژوهش  3و در پژوهش امینی و دیگاران 1
بوده است) و افزایشترم تحصیلی میتواند تأثیر مثبت بر تجربه و مهارتهای فراشناختی دانشجویان داشته باشد.
تن ساز (  ) 3109در پژوهشی به مقایسه مهارت های فراشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد در دو گروه ضعیف و قاوی ازنظار
تحصیلی پرداخته و نتیجه گرفته بین دو گروه قوی و ضعیف ازنظر استفاده از مهارتهای فراشناختی تفااوت معنااداری وجاود
دارد و گروهی که ازنظر تحصیلی قویترند از مهارتهای فراشناختی بیشتر استفاده میکنناد .دی بااکر و دیگاران (  ) 2932در
پژوهشی درباره مقایسه دانش فراشناختی و مهارتهای فراشناختی دانشجویان دانشگاهی در بلژیک نتیجه گرفتهاند که بین دو
گروه از دانشجویان که گروهی آموزش خصوصی را در طول یکترم تجربه کردهاند تفاوت معناداری در دانش فراشناختی وجاود
ندارد ولی گروهی آموزش خصوصی را در طول یکترم تجربه کردهاند از مهارتهای فراشناختی بیشتر اساتفاده میکردهاناد .و
نیز دی باکر و دیگران (  ) 2931در پژوهشی به ارزیابی و مقایسه دو گروه از دانشجویان رشاته علاوم تربیتای از دانشاگاهی در
بلژیک پرداختهاند و نتیجه گرفتهاند فراشناخت دانشجویان گروهی که درزمینه فراشناخت آموزش دیدهاند نسبت به گروه دیگر
بهصورت معناداری باالتر است.
فراگیرانی که میخواهند و یا میتوانند مسئولیت اصلی نظم بخشیدن به یادگیری خود را به عهده گیرند ،بهترین موقعیت
را برای موفقیت در جهانی که دچار تغییر سریع فنّاورانه و تحوالت شدید اجتماعی هست ،خواهند داشت .جهان حاضر ،دنیایی
است که در آن نیاز شدیدی به یادگیری مداوم وجود دارد .دانشجویان نباید در دانشگاه فقط به فکر افزون دانش و غنیساازی
مهارت باشند؛ بلکه باید یاد بگیرند که یادگیری خود را هدایت کنند .فراگیرندگان راهبردی توانایی به عهده گرفتن بهینهسازی
یادگیری خود درزمینه تحصیلی و غیر تحصیلی رادارند (آقازاده و احدیان.) 73- 71 :3177 ،
در فراشناخت تأکید عمده بر آگاهی موجود انسانی از نظام شناختی خود است .بر این اساس یادگیرنده تالش میکند تا از
نظام شناختی خودآگاه شود ،راههای از میان بردن موانع یادگیری را بکاهد ،شیوههای بهینه یادگیری را پیریزی کند و در همه
مراحل تفکر ،فعالیتهای خود را تنظیم نماید .افراد دارای قدرت باالی فراشناختی در فهم روابط باین واقعیاات مسائله دقات
میکنند ،راهحل انتخابی خود را بررسی مینمایند ،مسائل پیچیده را در قالب مراحل جزئیتری تحلیل می نمایناد و باا ساؤال
کردن از خود ،جریان تفکرشان را کنترل میکنند (پاناآرا و دیگران .) 2991 ،اماروزه اهمیات فراشاناخت بارای یادگیریهاای
سطوح باال و حل مسئله پذیرفتهشده است (توماس .) 2991 ،یادگیرندگان زمانی میتوانند حاداکثر یاادگیری موفقیاتآمیز را
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داشته باشند که درباره توانا یی شخصیشان از بینش و آگاهی خاوبی برخاوردار باشاند .محققاان دریافتهاناد کاه اگار ساطح
فراشناخت فراگیران بهبود یابد پیامدهای یادگیری آنها نیز بهبود خواهد یافت (توماس2991 ،؛ بانرت و دیگران .) 2990 ،هرقدر
یادگیرنده در مورد راهبردهای مؤثر یادگیری و محدودیتهای تواناییهای یادگیری و حافظه خود بیشتر بداند ،احتمال افزایش
پیشرفت تحصیلی او بیشتر است (اسکیتیکا.) 2992 ،
شایستگیهای فراشناختی نقش اساسی را در یادگیری موفقیتآمیز ایفا مایکناد (گاالوار و برونیناگ ،3006 ،باه نقال از
صادقی و محتشمی .) 3180 ،فراگیرانی که برای یادگیری و شایستگی انگیزه درونی نیرومندی دارند ،از فرآینادهای شاناختی
پیچیده ،مانند بسط یا سازماندهی ،استفاده میکنند (پنتاری .) 2991 ،،نقاش مهام مؤلفاهها و مهارتهاای فراشاناختی در
یادگیری مؤثر در ،مطالعات متعدد بهصراحت نشان دادهشده است (هاارتمن2993 ،؛ هادساون .) 2997 ،بسایاری از فراگیاران
مشکل یادگیری را برآمده از ناتوانی خود میدانند ،درحالیکه مشکل واقعی آنها چگونگی کاربرد راهبردهای یاادگیری اسات
(براون .) 3089 ،خودگردانی در یادگیری عاملی مهم در پیشرفت تحصیلی است و فراگیران خودگردان با تعیین اهادافی ،بارای
دستیابی به آنها برنامهریزی و خودارزیابی میکنند .آنهایی که راهبردهای خودگردانی را بیشتر به کار میگیرند ،در تحصیل
خود بیشتر پیشرفت میکنند .خودگردانی فراگیر را وادار میکند تا باهطور فراشاناختی ،انگیزشای و رفتااری در اداره تفکار و
یادگیری خود فعال باشد و کنترل یادگیری را در دست بگیرد (بوفاردبوچارد.) 3001 ،
به عنوان یک نتیجهگیری کلی درباره شایستگیهای فراشاناختی دانشاجویان ،میتاوان گفات شایساتگیهای فراشاناختی
قابلآموزشاند یعنی اساتید میتوانند چه به صورت مستقل و چه همراه با سایر درسهاا ایان شایساتگیها را باه دانشاجویان
آموزش دهند و پس از آموزش ،دانشجویان بهطور داوطلبانه از این شایستگیها استفاده میکنند و ایان اقادام بار یاادگیری و
پیشرفت آنان تأثیر مثبت بهجای میگذارد .به طورکلی نتایج تحقیقات نشان می دهد فراشاناخت نقاش پررنگای در یاادگیری
معنادار دانشجویان ایفا می کند و همچنین یادگیرندگان در طی یادگیری با اساتفاده از راهبردهاای یاادگیری میتوانناد بهتار
بیاموزند و دانشجویانی که فرصت یادگیری و آگاهی از راهبردها و مهارتهای فراشناختی برایشان فراهم میشود نسبت به دیگر
فراگیران ،بهتر و بیشتر میآموزناد .درواقاع ،اساتفاده از تکنیکهاا و شایوههای آموزشای برگرفتاه از فراشاناخت ،و برگازاری
کالسهای درسی دانشگاهها بر اساس این فرایندها میتواند کمیت و کیفیت آموزش در دانشگاهها را به نحو چشمگیری ارتقااء
بخشد .استفاده از این اصول و راهکارها نهتنها بازده یادگیری دانشجویان را بهبود میبخشد ،بلکه ،آنان را به یادگیرندگانی فعال
مبدل میسازد که با مجهز ساختن خود به راهبردهای یادگیری مؤثر میتوانند آنها را در تمامی حیطههای یاادگیری و حال
مسئله بکار بندند.
قبل از انجام این پژوهش انتظار می رفت با توجاه باه اینکاه دانشاگاه تهاران جایگااه اول در دانشاگاههای کشاور را دارد و
دانشجویان برتر به این دانشگاه راه می یابند و بر اساس نتایج پژوهشها رابطه شایستگیهای فراشناختی با پیشرفت تحصایلی
مثبت و معنادار است (قلتاش و دیگران ،) 3180 ،وضعیت شایستگیهای فراشناختی دانشجویان پردیس علوم رفتاری دانشاگاه
تهران در سطح مطلوب باشد ولیکن پژوهش حاضر این شایستگیها را در سطح متوسط ارزیابی کرده است ازجملاه علال ایان
اختالف در درجه اول به دانشجویان برمی گردد؛ زیرا هر فردی در قبال آموزش خود در دانشگاه مسئول است و باید بکوشاد تاا
درازای زمان و هز ینهای که صرف آموزش وی میشود ،بهترین نتیجه را بگیرد .ولی متأسفانه برخی از دانشاجویان باه دالیلای
چون مدرکگرا یی؛ سطح پایین پنداشتن رشتههای علوم انسانی در مقایسه با دیگر رشتهها؛ ضعف سیستم پذیرش دانشاجوی
نظام آموزش عالی که بعضاً برخی از دانشجویان مجبور به تحصیل در رشتهای که قبول شدهاند میشوند ،فقاط باه گذرانادن
واحدهای درسی رشته تحصیلی خود پرداخته و تالشی در جهت یادگیری عمیق و تبدیلشدن به فراگیران فعال نمیکنند.
دلیل دیگر ضعف در نظام آموزش رسمی و نظام آموزش عالی است .دانشجویان در حالی وارد دانشگاه میشوند که تجربه
 32سال تحصیل در مدرسه را با خود به همراه دارند با توجه به اینکه وضعیت شایستگیهای فراشناختی دانشاجویان در ایان
پژوهش در سطح متوسط ارزیا بی شده است از سیاست گذاران نظام آموزش رسمی و آموزش عالی انتظار میرود در سطح کالن
برای سوق دادن فراگیران به سمت یادگیری معنادار ،برنامهریزی استراتژیک داشته باشند.
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در این میان نقش اساتید بسیار بااهمیت است .اساتید میتوانند با استفاده از روشهای خالقانه فعا ل یا دهای_ یاادگیری و
ایجاد شور؛ اشتیاق؛ عالقه و پویایی در کالسهای درس در جهت بهبود شایستگیهای فراشناختی دانشجویان حرکت نمایند.
درهرحال فراشناخت نباید به عنوان هدف نهایی آموزش تلقی شود ،بلکه باید به عنوان فرصتی برای مجهز کردن فراگیران به
دانش و مهارتهای الزم بهمنظور اداره یادگیری خود آنها در نظر گرفته شود ،بهطوریکه آنها را در تکاالیف آیناده مااهر و
کنجکاو بار آورد (فالول.) 3076 ،
منابع:
امینی؛ محمد ،رحیمی؛ حمید ،صمدیان؛ زهره؛ غالمی علوی؛ صدیقه (  .) 3101ارزیابی مهارتهای فراشناختی دانشجویان
تعلایمتربیاتاساالمی.) 3 ( 3 .
در دروس معاارف اساالمی .بازاندیشای در کارکردهاای نظاام آماوزش عاالی .پاژوهشدرمساائل و
.391- 329
آقازاده ،محرم؛ احدیان ،محمد (  .) 3177مبانی نظری و کاربردهای آموزشی نظریه فراشناخت  .تهران :انتشارات نو پردازان.
براتی ،هاجر؛ عریضی حمیدرضا (  .) 3180مقایسه بین نارساییهای شناختی و مؤلفههای فراشاناخت باا توجاه باه متغیار
تعدیلی میزان سوانح شغلی .مجله علوم رفتاری.331- 323 .) 3 ( 2 .
تن ساز ،فروغ (  .) 3109رابطه فراشناخت و عملکرد در درس متون تخصصی .پژوهش در برنامهریزی درسی 2 .و - 12 .) 2 ( 3
.32
جویباری ،آزیتا؛ حنیفی ،فریبا (  . ) 3103بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد رودهان نسابت باه کااربرد
فراشناخت در ابعاد مختلف امور دانشگاهی .فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی.313- 338 .) 32 ( 3 .
درتاج ،فریبرز؛ خانی ،محمدحسین (  .) 3103روانشناسی یادگیری  .تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.
سعید ،نسیم؛ مهرابی ،مانوش (  .) 3102اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر تقویت این راهبردها ،آمادگی
یادگیری خود راهبر و خودکارامدی دانشجویان .مدیا (مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی).20- 10 .) 3 ( 1 ،
سیف ،علیاکبر (  .) 3102روانشناسی پرورشی نوین .تهران :دوران.
سیف ،علیاکبر .) 3186( .روانشناسی پرورشی  .تهران :آگاه.
شریف ،ممبینی؛ مکتبی ،غالمحسین؛ بهروزی؛ ناصر (  ) 3103تأثیر خودکارآمدی تحصیلی و فراشناخت بر اضطراب امتحان
و رفتار کمک طلبی تحصیلی در دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان .دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی- 38.) 1 ( 36.
.32
صادقی ،زینب؛ محتشمی ،رضا (  .) 3180نقش فراشناخت در فرآیند یادگیری ،فصلنامه راهبردهاای آماوزش- 338 .) 1 ( 3 ،
.331
صفری ،یحیی و مرزوقی رحمت اله (  .) 3103بررسی مقایسهای ابعاد آگاهیهای فراشاناختی دانشآماوزان دورۀ راهنماایی
تحصیلی ،فصلنامه نوآوریهای آموزشی.330- 313 .) 33 ( 32 .
صفری ،یحیی؛ محمد جانی ،صدیقه (  .) 3109کاربرد راهبردهای فراشناخت در تجربههای دانشجویان و ارتباط آن با سطح
پیشرفت تحصیلی آنها .فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.33- 16 .) 2 ( 7 .
قلتاش ،عباس؛ اوجی نژاد ،احمدرضا؛ برزگر ،محسن (  .) 3180تأثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بار عملکارد تحصایلی و
خالقیت دانشآموزان پسر پایهی پنجم ابتدایی .فصلنامه روانشناسی تربیتی.330- 311 .) 3 ( 3 .
کاظم پور ،اسماعیل؛ باباپور واجاری ،مریم؛ عصایی ،معصومه (  .) 3101تأثیر آموزش اندیشه ورزی بر مهارتهای فراشناخت
حالتی دانشآموزان .فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.320- 312 .) 1 ( 29 .
کدیور ،پروین (  .) 3102روانشناسی یادگیری از نظریه تا عمل  .تهران :سمت.
کریمی ،یوسف ( .) 3186روانشناسی تربیتی  .تهران :ارسباران.

371

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
1991  آذر،19  شماره،سال دوم
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