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 داییدر معلمان دوره ابتهاي فراشناختی با مهارتهاي برنامه درسی نوآوري ارتباط بین میزان کاربسترسی بر    

 

 9ستاره موسوی
 

 91/2/11پذیرش:                        91/93/19دریافت: 

 چکیده 

 طور به پرورش و آموزش زیرا است، مشهود ایحرفه آموزش هایزمینه از ایگسترده طیف در تغییر ای فزاینده برایشرایط زمینه

 به وزشآم کیفیت که آنجایی از. شود می دیده سازی جهانی اقتصاد در قدرت برای رقابت در مهم منابع عنوان به ای فزاینده

 سیاست ایهزمینه از بسیاری در درسی هایبرنامه شود، اثربخشی می دیده آموزشی نتایج بر مؤثر عوامل مهمترین از یکی عنوان

و های درسی برنامه هاینوآوری رابطه بینپژوهش حاضر با هدف بررسی  در این راستااست  شده تبدیل توجه کانون به ملی

امعه جشد. روش تحقیق مورد استفاده در این نوع پژوهش از نوع همبستگی و  انجام معلمان دوره ابتداییدر مهارت فراشناختی 

نمونه مورد مطالعه از طریق فرمول حجم  به عنوان 961اصفهان بود که تعداد  1و  2، 9های نفر از معلمان ناحیه 9171آماری شامل 

ابزار  گردید.  طریق پرسشنامه گردآوری از پژوهش هایداده اند.گیری متناسب با حجم انتخاب شدهمورگان و به صورت نمونه

 و( 9111)های فراشناختی پرسشنامه مهارتگویه و  22با  درسینوآوری برنامهمحقق ساخته آوری اطالعات، پرسشنامه جمع

یافته شد. کرانباخ استفاده آلفای ضریب از پرسشنامه پایایی برآورد محتوا، و برای روایی پرسشنامه از روایی برای تعیین همچنین

ابعاد  و )دانش و تنظیم شناختی(با مهارت فراشناختی های درسیهای برنامهبین نوآوریهای پژوهش بر این امر داللت داشت که 

 باالتر از سطح متوسط بود.  معلماندار وجود دارد. میزان مهارت فراشناختی رابطه معنی ابتداییدوره  معلمانآن در بین 

 .معلمان، دوره ابتدایی، مهارت فراشناختی، های درسینوآوری برنامه: کلید واژه ها
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___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

 مقدمه

مشخص 9های درسیبرنامهدر تالش است تا از طریق طراحی و تدوین  و آموزش و پرورش نهاد آموزشی از جمله دانشگاه 

ندگی شان در زها و مسئولیت هایها را برای به عهده گرفتن نقشبه  فراگیران انتقال داده و آن ها راانواع مختلف دانش و مهارت

جهانی  جهان امروز  درسی اهمیتی بیش از پیش دارد، هایبرنامه بنابراین توجه به کیفیت(. 19 :9291واقعی آماده سازد )علیخانی ،

های الشچبرای آماده کردن افراد جهت مواجهه با  و پرورشآموزش . هایی متفاوت روبه رو استشاخصفرا پیچیده با انتظارات و 

یت با و این نوآوری و خالق متمایز است مسیریکردن در و عمل بازآفرینی و بازنگریپیچیده نیازمند نوسازی و عصر فرا  این

درواقع  (.3191، 3هنسون) های فراشناختی استهایی که با نوآوری ارتباط دارد مهارتشود یکی از مهارتمحقق می مهارت

ری مناسب و حل گیهای فراشناختی برای تصمیمای مهارتانگیز به طور فزایندهفراگیران برای روبرو شدن با تحوالت شگفت

 :9212، زاده آذربخش و تقی ،) به نقل از بدری 2و همکاران نظران مانند انیسبسیاری از صاحبمسائل پیچیده جامعه نیازمندند و 

 راشناخت باشد. های فمتفکر و پرورش مهارتهای انسان که یکی از اهداف اساسی تعلیم و تربیت باید تربیت بر این باورند  ،(99

 های فراشناختی ومهارتمنجر به کارآمد شدن افراد و دستیابی به  های آموزشی و برنامه درسی  معلماننوآوریحمایت از 

معلمان آموزش  حوزهدر آموزش و پرورش، بخصوص در  بحث نوآوری . (979: 3199،  1سوسا) شودمیای های حرفهصالحیت

فردی که  ترینهای پرورشی در دنیای پر از تغییر امروز است. حال آنکه مهمترین مسئولیتترین و مهماز سنگین آموزانو دانش

مان به عنوان یکی از بهترین عوامل رشد معل .(17: 9،3193هارگوه رایان)میتواند به این امر خطیر به نحو شایسته بپردازد معلم است 

ین به همآموزان از جایگاهی ویژه در نظام آموزشی برخوردارند. دانش های فراشناختی و عملکرد تحصیلیمهارتیا تخریب 

 جهت، نقش معلم مورد توجه محققان قرار گرفته است. 

در پژوهش خود نشان دادند که معلمان چند عامل مهم را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر بروز ( 3196) 7برزکی و کارپاتی

های و مهارت های آموزشی و موضوعات درسی تحمیل شدهدانند که این عوامل عبارتند از: سیاستدر مدارس میخالقیت 

  ریزان درسی و معلمان. شناختی و فراشناختی  برنامه

ها پذیرند ضروری است فعاالنه به آموزش و یادگیری آنفرآیندها و راهبردهای شناختی و فراشناختی آموزشبا توجه به اینکه 

 روش باید معلم که باورند این بر وتربیت تعلیم جدید نظران صاحب پرداخته شود نه اینکه منتظر ظهور خود به خودی آنها باشیم.

 تا کند کمک آموز دانش به باید معلم کند اکتفا معلومات و هافرمول انتقال به صرفاً اینکه نه بیاموزد آموز دانش به را دانستن

پس نوآوری برنامه درسی به نوعی با مهارت  (39، 9291)جعفرزاده، گیرد فرا را مطالب خود تجارب طریق از و کند تجربه خود

وآورانه می ن یکردفراشناختی بیشتری دارد و با این روم است در واقع معلم نوآورتر مهارت أفراشناختی فراگیر و دانش آموز تو

در این راستا قلب آموزش که همان برنامه های درسی است نقشی اساسی  .را نیز پرورش دهدهای فراشناختی فراگیران تواند مهارت

 .های فراشناخت دارددر تسهیل مهارت

  برای مسئله حل هایفرصت  3هنر ایجاد، طریق از یادگیری تا شودمی باعث رویکرد نوآورانه به برنامه درسی، حقیقت در

کند)کنفرانس می جدید ترغیب هایبصیرت آوردن پدید به را فراگیران درسیبرنامه نوآوریدرحقیقت  را فراهم کند. فراگیران

 کیفی آموزش و پرورش در پیشبرد های درسیهای برنامهاهمیت نوآوریدر این راستا با توجه به  .(63: 3117، 6جهانی آموزش هنر

های فراشناخت پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین میزان کاربست درسی از یکسو و  ارتباط چندجانبه آن با مهارتهای برنامهو 

 .های فراشناخت پرداخته استهای درسی و مهارتهای برنامهنوآوری
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 ...های برنامه درسینوآوری ارتباط بین میزان کاربسترسی بر___________________________________________________________ 

 مبانی نظري
 فراشناخت

های صاحب اندیشه و ذهن کاوشگر، باید نخستین هدف و محصول نهایی تعلیم و ( معتقد بود که تربیت انسان9113) 9پاول

 ،3گیل) شودمی گرفته درنظر از دانش مندیبهره و رشد برای اساسی شناختی فرایند یک به عنوان مؤلفه اینتربیت باشد. 

 گشا نیستراه زیاد اطالعات دنیای امروز، داشتن جایی که دراز آن .(2332، 3191، 7و پارپیو سعیدا ،9خانا ،1احمدا ،2کاسیومن

 از استفاده برای لذا است، های زندگیحیطه همه در آن کارگیری به و اطالعات وسیع حجم از استفاده دارد اهمیت آنچه و

 حل و شناختی فرایندهای در یابند و دست خودشناسی و عالی تفکر سطوح به فراگیران است مفهومی، الزم گسترده منابع این

از  فرد آگاهی به (3119) 6ولز و فیشر نظر طبق که باشند. فراشناخت داشته کافی تبحر فراشناخت است، نمودهای از که مسأله

 و باشدمی مؤثر و فراگیر و گسترده بسیار ابعاد دارد، دارای اشاره شناختی فرایندهای نمودن اداره توانایی نیز و تفکر فرایندهای

 هایگیریتصمیم با بتوانند باید کردهافراد تحصیل که چندان پیدا کرده است؛ چرا دو اهمیتیو پرورش  آموزش  در امروزه

 انتقادی دست تفکر ویژه به و باالتر سطح تفکر توانایی به و  نمایند فصل حل و را روپیش پیچیده مسائل مناسب، درست و

  .(319: 3191، 9مورنویابند)

ناخت تعریف ی شفالول فراشناخت را به عنوان آگاهی از شناخت و فرایندهای شناختی و کنترل، تنظیم و بازبینی فعاالنه

کرد. فراشناخت، هرگونه دانش یا فعالیت شناختی است که موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت است و به دو بعد دانش فراشناختی 

ت)ستین ی خود، تکلیف و راهبردهای شناختی اسش فراشناختی شامل سه طبقه دانش دربارهشود. دانی شناختی تقسیم میو تجربه

ا کند که این تجربه ناظر بر تجاربی شناختی یی فراشناختی عنوان می( در توضیح تجربه9119(. فالول، )1، 3113، 1کایا و اکتین

ان هستند که به سادگی قابل بیای آگاهانهبه تجارب کامالً  شوند. در این میان عواطفی است که به یک اقدام  شناختی مربوط می

ای از تجارب فراشناختی اشاره نمود. با این حال، این تجارب همیشه شامل تجارب آگاهانه نیستند بلکه گاهی به عنوان نمونه

ور تقویت و هایی به منظیافتن روششوند. تالش برای فهم فرایندهای شناختی انسان و نیز تجارب کمتر آگاهانه را نیز شامل می

، 91،3191الرکین)ها همواره مورد توجه فیلسوفان تربیتی، متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسان بوده استبهبود این توانایی

917). 

نه نتایج از که چگو ( معتقدند که فراشناخت شامل شناخت پیرامون چگونگی تحلیل تفکر، این3111و همکاران) 99داوینگ

د که ها نشان می دهباشد. پژوهشآید نیز میگردد، واین که چگونه آنچه آموخته شده است به عمل در میتحلیل استنتاج می

عملکرد تحصیلی نه تنها به دانش افراد بستگی دارد، بلکه به عوامل دیگری نیز نظیر آگاهی از راهبردهای گوناگون یادگیری، 

د شود. فراشناخت از جمله متغیرهایی است که با عملکرانجام دادن تکالیف نیز مربوط میگیری از این دانش طی چگونگی بهره

نترل و ی مثبت دارد و فرایندهای کتحصیلی و متغیرهای مرتبط با آن رابطه دارد. فراشناخت با درک مطلب و یادگیری رابطه

 (.799بازبینی فراشناختی با یکدیگر ارتباط تعاملی دارند)

تفکر  هب یادگیری عمیقاً انتظار دارند که به لحاظ شناختی در امور تحصیلی درگیر شوند و درمورد محتوای  علمانمهمواره از 

 راشناختیهای فمهارت هایی را برای یادگیری مورد استفاده قرار دهند که فهم آن ها از مطالب را به حداکثر برساندبپردازند و روش

رت تاثیر بگذارند، به عبا و برنامه درسی های آموزشینوآوریو  آموزشیممکن است بر تصورات شخص از فرآیندهای  معلمان

ه درسی در عصر حاضر و نقش معلم ب هایهای برنامهنوآوریبه ضرورت  با توجه، را شکل دهند های درسیبرنامهکیفیت دیگر 
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ای معلمان و کارآمدی حرفه ایهای حرفهصالحیتدر ارتقای   فراشناختی هایمهارتدرسی و اهمیت  هایبرنامه مجریعنوان 

نتایج  ،فراشناخت معلمان پرداخته است هایهای درسی و مهارتبین نوآوری برنامهدر این راستا پژوهش حاضربه بررسی  ارتباط 

معلمان مورد توجه قرار  موزی و تحصیلیآافزایی، کاردر تدوین واحدهای آموزشی دوره های دانش تواندمی نیز پژوهش حاضر

 گیرد.

 

 درسینوآوري برنامه

درسی، رویکردهای جدید به فرایند طراحی و اجرای برنامه درسی )تدوین هدف، تدریس و یادگیری، نوآوری برنامه

 3شاپیرو (.93: 3191، 9شوند )اسالتریهای جدید در قالب برنامه درسی ادغام میباشند که اغلب با تکنولوژیارزشیابی( می

های موسسات آموزش گیریهای برنامه درسی را مدیریت مؤسسه محور، مشارکت مردم در تصمیم( از جمله نوآوری3111)

درسی ر برنامهدعالی و دانشگاه، تغییر در رویکرد تعلیم و تربیت از استادمحور به فراگیر محور و تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات 

 تلقی کرد.

ها در وضعیت مطلوبی نیستند و ها و عملکردهای آموزشی و پرورشی مدارس و دانشگاهدهند که برنامهها نشان میژوهشپ

ای است که موجبات ها و عملکردهای کنونی آموزشی به گونهگیرد. برنامهتحول و نوآوری مناسبی در آنها صورت نمی

تماعی، و اقتصادی را که مستقیم و غیر مستقیم با آموزش و پرورش سروکار های فرهنگی، اجناخرسندی متخصصان و افراد و گروه

 (،3191)9کوک (،3191)6(، آیزل3191)7و فراری 9؛ویز(3116)1لیلیبریدج(،3193)2نوان و همکاراندارند فراهم کرده است. 

(، موسوی و 9213(، قدمی)9213(، کیان و مهر محمدی)9213(، صابری و همکاران)9212( شرفی و سلسبیلی)9211شرفی)

 های درسی را نشان دادند. (ضرورت نوآوری در برنامه9216)  ارجمند قجور ، ارجمندی (؛ 9217همکاران)

فعال  -9که به شرح زیر است:  کنندمیپیشنهاد های درسی مورد زیر را برای نوآوری موفق برنامه ( پنج3119) 1هال و کوالر

انجام کار به صورت تیمی و ارزش نهادن به  -2ریزی دقیق برای نوآوری برنامه -3 درسیدر جریان نوآوری برنامهبودن اساتید 

اهمیت به تجدید قوای  -9ها های آنهای ذینفع و توجه به خواستگروه برقراری ارتباط مناسب و عادالنه با افراد و -1ها تفاوت

 (.39: 3191، 91)ریوزریزی درسی ذهنی، اجتماعی، هیجانی و فیزیکی در جریان برنامه

(موضوع درسی یا 9تغییر در»ی درسی را شناسایی کرده اند:( دربررسی خود، پنج بُعد تغییرات برنامه9166فوالن وپوم فرت)

ی درسی های برنامهاکثر نوآوری«ها.(درونی کردن ارزش9(دانش وادراک، و1(نقش/رفتار، 2(ساختار سازمانی، 3د آموزشی، موا

نیازمند است. عدم موفقیت دردرک ضرورت تغییر دریک یا چند بُعد، ممکن است به اقتباس  گانهابعاد پنجی به تغییر در همه

 (.297: 9291)سیلور و همکاران، ظاهری به جای نوآوری واقعی منجر شود

بع های درسی، به ویژه در مناتوان دریافت که اگر  آموزش و پرورش بخواهد تحول اساسی در برنامهبا تأمل در امور فوق، می

های های درسی به وجود آورد، باید آن را سیستمی بنگرد و تمام عواملی را که به طریقی در ایجاد فضا، موقعیت و فرصتو کتاب

های وان از برنامهتها هرگز نمیهای سایر قسمتیادگیری مؤثرند، بازنگری کند، زیرا با تغییر عناصری از نظام بدون تغییر کارکرد

  درسی انتظار کارایی الزم را داشت.
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 ...های برنامه درسینوآوری ارتباط بین میزان کاربسترسی بر___________________________________________________________ 

 مطالعاتی  پیشینه

ند ابررسی قرار داده موردی موردرا در عرصه  آموزش عالی و به صورت  های برنامه درسیهای گذشته نوآوریاکثر پژوهش

ی پردازند و کمتر پژوهشی به بررسدرسی در آموزش عالی میهایها به تاثیر فرایند و وضعیت برنامهو بخش اعظم این پژوهش

های فراشناخت پرداخته است و تاکید بیشتر بر حوزه های های درسی در نهاد آموزش و پرورش و ارتباط  آن با مهارتبرنامه

د های فراشناخت مورها با مهارتهای حرفه ای معلمان بوده است وارتباط این نوآوریآموزش و پرورش صالحیت تربیت معلم و

ن سازی در ادامه برای روشتوجه قرار نگرفته است که خود زمینه توجه بیش از پیش به این موضوع را ایجاد می نماید، بنابراین 

این زمینه اشاراتی  هایی مرتبط درهای درسی و ارتباط آنها با هم به پژوهشمههای برناهای فراشناخت و نوآوریاهمیت مهارت

 شود الزم به ذکراست:می

 هاینشان داد که محیط در این زمینه (9213کرمی)که  گرا استدرسی رویکرد سازندهرویکردهای نوآوری برنامهیکی از 

 . عالی تاثیری مثبت دارد آموزش در و یادگیری نگرش رضایت، بر گراسازنده یادگیری

آموزان دانش»فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه؛  (9219)آمنه عالی و امین یزدی نتایج تحقیق نتایج به دست آمده از اساس رب

ردید. تایید گ« های فراشناختی باالتری برخوردارندگر از مهارتآموزان معلمین مداخلهگرا در مقایسه با دانشمعلمین تعامل

ناخت باالتر از دختران است و بین فراشآموزان پسر بطور معناداری دهد؛ مهارت نظارت فراشناختی دانشها، نشان میهمچنین یافته

 .(996: 9213بخشی،  ،راد ،)کریمیآموزان و نمره پیشرفت تحصیلی )معدل( آنان، رابطه مثبت و معنادار وجود دارددانش

های درسی ضعف شناختی و عملی آنها در این های برنامههای متعددی به تسلط ناکافی معلمین و اساتید بر نوآوریپژوهش

های فراشناخت و های دیگر به ارتباط بین مهارتپژوهش (3192)2؛ رجب3191، 3اندرسون ؛9،3111) چنجاندتاکید کردهحیطه 

 اند:داشتهو خالقیت اشاره  نوآوری آموزشی

، خودنظم دهی فراشناختی، دهی، تفکر انتقادینشان داد که میان بسط دهی، سازمان (9212ی بابایی امیری و عاشوری)هایافته

 خودکارآمدی، خالقیت و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. 

استفاده از تکنولوژی، توسعه و ارتباط عقاید و چشم انداز دنیای خود، توسعه دانش و درک و فهم، (  نشان داد 3191) 1مورنو

ه بسط که منجر ب کندهای درسی قلمداد میانه، کار مشارکتی را از جمله نوآوری برنامههای آگاهگیریها و تصمیمایجاد انتخاب

 آفرینی خواهد شد.روحیه دانش پژوهی و ارزش

ای وانند مفهوم و هدف از انرژی هستهتآموزان نمی( نشان دادند که اکثر دانش3193)9چان تاناروانگ،تاتونگ ویوئن یانگ

-ی را یادمیاکنند و چگونه انرژی هستهفکر می فقط تعداد کمی از آنها توصیف نمودند که چگونهرا توضیح و توضیف کنند و 

 عوامل موثر در  رشد آگاهی درباره فرایندهای یادگیری و راهبردهای فراشناختی، عبارت ،گیرند)یادگیری چگونه یادگرفتن(

باشد و عالوه بر آموزان میهای دانشهای تدریس و عادتروش فرایندهای یادگیری، موزان،آهای محتوا، دانشاست از ویژگی

 گذارد.یای تاثیر مآموزان درباره مفهوم انرژی هستهای  به طور موثر بر ادراکات فراشناخت دانشهای فرهنگی و زمینهاین مولفه

زایش آموزان را افانشایی دانشنوشتاری، ارتباطی و  که چگونه این رویکردها، توانایی گفتاری، دادشان ن (3193)7رافائال

ی ارتباط فعالیت یادگیر نوآوری درآموزان و دهد. در کل نتایج تحقیق نشان داد که بین آگاهی فراشناختی موقعیتی دانشمی

 وجود دارد و آگاهی فرا شناختی همچنین با خود تنظیمی و  رشد رویکردهای نوشتاری فردی  ارتباط دارد.

است کند. برای مدرس و فراگیر تکیه بر فراشناخت به این معننقش محوری را ایفا میریزی درسی رنامهب فراشناخت در فرآیند 

توانند یادگیری خود را به آگاه شدن از تفکر خود در حین خواندن، نوشتن و حل مسأله ارتقا دهند و مدرسان که فراگیران می

ای هفراگیران از راهبردهای حل مسئله مؤثر و بحث کردن درباره ویژگیسادگی این آگاهی را با مطلع ساختن  توانند بهمی

                                                           
3- Cheng 
2 - Anderson 

      3 -  Rajab 
4 - Moreno 
5 - Chantharanuwong, Thathong, Yuenyon 
6 - Raffaella 

http://magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=+سيدامير+امين+يزدي
http://magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=آمنه+عالي
http://magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=آمنه+عالي
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، 3گزر و همکاران؛  3199، 9)سوانسونارتقا بخـشند  های یادگیری است،که به منزله نوآوری در  فعالیت شناختی تفکر انگیزشی و

(نشان داده است که   نوآوری و خالقیت در 3199ناتان و همکاران) و نتایج مطالعات (3199، 2سوسیالوتی و همکاران؛ 3196

های فراشناخت نوآوری را رشد می دهند و دهند و مهارتهای فراشناخت را  رشد میهای یادگیری و آموزشی  مهارتفعالیت

  ثبتی دارد.آموزان تاثیر مارتباط این دو مولفه در فضای آموزشی  بر نگرش تحصیلی و کارآمدی تحصیلی دانش

ای دو سویه های فراشناخت رابطهنوآوری و رفتار نوآورانه و مهارتاند که بین ( در پژوهشی نشان داده3199)1لی کیم و

 دهد و هم رفتار نوآورانه مهارت فرا شناخت  را بهبود می بخشد.وجوددارد، هم فراشناخت رفتار نوآورانه را ارتقاء می

های یاددهی یادگیری مثل رویکرد مسئله محور کاربست رویکردهای نوآورانه در فعالیت ( نشان داد که3199)9پراتاما

 های فراشناخت دانش آموزان  را بهبود می بخشد.مهارت

های آموزشی آگاهی از آموزش رویکردهای یادگیری و نوآوری ( در پژوهشی نشان داده اند که3199)7کالیسکان و سانبل

های فراشناختی خودکارآمدی و دهند و همچنین بهبود مهارتو دانش فراشناختی را افزایش میهای یادگیری، آموزش رویه

 دهند.ای را نشان میپیشرفت تحصیلی و حرفه

های نوآوری عبارتند از؛ رویکرد موردی به تدریس و ( نشان داد که مهمترین شاخص3191) 9و تزانکوبا 6فیلیمو ویکز 

 نه، محیط تجربی و یادگیری فعال.یادگیری، مدل بازخوردی چندگا

والنی گردد که علی رغم سابقه بسیار طهای فارسی در ارتباط با نوآوری برنامه درسی توجه شود، مشاهده میاگر به پیشینه

های ر پایه مدلهای درسی  بکشور در تأسیس مراکز آموزش عالی در دوران گذشته، اکثر تحقیقات مربوط به اصالح و تغییر برنامه

بین  ارتباطاند. عالوه بر این سنتی و یکسان اجرا شده و اکثر تحقیقات مقوله نوآوری را به طور عام مورد بررسی قرار داده

یی که در هاپژوهشتر . از سویی دیگر بیشهای فراشناختی مورد توجه قرار نگرفته استهای درسی و مهارتهای برنامهنوآوری

 های آموزش هنر تاکید شدهها و چالشهای درسی هنری  انجام شده است به  تجارب و باور معلمان در زمینه آسیبزمینه برنامه

 های فراشناخت را به طور خاص)تاکید بر عناصرهای درسی و مهارتبرنامهدرحالی که در پژوهش حاضر نوآوری در  است،

 است.های درسی( مورد توجه قرار داده برنامه

ه و های درسی به مثابه حرفدر عرصه فراملی از یک سو و نقش برنامه نهاد آموزش و پرورشبنابراین با توجه به جایگاه   

های درسی پیش از پیش احساس های محقق کننده اقتصاد دانش مدار، ضرورت انجام پژوهش در زمینه نوآوری  برنامهفعالیت

مهر و تقی  گردد)محمدیبر می آنها اثربخشی ارزیابی و ساختاری بُعد به بیشتر گراییساختنمرتبط با   هایپژوهش شود، می

های های درسی و مهارتارتباط بین نوآوری در برنامهدر این راستا تحقیق حاضر . (31، 3119، 1؛ کوین9219،371، پور،

  .فراشناخت را مورد توجه قرار داده است

 سوالهای پژوهش

 فراشناخت و ابعاد آن بین معلمان دوره ابتدایی به چه میزان است؟مهارت  -9

در معلمان دوره ابتدایی رابطه وجود  های درسی با مهارت فراشناختی  و ابعاد آنهای برنامهآیا بین نوآوری -3

 دارد؟
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 ...های برنامه درسینوآوری ارتباط بین میزان کاربسترسی بر___________________________________________________________ 

 تحقیق روش
اصفهان بود که  1و  2، 9 هاینفر از معلمان ناحیه 9171جامعه آماری شامل است.  پیمایشیاز نوع  9پژوهش حاضر ، توصیفی

 اند.گیری متناسب با حجم انتخاب شدهبه عنوان نمونه مورد مطالعه از طریق فرمول حجم مورگان و به صورت نمونه 961تعداد 

ی با مراجعه به منابع موجود داخلی و خارجی صورت گرفته اکتابخانهی هاروش صورتبهی اطالعات در بخش اول آورجمع

ته محقق ساخها شامل پرسشنامه است. پرسشنامه شدهاستفاده نامهپرسشاست و در بخش دوم برای گردآوری اطالعات از دو 

 است.  شدهساخته( 9111) 2و دینینسون 3که به وسیله چراو MAIختی و پرسشنامه آگاهی فراشنا درسینوآوری برنامه

عبارت( 29عبارت(و تنظیم شناختی)96گویه و دو زیر مقیاس: دانش فراشناختی) 93شامل  MAIپرسشنامه آگاهی فراشناختی 

متخصصان روانشناسی و  اعضای از نفر 93 پرسشنامه، از نظرهای و دو ابزار مصاحبه 1محتوایی روایی تعیین منظور به .است

و همبستگی درونی  پایایی برای برآورد .گردید اند، استفادهبوده برخوردار الزم تخصص از زمینه این در که ریزی درسیبرنامه

 تحلیل و تجزیه نفر از افراد جامعه و 27مقدماتی بر روی  مطالعه انجام از پس استفاده شد. کرانباخ آلفای از سواالت پرسشنامه

 برآورد گردید.  11/1 پایایی که گردید ها، مشخصنامهپرسش

و  قراردادندی بررس موردروایی آن را  3111(پنتریچ و همکارانش در سال MAIپرسشنامه استاندارد آگاهی فراشناختی )

 بردهنام( نیز گزارش دادند که ابزار 1311) 9دریافتند که از روایی باالیی در محتوا، سازه و ساختار برخوردار است. باکر و کیرو

 شده از همسانی درونی بسیار خوبی بین دو مقیاس دانش و تنظیم شناختی برخوردار است. 

های آن یاسمقو خرده  96/1در پژوهش حاضر برابر با  KMOروایی پرسشنامه آگاهی فراشناختی با روش تحلیل عاملی 

( MAIبرای سنجش پایایی پرسشنامه آگاهی فراشناختی )باشند.می 97/1شناختی=یم تنظ، 92/1شامل؛ دانش فراشناختی=

به دست  13/1(MAIبا کل آزمون در هر مقیاس محاسبه شد. ضریب پایایی پرسشنامه آگاهی فراشناختی ) سؤالهمبستگی هر 

 آمد. 

 وجود نداشت، پژوهشگر از پرسشنامهپژوهش، پرسشنامه استانداردی  درسیهاینوآوری برنامهتوجه به اینکه راجع به با 

ای لیکرت )خیلی موافقم، موافقم، بسته پاسخ با مقیاس پنج درجه سوال 12ساخته استفاده نموده است. این پرسشنامه در قالب محقق

 دف،ههای درسی مشتمل بر های نوآوری در عنصرهای برنامهکاربست شاخصمخالفم( میزان  موافقم، مخالفم و کامالًتاحدودی 

ی ها از روایی محتواینامهجهت سنجش روایی پرسش یادگیری و ارزشیابی را مورد سنجش قرار داد.های یاددهی محتوا، فعالیت

های آن از روش آلفای کرانباخ، توسط نرم افزار برای محاسبه ضریب پایایی وهمبستگی درونی سؤالاستفاده شده است. 

در دو  33SPSSآماری  افزارنرمها با استفاده از وتحلیل دادهیهتجزدر این پژوهش ت.گردیده اس برآورد 91SPSS 17/1آماری

 سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. 

 

 نتایج 

آزمون  ( ازبه چه میزان است؟  معلمان دوره ابتداییو ابعاد آن بین  فراشناختمهارت به منظور پاسخ به سوال اول پژوهش )

تعیین شد. نتیجه آزمون نشان داد: میانگین مهارت  9/2ای استفاده شد و نقطه برش آن با نظر اساتید دانشگاهی عدد نمونه تی تک

 .(9ول)باالتر از حد متوسط است جد معلمان دوره ابتدایی( در بین دانش فراشناختی، تنظیم فراشناختیو ابعاد آن ) فراشناخت

 

 

 

  

                                                           
1.Descriptive 
2.Schraw 
3.Dennison 
4 - Content validity 
5.Baker and cerro 
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 دوره ابتدایی معلمان دورهو ابعاد آن در بین  فراشناختهای توصیفی میزان مهارت یافته. 9جدول

هامؤلفه تعداد میانگین  انحراف معیار خطای انحراف معیار   

19/1  39/1  
 

11/2  979 
های مهارت

 فراشناخت

 

12/1  29/1  
 

73/2  
999 

 

دانش 

 فراشناخت

 

12/1  11/1  
 

93/2  999 
تنظیم 

 فراشناخت

 

       

 

 19/1هم در سطح آلفای  ،معلمان دوره ابتدایی و ابعاد آن در بین مهارت فراشناختهمچنین نتایج آزمون نشان داد که میزان 

 (. 3دار است )جدول معنا 19/1و هم در سطح 
 

 معلمان دوره ابتداییو ابعاد آن در بین  های فراشناختمهارتهای استنباطی میزان یافته . 3جدول

 تفاوت معناداری             سطح معناداری درجه آزادی T مؤلفه ها

های مهارت

 فراشناخت

79/19 979 111/1 919/1 

 919/1 111/1 999 29/19 دانش فراشناختی

 113/1 111/1 999 91/7 تنظیم فراشناختی

     

رابطه  یمعلمان دوره ابتدایبا مهارت فراشناختی  و ابعاد آن در های درسی های برنامهنوآوریبه منظور پاسخ به سوال )آیا بین 

با ی های درسهای برنامهنوآوریوجود دارد؟( از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که  نتیجه آزمون نشان داد: بین میزان 

ار وجود دارد. به این معنا که با افزایش رابطه معناد 19/1در سطح آلفای معلمان دوره ابتدایی مهارت فراشناختی و ابعاد آن در بین 

، میزان نمرات بعد دانش فراشناختی و بعد تنظیم شناختی معلمان دوره ابتدایی درسی از دیدهایهای برنامهنوآوریمیزان نمرات 

 (.2مهارت فراشناختی آنان نیز افزایش پیدا می کند )جدول

 
 با مهارت فراشناختی و ابعاد آنهای برنامه های درسی هنر نوآوریآزمون ضریب همبستگی بین میزان . 2جدول

 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیرها

 111/1 299/1 با مهارت فراشناختیدرسی نوآوری برنامه

 111/1 291/1 فراشناختیدرسی با بعد دانشنوآوری برنامه

 111/1 129/1 با بعد تنظیم شناختیدرسی نوآوری برنامه

 
 

 گیرينتیجهبحث و 

 مهارت فراشناخت و ابعاد آن بین معلمان دوره ابتدایی به چه میزان است؟( در مورد سوال اول:) نتایج پژوهش

ت حد متوسط میانگین باالتر بوده اس ، ازمعلمان دوره ابتداییو ابعاد آن در بین مهارت فراشناختی نمره  نشان داده است که

 ( همسو می باشد. 3116)3و آل حسن و مداوم(؛ 3113)9باکر(؛ 9213(، زکی )9212ه و همکاران )خجستهای که با نتایج پژوهش
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 ...های برنامه درسینوآوری ارتباط بین میزان کاربسترسی بر___________________________________________________________ 

معلمان دوره با مهارت فراشناختی و ابعاد آن در های درسی های برنامهنوآوری)آیا بین دوم  نتایج پژوهش در مورد سوال

با مهارت فراشناختی و ابعاد آن در بین های درسی برنامههای نوآوریدهد که بین میزان رابطه وجود دارد؟( نشان میابتدایی 

(، 9212علیخانی)های پژوهش با یافته به صورت غیر مستقیم ی معناداری وجود دارد کهدر سطح رابطهمعلمان دوره ابتدایی 

 ( همخوانی دارد. 9219(، حاضروظیفه)9213طاهری)صادقی

ی و شناخت، رشد مهارتهای خالقیتهای سازنده نظیر در ایجاد و بارورسازی زمینه نوآوری  برنامه درسی و خالقیت آموزشی

، افزایش اعتماد به نفس، رشد مهارتهای اخالقی، پرورش و تعدیل عواطف و احساسات، تحول سلوک فردی، رشد فراشناختی

ی یک جز شناخت فعالیتهای یادگیریاطفی جنبه ع گودمن، .به زعم (921: 3192، 9)پیراگسام و همکارانفیزیکی تاثیری شگرف دارد

و احساسات  فطو عواتالش می کنند فراوان در جهت شناخت  انرژیو با فعاالنه  هستند  آموزشیدارد و افرادی که درگیر فعالیتهای 

 (.97: 3113، 3)افلندای دارید قش تعیین کنندهندر این زمینه 

دنیای کنونی  درمعلمان دوره ابتدایی برای  فراشناختیهای به اهمیت مهارتبا توجه شود که بنابراین اینگونه استنباط می 

باشد، بلکه باید بخش الینفک آموزش در  های درسیبرنامهنه تنها باید یکی از اهداف  های فراشناختترمهاواضح است که 

حل رین راهاربرد منجر به بهتو ک تفکری است که با تحلیل ارزشیابی و گزینش های فراشناختیمهارتهر مقطعی باشد، زیرا 

های فراشناختی در کیفیت یادگیری ( بر اهمیت مهارت9216؛ تقی بیگی و برادران)گردد همان چیزی که نیاز دنیای امروز استمی

 اند.و بهبود فضای آموزشی تاکید داشته

ر مادام العمهای مهم در عرصه تدوین یادگیری از جمله شاخص های درسیعالوه براین، توجه به کاربست نوآوری برنامه 

 افزایی مهارتی دانش، این زمینه رشد مهارتهای شناختی و فراشناختی معلم فراهم شودرسد که باشد  بنابراین ضروری به نظر میمی

های الزم ا فراهم آوردن زمینهب  (1979: 3191، 2)کوئینگ، نی و هوگرددمیسر نمی های درسیهای برنامهکاربست نوآوریجز با 

های ه؛ فراهم نمودن زمینه برای رشد گونسطح شناختی و فراشناختی معلمانمانند غیر متمرکزکردن ساختار آموزشی و توجه به 

 .را آموزش داد های فراشناختمهارتتوان می در دوره های تربیت معلم و دانش افزایی آموزش یادگیرنده محور و مساله محور

 .شودهای درسی باعث تسهیل آموزش فراشناخت و تفکر فراشناخت میبراین نوآوری برنامهبنا

 ،باشندمی های درسیهای برنامهنوآوریهای اساسی در های فکری و خودراهبری که یکی از اصولتوجه به مهارت، درواقع

 شده و حاضر کالس در منفعل شکل به که کسانی با در قیاسگیرند یم دست به را خود عمل یادگیری ابتکار که افرادی

  .نمایندمی کسب را بهتری یادگیری و یادگرفته را بیشتری چیزهای نمایندمی دریافت را هاآموزش

 نباید و تواننمی و است خورده گره  ریزی درسیبرنامه و تدریس حرفة با که است فعالیتی های فراشناختبنابراین، مهارت 

-برنامه تصمیمات سازی غنی باعث های درسیبرنامههای نوآوری زیرا نیاورد؛ حساب به این فرایند در را های فراشناختمهارت

در جریان نوساز و بازنگری مستمر  آموزانو دانش های فراشناختی معلمانو مهارت شودمی آموزش و پرورش اثربخشی و درسی

 مواد .باشند هماهنگ معلمان و فراگیرانعلمی  رشد مراحل با باید درسی هایبرنامه یابد در این راستاهای درسی رشد میبرنامه

 مدت با متناسب برگزیده شود، فرد اجتماعی و عاطفی ذهنی، جسمی، رشد میزان به توجه با باید ،آموزش و پرورش درسی

 ،فراگیران فردی هایویژگی رعایت و روش انتخاب در بتواند معلم تا باشد پذیر انعطاف کافی اندازه به و باشد وی تحصیل

اگرچه  ،های درسینوآوری برنامهتوجهی به به عبارت دیگر، تمرکز صرف بر یادگیری مطالب و بی .بدهد انجام درستی فعالیت

شود. های شناختی و بهداشت ذهنی فرد منجر نمیتواند به یادگیری مطلب ختم شود، ولی این یادگیری الزاماً به افزایش مهارتمی

به آن پرداخته  نیز توجه شود و فراگیرانهای شناختی و فراشناختی حالی که اگر در کنار تأکید بر موضوع یادگیری به مهارتدر 

ان گفت ارتباط بین توای میبه گونه یابدنیز افزایش میفراگیران شود نه تنها فرایند یادگیری تسهیل شده بلکه بهداشت ذهنی 

ای که معلمی که در جریان تدوین و اجرا و های فراشناختی در هم تنیده است به گونهو مهارتهای درسی های برنامهنوآوری

ای هپیشرفت و بهبود مهارت سازد عمالًدرسی را پیاده میهایهای نوآوری برنامهها و شاخصهای درسی آموزهارزشیابی برنامه

                                                           
1 - Piragasam,Grace 
2 - Efland 
3 - Qing, Z., Ni, SH. & Hong, T 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

موسوی، نیلی، ؛9212عابدینی، همایی و موسوی، ونه از تحقیقات)گدهد و همانفراشناختی  خود و فراگیران را مدنظر قرار می

های تی خود از شاخصهای فراشناخهای فراشناختی و بهبود مهارتشده است توجه به آموزه ( نشان داده9217نصر و مسعود، 

 های درسی است.نوآوری برنامه

بهبود تن و ، رشدیافایهای حرفهها و صالحیتمهارتپیشبرد توان گفت که چارچوب هر معلم برای ر تبیین این یافته، مید

ای هنوآوری برنامهآید، گونه که از نتایج پژوهش بر میهمان های درسی است، های برنامهگرایش او به نوآوری رمبتنی ب هامهارت

 های شناختیمهارتسازی فرهنگ آموزش و برنامه درسی مدرسه را برای پرورش ، توانسته است در عمل، موجبات غنیدرسی

-برنامه نوآوری کارگیری شود با انجام تحقیقات بیشتر وگسترده در خصوص تأثیرمی پیشنهاد .آموزان فراهم آوردمعلمان و دانش

ن به ، پرداختهای فراشناختیرشد مهارتابتدایی با هدف یادگیری رفتار خالق، های فرشناختی در دوره های درسی بر مهارت

های مهارت ی درسی، برای پرورشهاهای الزم را برای سمت دهی فرهنگ آموزش و برنامهیری خالق، زمینهراهبردهای یادگ

یق تلف)  های درسیهای برنامهنوآوریکردن ، فراهم آید. همچنین، الزم است در مدارس شرایط الزم، برای اجراییفراشناختی

ا به مدارس، هفراهم آید. الزم است با اعطای اختیارات متناسب با مسئولیت( باالخره تولید دانش کاربردی، درس ریاضی و هنر و ..

ن برای تامی فراهم شود و  مکمل درسی یهارا برای طراحی و اجرای برنامه آموزشی های ابتکار عمل، خالقیت و نوآوریزمینه

  های درسی ملی بومی سازی و بازنگری شود.برنامه  ای، نیازهای محلی و منطقه

-یادگیری حجم بر تمرکز به جای باید های درسیوری برنامهآریزان درسی در فرایند بازنگری، اصالح و نوبرنامهاساس  این رب

 .کنند توجه یادگرفتن در های فراگیرانمهارت و یادگیری استقالل افزایش و یادگیری هایبه روش یادگیرندگان، های

 مبادرت دانش کسب و به دهند توسعه را خود یادگیری هایمهارت توانندمی فراشناخت آموزش مهارت طریق از یادگیرندگان

 .شوند فعال مبدل یادگیرندگان به طریق این از و ورزند

در پرورش دانش آموختگانی خودکفا و آینده پژوه دارد، تاثیر درسی هایهای برنامهنوآوری با توجه به تاثیر مثبتی که

ای هها، راهبردهای فراشناخت را بیشتر را مورد توجه قرار دهند تا بر اساس یافتهمختلف بر حیطههای درسی های برنامهنوآوری

-ای برنامهههای پژوهش برای تسهیل نوآوریبا توجه به یافته موزشی تشکیل شود.آهای ها و دورهها و کالستحقیقات، کارگاه

 شود:های درسی پیشنهاد میصول زیر در عنصرهای برنامههای فراشناخت اهای درسی در راستای رشد مهارت
 

 درسی هايهاي برنامهنوآوريطراحی و اجراي 

 گویه عنصر

 هدف
رشد  ،(13، 9291، عابدی ، محمدی )مهرگری و اکتشاف)های تبیین،کاوشرشد مهارت

 (.3199همکاران،ناتان و های شناختی و فراشناختی، رشد اخالق اجتماعی و فرا اجتماعی )مهارت

 محتوا

، استفاده از رویکردهای (1، 9،3111ای، بین المللی سازی محتوا)واچترچند رشته ای،بین رشته

ای های در تنظیم محتوا، کاربست رویکردهای همگرا و واگرا در تدوین محتوای برنامهرسانه افر

 .(799، 3،3117درسی، نوآوری در محتوا)جانگ

 های یاددهیفعالیت

 یادگیری

ررسی ، تشویق فراگیر به بهای اجتماعی، جستجو و تبیین محیطشرکت در مباحث گروهی

فرایندهای تفکر و مراحل آن، درونی سازی شناخت، کاربست راهبردهای فراشناختی به طور 

 ( .29، ص9296)خورسندی طاسکوه،  مستقل یا با کمک همساالن

 ارزشیابی
دوین تفراگیر محور، مشارکتی، چند جانبه، استفاده از رویکردهای فراشناختی در  آزاد،

 (.997، 2،3193سوال)هارگرو های موردگویه
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