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 چکیده

پژوهش در این شاخه  يها علمی رشد یکی از حوزه یشناس در مورد رشد شناختی کودکان از آغاز روانبحث 

تفکر و برخورد علمی با موضوع رشد، شماري از  يریگ حل مسأله و فراشناخت نیز در جریان شکل. بوده است

 .اند تحقیقات را به خود اختصاص داده

تا  3ارتهاي حل مسأله و راهبردهاي فراشناختی در کودکان بررسی روند رشد مه«پژوهش حاضر تحت عنوان 

از مطالعات پیشین در یک طرح تحقیق مقطعی به  یشناس نظري و روش يریگ با بهره» سال شهر مرودشت 11

در این پژوهش به منظور پاسخ به این سؤال که آیا . بررسی جریان رشدي این دو متغیر پرداخته است

یا خیر،  ابدی یهبردهاي فراشناختی کودکان در سنین مختلف با افزایش سن بهبود محل مسأله و را يها مهارت

 .پرداخته شده و مورد آزمون قرار گرفته است ییها هیفرض

سال و  2در دامنه سنی ) دختر 45پسر و  45(کودك  90شامل  يا پژوهش گروه نمونه يها هیبراي بررسی فرض

 4و  3از نسخه . شهر مرودشت انتخاب شدند يها سال و نیم، از مراکز پیش دبستانی و دبستان 11تا  نیم

کالمی براي  يها و از روش تشکیل و تحلیل و رمزگردانی مقاوله(TOH) يدیسکی از معماي معروف برج هانو

 .، استفاده شده استها هیاطالعات الزم براي آزمون فرض يآور جمع

سال بر روي  11تا  3گروه سنی  9در ) دختر 45پسر و  45( یآزمودن 90ه براي عملکرد تحلیل واریانس یکطرف

عملکرد بر روي نسخه سه و چهار  يها براي سن در اندازه دار یمورد بررسی نشان دهنده اثر معن يها اندازه

پیامدها، وارسی نتایج، نظارت بر فعالیت و آزمون  ینیب شیدیسکی از آزمون برج هانوي، راهبرد فراشناختی؛ پ

در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده برخی تحوالت مثبت وابسته به سن در . واقعیت است

رشد حافظه و به  .حل مسأله و راهبردهاي فراشناختی و نیز وجود ارتباط بین این دو متغیر است يها مهارت

مغز از جمله توجیهاتی است که  فرونتال شیجتماعی و به ویژه کالمی و نیز رشد لب پویژه حافظه فعال، تعامل ا

 .براي این تحوالت پیشنهاد شده است

 مقدمه

علمی رشد یعنی از زمان ظهور سه جنبش نظریه  یشناس بحث در مورد رشد شناختی کودکان از آغاز روان

پژوهش در این شاخه از  يها ه، یکی از حوزهروانکاوي فروید، رفتارگرایی واتسون و رشد شناختی پیاژ

، چیست؟ چگونه رشد دانند یآنچه کودکان در مورد محیط اطراف، دیگران و خود م. بوده است یشناس روان

  ؟ابندی یم

 يها دگاهیبه طور کیفی مراحل متفاوت را شناسایی کرد یا با رشد تدریجی و کمی مواجه هستیم؟ د توان یم ایآ 

و نظریه پردازش ) 1) یگوتسکیو(اجتماعی -همچون نظریه رشد شناختی پیاژه، رشد شناختی يا شناخته شده

به . اند این حوزه بوده يها و محرك پژوهش ساز نهی، زمشود یکه کمتر با نام شخص معینی تداعی م)2 (اطالعات
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 .زه گشته استجدید در این حو يها هینظر يریگ شکل ساز نهیکه برخی از این تحقیقات خود زم يا گونه

1) Vygotsky  
2) Information Processing  

تفکر و برخورد  يریگ حل مسأله و فراشناخت نیز به عنوان متغیرهاي مورد بررسی در این پژوهش جریان شکل

 .اند علمی با موضوع رشد، شماري از تحقیقات را به خود اختصاص داده

اقتصاد دنیاي . اندرکاران آموزش و پرورش است اهداف دست نیتر آموزش حل مسأله به یادگیرندگان یکی از مهم

حل مسأله را براي هر شخصی ضروري  يها کاري وجود مهارت يها تیدر حال تغییر، شرایط اجتماعی و مسؤول

 .به نوعی در بر دارنده سطوحی از حل مسأله است میده یآنچه ما در زندگی روزمره انجام م شتریب. سازد یم

، تفکري است که جهت آن به ...مخرج مشترك میدانهاي بسیار متفاوت فعالیتهاي انسانی«نوان حل مسأله به ع

سولسو، (»سوي حل مسأله خاصی است که هم متضمن تشکیل پاسخها و هم انتخاب پاسخهاي محتمل است

ه بین ک دهد یشناختی سطح باالتر است، مسأله زمانی رخ م يها تیحل مسأله شکلی از فعال). 552، ص 1979

وجو در  نقطه عطف در حل مسأله جست. فاصله وجود داشته باشد) اولیه(و حالت موجود ) هدف(حالت مطلوب 

حل مسأله عبارت از پیدا کردن مجموعه . به منظور حرکن از حالت اولیه به حالت هدف است{1Pفضاي مسأله 

) 1979(سولسو  )1972یمون، نیول و سا(ها براي غلبه بر موانع و رسیدن به حالت هدف است  راه حل

امروزه . مند بودند که به مطالعه حل مسأله عالقه داند یشناسان گشتالتی در آلمان را اولین کسانی م روان

سایمون، مدل {2Pگوناگونی در توجیه حل مسأله ارائه شده است، از جمله مدل هوش مصنوعی  يها مدل

خاص  يا ها بر جنبه از این مدل 1که هر  )5. (حافظه گرینو و مدل) 4( فیو کار )3(بازنمایی درونی آیزنشتات 

 .در توجیه حل مسأله توجه دارند

در مورد عملکرد کودکان بر روي تکالیف عملیات  (1988، )7( نگتونیبه نقل از ولش و پن))6( گلریمطالعات س

او دریافت که کودکان . از فضاي مسأله در کودکان را آشکار ساخت يا دهیچیپ يها ییصوري پیاژه، بازنما

، در حالی که بزرگترها به یک شوند یتنها بر یک بعد آشکار از اطالعات متمرکز م يا خردسال در برخورد با مسأله

 فرونتال شیدر بررسی رشد کارکرد لب پ) 1991(ولش و همکاران . کنند یآشکار دومی نیز توجه م بعد کمتر

 .بهبود همراه با سن عملکرد کودکان را نشان دادند

اصلی رشد  ساز نهیاغلب مطالعات انجام شده با این رویکرد، در نهایت رشد حافظه فعال را در کودکان، زم

، اما آنچه در این مطالعه و مطالعات مشابه کمتر مورد توجه قرار گرفته برخی دانند یحل مسأله م يها مهارت

ذهنی، کنترل کالمی و  يریپذ رد اجرایی مؤثر بر حل مسأله مانند نظارت شخصی، انعطافکارک يها مؤلفه

ها با گسترش مفهومی و پژوهشی، حوزه جدیدي از مطالعات تحت عنوان مطالعات  این مؤلفه. بازداري پاسخ است

فرد در جریان حل که بیبش از هر چیز میزان آگاهی و فعالیت آگاهانه  يا حوزه. فراشناختی را ایجاد کردند
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مسأله را هدف قرار داده بود و کمتر بر فرایندهاي خودکاري که جریان حل مسأله را بر عهده دارند متمرکز بود 

 .)1988ولش و پنینگتون، (

: اند از که عبارت آورد یبحث فراشناخت به حساب م يها نهیشیپ نیتر چهار روند پژوهشی را مهم) 1991(براتن 

پژوهش در ) درباره کنترل اجرایی، ج قیتحق) کالمی، ب يها ام شده در مورد اعتبار گزارشمطالعات انج) الف

که از او به عنوان ) 1998(فالول  .تنظیمی-تنظیمی به خود-مطالعه درباره انتقال از دیگر) تنظیمی، د-مورد خود

اخت را دانش شخص در در توصیف این مؤلفه از رشد شناختی، فراشن شود یمتخصص در حوزه فراشناخت یاد م

از نظر . کند یمورد فرایندها و تولیدات شناختی خود و هر چیز دیگري که به این فرایندها مربوط باشد تعریف م

گیرد و یا  هرگونه دانش یا فعالیت شناختی که یک موضوع شناختی را در بر می«: وي فراشناخت عبارت است از

عبارت است از دانش مردم در مورد ماهیت مردم به عنوان یک  فراشناخت.دهد یک فعالیت شناختی را نظم می

این مفهوم همچنین مهارتهاي اجرایی .نظام شناختی و نیز دانش در مورد ماهیت تکالیف شناختی متفاوت

 ).853، ص 1998فالول، (»شود نظارت و تنظیم فعالیتهاي شناختی را شامل می

اما در . وجود دو بعد دانشی و کنترلی فراشناخت اشاره شده استدر اغلب تعاریف ارائه شده از فراشناخت به 

از محققان همانند براون بیشتر بر  یبرخ. اند عین حال بیشتر مطالعات بعد دانشی را مورد ارزیابی قرار داده

تفکیک دو بعد دانشی و کنترلی فراشناخت از یکدیگر تأکید دارند و معتقدند که این دو مؤلفه دو جزء کامال 

 ).1991براتن، ( گرندیکدیمجزا از 

منظور از . کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است )1( یدر این میان آگاهی و استفاده از راهبردهاي فراشناخت

راهبردهاي فراشناختی مجموعه ساز و کارهایی است که فرد در جریان یادگیري یا حل مسأله به طور فعال به 

، به نقل از موس، 1978)2(براون و دیلوچی، (تی خود را تنظیم و هدایت کند تا عملکرد شناخ ردیگ یکار م

1990( 

 يبند اما در پژوهش حاضر دسته. اند شده يبند متفاوت طبقه يها وهیاین راهبردها در مطالعات گوناگون به ش

 دانند یعبارت م راهبردهاي فراشناختی را نیتر ؛ که مهم)8، ص 1990، به نقل از موس، 1978( یلوچیبراون و د

به عنوان مبناي عمل )6(»و آزمون واقعیت)5 (، نظارت بر فعالیت)4 (، وارسی نتایج)3 (بینی پیامدها پیش«: از

 .مورد پذیرش واقع شده است

عمل خالص رخ خواهد داد و درگیر شدن در یک استدالل  1اشاره کردن به اعمال آینده، بیان آنچه در نتیجه 

، به نقل از موس، 1978براون ( دیآ یپیامدها به حساب م ینیب شیاز جمله مصادیق مقوله پ )7(سپس، -اگر

اگر این را بگذارم راه «و » شود نه اینجا نمی«، »شود اگر این را بردارم آن یکی آزاد می«مانند  یاناتیب). 1990

 .شوند یاز جمله بیاناتی هستند که در این مقوله جاي داده م» شود بسته می

موس، (تا دقت و صحت عملکرد شناختی خود را تصریح کند  ابدی یکودك از طریق وارسی نتایج این فرصت را م

، از جمله بیاناتی هستند »خب حاال راه براي این باز شد«و » آهان درست شد«، »نه نشد«مانند  یاناتیب). 1990
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 .شوند یکه در این مقوله جاي داده م

جاري خود و منابع اطالعاتی و  يها تیدارنده فرایند ایجاد هماهنگی بین عملیات و فعالنظارت بر فعالیت در بر 

کارکرد  يها تیها و آگاهی از محدود اشاره کردن به روابط میان ماده. عملیاتی الزم براي تکمیل یک تکلیف است

اجرایی شناختی خود و قضاوت در مورد متناسب بودن حرکات و اعمال در ارتباط با منابع در دسترس و شرایط 

نباید «، »باید سریعتر باشم«همانند  یاناتیب). 1990موس، ( شود یموجود به این مقوله فراشناختی مربوط م

 .شوند یدر این مقوله جاي داده م، از جمله بیاناتی هستند که »بزرگتر را روي کوچکتر بگذارم

که چگونه عملی تحت شرایط خاص امکان انجام  شود یآزمون واقعیت به درك کودك از این موضوع مربوط م

 شود یمحیطی مربوط م يها عملیاتی شخص و خواسته يها تیمفهوم به آگاهی از ارتباط بین قابل نیا. ابدی یم

 تر یآزمون واقعیت تولیدات خود را به منظور دستیابی به اهداف جزئکودك از طریق ). 1988ولش و پنینگتون، (

دانم که فقط یک دیسک را باید  خب می«و » اگر یک میله دیگر بود« رینظ یاناتیب. کند یاز اهداف اصلی اصالح م

 .رندیگ ی، از جمله بیاناتی هستند که در این مقوله جاي م»بردارم

نقش این راهبردها در فرایند حل : اند از این راهبردها وجود دارد عبارتبرخی از سؤاالت اساسی که در مورد 

راهبردها در سنین  نی؟ اشود یفردي و گروهی در این راهبردها چگونه توجیه م يها مسأله چیست؟ تفاوت

 ...؟ وشوند یمختلف چگونه متبلور م

مطالعه رشدي حل مسأله و فراشناخت از جمله روندهاي تحقیقی است که ) 1988( نگتونیبه اعتقاد ولش و پن

طبق این . رشد مورد استفاده قرار داد{1Pروان عصب شناختی  يها براي توجیه جنبه توان یآن را م يها افتهی

هنجاري سهم -دیدگاه مشکالت روش شناختی در تحقیقات روان عصب شناختی باعث شده تا مطالعات رشدي

مقایسه دانش کودکان در مورد ) 1998(به اعتقاد فالول . در توجیه رشد فیزیولوژي اعصاب داشته باشد يا عمده

به نظر . شود یواره منسجمی از رشد شناخت اجتماعی در انسان م طرح يریگ خودشان و دیگر مردم باعث شکل

، دهند یرا مورد ارزیابی قرار م يتر عیانجام چنین تحقیقاتی که دامنه سنی وس) 1994ولمن و هیکلینگ، (ولمن 

در مورد  يتر قیدر مقایسه با مطالعات پراکنده در مورد یک مقطع سنی خاص، ممکن است بینش عم

در حالی است که اغلب مطالعات قبلی عالوه بر محدود کردن  نیا. نظریه ذهن در کودکان فراهم کند يریگ شکل

ی به بررسی رابطه بین این دو متغیر در جریان رشد مقطع سنی خاص کمتر به طور عین 1پژوهش خود به 

پژوهشگران طرفدار اثر مثبت آموزش بر رشد شناختی، کشف جزئیات رشد این پدیده گامی اساسی . اند پرداخته

 ).1990موس، ( دیآ یبه حساب م

1) Neuropsychological  

نظري و روش شناختی از مطالعات انجام شده در این مورد، ضمن بررسی توان حل  يریگ پژوهش حاضر با بهره

سال، در پی مطالعه تغییرات وابسته به سن در آگاهی و استفاده از راهبردهاي  11تا  3مسأله کودکان 

 .فراشناختی است
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 3ها یآزمودن

ساله هستند که به روش  5/11تا  5/2)پسر 45دختر و  45(کودك  90مورد بررسی این پژوهش،  يها یآزمودن

، 5، 4، 3گروه سنی  9ها و مهدهاي کودك شهر مرودشت در  ها، کودکستان از دبستان يا چند مرحله يریگ نمونه

 نیا. است) دختر 5پسر و  5(کودك  10هر گروه سنی شامل . اند سال انتخاب شده 11و  10، 9، 8، 7، 6

ماه پراکنده هستند و در هر گروه سنی از پراکندگی  3سال و  11ماه تا  10سال و  2کودکان در دامنه سنی بین 

 .نسبتا فراگیري برخوردارند

 3ابزار

 حل مسأله) الف

استفاده  TOH )1( يدیسکی از آزمون برج هانو 4و  3مربوط به حل مسأله از نسخه  يها داده يآور براي جمع

برج هانوي  يمعما. معماها در زمینه حل مسأله است نیتر و با سابقه نیتر معما یکی از معروف نیا. شده است

 سکید) متغیر( يتعداد. اند میله که در یک ردیف بر روي صفحه مستطیل شکلی نصب شده 3ترکیبی است از 

  .تر است کوچک تر نییکه از پایین به باال هر دیسک از دیسک پا ردیگ یقرار م ها لهینیز بر روي این م

به این صورت است که فرد باید در حداقل -شود یدیسکی بازي م 8که معموال در شکل -قاعده حل این معما 

که ترتیب اولیه  يا حرکت دهد به گونه) 3به  1از میله (را از میله اول به میله آخر  ها سکیحرکت ممکن تمام د

کار فرد باید مراقب باشد که در هر زمان  در انجام این. بر روي میله اول بر میله هدف نیز حفظ شود ها سکید

تعداد حرکات الزم . تر قرار ندهد تر را زیر دیسک بزرگ فقط یک دیسک را حرکت دهد و هرگز دیسک کوچک

برابر  n که در این فرمول شود یمحاسبه م دارد و از طریق فرمول ها سکیبراي حل این معما بستگی به تعداد د

 .1، منهاي ها سکیتوان تعداد د به 2 یعنی. هاست سکیتعداد د

1) Tower of Hanoy  

استفاده شده  ها یدیسکی این آزمون براي ارزیابی توانایی حل مسأله آزمودن 4و  3در پژوهش حاضر از نسخه 

مثال ولش و همکاران، ( یانتخاب این تعداد محدود از دیسک براي این مطالعه وجود مطالعات قبل لیدل. است

در این آزمون ممکن است زمینه را براي سردرگمی و  ها سکیاند تعداد بیشتر د داده است که نشان) 1991

از سوي دیگر چون دامنه سنی مورد تحقیق نسبتا وسیع است . فعالیت کوشش و خطاي آزمودنی فراهم کند

تر شود و یا  کودکان بزرگ يها یینسخه واحد از این آزمون ممکن است یا موجب نادیده گرفتن توانا 1استفاده از 

  . کودکان خردسال باشد يها ییفراتر از حد توانا

وابسته در این آزمون عبارت است از نسبت دستیابی به حداقل حرکات که از تفریق کل حرکات انجام  ریمتغ

رقمی که به این شیوه به دست . دیآ یشده آزمودنی از حداقل حرکات الزم براي حل آن مسأله به دست م

 5و  4در این پژوهش از نسخه  نیخمچن. هنده تعداد خطاهاي آزمودنی در انجام تکلیف است، نشان ددیآ یم
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. دیسکی آزمون برج هانوي به عنوان تکلیف شناختی در بخش ارزیابی راهبردهاي فراشناختی استفاده شده است

 .هر چند در این مورد حل یا عدم حل مسأله از اهمیت خاصی برخوردار نیست

 برج هانويروایی آزمون 

طبق نظر سایمون تمام آنچه در مدل هوش مصنوعی از حل مسأله ارائه شده از طریق تحلیل عملکرد بر روي 

در پژوهش حاضر اقدام مستقیمی براي ارزیابی روایی این آزمون صورت . آزمون برج هانوي قابل توضیح است

از  ياریبس. ت تحقیق اکتفا شده استنگرفته و در این مورد تنها به ذکر شواهد پژوهش موجود در ادبیا

اند که  از حل مسأله با این پیش فرض شروع کرده يا ها در مورد روایی آزمون برج هانوي به عنوان اندازه پژوهش

از حل مسأله است و ثانیا حل مسأله از کارکردهاي اصلی لب پیش فرونتال است  يا اوال این آزمون اندازه

در بسیاري از مطالعات آزمایشگاهی، آزمون برج هانوي به «: سدینو یاین مورد مدر ). 16، ص 1999تانستال، (

عملکرد بر روي این آزمون را در 1992 )1(مطالعه مازوکو . از حل مسأله مورد استفاده بوده است يا عنوان اندازه

  .د که افراد عادياین بررسی نشان دا جینتا. بزرگساالن داراي ضایعه لب فرونتال و افراد عادي مقایسه کرد

1) Mazzocco  

در )1995( 1گرافمن و گوئل  .بر روي آزمون برج هانوي برخوردار بودند يتر فیضایعه فرونتال از عملکرد ضع

 .»دادند«از حل مسأله نشان  يا بررسی نقش لب فرونتال در حل مسأله اعتبار، این آزمون را به عنوان اندازه

فیزیولوژیک افزایش فعالیت در بخش پیش فرونتال و به  یشناس حوزه روانبسیاري از مطالعات انجام شده در 

 .اند ویژه در نیمکره چپ به هنگام حل مسأله آزمون برج هانوي را گزارش کرده

روان  يها از آزمون يا در مطالعه تحلیل عاملی با مجموعه) 1999، به نقل از تانستال، 2P}(1998روبینس 

 .همبسته است يزیر لکرد بر روي این آزمون با سایر متغیرها نشان دهنده برنامهعصب شناختی نشان داد که عم

که نشان دادند عملکرد بر روي این آزمون بیشتر با آسیب  کند یبه مطالعاتی اشاره م نیهمچن) 1999(تانستال 

 .منطقه پیش فرونتال همراه است تا آسیب سایر مناطق

اند که نشان دهنده  شواهدي ارائه کرده زین) 1991(ولش و همکاران  و) 1988( نگتونیعالوه بر این ولش و پن

 .عملکرد متفاوت افراد دچار آسیب پیش فرونتال بر روي آزمون برج هانوي است

 آزمون برج هانوي{3Pپایایی 

سؤاالت  يسر کیبا تبدیل کار راه حل این آزمون به ) 1999، به نقل از تانستال، 1997( نایآناستازي و اورب

، هماهنگی درونی پاسخ به این سؤاالت را مورد ارزیابی قرار داده و آلفاي ها سکیشفاهی در مورد حرکات د

از طریق روش ) 1999، به نقل از تانستال 1998( لمریز. را براي این آزمون محاسبه کردند 79/0کرونباخ معادل 
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به نقل از  )4(هر چند در مطالعات دیگر شنورمن . را براي این آزمون به دست آورد 81/0بازآزمایی ضریب اعتبار 

به طور کلی مطالعات انجام شده در مورد پایایی این . را به دست آورد) 70/0(ضریبی کمتر )1999(تانستال، 

در این پژوهش . اند دهرا نشان دا 81/0تا  25/0آزمون با استفاده از شیوه بازآزمایی ضریب پایایی در دامنه بین 

اعتبار آزمون از شیوه بازآزمایی استفاده شده است و ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از دو  نیز براي ارزیابی

  .محاسبه شده است 72/0بار اجراي این آزمون برابر 

1) Grafman  
2) Robbins  
3) Reliability  
4) Schnurman  

 شناختی يراهبردها) ب

. کالمی استفاده شده است يها راهبردهاي فراشناختی در این پژوهش از شیوه تحلیل مقاوله يریگ براي اندازه

که به دو شیوه کالمی  هاست یاطالعات در این قسمت، مشاهده کالمی کردن آزمودن يآور اصلی جمع وهیش

 .نگر انجام شده است کردن همزمان و کالمی کردن گذشته

تا در ضمن انجام یک تکلیف شناختی به طور بلند فکر کند،  شود یهمزمان از آزمودنی خواسته م يها در مقاوله

تکلیف شناختی مورد استفاده در این قسمت عبارت بود از . به زبان بیاورد شدیاند ییعنی؛ هر آنچه را که به آن م

بیشتر از آخرین نسخه اجرا شده  از آزمون که یک دیسک يا نسخه( ينسخه یک دیسک باالتر از آزمون برج هانو

دیسکی و  5ها و باالتر، نسخه  ساله 8به این ترتیب تکلیف شناختی براي ). در بخش حل مسأله را در بر دارد

در پژوهش حاضر عالوه بر ضبط شنیداري، کالمی کردن کودکان . دیسکی آزمون بود 4سال، نسخه  8براي زیر 

 .شد ییادداشت نیز م

پس از پایان تکلیف شناختی که به کودك واگذار شده ) مصاحبه فراشناختی(نگر  ردن گذشتهدر شیوه کالمی ک

. تا در مورد فرایندهاي ذهنی خود حین انجام تکلیف شرح دهد شود یاز طریق طرح سؤاالتی از وي خواسته م

بلی، به ویژه کولتار و از مطالعات ق گرفت ینگر مورد استفاده قرار م که براي آشکار کردن کالمی گذشته یسؤاالت

 .اقتباس شده است)207، ص 1995(همکاران 

براي نمونه؛ کولتا و ( یهر چند کارایی این روش در برانگیختن و ثبت راهبردهاي فراشناختی در مطالعات قبل

در پژوهش حاضر نیز در یک مطالعه مقدماتی، با پذیرش . نشان داده شده است) 1991و موس،  1995همکاران، 

موجود رابطه مثبت بین توان حل مسأله و آگاهی از راهبردهاي فراشناختی، روایی این شیوه بررسی فرض 

 يها موفق و ناموفق در حل مسأله پاسخ يها یفراشناخت مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شد که آزمودن

 .اند متفاوتی به این سؤاالت داده
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 طرح رمزگردانی راهبردهاي فراشناختی

 يها نگر، ابتدا گزارش بیانات هر آزمودنی در هر دو شیوه گزارش کالمی همزمان و گذشته يآور از جمعپس 

که براي هر  يا به گونه شد یضبط شده رونویسی شده با اطالعات یادداشت شده در زمان مشاهده تطبیق داده م

سپس از تلفیق هر دو . شد یم نگر یک مقاوله کالمی تشکیل یک از دو شیوه گزارشی کالمی همزمان و گذشته

که عبارت بود از حاصل کلی  آمد ینگر یک مقاوله واحد براي هر آزمودنی به دست م مقاوله همزمان و گذشته

پس از تقطیع، عبارات هر مقاوله با توجه . همه بیانات ضبط شده و یادداشت شده در هر دو شیوه کالمی کردن

پیامدها، وارسی نتایج،  ینیب شیدر یکی از چهار مقوله فراشناختی پبه محتوا و بر اساس یک طرح رمزگردانی 

طرح رمزگردانی مورد استفاده در این پژوهش و نیز . شدند ینظارت بر فعالیت و آزمون واقعیت جاي داده م

و ) 1990(ارائه شده براي هر یک از این چهار مقوله از مطالعات قبلی و به ویژه کارهاي موس  يها تعاریف و مثال

شیوه عمل را در مطالعات دیگري نظیر دافرتی، وایت و  نیا. شده است يریالگوگ) 1990( ریموس و استرا

وابسته در این مورد عبارت است از تعداد بیاناتی از آزمودنی که طبق  ریمتغ. یافت توان یم زین) 1994( نگیمان

 .شود یراهبردهاي فراشناختی جاي داده م يها طرح رمزگردانی در هر یک از مقوله

 3ها یپایایی رمزگردان

از هر چهار مقوله راهبردهاي  ییها که پژوهشگر انجام داد، تعاریف و مثال ییها یبراي بررسی پایایی رمزگردان

فراشناختی به همراه یک فهرست از بیانات کودکان که پژوهشگر قبال رمزگردانی کرده بود به سه نفر کارشناسی 

ارائه شده،  يها داده شد و از ایشان خواسته شد که هر عبارت را طبق تعریف و مثال یشناس ارشد رشته روان

 .درصد محاسبه شده است 5/90 ها یتوافق بین رمزگردان. جاي دهند چهارگانه يها فقط در یکی از مقوله

 روش اجراي پژوهش

در هر مدرسه، کودکستان  ها یدر این تحقیق پس از مشخص کردن جامعه آماري نمونه پژوهش، تعداد آزمودن

متغیر ( یاز آنجایی که در پژوهش حاضر سن به عنوان یک متغیر اصل. و مهد کودك مشخص شدند) آمادگی(

در این تحقیق سعی شد که تمام اطالعات الزم در مورد یک آزمودنی در یک . مورد توجه بوده است) ینیب شیپ

 ها یاطالعات براي همه آزمودن يآور اما ترتیب و نحوه جمع. شود يآور روزه جمع 15حداکثر  یمحدوده زمان

. شد یبرج هانوي بر روي هر آزمودنی اجرا م دیسکی از آزمون 3در این پژوهش ابتدا نسخه . یکسان بوده است

. شد ینحوه اجراي این آزمون به این شرح بود که ابتدا دستور العمل این آزمون براي آزمودنی توضیح داده م

از شکل ) سال و باالتر از آن 8عموما (ترها  در مورد بزرگ شده یدستور العمل این آزمون به دو صورت ارائه م

 یترها، دستور العمل در قالب یک داستان برگرفته از مطالعات قبل و در مورد کوچک شد یم استاندارد استفاده

 .شد یارائه م) 1981نظیر کالر و رابینسون، (

دیسکی این  4دیسکی آزمون برج هانوي، نسخه  3از اجراي نسخه ) روز 5حداقل (پس از گذشت چند روز 

از آنجایی که با اضافه . شد یسال و باالتر اجرا م 8 يها یآزمون با همین شیوه و دستور العمل، فقط براي آزمودن
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موجب انتقال اثر  تواند یانجام دوباره این آزمون کمتر م کند یکردن هر دیسک ساختار کلی این مسأله تغییر م

 .آموزش گردد

دیسکی آزمون برج هانوي، نوبت به مشاهده  4-ها یو براي برخی آزمودن-دیسکی 3 يها پس از اجراي نسخه

دیسک باالتر آزمون  1گونه که عنوان شد، براي مشاهده کالمی کردن از نسخه  همان. دیرس یکالمی کردن م

 شد یدر این مورد دستور العمل مشابه موارد قبلی با این تفاوت که براي آزمودنی شرح داده م. استفاده شده است

در حین انجام کار زمانی که آزمودنی با سکوت به حل . که چگونه افکار خود را در حین حل مسأله بیان کند

در هنگام انجام تکلیف  یآزمودن. شود يانداز تا کالمی کردن در وي راه شد یبا کلماتی سعی م داد یمسأله ادامه م

 .گرفت یقرار م) ها و یادداشت کالمی کردن ضبط شنیداري(دقیقه مورد مشاهده  15و کالمی کردن به مدت 

و به ) چه کامل و چه غیر کامل(تا مسأله را رها کند  شد یپس از پایان وقت مشاهده اول از آزمودنی خواسته م

اطالعات از آزمودنی  يآور سؤاالت مطرح شده در بخش ابزار جمع. پاسخ دهد شود یسؤاالتی که از وي پرسیده م

 .شد یو هم سؤال و هم پاسخ آزمودنی ضبط شنیداري و یادداشت م شد یپرسیده م

 3ها روش تجزیه و تحلیل داده

بین  يها ، روش آماري مورد استفاده باید قادر به بررسی تفاوت)طرح مقطعی( یبه لحاظ ماهیت طرح پژوهش

تعداد  یکی: تندحاصل از این پژوهش دو دسته کلی هس يها به طور کلی داده. سنی مختلف باشد يها گروه

که به دو شیوه کالمی کردن همزمان  ها یفراوانی بیانات کالمی آزمودن يگریخطاها بر روي آزمون برج هانوي و د

. شوند یگروه سنی مقایسه م 9و در  ردیگ یاند و هر یک زیر سطوحی را نیز در بر م شده يآور نگر جمع و گذشته

این تحقیق از روش آماري تحلیل واریانس یکطرفه و عاملی و تحلیل رگرسیون  يها تجزیه و تحلیل داده يبرا

 .استفاده شده است

 نتایج تحقیق و بحث

حل  يها که بین عملکرد کودکان سنین مختلف در آزمون دهد یپژوهش نشان م يها هیبررسی آماري فرض

نشان  2گونه که در جدول  همان. داردها از راهبردهاي فراشناختی تفاوت وجود  مسأله و آگاهی و استفاده آن

سال بر روي نسخه  11تا  3سنین  يها یدر عملکرد آزمودن دار یمعن يها داده شده، نتایج حاکی از وجود تفاوت

ولش (دیگر  يها را که برخی پژوهش ها افتهی نیا .[P 54٫13 (818) F 1[دیسکی از آزمون برج هانوي است 3

تفاوت در . است يزیر ، نشان دهنده پیشرفت وابسته به سن در برنامهکنند یحمایت م زین) 1990و همکاران 

. است يزیر تعداد حرکات خطا براي رسیدن به هدف در این آزمون نشان دهنده تفاوت میزان انسجام در برنامه

نشان  دیسکی از این آزمون نیز 4سال بر روي نسخه  11تا  8 يها یهمسو با این یافته بررسی عملکرد آزمودن

در مطالعه ولش و همکاران نیز شواهدي حاکی  .[P 315٫8 (363) F 1[است دار یسنی معن يها دهنده تفاوت

 .دیسکی از آزمون وجود دارد 4سنی در عملکرد بر روي نسخه  يها از وجود تفاوت
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دیسکی براي بررسی  4و  3، 2از مسأله ) 1981، به نقل از کالر و رابینسون، 1976( اژهیدر همین ارتباط پ

- حل مسأله رغم یتر عل دریافت که کودکان کوچک يو. سال استفاده کرد 12تا  5توانایی حل مسأله کودکان 

اما در این دامنه . منطقی ندارند يها درك کاملی از فرایند حل مسأله و روال-بیشتر از طریق کوشش و خطا

) 1981( نسونیدر همین رابطه کالر و راب. ابدی یفزایش مسنی با افزایش سن توان حل مسأله نیز به طور مرتب ا

با ایجاد تغییراتی در شکل ظاهري آزمون و ارائه دستور العمل در قالب یک داستان به این نتیجه رسیدند که 

بیشتر از آن چیزي است که در مطالعات ) ها گروه مورد بررسی آن( یسالگ 6تا  3توانایی حل مسأله کودکان در 

سالگی به تدریج از میزان حل  6تا  3همچنین دریافت که با افزایش سن از  يو. قبلی نشان داده شده است

 .ابدی یافزایش م يزیر و میزان برنامه شود یمسأله مبتنی بر کوشش و خطا کاسته م

 حل مسأله و فراشناخت يها گروه سنی در اندازه 9 يها یاندارد عملکرد آزمودنمیانگین و انحراف است-1جدول 

وابسته به سن در میزان آگاهی و استفاده از راهبردهاي  دار یمعن يها همچنین نشان دهنده تفاوت -2جدول 

 .1(، نظارت بر فعالیت 818F) P 158٫4 .1( جی، وارسی نتا818F) P 95٫4 .1 (امدهایپ ینیب شیفراشناختی پ

P 909٫3 (818 F تیو آزمون واقع )1. P 175٫5 (818Fاست. 

یافته  نیا. ها با افزایش سن است این متغیرها نشان دهنده افزایش فراوانی عبارات در این مقوله يها داده لیتحل 

که نشان دادند در کودکان پیش دبستانی ) 1991؛ به نقل از براتن، 1970( تیاز مطالعات فالول، فردریش و هو

برك . کند ی، حمایت مابدی یپیامدها و نظارت بر فعالیت افزایش م ینیب شیبا افزایش سن توان پ 4تا کالس 

پیامدها از شش سالگی به بعد  ینیب شیکنترل شخصی و از جمله توانایی پ يها معتقد است که مهارت) 1994(

وجود دارد که نشان ) 1991؛ به نقل از براتن، 1987 )1 (کلو( یپژوهش، مطالعاتدر پیشینه . ابدی یگسترش م

پیامدها با افزایش سن بهبود  ینیب شی، وارسی نتایج، ارزشیابی و پيبند راهبردهایی همچون طبقه دهد یم

 1995 )3 (؛ به نقل از گارتون،1985) 2 (ورتش. دهند یو پردازش کلی اطالعات را تحت تأثیر قرار م ابندی یم

نشان داد که آزمون واقعیت به عنوان جزئی از فرایند تنظیم شخصی تحت تأثیر تعامل اجتماعی با افزایش سن 

که افزایش همراه با سن استفاده از راهبردهاي  کند یاز مجموعه مطالعاتی یاد م1987) 4 (گارنر. ابدی یبهبود م

ها را سایر مطالعات نیز حمایت  پژوهش حاضر که برخی از آن يها افتهیدر مجموع . دهند یفراشناختی را نشان م

حل مسأله و آگاهی و استفاده از راهبردهاي فراشناختی  يها نشان دهنده بهبود همراه با سن در مهارت کند یم

 .است
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 1جدول  يها نتایج اجراي آزمون تحلیل واریانس براي داده-2جدول 
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میان این  ها یمورد بررسی نشان دهنده وجود برخی همبستگ يها بین اندازهعالوه بر این بررسی روابط درونی 

در این تجزیه و . ارائه شده است 4و  3اطالعات الزم براي تجزیه و تحلیل این روابط در جدول . هاست اندازه

ه عنوان راهبردهاي فراشناختی ب يها تحلیل عملکرد بر روي آزمون برج هانوي به عنوان متغیر مالك و اندازه

مورد بررسی است  يها بین اندازه دار ینشان دهنده وجود روابط معن جینتا. اند قرار داده شده ینیب شیمتغیر پ

585. R  1[و.<[ P 7٫11 (85F ]. بین تعداد  دار یاطالعات نشان دهنده رابطه همبستگی منفی معن نیهمچن

، (r .355( امدهایپ ینیب شیخطا بر روي نسخه سه دیسکی آزمون برج هانوي و هر چهار راهبرد فراشناختی پ

 .است(r .394( تیو آزمون واقع(r .364( تی، نظارت بر فعال(r .415( جیوارسی نتا

  

  1جدول  يها نتایج اجراي تحلیل رگرسیون براي داده-3جدول 
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  مورد بررسی يها همبستگی مشاهده شده بین اندازهضرایب -4جدول 

  

1) Kluwe  
2) Wertsch  
3) Garton  
4) Garner  

که با افزایش فراوانی راهبردهاي فراشناختی میزان خطا بر روي آزمون برج هانوي  دهد ینشان م ها افتهیاین 

هر چند برخی . در پیشینه پژوهش، یافته پژوهشی براي حمایت یا رد این یافته مشاهده نشده. ابدی یکاهش م

مقوله کارکردهاي اجرایی،  1ها در  با قرار دادن همه این قبیل اندازه) 1991و براتن،  1998فالول، (پژوهشگران 

العات همین جدول نشان دهنده برخی از سویی دیگر اط. اند ها اشاره کرده به طور تلویحی به وجود رابطه بین آن

 .راهبردهاي فراشناختی چهارگانه است يها بین اندازه دار یروابط مثبت معن

 مورد بررسی يها پسر و دختر در اندازه يها یخالصه اطالعات مربوط به مقایسه عملکرد آزمودن-5جدول 

جدول نشان دهنده آن است که در  t هاي مشاهده شده با t سهینشان داده شده مقا 5گونه که در جدول  همان

مورد  يها از اندازه 1به این معنی که در هیچ . تر است بحرانی جدول کوچک t مشاهده شده از t همه موارد

در حمایت از بخشی از این یافته ولش و . بین عملکرد پسر و دختر وجود ندارد يدار یبررسی تفاوت معن

چه نسخه (در عملکرد بر روي آزمون برج هانوي  يدار یجنسی معن يها تفاوتنشان دادند که ) 1991(همکاران 

 .وجود ندارد) دیسکی 4دیسکی و چه نسخه  3

در بررسی تفاوت نوع تعامل کالمی مادر و کودك در کودکان سرآمد و غیر سرآمد و ) 1990(همچنین موس 
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که تفاوتی بین عملکرد دو جنس در آگاهی و ارتباط آن با آگاهی و استفاده از راهبردهاي فراشناختی دریافت 

پیامدها، وارسی نتایج، نظارت بر فعالیت و آزمون واقعیت وجود  ینیب شیاستفاده از راهبردهاي فراشناختی پ

  .ندارد

 

حاصل از پژوهش نشان دهنده بهبود همراه با سن در توانایی حل مسأله و  يها به طور کلی تجزیه و تحلیل داده

در توجیه این . فاده از راهبردهاي فراشناختی و وجود ارتباط بین این دو مؤلفه کارکرد اجرایی استآگاهی و است

در . متعدد روان شناختی و روان عصب شناختی مطرح شده است يها دگاهیتغییرات وابسته به سن د

دیدگاه پژوهشگرانی است  ریپذ نسبتا همه يها دگاهیو در مورد رشد راهبردهاي فراشناختی یکی از د یشناس روان

طبق این دیدگاه رشد . اند اجتماعی ویگوتسکی داشته-تأثیرپذیري را از نظریه رشد شناختی نیتر شیکه ب
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در یک موقعیت حل مسأله آنچه امکان نظارت بر فعالیت، توصیف . شناختی تابعی از تعامل اجتماعی است

، مجموعه رهنمودهایی است که از طریق کند یفراهم م پیامدها، ارزشیابی و تقویت خود را ینیب شیفعالیت، پ

انتقال از کالم اجتماعی به ) 1371( یگوتسکی، به تعبیر وابدی یارتباط کالمی از بزرگسال به خردسال انتقال م

حاکی  تواند یشکل از تفاوت م نیا) 1988( نگتونیاز دیدگاه ولش و پن. کالم خود محور و سپس به کالم درونی

در توجیه این ) 1975( مونیسا. ترها از شیوه کوشش و خطا براي حل مسأله باشد ه بیشتر کوچکاز استفاد

 داند یرا صاحب نقش م تر شرفتهیو استفاده از راهبردهاي شناختی پ) فعال(ها، ظرفیت حافظه کوتاه مدت  تفاوت

. دهد یسجم از مسأله یاري مو بر این اعتقاد است که رشد حافظه فعال کودك را در شکل دادن یک بازنمایی من

حل مسأله از  تر شرفتهیراهبردهاي پ و رشد يریگ بر این اعتقاد است که در کنار رشد حافظه فعال، شکل يو

 .ابدی یظرفیت حافظه براي عملکرد بهتر افزایش م مانده یو باق کند یتحمیل بار اضافی بر حافظه جلوگیري م

رشد استفاده از راهبردهاي فراشناختی براي نظارت بر فعالیت و ) 1991؛ به نقل از براتن، 1987(از نظر براون 

از نظر براون استفاده یا عدم استفاده از . داند یهدایت عملکرد را مسؤول اصلی این تغییرات وابسته به سن م

 .ناموفق است موفق و انیگشا راهبردهاي فراشناختی یک متغیر اصلی در ایجاد تمایز میان مسأله

سنی در  يها ها و به طور کلی تفاوت تفاوت نیا) 1990(توجیهات، ولش و همکاران  نیتر رفتهیدر یکی از پذ

قشر پیش فرونتال . دهند یکارکردهاي اجرایی و از جمله حل مسأله را به رشد تدریجی لب فرونتال نسبت م

سه منبع . و با حل مسأله به طور اخص در ارتباط استاز مغز است که با کارکردهاي اجرایی به طور اعم  يا حوزه

فیزیولوژیک و مشاهدات  یشناس آناتومی عصبی، مطالعات روان يها افتهی: اند از اصلی اطالعات در این مورد عبارت

 نیا. وجود دارد که پیش فرونتال مسؤول اصلی کارکردهاي سطوح باالتر است یلیدال. مربوط به ضایعات مغزي

. زیر قشري يها قشري و هم بخش يها مغز است هم بخش يها با سایر بخش يا بخش داراي روابط گسترده

ثبت امواج . شود یکه این بخش در زمان حل مسأله فعال م دهد یفیزیولوژیک نشان م یشناس روان يها افتهی

متعدد تحریک مغزي به  يها هویشواهدي نیز از ش. مغزي در زمان حل مسأله نشان دهنده این فعالیت بوده است

که آسیب به این منطقه از مغز با تخریب فعالیت حل  دهند یدر نهایت اینکه مطالعات نشان م. دست آمده است

گوناگون و با افراد داراي طیف وسیعی از آسیب پیش  يها تیدر موقع ها افتهی نیا. مسأله همراه بوده است

 ).1999و تانستال،  1991، ولش و همکاران، 1988، ولش و پنینگتون(فرونتال تکرار شده است 

با توجه به این شواهد مدعی هستند که رشد بخش پیش فرونتال ) کیهزار و نهصد و نود و (ولش و همکاران 

 يها یپژوهشگران با توجه به همبستگ نیا. سنی در کارکردهاي اجرایی است يها مغز مسؤول اصلی تفاوت

 يها متفاوت کارکرد اجرایی و با توجه به مطالعات حوزه روان عصب شناختی رشد مهارت يها موجود بین اندازه

از نظر ولش و همکاران . دانند یحل مسأله و راهبردهاي فراشناختی را ناشی از رشد تدریجی لب پیش فرونتال م

؛ اما هر روند یه کار ممتعدد لب پیش فرونتال همگی براي هدایت رفتار آینده ب يها حوزه (هزار و نهصد و نود(

در حالی که یک . حوزه متناسب با نوع پیوند با سایر مناطق کرتکس و مغز، داراي تجلیات منحصر به فرد است

رفتار آینده را بر عهده دارد حوزه دیگر با کارکرد حافظه در ارتباط است و در همین حال حوزه  يزیر حوزه برنامه

طبق این دیدگاه همه آنچه در حوزه حل . له کننده در ارتباط باشدسومی ممکن است با کنترل عوامل مداخ
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مختلف لب  يها داراي منشأ واحدي هستند و این منشأ واحد کارکرد حوزه شود یمسأله و فراشناخت مطرح م

 .پیش فرونتال است

در مورد این عملکردهاي ذهنی  يتر قیبررسی هر یک از توجیهات ارائه شده به وسیله تحقیقات آینده بینش عم

اثر تعامل اجتماعی به ویژه در سالهاي اولیه رشد از جمله مفیدترین این  یبررس. به همراه خواهد داشت

تر، اضافه کردن  تر و گسترده بزرگ يها مطالعه موضوع مورد بررسی این پژوهش در نمونه نیهمچن. راهکارهاست

ه و کنترل یا بررسی متغیرهایی همانند هوش به مطالعات بعدي واگذار یک گروه بزرگسال به عنوان مبناي مقایس

 .گردد یم

 منابع

 .، چاپ اول، تهران، انتشارات رشد1371، روانشناسی شناختی، ترجمه فرهاد ماهر، )1979.(سولسو، رابرت ال

اول، انتشارات  ، چاپ1388، شرایط یادگیري، ترجمه جعفر نجفی زند و علی اکبر سیف، )1977.(گانیه، رابرتم

 .رشد

 .، چاپ دوم، انتشارات فرهنگان1371زاده،  ، اندیشه و زبان، ترجمه قاسم)1934. (چیسمنوو. ویگوتسکی، لو

 

  

  

  

  15 شماره ،1382 بهار روانشناسی، در پژوهش و دانش مجله :عبنم
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

  :پیوندگاه
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