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چکيده
هدف اصلي این پژوهش شناسایي و اولویت بندی امکانها در توسعه رویکرد شناختي در آموزش
ابتدایي ميباشد .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اکتشافي انجام شده است .جامعه
آماری مدیران مدارس استان تهران تشکيل ميدهند .جامعه آماری حدودا  3384نفر بوده است که
حجم نمونه براساس جدول مورگان  367نفر است و روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای
استفاده شده است .که پس از جمع آوری پرسشنامهها تعداد  348پرسشنامه جمع آوری گردید .به طور
کلي برای تجزیه و تحليل اطالعات از نرمافزار  ،SPSS22و ليزرل انجام شد .به منظور تجزیه و
تحليل داده ها و به منظور امکان ها در توسعه رویکرد شناختي در آموزش ابتدایي نتایج نشان داد که
باالترین ميانگين رتبه ( )4/88به هوش هيجاني اختصاص دارد و بدین معناست که مهمترین عامل
موثر در توسعه رویکرد شناختي است .همچنين در راستای امکان ها در توسعه رویکرد شناختي در
آموزش ابتدایي بعد از شاخص نيکویي بزارش مدل از  GOFاستفاده کردیم ،نشان از برازش کلي
بسيار قوی مدل کلي تحقيق است .همچنين ميزان تناسب الگوی توسعه رویکرد شناختي در آموزش
ابتدایي نشان داد که بر اساس تحقيقات انجام شده و مباني نظری موجود تناسب الگوی یافت شده
مورد تایيد مي باشد.
واژه های کليدی :آموزش ابتدایي ،توسعه رویکرد شناختي ،نظام آموزشي کشور ،مدارس ابتدایي.
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مقدمه
در کشور ما با توجه به دستاوردهای جدید روان شناسي ،بازنگری جدی در نظام آموزش و پرورش
ضروری است و ما نميتوانيم نسبت به دستاوردهای علمي دنيا در زمينه آموزش و پرورش بيتفاوت
باشيم .تعليم و تربيت حوزه است که نياز به رویکرد چند وجهي دارد(تلخابي )1389،به این معني که
مربيان آموزش و پرورش شناختي باید بينش علمي درباره کارکردهای شناختي و رفتاری انسان را از
علوم تجربي یافتههای علوم شناختي را با تجارب و یافتههای تربيتي خود ترکيب کرده ،دستورالعمل-
هایي که قابل دفاع باشد ،تدوین و به آزمایش بگذارند .پویایي یک برنامه درسي ،نيازمند نظارت دقيق
و بازنگری مستمر است .یکي از عوامل تأثيرگذار بر برنامه های درسي ،دستاوردهای پژوهشي در حوزه
تعليم و تربيت است .در چند دهه اخير ،با توجه به نتایج مطالعات انجام شده توسط محققان آموزشي و
روان شناسان به ویژه در حوزه علوم شناختي ،یکي از رویکردهای پيشنهادی و قابل دفاع در فعاليت
های آموزشي ،رویکرد شناختي بوده است .روانشناسي شناختي در پي مطالعه فرایندهایي است که
مبنای شناخت و یادگيری را تشکيل ميدهند .بر اساس این مطالعات ،زماني که کودکان در حال فکر
کردن و یادگيری هستند ،در واقع آنها در حال ساخت بازنمایيهای ذهني (آنچه که اشيای ذهني
خوانده ميشود) ،عمل روی آنها به وسيله فرایندهای شناختي (اعمال روی اشيا) ،و کنترل این اعمال
با فرایند کنترل اجرایي (فراشناخت) ميباشند (کلمنتس و ساراما .)2009 ،رویکرد شناختي با رد این
ایده که ذهن کودکان لوح های سفيدی است که ميتوان نقش دلخواه را بر آن حک کرد ،کودکان را
آفرینندگان دانش خود ميداند .بر اساس این رویکرد ،یادگيری زماني رخ ميدهد که کودکان به لحاظ
ذهني فعال باشند .برنامه درسي متأثر از این رویکرد دارای مشخصه های زیر است :یادگيری با درك
و فهم ،یادگيری چگونه یادگرفتن و یادگيری در قالب کارگروهي و تعامالت اجتماعي .در خصوص
کارآیي و چگونگي عملياتي کردن این رویکرد در آموزش ،پژوهشهای زیادی در سطح جهان انجام
شده است (به عنوان نمونه ميتوان به آثار شونفيلد  ، 2008دیویس ،1984 ،و کاب ،یاکل ،و وود،
1989؛ اشاره کرد) .در ایران نيز ،با رشد مطالعات آموزش ریاضي ،تحقيقات متنوعي در این حوزه بر
اساس رویکرد شناختي صورت گرفته است( .به طور مثال ،پژوهشهای چمن آرا 1383 ،؛ چمن آرا و
مرتاضي مهرباني 1386 ،؛ و ميرحسيني ، 1389 ،از آن جمله اند) که همگي بر تأثيرات مثبت رویکرد
شناختي بر درك و فهم یادگيرندگان اشاره دارند( ).غالم زاد .)1391 ،علوم شناختي حوزه ای ميان
رشته ای است متشکل از زیرشاخه های علوم اعصاب شناختي ،روانشناختي  ،زبان شناسي شناختي،
هوش مصنوعي ،انسان شناسي شناختي و فلسفه ذهن که در تعامل با یکدیگر به مطالعه سازو کارها و
ساختارهای ذهن/مغز ،برای تبيين علمي کارکردهای شناختي انسان ميپردازند (خرازی و
دولتي .)1388،تاثير آموزش علوم شناختي بر آموزش و پرورش است که به ظهور رویکرد جدیدی
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تحت عنوان آموزش و پرورش شناختي انجاميده است و در حال متحول ساختن برنامههای درسي،
روش تدریس ،روش ارزشيابي و حتي محيط فيزیکي مدرسه و فناوری آموزشي است (خرازی)1386،
علوم شناختي یا علم مطالعه ذهن /مغز به بررسي سازوکارهای ميپردازد که انسانها از طریق آنها به
کسب ،پردازش و کاربست دانش مبادرت ميورزند(خرازی و دولتي 1388؛ مک گيلي .)1995
علوم شناختي و فناوری برگرفته از یکي از دانشهای نو است که انتظار ميرود تحول عظيمي را در
حيات بشر بيافریند (خرازی وتلخابي .)1390 ،هدف علوم شناختي نه فقط توصيف انواع راهحلهای
مسئله و یادگيری ،بلکه تبيين شيوه انجام این اعمال به وسيله ذهن است .علوم شناختي به دنبال
تبيين کارکرد ضعيف تفکر نيز ميباشد ،اینکه چرا و چه موقع مردم تصميمات نادرست
ميگيرند(تاگارد .)2005 ،خاستگاه واژه شناخت متعدد است و در زمينه های مختلف مفاهيم متفاوتي
دارند .معموالً شناخت را با واژههایي مانند آگاهي از فهميدن و دانستن مترادف ميدانند .رویکرد
شناختي آثار و تبعات وسيعي را بر دانش بشری ،از جمله آموزش و پرورش ،علوم اجتماعي ،علوم
سياسي ،مدیریت ،روانشناسي و روانپزشکي به جای گذاشته و در یک جمله با توجه به شناختي که از
مغز پدید آورد ميتواند نگرش ما را در هر زمينه تغيير دهد .آموزش و پرورش به طور خاص اثر عميقي
از این رویکرد پذیرفته است ،زیرا مقوالتي همچون یادگيری ،توجه ،حافظه ،خالقيت ،هوش و غيره و
نيز مسائل پرورشي متاثر از این رویکرد به آموزش و پرورش که شيوه تدریس و روش تهيه و ارزیابي
وسطح انتظارات ما از دانش آموزان و همچنين نحوه برخورد ما با مسایل متفاوت خواهد بود ،مي-
باشد(آدریان و اشمن روبرت .)1386 ،واژه شناخت جهت توصيف روشهایي به کار ميرود که طي آن
اطالعات پردازش ميشوند .بيشتر فعاليتهای شناختي ،وابسته به عوامل فراشناختي است که این
فعاليت را نظارت و کنترل ميکند(اسپادا و همکاران2007 ،؛ السون و هرگنهان1390 ،؛ ميزیاك و
سکستون .)1376 ،درست در مقابل قدرتگرایي افالطون تجربهگرایي ارسطو قرار دارد به نظر ارسطو
و منشأ همه شناختها تجربه حسي و قوانين تداعيگری(مشابهت تضاد و مجاورت) را نيز بر اساس
همين نظریه بنا کرد(السون و هرگنهان .)1390 ،علوم شناختي تالش تجربه موثر برای پاسخگویي به
پرسشهای معرفت شناختي تعریف کرده است این پرسش که زمان بسيار زیادی از طرح آنها مي-
گذرد ،مخصوصاً به ماهيت معرفت ،مولفههای معرفت ،منابع و سرچشمه های آن ،چگونگي بسط
معرفت و سازماندهي آن ميباشد(گاردنر  .)1987،تاثير علوم شناختي بر آموزش و پرورش است که به
عنوان آموزش و پرورش شـــناختي ارائه ميشود ،عبـارت است از راهبرد یــاددهي-یـادگيری که
هدف اساسي آن رشد و تقویت فرایندهای نظام مند درك و دریافت ،تفکر ،یادگيری و حل مساله
است .این دانش نو به همه ابعاد حيات انساني ،هر آنچه با مغز و ذهن انسان سر کار دارد تاثيرگذار
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است و طبعاً یکي از مهمترین زمينه هایي که بيشترین تاثير را از یافتههای آن خواهد پذیرفت آموزش
و پرورش ميباشد (خرازی )1384 ،در مروری بر رویکردهای شناختي آموزش و پرورش ،به این
موضوع اشاره کرده است که اوليا هم حق و هم مسئوليت دارند که مستقيماً درگير آموزش و پرورش
کودکان خود باشند .اوليا با ایجاد پل بين مهارتهای شناختي و مهارتهای روزمره نقش مکمل را
نسبت به رویکرد شناختي در کالس ایفا ميکنند .به نظر ميرسد در برابر طراحي همکاری و مشورت
موثر بين اوليا ،معلمان و متخصصان باليني موانعي وجود داشته باشد که ممکن است توسعه ابتکارات
آموزش و پرورش شناختي را در مدرسه و خانه محدود سازد (وست و ایدآل1987 ،؛ هال2005 ،؛
گاردنر.)1388،
با توجه به مطالعاتي که توسط محققان انجام شده است برنامههای رویکرد شناختي اثرات مثبت قابل
توجه و طوالني مدتي بر مهارتهای تفکر مورد نياز دانشآموزان ابتدایي دارند (آرمسترانگ1و
همکاران2019 ،؛ امدورر 2و همکاران .)2014 ،در کشور ما با توجه به دستاوردهای جدید روان شناسي،
بازنگری جدی در نظام آموزش و پرورش به خصوص آموزش دوره ابتدایي ضروری است و ما نمي-
توانيم نسبت به دستاوردهای علمي دنيا در زمينه آموزش و پرورش دوره ابتدایي بيتفاوت باشيم .تعليم
و تربيت حوزه است که نياز به رویکرد چند وجهي دارد(تلخابي .)1389،به این معني که مربيان آموزش
و پرورش شناختي در دروه ابتدایي باید بينش علمي درباره کارکردهای شناختي و رفتاری انسان را از
علوم تجربي یافتههای علوم شناختي را با تجارب و یافتههای تربيتي خود ترکيب کرده ،دستورالعمل-
هایي که قابل دفاع باشد ،تدوین و به آزمایش بگذارند .پویایي یک برنامه درسي ،نيازمند نظارت دقيق
و بازنگری مستمر است .یکي از عوامل تأثيرگذار بر برنامههای درسي ،دستاوردهای پژوهشي در حوزه
تعليم و تربيت است .در چند دهه اخير ،با توجه به نتایج مطالعات انجام شده توسط محققان آموزشي و
روان شناسان به ویژه در حوزه علوم شناختي ،یکي از رویکردهای پيشنهادی و قابل دفاع در فعاليت-
های آموزشي ،رویکرد شناختي بوده است(کلمنتس 3و همکاران .)2009 ،رویکرد شناختي با رد این
ایده که ذهن کودکان لوح های سفيدی است که ميتوان نقش دلخواه را بر آن حک کرد ،کودکان را
آفرینندگان دانش خود ميداند .بر اساس این رویکرد ،یادگيری زماني رخ ميدهد که کودکان به لحاظ
ذهني فعال باشند (دیویس ،1984 ،4و کاب ،یاکل ،و وود .)1989 ،در ایران نيز ،با رشد مطالعات
آموزش دوره ابتدایي ،تحقيقات متنوعي در این حوزه بر اساس رویکرد شناختي صورت گرفته است (به
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طور مثال ،پژوهشهای چمن آرا 1383 ،؛ ميرحسيني ، 1389 ،از آن جمله اند) که همگي بر تأثيرات
مثبت رویکرد شناختي بر درك و فهم یادگيرندگان در دوره ابتدایي اشاره دارند( ).غالم زاد.)1391 ،
علوم شناختي حوزه ای ميان رشتهای است متشکل از زیر شاخههای علوم اعصاب شناختي،
روانشناختي ،زبان شناسي شناختي ،هوش مصنوعي ،انسان شناسي شناختي و فلسفه ذهن که در
تعامل با یکدیگر به مطالعه سازو کارها و ساختارهای ذهن/مغز ،برای تبيين علمي کارکردهای شناختي
انسان ميپردازند (خرازی و دولتي .)1388،علوم شناختي و فناوری برگرفته از یکي از دانشهای نو
است که انتظار ميرود تحول عظيمي را در حيات بشر بيافریند (خرازی وتلخابي.)1390 ،
مک اتر ( )2010بر این باور است که معلمان باید چگونگي ایجاد چالش فيلترکردن اطالعات
غيرضروری را برای دانشآموزان درك کرده باشند و با رعایت بعد توجه ،زمينهی مدیریت کالسي
کارآمدتر را فراهم کنند .توجه به عالیق دانشآموزان ،ایجاد ارتباط مناسب و مکمل بين معلم و
دانشآموزان و نيز دانشآموزان با یکدیگر ،آرامش ذهني به همراه دارد که در فرآیند توجه بسيار مهم
است .شایان ذکر است که بسياری از مهارتهای شناختي سطح باال از جمله توجه انتخابي باید به
وسيلهی هر فرد به صورت خودانگيخته فعال شود و زمينه سازی برای این حالت ،نيازمند توجه به
عالقه مندی ها ،ارتباطات مناسب و ایجاد چالش در محيط یادگيری است .فراهم سازی این شرایط
براساس یادگيری سازگار با مغز باعث افزایش توجه انتخابي ميشود .در یادگيری سازگار با مغز ،توجه
به محيط فيزیکي ،برای مثال ،طراحي فضای یادگيری برای دروس بسيار مهم و در جلب توجه (به
ویژه توجه انتخابي) مؤثر است .رعایت تنوع مناسب در طراحي فضای کالسي ،بر توجه انتخابي دانش
آموزان افزود .همچنين با در نظرگرفتن دامنهی محدود توجه پيوسته در افراد ،به ویژه دانشآموزان،
فعاليتهای متنوع برای آنها در نظرگرفته شد که این در افزایش توجه انتخابي آنها تأثيرگذار بود.
برنامهی آموزشي یادگيری سازگار با مغز بر افزایش انعطافپذیری شناختي دانشآموزان پایهی چهارم
دبستان تأثير دارد .علوم شناختي با توسعهای که یافته است ،توانسته بر بيشتر رشتهها تاثير بگذارد و از
آن به عنوان انقالب علمي یاد ميشود .در علوم اطالعات نيز با پيشرفتههایي که داشته ،توانسـته
است درك و دانش ما را از مسائل موجود در رشته تا حدودی افزایش دهد .اما عليرغم این پيشرفتها
و تاثيراتي که داشته است ،با انتقاداتي مواجه شده اسـت .در این پژوهش به طراحي الگوی توسعه
رویکرد شناختي در آموزش ابتدایي کشور پرداخته خواهد شد ،منظور از رویکرد شناختي ،تاثير علوم
شناختي بر آموزش و پرورش است که عمدتاً در پاسخ به تالشهای محققان و کارگزاران مدارس
برای کشف کارآمدترین راههای تدریس ،یادگيری و حل مسئله ،در جامعه آموزش و پرورش مدرسهای
توسعه یافته است .با وجود این دانش نسبتاً کمي درباره مفاهيم شناختي و کاربرد آن در تدریس و
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یادگيری وجود دارد .بدین ترتيب به نظر ميرسد نيروی اوليه بر رسيدن به کاربرد بيشترین فنون جدید
آموزشي از طریق برنامههای آموزشي پيش از زبان مدرسه تامين ميشود .لذا سوال محقق در این
پژوهش این است که :شناسایي و اولویت بندی مولفههای توسعه رویکرد شناختي آموزش ابتدایي
کشور کدام است؟

پيشينه تحقيقات
رها نوقابي( )1397به مقایسه تکاليف آموزشي مبتني بر یادگيری اکتشافي در چهارچوب مدل
آموزشوپرورش شناختي با روش سنتي در آموزش طراحي و دوخت پرداختند و نشان دادند که به
کارگيری تکاليف یادگيری مبتني بر یادگيری اکتشافي تأثير معناداری بر بهبود یادگيری در مهارت
طراحي و دوخت دارد .همچنين مجيد طاهری و همکارانش( )1396به مقایسه دو رویکرد سخنراني و
یادگيری الکترونيکي بر یادگيری شناختي بر اساس نظریه بلوم پرداختند و نشان دادند استفاده از
روشهای آموزش مجازی باعث افزایش یادگيری در حيطه شناختي ميشود و به کار بردن آموزش
الکترونيکي با توجه به پ يشرفت علوم ،از ضروریات است ولي در کنار آن به منظور افزایش ميزان
یادگيری در سطوح باالتر استفاده از روشهای سنتي مانند سخنراني نيز توصيه ميشود.
نتایج شهرکي پور( )1396در پژوهشي تحت عنوان اثربخشي بازی درماني گروهي مبتني بر رویکرد
شناختي-رفتاری بر اختالالت رفتاری کودکان دبستاني نشان داد بازی درماني گروهي با رویکرد
شناختي رفتاری بر کاهش مؤلفههای اختالالت رفتاری (اضطراب جدایي ،بيش فعالي/نقص توجه و
لجبازی نافرماني) در کودکان دارای این اختالالت مؤثر بوده است .بنابراین با توجه به مؤثر بودن بازی
درماني گروهي مبتني بر رویکرد شناختي رفتاری بر کاهش اختالالت رفتاری کودکان ،به دست
اندکاران در این زمينه توصيه ميشود در کنار سایر درمانها ،از مداخالت بازی درماني در جهت
کاهش مشکالت رفتاری کودکان استفاده کنند .همچنين نتایج علي پور( )1395در بررسي اثربخشي
ارزشيابي توصيفي در یادگيری در دوره ابتدایي نشان داد هر نوع فعاليتي که برای انتقال ،برانگيختن و
کسب دانش ،نگرش و توانش به عمل ميآید ،از ارزشيابي توصيفي آموزشي به عنوان فرآیندی مستمر
و منظم برای هدایت کردن و اطمينان یافتن از کيفيت فعاليتهای آموزشي خود استفاده ميکنند.
سليماني( )1394در پژوهشي به بررسي بين رابطه راهبردهای یادگيری (شناختي و فراشناختي) با
پيشرفت تحصيلي دانشآموزان پسر سال دوم دبيرستانهای شهرستان مالرد در سال تحصيلي -94
 93پرداختند و نشان دادند از ميان  5متغير پيش بين،تنها دو متغير (راهبرد مرور ذهني و نظارت)
دارای توان پيش بيني معين و معناداری برای پيشرفت تحصيلي هستند.

شناسایی و اولویت بندی امکان ها در توسعه رویکرد شناختی آموزش ابتدایی

❑165

شبان 1و همکاران ( )2021به بررسي توسعه و ارزیابي یک برنامه آموزشي شناختي برای کودکان
با مشکالت یادگيری پرداختهاند و نتایج نشان داد که اکثر کودکان ( 86/5درصد) تجربه خوبي از
برنامه را درك کردند و همچنين عملکرد کالمي و غيرکالمي آنها پس از دوره آموزشي به طور قابل
توجهي بهبود یافت .همچنين نتایج لوپز 2و همکاران ( )2021در بررسي توسعه واسطه های ملموس
برای رشد شناختي نشان داد نمایشهای مجازی مرتبط (شخصيتها ،حيوانات ،اشياء ،مکانها ،یا
دیگران) ميتوانند این بازنمایيها را از طریق فعال سازی و دستکاری فيزیکي با افزودن ،حذف،
جابجایي بلوكها در حين تعامل با یکدیگر و ایجاد روایت ،روی صفحه نمایش دهند .نتایج بررسي
شبيه سازی توسعه علم در یک کشور با استفاده از رویکرد شناختي توسط کيزیم 3و همکاران ()2019
نشان داد تجزیه و تحليل سناریوهای توسعه یافته امکان توجيه موثرترین اقدامات برای تحریک
توسعه علم در اوکراین را فراهم ميکند .ارزیابي عملي رویکرد روششناختي پيشنهادی امکانسنجي
استفاده از مدلهای شناختي برای تحليل و شبيهسازی توسعه علم در یک کشور را ثابت کرده است
که امکان ارزیابي سریع و دقيق یک موقعيت و شناسایي اقدامات اميدوارکننده برای حمایت از آن را
فراهم ميکند .مين )2019( 4به بررسي فرهنگ مدرسه ،خودکارآمدی ،انتظار نتيجه ،و عامليت معلم
در جهت اصالح با استقالل برنامه درسي در کره جنوبي :یک رویکرد شناختي اجتماعي پرداخته و
نتایج نشان داده است که فرهنگ مدرسه که توسط روابط حمایتي معلم -مدیر و معلم -معلم پرورش
مي یابد ،مستقيماً بر سازمان معلمان بر برنامه درسي در سطح مدرسه یا کالس تأثير ميگذارد .عالوه
بر این ،خودکارآمدی معلمان و انتظار نتيجه هر دو به طور مستقيم بر آژانس آنها در جهت اصالح
برای افزایش استقالل و ارتباطات ميانجي بين فرهنگ مدرسه که توسط روابط حمایتي معلم و
دانشآموز و عامليت معلم برای اعمال استقالل برنامه درسي در کالسهایشان تقویت ميشود ،تأثير
گذاشت .قيصری و تهوری( )2019تحقيقي با عنوان "یک رویکرد شناختي برای کنترل تراکم در
اینترنت اشيا و یادگيری" انجام داده اند .ابتدا یک چارچوب شناختي مبتني بر اتوماتای یادگيری برای
ادغام شناخت در اینترنت اشيا پيشنهاد شده است .این مطالعه با استفاده از شبيهسازی ،چارچوب
شناختي پيشنهادی را در یک سناریوی کنترل تراکم آزمایش کرده است.
سيسيليا مونزین مایر و نانسي روبين ( )2013در پژوهش خود شش سطح ازدامنه شناختي اصلي بلوم
را اینگونه بيان نمودند.سطح دانش که در پایين ترین سلسله مراتب یادگيری بلوم قرار دارد،به معني
1
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بازیابي آموختههای قبلي و یادآوری ميباشد .اهداف یادگيری در این سطح اغلب شامل تعریف
واژههای کليدی ،ليست مراحل در یک فرایند ،یا تکرار چيزی شنيده و یا مشاهدهشده ،ميباشد .عمده
ترین دسته از مهارتهای شناختي،درك است.در واقع این سطح به مفهوم پردازش اطالعات
جدیداست .در سطح برنامه،یادگيرنده باید قادر به حل یک مشکل جدید با اطالعات ،بدون نياز به
کمک باشد .تجزیه و تحليل نياز فراگيران برای تشخيص روابط بين قسمت های مختلف ميباشد.
ترکيب ،خواستار رفتارخالقانه است،چون فراگيران محصوالت منحصر به فرد و ساخته شدهای را توليد
ميکند.
مننایرز و همکارانش ( )2013در پژوهشي با هدف بررسي نقش انگيزش و خودتنظيمي در ترك
تحصيل از مدسه به ای نتيجه رسيدند ،متغيرهای انگيزشني (انگيزه ذاتي ،ساماندهي دروني ،انگيزه
تحصيلي خود اثر) و بعضي راهبردهای یادگيری (بسط و تکميل،سازماندهي ،تمری  ،مرور ذهني،
نظارت و برنامه ریزی) در دانشآموزاني که ترك تحصيل کرده بودند تفاوت معناداری با دانشآموزان
در حال تحصيل داشت ،همچنين در پژوهش به این نتيجه رسيدند که بایادگيری توانایيهای
خودتنظيمي ميتوان خطر ترك تحصيل دانشآموزان را کاهش داد.
در تحقيق آلتون و اردن ( )2013یافتهها نشان داد ،خودتنظيمي فراشناختي مدیریت زمان و محيط
آموزشي ،کمک گرفت از دیگران و خودکارآمندی فاکتورهای مهمي در موفسيت درس ریاضي هستند
و همچنين دوجنس(دختر و پسر) در ميزان استفاده از مزایای ای استراتژیها تفاوت وجود دارد.
دميرچي اوغلو و همکارانش ( )2010در یک مطالعه موردی رفتار فراشناختي در فرآیند حل مسئله را
مورد بررسي قرار دادند .آنها  9دانشجو معلم سال دوم ریاضي را انتخاب نمودند و از آنها خواستند
مسائلي را طي دو جلسه حل کنند .محسسان با استفاده از روش تفکر بلند به جمنع آوری دادهها
پرداختند .تحليل دادهها نشان داد که هر رابطهای بي پيشرفت تحصيلي و فراواني رفتار فراشناختي
الگویي مرتبط با پيشرفت و انواع حل مسئله وجود ندارد .البته این نتایج که متفاوت با نتایج
پژوهشهای قبلي ميباشد ،ميتواند به دليل مسائل مختلفني باشد که فراواني رفتار فراشناختي را تحت
تأثير قرار ميدهد .آکسان ( )2009به بررسي رابطه باورهای معرفت شناختي و خودتنظيمي پرداخت.
یافتههای پژوهش نشان داد که مهارتهای خودتنظمي ضعيف ميتواند باعث یادگيری ضعيف شود و
مهارتهای خودتنظيمي قوی به یادگيرندهها ای امکان را ميدهند کنه روش یادگيری را با توجه به
توانایيهای خودشان انتخاب نمایند.
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روش تحقيق
روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع پيمایشي بوده است .جامعه آماری متشـکل از کليـه مـدیران
مدارس استان تهران است و جهت انتخاب نمونه مناسب تحقيق از روش نمونه گيری خوشه ای چنـد
مرحله ای استفاده مي شود .جامعه آماری حدودا  3384نفر بوده است که حجم نمونه براساس جـدول
مورگان  367نفر مي باشد ،که پس از جمع آوری پرسشـنامه هـا تعـداد  348پرسشـنامه جمـع آوری
گردید .به منظور تعيين روایي از قضاوت استادن و متخصصان برنامهریزی درسي با استفاده ار فرمـول
الوشه استفاده شد (نتایج در جدول 2و )3و ميزان پایایي پرسشنامه از طریق آلفای کرونبـاخ محاسـبه
گردید.به طور کلي برای تجزیه و تحليل مشاهدات و اطالعات پژوهش و بررسي تاثير همزمان مقياس
های عمومي با استفاده از نرمافزار اطلس تي آی ،SPSS22 ،ليزرل تحليل آماری انجام شد.
جدول :1ميزان پایایي مولفههای پرسشنامه
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

متغيرها
تقویت هوش چندگانه
هوش هيجاني
فراشناخت
توجه
سازنده گرایي
حافظه
انگيزه
تفکر انتقادی
خالقيت و نوآوری
یادگيری فعال
توسعه رویکرد شناختي

گویه ها
7
4
5
3
10
3
5
5
3
5
14

پایایي
0/785
0/778
0/861
0/837
0/832
0/782
0/804
0/866
0/820
0/855
0/832
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جدول شماره ( )2ميزان  CVRو  CVIگویه های پرسشنامه
ميزان توافق خود را درباره هر یک از عبارات زیر مشخص کنيد
1.به نظر من استعداد دانش آموزان در برقراری ارتباط و درك احساسات دیگران است.
2.دانش آموزان به سختي مي توانند احساسات عميق خود را با دیگران در ميان بگذارند.
3.دانش آموزان باید هيجانات مختلف را بشناسند با واژگان هيجانات و احساسات آشنا شوند.
4.دانش آموز هنگام رویارویي با یک موقعيت دشوار ،دوست دارد تا حد ممکن در مورد آن
اطالعات جمع آوری کند.
5.به نظر من نگراني ها و اضطراب به دانش آموز کمک مي کند که از مشکالت آینده
جلوگيری کند.
6.دانشآموز بر اساس فراشناخت اشتباهات خود را کشف ،در جهت اصالح آنها اقدام و روش
یادگيری خود را تکميل ميکند.
7.به نظر من دانش آموز هنگامي که در مورد مشکالت فکر مي کند ،از عملکرد ذهن خود
مطلع است.
8.به نظر من دانش آموز توانایيهای خود در انجام وظایف ذهني را درك مي¬کند.
9.به نظر من افزایش توانایيهای فراشناختي دانشآموزان تأثير قابل توجهي بر ميزان یادگيری
و مطالعه آنها دارد.
10.عدم توانایي دانش آموز بر کنترل افکار ،نشانه ضعف دانش آموز است.
11.در یادآوری برخي وقایع ممکن است دانش آموز حافظه کمتری داشته باشد.
12.دانش آموز اگر نتواند افکار خود را کنترل کند ،نخواهد توانست آنها را بکار ببرد.
13.دانش به وسيلۀ فرد ساخته ميشود.
14.فرد یادگيرنده دانش جدید را براساس یادگيریهای قبلي خود ميسازد.
15.افراد درك خود از آنچه مطالعه ميکنند را ميسازند ،نه اینکه آن را ثبت کنند.
16.محصول ساخت دانش تحت تاثير تجارب و دانش فرد یادگيرنده تغيير ميکند.
17.تعامل با دیگران فرایند ساخت ادراك را تحت تاثير قرار ميدهد.
18.پيگيری پرسشها و عالئق دانشآموزان یک ارزش تلقي ميشود.
19.معلم با دانشآموزان گفتگو و تعامل دارد و به آنها کمک ميکند تا دانش خود را بسازند.
20.ارزشيابي شامل فعاليتهای دانشآموزان ،مشاهدات و نقطه نظرات آنها و همچنين آزمونها
است .یعني فرایند به اندازۀ محصول اهميت دارد.
21دانش به عنوان امری پویا قلمداد ميشود که در اثر تجربيات ما پيوسته در حال تغيير است.
22.دانشآموزان عمدتاً بهصورت گروهي کار ميکنند.
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23.حافظه کوتاهمدت دانش آموز بهعنوان حافظه کاری کودك مي باشد.
.24حافظه عملياتي دانش آموز شامل اطالعاتي درباره نوع محرك است.
.25حافظه عملياتي دانش آموز واکنشي است که از طریق ارتباط با وظایف و فعاليت ها فعال
ميشود.
.26دانش آموز زماني که کمتر احساساتي شود و بيشتر فکر کند ،بهتر عمل مي کند.
.27احساسات دانش آموز به زندگي آنها جهت مي دهد.
.28مربيان باید توجه دانشآموزان را با ایجاد انگيزه جلب کنند.
.29اعتقاد و نظرات دانشآموزان هميشه بسته به اینکه چه احساسي دارند ،تغيير مي کند.
.30بهترین راه برای اینکه دانشآموزان احساساتشان را اداره کنند ،تجربه ی آنها به بهترین
شکل ممکن است.
.31فرایند انتقال دانش به دانش آموزان از یک موضوع یا اجتماع به موضوع یا موضوعات
دیگر ،در صورت آموزش گروهي ،بازخورد نشان مي دهد.
.32آموزش حمایتي با هدف حفظ و تکثير فرهنگ موجود ،تجربه اجتماعي و سيستم اجتماعي
موجود است.
.33درك مؤثر دانش آموزان از دنيای واقعي تضمين شده است.
.34تالش در درست اندیشيدن برای به دست آوردن آگاهي قابل اعتماد است.
.35توانایي سؤال کردن ،آزمودن و تفکر درباره اندیشهها و ارزشها یک نوع تفکر انتقادی
است.
.36آفرینش اثری است که نو و بدیع بوده ،ارزشمند تلقي مي گردد.
.37دانش آموزان خالق از تفکر واگرا برخوردارند.
.38دانش آموزان ميتوانند برای هر مسئله و راهحلهای آن شوق مختلفي را در نظر بگيرند.
.39دانش آموزی که کنترل یادگيری را در زمان یادگيری به دست ميگيرد ،به یادگيری فعال
دست یافته است.
.40یادگيری فعال ،دانش آموزان را تشویق ميکند تا گفتوگو داخلي را درك کنند.
.41کار دانش آموز با مربي ،تمرین مستقيم است.
.42درك و تشخيص صحيح مسئله ،از مهارت های حل مسئله است.
.43بسياری از روشها برای ارزیابي عملکرد و دستاوردهای دانشآموزان است.
.44دانش آموزان که دارای هوش موسيقي باال هستند به طور مرتب دارای مزایای خوبي
هستند.
.45توانایي تجسم کردن دانش آموز با چشم ذهن است.
.46افرادی که اطالعات کالمي و زباني باالیي دارند ،امکانات و کلمات و زبانها را نمایش
ميدهند.
.47داشتن توانایي باال دانش آموز در موسيقي به معنای داشتن هنر موسيقي خوب است
.48هوش تحليلي یک اندازه دانش آموز از توانایي یک فرد برای حل مشکالت آموزشي است.
.49هوش عملي دانش آموز شامل توانایي فرد برای درك موثر در انجام وظایف روزمره است.
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.50معلمان برای ارزشيابي ميزان یادگيری و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان باید برای آنها
فرصتي فراهم آورند تا دانش جدید خود را در عمل بيازمایند.

1

0/87

1

0/93

جدول شماره ( )2ميزان  CVRو  CVIگویه های توسعه رویکرد شناختي
ميزان توافق خود را درباره هر یک از عبارات زیر مشخص کنيد
.23استفاده از منابع آموزشي مناسب
.51کودکان در محيط آموزشي احساس امنيت مي کنند و احساس تهدید نمي کنند.
.52در محيط آموزشي مغز پيوندهای عصبي جدیدی را ایجاد مي کند و این امرمنجر به افزایش
ظرفيت یادگيری آن مي شود.
.53ایجاد محيط آموزشي برای کودکان فراهم ساختن فرصتهای یادگيری جدید است.
.54مغز دانش آموزان مي تواند بر اساس بازخورد دریافتي ،یادگيری خود را تکميل کند.
.55خواندن برای تحریک مغز بسيار مفيد است و با افزایش خزانه لغات پيوندهای مغز توسعه پيدا مي
کند.
.56حل مسائل چالش برانگيز توسط دانش آموز بهترین روش برای رشد مغز است.
.57دادن حق انتخاب به دانش آموز در گزینش محتوا و شيوه یادگيری موثر است.
.58دریافت و درك اطالعات برای یادگيری دانش آموزان اثربخش است.
.59آمادگي و برنامه ریزی برای یادگيری دانش آموزان اثربخش است.
.60انتخـاب و اسـتفاده از راهبـرد شـناختي مناسـب برای یادگيری دانش آموزان اثربخش است.
.61استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای یادگيری دانش آموزان اثربخش است.
.62استفاده از فضای فيزیکي و محيطي متناسب برای یادگيری دانش آموزان اثربخش است.
.63هدف ارزشيابي رسمي ارائه بازخورد دانشآموزان و مربيان در پيشرفت یادگيری است تا نتایج
یادگيری را بهبود بخشد.
.64تکنولوژی آموزشي امکان توسعه سيستمهای مختلف را برای ارائه بازخورد فراهم ميکند.
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یافته های تحقيق
شناسایي و اولویت بندی امکان ها در توسعه رویکرد شناختي آموزش ابتدایي کشور کدامند؟
برای الویت بندی متغيرها براساس بيشترین تاثير برمتغيروابسته وهمچنين مقایسه ميانگين رتبـه
بندی از آزمون فریدمن استفاده شد .جدول زیر وضعيت رتبه بندی متغيرها را نشان ميدهد .ميانگين
رتبه هرکدام از ویژگي ها در جدول( ) 4گزارش شده است .مقایسه ميانگين رتبه ها نشان ميدهد کـه
باالترین ميانگين رتبه ( )4/88به هوش هيجاني اختصاص دارد و بدین معناست که مهمتـرین عامـل
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موثر در توسعه رویکرد شناختي است .بعد از ویژگي فوق ،مهم ترین عامـل مـوثر در توسـعه رویکـرد
شــناختي بــه ترتيــب شــامل حافظــه ( ،)4/74انگيــزه(  ،)3/97تفکــر انتقــادی( ،)3/73خالقيــت و
نوآوری( )3/42و فراشناخت( ،)3/26توجه ( ،)3/19سازنده گرایي( ،)2/89تقویت هوش چندگانه(،)2/81
و یادگيری فعال( )2/24ميباشند .الزم به ذکر است که ميانگين رتبه با ميانگين حسابي تفاوت دارد و
نحوه محاسبه این دو ميانگين متفاوت است.
جدول ( )4آزمون فریدمن مولفه های توسعه رویکرد شناختي
مولفه ها
انگيزه
خالقيت و نوآوری
فراشناخت
تفکر انتقادی
هوش هيجاني
حافظه
فراشناخت
توجه
یادگيری فعال
تقویت هوش چندگانه

ميانگين
3/97
3/42
3/26
3/73
4/88
4/74
3/26
3/19
2/24
2/81

نتيجه گيری
طيف گستردهای از روشها برای ارزیابي عملکـرد و دسـتاوردهای دانشآمـوزان ناشـي از توسـعه
رویکرد شناختي است .هدف ارزشيابي رسمي ارائه بازخورد دانشآموزان و مربيان در پيشرفت یادگيری
است تا نتایج یادگيری را بهبود بخشد .تکنولوژی آموزشي امکان توسعه سيستمهای مختلف را بـرای
ارائه بازخورد فراهم ميکند که به نوبه خود مهارت دانشآموزان و استراتژیهای فراشـناختي آنهـا را
توسعه ميدهد .کودکان در محيط تعليم و تربيت احساس امنيت ميکنند و احساس تهدید نمـيکننـد.
در چنين محيطي مغز پيوندهای عصبي جدیدی را ایجاد ميکند و این امرمنجر بـه افـزایش ظرفيـت
یادگيری آن مي شود و مغز ميتواند بر اساس بازخورد دریافتي ،یادگيری خود را تکميل کند .زیـرا در
فرایند تعامل گروهي است که افراد از یکدیگر ميآموزند و احساس با ارزشي دارند .زیرا خواندن بـرای
تحریک مغز بسيار مفيد است و با افزایش خزانه لغات پيوندهای مغز توسعه پيدا مي کند .از طرفي بـا
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انجام حرکات بدني جدید مغز رشد مي کند؛ بنابراین فعاليتهای بدني و حرکتي خاص باید در برنامـه
گنجانده شود.
حل مسائل چالش برانگيز بهترین روش برای رشد مغز است .و موسيقي محرکي اسـت کـه تمـام
مغز را درگير ميسازد و از آن ميتوان برای تغيير شرایط عاطفي یادگيرنده ،در نقش حامل واژه هـا و
نهایتاً به عنوان چاشني استفاده کرد .نتایج نشان داد مولفههای امکان سنجي توسعه رویکرد شـناختي
شامل تقویت هوش چندگانه ،هوش هيجاني ،فراشناخت ،توجه ،سازنده گرایي ،حافظه ،انگيـزه ،تفکـر
انتقادی ،خالقيت و نوآوری و یادگيری فعال ميباشد .مقایسه ميانگين رتبـه هـا نشـان مـيدهـد کـه
باالترین ميانگين رتبه ( )4/88به هوش هيجاني اختصاص دارد و بدین معناست که مهمتـرین عامـل
موثر در توسعه رویکرد شناختي است .بعد از ویژگي فوق ،مهم ترین عامـل مـوثر در توسـعه رویکـرد
شــناختي بــه ترتيــب شــامل حافظــه ( ،)4/74انگيــزه(  ،)3/97تفکــر انتقــادی( ،)3/73خالقيــت و
نوآوری( )3/42و فراشناخت( ،)3/26توجه ( ،)3/19سازنده گرایي( ،)2/89تقویت هوش چندگانه(،)2/81
و یادگيری فعال( )2/24ميباشند .الزم به ذکر است که ميانگين رتبه با ميانگين حسابي تفاوت دارد و
نحوه محاسبه این دو ميانگين متفاوت است.
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