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. هدف از پژوهش حاضر بررسی کیفی نقش بازتاب فراشناختی در حل مسئله ریاضی دانشجویان مهندسی است :چکیده 

 در 1393-1394دسی عمران، مکانیک و الکترونیک است که در سال تحصیلی  آماري تحقیق شامل دانشجویان مهنۀجامع

گیري هدفمند براي انجام  نفر از آنان با استفاده از نمونه12و تعداد  دانشگاه شهید باهنر کرمان مشغول به تحصیل بودند

 دانش و هسی در دو مقولنددر این مقاله بازتاب فراشناختی بر روي حل مسئله دانشجویان مه. مصاحبه انتخاب شدند

 مسئله حل توانایی تواندمی »بازتاب«نتایج این تحقیق نشان داد که . بررسی قرار گرفته استنظارت فراشناختی مورد

این  .بدهد آنها به مسئله حل شرایط در درستی ارزیابی و کنترل توانایی و داده افزایش را مهندسی دانشجویان ریاضی

ئل در دسترس اکاربردن آنها براي حل مسههاي جزئی و بحلسئله امروزه چیزي فراتر از راهدهد حل مپژوهش نشان می

تواند راهی براي تشویق دانشجویان مهندسی باشد تا با علم مهندسی به حل مسائل دنیاي واقعی بپردازند؛ است بلکه می

  .ددارهاي جدید وامیاالتر و همچنین یافتن ایدهزیرا حل مسائل دنیاي واقعی فراگیران را به استدالل و قضاوت در سطوح ب
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 مقدمه .1

گذاري نیروي انسانی نقش اصلی در عنوان بارزترین نمود سرمایه آموزش عالی بهدر هر کشور نظام

 کشور را به خود اختصاص هتوجهی از بودجعهده دارد و سهم قابل  بر راتربیت نیروي انسانی کارآمد

کننده در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی جامعه دهد؛ بنابراین نقشی تعیینمی

منظور جلوگیري از  اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد نظام آموزش عالی به،روایناز. کندایفا می

ترین رقابت در دنیاي آینده، که در آن کیفیت مهمیی نی و مادي و نیز توانا انساهرفتن سرمایهدر

 ،بیندراین). 1394زاده و همکاران، حکیم (استناپذیر اي ادامه حیات است، ضرورتی انکارلفه برؤم

است  مهندسی علوم توجه و دقت بیشتري در نظام آموزش عالی است، نیازمند که هاییزمینه از یکی

شود می گرفته نظر مهندسی در اعمال اساس عنوانبه ریاضیات مهندسی، علوم وبچارچ و در

)Goold, 2012.(  

جانوسکی
1

 هپیچید مسائل حل براي ریاضی کاربردنبه توانایی که معتقدند )2008(  و همکاران

  بنابراین. است جوان مهندسان براي ايشدهفراموش مهارت اغلب، اما ؛است یک الزام مهندسی

ریاضی همسئل حل توانایی مهندسی با مرتبط تکالیف انجام در گفت توانمی
2

  ایفا اساسی نقش 

 همقول به پرداختن در نتیجه،. (Alves, 2016; Mc Neill et al., 2016; Flegg et al., 2011) .کندمی

فراشناخت هسای در ریاضی مسئله حل
3 

دانشجویان  همسئل حل لکردعم بهبود در آن از استفاده و

بازتاب«در این پژوهش به . دارد مهمی نقش مهندسی
4

«
، هاي مهم فراشناختیعنوان یکی از فعالیتبه  

  .، پرداخته شده استاست ریاضی فرد هکه عاملی تأثیرگذار در حل مسئل

ل و ـوتحلیهـه، تجزیـاب توجه متفکرانـور از بازتـ منظ.داردی ـف وسیعی از معانـاب طیـ بازتهکلم

دیوان جاگالس و (د فعالِ کاوش و کشف در ذهن فرد است ـوع و فراینـک موضـورد یـد در مـنق

مارتی واندر والت
5

؛ 
 

 ،یـت و منفـاي مثبـهگیريهـتوان گفت به برخی از نتیج همچنین می.)2010

. (Bormotova, 2010) اشاره دارد ،وع استـورد یک موضـه در مـر روند یک اندیشـه به درك بهتـک

 هـؤلفـن دو مـه بیـ، کتـاخـذار در فراشنـگرـثیأل تـی از عوامـت یکـوان گفـت میبنابراین

 هـان دو مؤلفـ محقق.(Jacobs, 2010) ام داردـی نـاب فراشناختـت، بازتـت اسـت در حرکـفراشناخ
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شدان
1

ارتو نظ
2 

به آگاهی از ) انشد( هاند که نخستین مؤلفخت مشخص کردهرا براي فراشنا

، )نظارت(عملکرد مؤثر در تکلیف اشاره دارد و دومین مؤلفه ها، راهبردها و منابع شناختی براي مهارت

  .دهی و کسب اطمینان از انجام موفق تکلیف استخودنظم هايسازکار توانایی استفاده از

 اخت وجود داردهاي فراشنلفهؤی بین بازتاب و مـ عمیقۀـد که رابطـدهد نشان میـشواه

(Jacobs, 2010; Van Der Walt & Maree; 2007) .دلیل این است که بازتاب این ه به ـن رابطـای

نوعی که حل مسئله و فراشناخت هم بهحالی؛ درکندیند حل مسئله بازي میانقش بسیار مهمی در فر

خت ساختاري  فراشنا.(Goos, Brown & Maker, 2008)در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند 

 دـانی آن را اذعان کردهـان پیچیدگـه بسیاري از متخصصـ کدارداي ی گستردهـده و معانـپیچی

(Artzt & Armour, 1992; Schoenfeld, 1992; Van Opstal & Daubenmire, 2015) . سالیان

راگیران  فراشناخت و اهمیت آن بر عملکرد فهمتمادي تحقیقات نظري و تجربی بسیاري بر روي پدید

یند حل مسئله شناخته شده اعنوان یک عامل کلیدي در فرتوان گفت فراشناخت بهانجام شده و می

 فراشناخت هاند که توانایی حل مسئله در سایپژوهشگران فراشناختی نیز به این موضوع پرداخته. است

 .(Lucanglei & Gornoldi, 1997) تر استیافتنیدست

یلسوناز طرف دیگر به اعتقاد و
3

اي در مطالعات ریاضی برخوردار حل مسئله از اهمیت ویژه) 2001( 

دستیابی به هاي راه و یکی از استیکی از اهداف اصلی آموزش ریاضی، ارتقاي توانایی اندیشیدن فرد . است

 به نقل از دیسوت1980؛ هامیل، 2009فنگ، ( است  ریاضی توسط فرده حل مسئلکارگیريهاین هدف ب
4

 و 

 هاستفاد نیازمند که کرد تعریف هدفمند و دارجهت ینديافر نوانعبه را مسئله حل توانمی .)2001ران همکا

کردن اداره براي راهبردهایی از استفاده همچنین و ردنکقضاوت تفسیرکردن، نظیر هامهارت از ايدامنه

 هـا که حل مسئلـ آنجاز. (Litzinger & Firetto, 2010; Mc Neill et al., 2016) است پیچیده ضعیتیو

آن جاي ترس از مسئله با م کرد تا فراگیران بهـی را فراهـیطد شراـد، بایـرسز به نظر میـبرانگیی چالشـریاض

کنندگان مسئله است و در این راه فراشناخت حامی حل. (Kapa, 2001) مواجه شوند و به حل آن بپردازند

  .(Tock & Moxley, 2017) بخشدمیهدف بهبود توانایی آنها را براي رسیدن به این 

یند حل مسئله افراد ایفا ا که بازتاب بر دو مؤلفه از فراشناخت در حین فر،این پژوهش به نقشی در

 دانش و نظارت در عملکرد حل هبر دو مؤلف بدین معنی که چگونگی نقش بازتاب. ایم پرداخته،کندمی

 1393-1394 که در سال تحصیلی ،گاه شهید باهنر کرمانمسئله دانشجویان مهندسی سال اول دانش

____________________________________________________________________ 
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ی که به آنها پرداخته خواهد شد یاهپرسش . مورد بررسی قرار گرفته است،اندمشغول به تحصیل بوده

  : به قرار زیر است

  چگونه بازتاب بر روي دانش فراشناختی دانشجویان مهندسی سال اول دانشگاه شهید باهنر در

 افتد؟له ریاضی اتفاق مییند حل مسئاطول فر

  چگونه بازتاب بر روي نظارت فراشناختی دانشجویان مهندسی سال اول دانشگاه شهید باهنر

 افتد؟یند حل مسئله ریاضی اتفاق میادر طول فر

  

 ادبیات تحقیق .2

 (Fortunato et al., 1991)فراگیران استا سطح فراشناخت در  ریاضی نیازمند ارتقهحل مسئل

د و نقش دهد تا افکارشان را کنترل و بازسازي کنندي است که به فراگیران اجازه میفراشناخت کلی

 به نقل از عطارخامه و سیف؛ 2007، گاس و ویلی( کند آنان ایفا میاساسی در عملکرد حل مسئلۀ

به اعتقاد شونفیلد). 1388
1

اي دارد و به  فراشناخت اصطالحی است که کاربردهاي گسترده)1992 (

براون از .  فرد اشاره داردهیلبه وس یندهاي تفکر در زمان حل مسئلهامیدن و تنظیم فرنقش فه

فراشناخت به عنوان دانش فرد و کنترل آن بر سیستم شناختی خودش براي حل مسئله یاد کرده 

فراشناخت فراگیران را قادر به نظارت بر ). 2010جاگالس و واندروالت، به نقل از 1987 ،براون( است

  .ولیت حل خود را بپذیرندئکند تا مسکند و به آنها کمک میخودشان می عمل حل مسئله روي

  نظر در استدالل براي يسازکار و منطقی تفکر از ايمجموعه نوانعهب را ریاضیات مردم اکثر

 شناختنرسمیتبه و کردنثباتا استدالل، و انتقاد ریاضی، زبان از استفاده . (Ernest, 2010)گیرندمی

از  ،)2005(به نقل از چاترجی،  )1962( ،همکاران و سنآلفو که بود توصیفاتی از ریاضی مفهوم یک

توان گفت که ریاضیات با سایر علوم نظیر فیزیک در ارتباط در همین راستا می. دکردنریاضیات ارائه 

یسوت و  به نقل از د1980؛ هامیل، 2009فنگ، (.  الگوي حل مسئله آنان متفاوت استاست اما

 اند که تا برخی از فراگیران به این موضوع اشاره کردهاین پژوهش در ،براي مثال. )2001همکاران، 

 ریاضی نشود در این صورت است که از انجام هچیدمندند که وارد مباحث پیهجایی به فیزیک عالق

 و منطقی تفکر نیازمند ریاضی مسائل همچنین باید اشاره کرد که حل. برندمسائل فیزیک لذت می

 انتزاعی دانش و منطقی تفکر بر عالوه فیزیک مسائل حل کهدرحالی ت؛اس انتزاعی دانش و بنیادي

  .است نیز فیزیکی هايپدیده درك نیازمند
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ه ـه بـه بلکـش پایـا به دانـتنهی، نهـ ریاضهـب در حل مسئلـد که عملکرد نامناسـهدمیا نشان ـهپژوهش

آگاهی از این دانش . ی داردـه نیز بستگـل مسئلـرد حـی عملکـش طـن دانـی از ایـ آگاهرـري نظیـل دیگـعوام

اسکرا؛ 2012گولد،  به نقل از 1987، شونفیلد(نامند یند حل مسئله را فراشناخت میاو نظارت بر آن، طی فر
1

 و 

؛ یکی دانش دارددیگر  همانطور که اشاره شد، فراشناخت دو عنصر مستقل اما مرتبط با یک).2006 ،همکاران

  .(Desoete, Roeyers & Buysse, 2001; Jacobs, 2010)فراشناختی و دیگري نظارت فراشناختی

  

  

  
 

  )1996برگرفته از ریدلی و همکاران، (هاي فراشناخت  مؤلفه:1شکل 

 
 

ی خود در یک حیطه دارد،  منابع شناختهدانش فراشناختی به دانش و باورهایی که فرد دربار

هاي کند، راهبردها و روش اینکه فرد چقدر خوب در آن حیطه عمل می،عنوان مثالبه .کنداشاره می

    دانش فراشناختی را نشان ، دانش چیستهیا ماهیت آن حیطند، تواند استفاده کاکتشافی که می

فالول(دهند می
2

به نقل از بروموتوا 1976، 
3

فرد با ) 1391(تقاد کریمی و همکاران به اع. )2010، 

  .دهدیندهاي شناختی خودش را مورد مالحظه قرار میااستفاده از دانش فراشناختی فر

____________________________________________________________________ 
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 همؤلف. داردهایی  که هر مؤلفه زیر شاخهداردآید، فراشناخت دو مؤلفه  برمی1همانطور که از شکل 

پاریس( دارد ايانش زمینهاي و د دانش بیانی، دانش رویهه فراشناختی سه زیرشاخدانش
1

 و همکاران، 

فنگ به نقل از 1984
2

هارتلی؛ 2009، 
3
 اساسی فراشناخت هاین سه نوع دانش، سه جنب). 2006 ،

 موضوع آن ارائه ههایی را درباربراي مثال، آگاهی از این موضوع که عنوان یک متن، سرنخ. هستند

 و آگاهی از ؛ايتن را خالصه کنیم دانش رویهاز این که چگونه یک م  و آگاهی؛دهد دانش بیانیمی

هایی البته هر یک داراي زیرشاخه .اي استاین که چه موقع دنبال جزئیات باشیم بیانگر دانش زمینه

 آگاهی بر روي فرد و آگاهی بر روي تکالیف شناختی در بحث دانش بیانی است هدو زیرشاخ. ستنده

اي و هـش رویـ در بحث دانردهاـراهبر روي ـی بـو آگاه) 2010وا،ـه نقل از بروموتـب1976فالول، (

  رارـق ايهـزمین دانش ثـمبح در راهبردها از استفاده چرایی و استفاده زمان از یـآگاه

 ماهیت هد شامل هر چیزي است که فرد دربارآگاهی بر روي فر. (Schraw, et al., 2006) ردـگیمی

هاي  آن اعتقاد دارد؛ درواقع این مرحله شامل علم به تواناییکننده به دانش بهانسان به عنوان عمل

ا را فراموش کرده و یا چه چیزهایی هکه انسان برخی موضوع آگاهی از این خود فرد است و دانستن و

هایی راهبرد انواع ه است به معنی دانش دربارراهبردشاخه آگاهی از دومین زیر. داندداند و یا نمیرا می

آمیز توانند به عملکرد موفقیت که می،راهبردهاییبه  بیشترین قابلیت استفاده را دارند و که احتماالً

این مرحله . کند و باالخره سومین زیرشاخه آگاهی بر روي تکالیف شناختی استاشاره می ،کنند کمک

اي ئله مسه؛ مثالً فهم اینکه حل دوبارهایی است که در تکالیف مختلف وجود داردشامل درخواست

  .افتددر بار اول اتفاق میکه تر از حل آن بسیار آسان

یند حل آن را مورد نظارت انظارت فراشناختی، فعالیتی است که با استفاده از آن فهم مسئله و فر

دهد اشکاالت حل ایم و به فراگیر اجازه میدهیم تا بفهمیم چقدر در عملکرد خود موفق بودهقرار می

 چهار زیرشاخه 1به شکل باتوجه). 1391کریمی و همکاران، ( آنها را رفع کند را بشناسد و مسئله

 ند از نظارت روي فهما عبارتهااین زیرشاخه. براي نظارت فراشناختی در نظر گرفته شده است

هایی از تنظیم و سازماندهی در نشانه(ریزي ، نظارت روي نقشه)آگاهی از چرایی و چگونگی انجام کار(

و )  خاص انجام شدبازبینی آنچه که در یک نقطۀ(بان ، نظارت روي دیده)یند حل مسئلهاطول فر

ها هر یک از این زیرشاخه). آیدوجود میهها بپاسخ هاحساسی که از حل و مقایس(نظارت روي ارزیابی 

له به نوعی بر روند حل مسئله نظارت دارند و فراگیر را در بررسی عملکرد خود در جریان حل مسئ

  .  دهندیاري می

____________________________________________________________________ 
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کنند در مفاهیم بازتاب و فراشناخت مشترك ه میهایی که مفهوم بازتاب را ارائژگیبسیاري از وی

بازتاب فراشناختی یک رویکرد خاص . اندسختی درهم تنیده شدهتوان گفت بهواقع میهستند و در

و به بررسی و کشف  مند استاي نظامخود به شیوه براي تشویق فراگیران در بررسی عملکرد

کندي(برند کار میه  خود براهبردهايپردازد  که فراگیران براي شناسایی ساختارهایی می
1

 و 

توان بیان کرد که بازتاب در همین راستا می). 2010جاگالس و واندروالت،  به نقل از 1985همکاران، 

آموزان را در دانش فکار و عملکردتواند اکه میطوري به؛فراشناختی در نوجوانی رشد چشمگیري دارد

و  ویل که تحقیقی ).1392 کهن، رنجبر و شریعت صمصام( دهد قرار ثیرأتتحت دبیرستانی سطوح

 بین در فراشناختی بازتاب کیفیت بررسی به دادند انجام 2013 سال در زمینه این در همکاران

منظور آموزان بهی براي مجهزکردن دانشعنوان فرصتبیرستانی پرداخته است و از آن بهآموزان ددانش

آموزان دبیرستانی پیشرفت دانش دهد چگونهمی نهایت نشان کند و در روند حل مسئله اشاره میهادار

 .کنندبه بازتاب فراشناختی نظارت مییند حل مسئله را باتوجهاکنند و فرکار خود را فعاالنه دنبال می

دوبینسکی
2
نکاووبه نقل از  )1991( ،

3
 کند که ما زمانی از یک مرحله به مرحله بیان می) 2006( 

در پژوهش حاضر .  داشته باشیم،ایم که انجام داده،کنیم که بازتابی در مورد آنچهدیگر حرکت می

مدل رالف
4

هاي بازتابی جان که این مدل ترکیبی از مدل؛است نیز مورد توجه قرار گرفته) 2001 (
5
 

و گیبس )2009(
6 

سه مرحله وجود دارد که ) 2001(برطبق مدل بازتابی رالف . است) 1998(

 اول به بازتاب بر همرحل.  بازتاب قادر به حل مسائل ریاضی هستنده در سایآنفراگیران با استفاده از 

 دوم فراگیر دیدگاه و دانش خود را راجع ه؛ در مرحلپردازدمی منظور تشریح آن ریاضی بههروي مسئل

   فراگیر روي مسئله بازتاب انجامیپایان سوم و هدر مرحلسازد تا مسئله را بفهمد و به مسئله می

هاي دیگري را براي مسئله در نظر بگیرد تا به مفهوم  یا دیدگاهراهبردتواند دهد تا ببیند آیا میمی

ه هاي کیفی پژوهش، سدر بخش کدبندي داده. رسد یا وضعیت مسئله را بهتر درك کندبکامل مسئله 

  .ها به آن توجه شده استمرحله مدل بازتابی رالف مدنظر قرار گرفته و در کدبندي داده
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 روش تحقیق .3

گویی به  در پاسخآمدهدستههاي بها در پژوهش رویکردي است که دادهبهترین رویکرد گردآوري داده

 به نقل از 1385حریر، (هاي پژوهش و تحقق اهداف آن بهترین کارکرد را داشته باشند پرسش

این امر، مصاحبه بهترین رویکرد انتخابی پژوهش کیفی حاضر در نظر رمبناي ب). 1391محمدزاده، 

ساختاریافته نیمههن انواع گوناگون مصاحبه از مصاحبد که از میاوشمیگرفته 
1

.  استفاده شده است

 همچنین .)1389 محمدپور،(این نوع مصاحبه با استفاده از راهنماي مصاحبه صورت گرفته است 

ها بازتاب فراشناختی فرد بر روند حل پرسش این هو به وسیلاست هاي مصاحبه بازپاسخ پرسش

محقق لی است که ئمنظور از روند حل مسئله، حل آن مسا. دشمسئله ریاضی وي کشف و استخراج 

و هدف  ه است از دانشجویان مورد پژوهش به عمل آمد1درس ریاضی ي اهپرسشطی آزمونی حاوي 

کارگیري بازتاب و فراشناخت ههاي ب و شیوههامصاحبه حول روند حل آن زمینه برايآن ایجاد پیش

  .روي آنها بوده است دانشجویان بر
  

 آماري و حجم نمونه. 1. 3

؛ بلکه  آماري نیسته تعمیم نتایج به جامع از آناز آنجا که ماهیت تحقیق حاضر کیفی است، هدف

 آماري هبنابراین، نمون). Creswell, 2013(العه است مط مورد ةکشف پدیدبخشیدن به عمق و غنا

هاي الکترونیک، عمران و ازمیان دانشجویان مهندسی رشته) نه تصادفی(پژوهش به صورت هدفمند 

 1393- 1394 تحصیلی  را در سال1که درس ریاضی  شدند انتخاب کرمان باهنر شهید دانشگاه مکانیک

مندي خود را به شرکت در مصاحبه هو عالق اندون در این درس نمره مردود نداشتهاند و تاکنگذرانده

شوند و بیشترین هاي اصلی مهندسی محسوب می رشتهءهاي تحصیلی یادشده جزرشته. ابراز کردند

       دلیل بهاین درس  .ند داشتمتقاضی را در بین داوطلبان ورود به دانشگاه شهید باهنر کرمان

، آمار مهندسی، 2ریاضی(هاي مهندسی شده در رشتههبودن براي اکثر دروس ریاضی ارائزنیاپیش

تعداد .  بررسی در این پژوهش در نظر گرفته شده استبراي) معادالت دیفرانسیل، ریاضی مهندسی

هاي موردنظر مهندسی براي شرکت در پژوهش برگزیده شدند و با آنها  نفر از دانشجویان رشته12

ها تا آنجا ادامه یافت که مصاحبه. دست آمدهصورت گرفت و اطالعات موردنیاز تحقیق بمصاحبه 

هاي تکراري دریافت که از دانشجویان پاسخطوري به؛ات موردنیاز تحقیق به حد اشباع رسیدـاطالع

  کیفیهشده با نمون انتخابه همچنین، تعداد اعضاي نمون.(Miles & Huberman, 1994)شد 

 

____________________________________________________________________ 
 

1. Semi Structured Interview 
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 ییمرهشدانتخاب
1

 و الرتون
2

 . از سازگاري نسبی برخوردار است،که سیزده نفر بودند، )2010 (

  

  هاي تحقیق  یافته. 2. 3

شده بر مهارت بازتاب فراشناختی دانشجویان مهندسی هاي انجامتأکید پژوهشگران در مصاحبه

در این راستا تعداد  .ودب) عنوان متغیر کیفی تحقیقبه(یند حل مسئله فرادر طی  دانشگاه شهید باهنر

ها از طریق پژوهشگران در این مصاحبه . در قالب مصاحبه از دانشجویان پرسیده شدپرسشده 

 که هر یک از آنها براي رسیدن به جواب مسئله ،ا توانستند از زبان خود دانشجویان مسیري راهپرسش

هاي ، دادهند و به عبارت دیگرنک از منظر بازتاب فراشناختی کشف، بررسی و کدبندي ،کردندطی می

هاي دانشجویان چارچوبی اولیه بدین طریق، بر اساس گفته. تحلیل قرار دهندوکیفی را مورد تجزیه

افتد، ترسیم یند حل مسئله اتفاق میهاي بازتابی دانشجویان طی فراالیتعنوان فعبراي آنچه که به

  ).1جدول  (شد

 

   دانش و نظارت فراشناختیه اطالعات مربوط به دو مقول:1جدول 

 مقوله کد زیر مقوله توضیحات

 هاي خود فردها و مهارتآگاهی از تواناییـ 1

ها و اطالعات مربوط شناسایی روشـ 2

  به تکلیف

ي مورداستفاده در حل ـ راهبردها3

 مسئله

 بازتاب دانشی روي فردـ 1

  بازتاب دانشی روي تکالیفـ 2

 راهبردهابازتاب دانشی روي ـ 3

 1.ف.د

  2.ف.د

 3.ف.د

 دانش فراشناختی

 آگاهی از چرایی و چگونگی انجام کارـ 1

هایی از تنظیم و سازماندهی در نشانهـ 2

  یند حل مسئلهاطول فر

بازبینی آنچه که در یک نقطه خاص ـ 3

  انجام شد

ها  پاسخهاحساسی که از حل و مقایسـ 4

 آیدوجود میهب

 بازتاب نظارتی روي فهمـ 1

  ریزياب نظارتی روي نقشهبازتـ 2

  بانبازتاب نظارتی روي دیدهـ 3

 بازتاب نظارتی روي ارزیابیـ 4

 1.ف.ن

  2.ف.ن

  3.ف.ن

 4.ف.ن

 نظارت فراشناختی

  

 دانش فراشناختی و نظارت هی که از این دانشجویان پرسیده شد بازتاب بر روي دو مؤلفیاهپرسش

شده از دانشجویان در سه مطرح ياهپرسشاختی  دانش فراشنهدر مؤلف. دادپوشش میفراشناختی را 

____________________________________________________________________ 
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ند از بازتاب دانشی روي فرد، بازتاب دانشی روي تکالیف و بازتاب اقرار داده شد که عبارت زیرمقوله

  . پردازیم آنها میتکتک وتحلیلکه به تجزیه راهبردها دانشی روي

 

  بازتاب بر روي دانش فراشناختی. 1. 3. 3

شود که نقش بازتاب بر  این مؤلفه از فراشناخت به سه زیرمقوله تقسیم می،همانطور که اشاره شد

  .در ادامه توضیح داده شده است هاهریک از این زیرمقوله
  

  بازتاب دانشی بر روي فرد. 1. 1. 3. 3

 هایی که دارد و مطالبی که در ذهن خود سپرده است، اشارهدر این بخش دانشجو به میزان آگاهی

. دهدهاي خود به آنها تکیه دارد و در انجام این کار صبر و حوصله به خرج میحلي راهکند و برامی

 در جریان حل مسئله ،اندکه بر عملکرد خود داشتهرا ها و بازتابی دانشجویانی بودند که میزان توانایی

 خود را »یسواد ریاض«اند و باید ریاضی محک زده و ابراز کردند که عملکردي در حد متوسط داشته

 خود را در مسیر حل »جهت فکري«همچنین دانشجویی . ارتقا دهند تا عملکرد بهتري داشته باشند

 »فرد روي بر دانشی بازتاب«. را ناشی از دانش قبلی خود معرفی کرد دانست و آنمسئله مهم می

 2 جدول در. دشخراج هاي کیفی استداده دانش فراشناختی است که از روي بر بازتاب از زیرمقوله اولین

 . ذکر شده است،گیرندمقوله قرار می، که تحت این زیرهاي دانشجویان در مصاحبههایی از پاسخمثال

 
   بازتاب دانشی بر روي فرده پژوهش در مقولهکنندگان در مصاحبهایی ازپاسخ شرکت مثال:2جدول

 ردبف کنندهنام شرکت هایی از مصاحبهمثال

 1  دومهشمار کنم حل می،امام و یاد گرفته که خوانده،تفاده از مطالبیمن مسئله را با اس

 2  سومهشمار برمشدن به توانایی خودم پی میخب، در صورت حل

 3  ششمهشمار چون سواد ریاضی من پایین بود عملکردم در حد متوسطی است

د را کند که جهت فکري خوبه مقدار زیادي به من کمک می) دانش قبلی( بله،

 براي حل مسئله تعیین کنم

 4  هشتم هشمار

 
   بازتاب دانشی بر روي تکالیف. 2. 1. 3. 3

تکلیف  به مربوط اطالعات و هاروش از بازتاب بر روي دانش فراشناختی، شناسایی دومین زیرمقوله

در  صحیح ه نقششناسایی. )3جدول (خوردشوندگان به چشم میهاي مصاحبهیادشده است که در پاسخ

 مصاحبه ياهپرسشی بود که دانشجویان به هایپاسخ ذهن و استفاده از آن در روند حل مسئله یکی پسِ

هایی بود که ی مشابه یکی از راهپرسشجوگري در اطالعات موجود در ذهن و رسیدن به وجست. دادند

 مسئله کنترل عاتان معتقد بودند باید بر اطالـد؛ همچنین دانشجویـکردنویان به آن اشاره ـدانشج
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 پرسششناسایی هدف و درك درست . درستی استفاده کنندداشته باشند تا بتوانند از مفروضات آن به

 . اندنیز موضوعی است که دانشجویان به آن پرداخته در شناسایی روش بهینه و اجراي آن

 
  هایی از بازتاب فراشناختی بر روي تکلیف مثال:3جدول 

 ردبف کنندهنام شرکت ههایی از مصاحبمثال

 1 چهارمه شمار آیدمی ذهنم به )براي حل مسئله(اي نقشه آن تبعبه

 آن فهم به یا کنم درك را مفهوم و شوم روبهرو پرسش این با تبطمر مبحث با شاید

 کند کمک

 2 یک رهشما

 3  دومهشمار است مهم آن برایم فرضیات و مسئله اولیه اطالعات

مثلثاتی در حل مسائل مهندسی به  هايفرمول همچنین و گیريلانتگرا اطالعات

 کنندمن کمک می

 4  سومهشمار

 
 

  راهبردهادانشی روي  بازتاب . 3. 1. 3. 3

 درست پاسخترین و بهترین راه براي رسیدن به  را مطمئنراهکاردر این بخش دانشجویان استفاده از 

تر و  براي حل سریع که استفاده از فرمول و رسم شکلدانشجویان خاطرنشان کردند. اندمعرفی کرده

. هددهاي موجود در ذهنشان میحل ریاضی است که به آنها فرصتی براي بازتاب بر راههتر مسئلآسان

هاي خود به آنها  دیگري بود که دانشجویان در پاسخراهبردهاي نمونه هسازي و استفاده از مسئلساده

 .)4جدول (اشاره کردند

  اراهبردههایی از بازتاب دانشی روي  مثال:4 لجدو

 ردبف کنندهنام شرکت هایی از مصاحبهمثال

 1 چهارم هشمار کنممی طراحی شدههخواست همحدود از کلی هاییداده یا شکل

 2  ششمهشمار کنممسئله را حل می سازيساده از استفاده با

 3  نهمهشمار کرد حل را پرسش مونهن همسئل و قبلی هايراه از استفاده با توانمی

  

 یاشناخت بازتاب بر روي نظارت فر. 2. 3. 3

 خصوص در هنگام ارزیابییند حل مسئله و بهایکی از رفتارهاي فراشناختی که دانشجویان در فر

آمده و سنجش سازگاري آنها با شرایط مسئله دستههاي باند، نظارت بر دادهحل خود نشان دادهراه

  .است
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   بازتاب نظارتی روي فهم. 1. 2. 3. 3

فهم  روي نظارتی بازتاب« بازتاب بر روي نظارت فراشناختی به بررسی هدر اولین زیرمقوله از مقول

 مطلع بودند و با ،زمان هم،برخی از دانشجویان از چرایی و چگونگی انجام کار خود. پردازیم می»مسئله

. بردندهاي مسئله کار خود را پیش مید داشتند و با تحلیل دادهبازتاب نظارتی که بر روي راه حل خو

حل و طرح نقشه کردن راه رکن اساسی مسئله است که در پیداهمچنین قید کردند که فهم مسئله

دانشگاه شهید  آید که دانشجویان مهندسینامه اینگونه برمیهاي پرسشاز داده. اهمیت بسزایی دارد

چنانچه در پاسخ تعداد . یند حل مسئله برخوردارنداباهنر کرمان از بازتاب نظارتی کمی در طول فر

 .)5جدول (طور کلی مشاهده نشدبه »فهم روي نظارتی بازتاب« هبسیاري از دانشجویان زیرمقول

  

 هایی از بازتاب نظارتی روي فهم مثال: 5جدول 

 ردبف کنندهشرکتنام  هایی از مصاحبهمثال

 1 هفت هشمار پیش رفتم کار اساس و اصول از استفاده با

 بوده درستم حلهرا که شوممی متوجه بعد م،ده میمهادا مرا روش آخر تا ابتدا

 نه یا است

 2  دهمهشمار

 درست باید مسیرم پس باشم کرده پیدا )حل مسئله(آن  براي مناسبی هايراه  اگر

 باشد

 3  شانزدههشمار

  

  ریزيبازتاب نظارتی روي نقشه. 2. 2. 3. 3

برطبق . پردازیممی »مسئله حل یندافر طول در سازماندهی و تنظیم از هاییبررسی نشانه«در این زیرمقوله به 

 ذهن خود را در پسِ اند و آنتوان دریافت که اکثر دانشجویان به زمان توجه داشتهآمده میدستههاي بپاسخ

برانگیز از مواردي است که به آن  با مسائل چالشههمچنین سطح دشواري مسئله و مواجه. اندمدیریت کرده

بازتابی که در این مرحله بر روي نظارت فراشناختی دانشجویان صورت گرفته است، در زیرمقوله . انداشاره کرده

  .)6جدول (گیرندقرار می» ریزينقشه روي نظارتی بازتاب«

 
  ریزي از بازتاب نظارتی روي نقشههاییمثال: 6جدول 

 ردبف کنندهنام شرکت هایی از مصاحبهمثال

 1  دومهشمار دارم مسئله حل براي زمان امتحان ياهپرسش تعداد و پرسش امتیاز به بسته

 2  سومهشمار است کافی حل براي  دقیقه15 تقریباً

 در صرف برانگیز چالشياهپرسششدن با روهسطح دشواري مسئله و روب

 زمان براي حل مسئله نقش مهمی دارد

 3 نهم هشمار
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  باندیده روي ینظارت  بازتاب. 3. 2. 3. 3

ن برخی از  که در آکند اشاره می،شده است انجام خاص نقطه یک در که ،آنچه این زیرمقوله به بازبینی

ناختی هاي ش از اینکه با فعالیتپسان این دانشجوی. اندهاي دیگر اشاره کردهحلدانشجویان به استفاده از راه

اند تا شاید بتوانند هاي فراشناختی رفته و دست به بازبینی مسئله زدهاند به سراغ فعالیته نرسیدهخود به نتیج

توجه دانشجویان قرار نگرفته بود و  بازتاب فراشناختی چندان موردهاین زیرمقوله از مقول. حلی پیدا کنندراه

  . )7جدول (رتوجهی نداشتهاي درخوپاسخ

  بانهایی از بازتاب نظارتی روي دیده مثال:7جدول

 ردبف کنندهنام شرکت هایی از مصاحبهمثال

               خودم از بار چندین که است یپرسش ؛درست رمسیر دقرارگرفتن

 پرسممی

 1  یکمهشمار

 2  ششمهشمار رودمی پیش چگونه پاسخ ببینم تا کنممی بازنگري را مسئله حل کلی روند

 از مسئله حل حین در که است یپرسش تقریباً؛ قرارگرفتن در مسیر درست حرکت

 کنمام تجدیدنظر می نرسم در روند حل مسئلهپاسخپرسم و اگر به می خود

 3  هفتمهشمار

  

  ارزیابی روي نظارتی بازتاب. 4. 2. 3. 3

آید، وجود میهدر برخی دانشجویان ب) مسئلهنشدن حتی در صورت حل( احساسی که از حل مسئله

نکردن همچنین استفاده. آور ندانند و از آن لذت ببرندشود دانشجویان حل مسئله را عذابموجب می

 هدهندهاي دانشجویان وجود داشت که نشانهاي حفظی و استفاده از قوانین مفهومی در پاسخاز روش

بودن و برخی از دانشجویان هم به بیهوده. ضی استشدن و قدردانی نسبت به ریاارزش قائل

این . بار استکننده و ماللتاند و معتقد بودند که ریاضیات کسلبودن ریاضی اشاره کردهغیرکاربردي

هاي دانشجویان کمتر مشاهده شد و  بازتاب بر روي نظارت فراشناختی در پاسخهزیرمقوله از مقول

 . )8جدول  (ودنددانشجویان کمتر به آن پرداخته ب

  

  هایی از بازتاب نظارتی بر روي ارزیابی مثال:8جدول

 فیرد کنندهنام شرکت هایی از مصاحبهمثال

 با قوانین آنجاي کنم بهکنم و سعی میهاي حفظی استفاده نمیاز روش

اند و این دست آمدهه یعنی اینکه چگونه این نتایج ب؛مفهومی کار کنم

 ه استکنندکار بسیار راضی

 1 م هفدههشمار

 2  نه هشمار ریاضیات بیهوده و غیرکاربردي است

 3 دوازدهم هشمار بار استکننده و ماللتاضیات کسلری
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  گیريبحث و نتیجه .4

 تفکیک  وها، به تجزیه تحلیل کیفی دادهفندر تحقیق حاضر سعی بر آن بوده است تا با استفاده از 

والت مرتبط با بازتاب بر روي دانش فراشناختی و بازتاب بر روي نظارت آنها بپردازیم و به مفاهیم و مق

فراشناختی در روند حل مسئله ریاضی در بین دانشجویان مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان دست 

     ذهن دانشجویان در هنگام حل مسئله رخ  که در پسِ،ینديایابیم؛ همچنین به درك بهتري از فر

 . تحقیق پاسخ داده شدپرسشدین وسیله به اولین م و ببرسی ،دهدمی

 شگاه شهید باهنر چگونه بازتاب بر روي دانش فراشناختی دانشجویان مهندسی سال اول دان

  افتد؟یند حل مسئله ریاضی اتفاق میکرمان در طول فرا

هاي که یافته  در نظر گرفته شد»بازتاب بر روي دانش فراشناختی« همقوله براي مقولسه زیر

  . هاي این مقوله در زیر آورده شده استحاصل از  تحلیل داده

 در بین »بازتاب بر روي دانش فراشناختی«توان گفت  پژوهش میپرسشدر پاسخ به اولین 

مقوله تحت عنوان بازتاب دانشی بر روي فرد، بازتاب هندسی سال اول دانشگاه در سه زیردانشجویان م

 استفاده از  کهدهدها نشان میتحلیل داده. افتد اتفاق میبردراهدانشی بر روي تکلیف و بر روي 

 در روند حل مسئله نشانی از بازتاب فراشناختی است راهبردها یا تغییر) ، رسم شکلفرمول(راهبردها 

. کند دیگر معطوف میراهبردهايکند و توجه آنان را به که رفتاري بازدارنده در دانشجویان ایجاد می

 مناسب به چالش کشیده شدند راهبردهايکنندگان براي رسیدن به رسد شرکتر میهمچنین به نظ

 ذهن خود داشتند موفق به انتخاب فرمول مناسب شدند که به بازتاب و پس از کشمکشی که در پسِ

اکثر . کند و در بین دانشجویان بیشترین موردي بود که مشاهده شددانشی بر روي تکلیف اشاره می

رتون هاي ییمر و الپردازند که با یافتهمسئله می  از هر مرحله از حل مسئله به بازنگريدانشجویان پس

ب فهم بهتر مسئله و سب دانشجویان بازنگري در هر مرحله از حل هبه گفت. مطابقت دارد) 2010(

. شود مناسب میراهبرد کار و استفاده از هدر مورد ادام گیريشناسایی اطالعات الزم براي تصمیم

   به تقویت بازتاب خود در روند حل مسئلهراهبردهادانشجویان با استفاده از فهم انواع مختلفی از 

 .کنداي مناسب براي حل مسئله کمک میبه طرح نقشهراهبردها  پردازند و این تعددمی

  

 : تحقیقپرسشدر پاسخ به دومین 

  ال اول دانشگاه شهید باهنر  دانشجویان مهندسی س»بازتاب بر روي نظارت فراشناختی«چگونه

 افتد؟یند حل مسئله ریاضی اتفاق میاکرمان در طول فر
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  : به قرار زیر استپرسشهاي کیفی مربوط به این نتایج تحلیل داده

توان گفت که بازتاب نظارتی در بین دانشجویان مهندسی  پژوهش میپرسشدر پاسخ به دومین 

وله شامل بازتاب نظارتی روي فهم، بازتاب نظارتی روي انشگاه شهید باهنرکرمان در چهار زیرمقد

براي فهم مسئله . افتدبان و بازتاب نظارتی روي ارزیابی اتفاق میریزي، بازتاب نظارتی روي دیدهنقشه

هاي مشابه با محتوایی مشابه کنندگان دست به بازتاب بر روي فهم مسائل و تمرینو حل آن، شرکت

 همچنین تحلیل ووتجزیهخوانی مسئله، خواندن و دوباره: ند فهم مسئله شاملیاتوان گفت فرمی. زدند

بازنویسی مسئله با اطالعات موجود است که به دانشجویان در چگونگی حل مسئله و چرایی درستی 

بازتاب نظارتی بر روي « هدر مرحل. دهدتر یاري میات دقیقکار کمک کرده و آنان را در انجام محاسب

 تحلیلوتجزیه خواندن و همرحل. له کار خود را انجام دادند دانشجویان در چندین مرح»ریزينقشه

توانم در کمترین زمان بهترین مسئله، چه کاري باید انجام دهم، چه اطالعاتی نیاز دارم و چگونه می

ه هاي دانشجویان دیداین مراحل براي رسیدن به پاسخ صحیح در بین پاسخ. ریزي کنمنقشه را طرح

 هادانشجویان گام .دادند این مراحل را انجام نمیهتک آنها همالبته شایان ذکر است که تک. شده است

هاي دیگري هم فکر حل راههبین درباراما دراین. پردازندکنند و به بازبینی مسئله میو محاسباتشان را بررسی می

منظور حصول پردازند که بهئله یا بازبینی مسئله میاي براي حل مسکنند یا به تجدیدنظر در مورد طرح نقشهمی

 ياهپردازند و معموالً اشتباههاي خود میعداد کمی از دانشجویان به تفسیر پاسخ ت. صحیح استپاسخاطمینان از 

این در حالی است که برخی دانشجویان . ها را با تفسیر بررسی کنندکنند که پاسخخود را وقتی شناسایی می

همچنین اگر دانشجویان آگاهانه . شوند خود میياه مسئله، موفق به پیدا کردن اشتباههدوبارواندن پس از خ

ن  خودشاهیند حل مسئله خواهند شد و به گفتادر فر ها را در روند حل مسئله بررسی کنند متوجه اشتباهپاسخ

    .بهتر قادر به اصالح آنها هستند

که  ،)2010(والت دِرو جاگالس و وان) 2010( تحقیقات ییمر و الرتونق حاضر با نتایج نتایج حاصل از تحقی

اي از محاسبه و ارزیابی است، تا این چرخه.  مطابقت دارد،اي صورت گرفته استآموزان مدرسهدر خصوص دانش

 پژوهشی بر روي شود کههاي این پژوهش پیشنهاد میتهبرطبق یاف. دست آیدهحل درستی بزمانی که راه

  شجویان تحصیالت تکمیلی انجام گیرد و بررسی شود که آیا بازتاب فراشناختی در چنین سطحی قادر بهدان

  .ست یا خیرهبردن سطح توانمندي حل مسئله ریاضی آنان باال

 .آمده به مدلی کیفی دست یافتیمدستههاي بهاي کیفی و بررسی یافتهپس از تحلیل داده

بازتاب بر روي « و »بازتاب بر روي دانش فراشناختی«هاي  مقوله عنوانباي کیفی تحقیق هامؤلفه

نهایت با استفاده بندي و توضیح داده شدند و درجمعها  با شواهد کافی از مصاحبه»نظارت فراشناختی

هاي آن رسیدیم که در مدل بازتاب فراشناختی بر روي حل مسئله هاي کیفی به زیرمقولهاز داده

  . داده شده است نمایش2ریاضی در شکل
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   ریاضیهخت و بازتاب روي توانایی حل مسئل ابعاد فراشناه مدل کیفی رابط:2 شکل

  

  کننده در پژوهش حاضر که در مورد آنها بحث شد، نشانهاي دانشجویان شرکتدر پایان بازتاب

یند حل مسئله ریاضی، دانشجویان ا طول فرهاي فراشناختی دانشجویان دردهد که با رشد تواناییمی

برانگیز از بین شدن با مسائل چالشتوانمندي بیشتري در خود احساس کرده و ترس آنها از مواجه

 ویژه در دانشگاههب  ریاضی دانشجویان مهندسیهتواند قدرت حل مسئلفراشناختی میبازتاب . رودمی

 کنترل و ارزیابی درستی در شرایط حل مسئله به آنها د و تواناییهشهید باهنر کرمان را افزایش د

 هايایده یافتن و باالتر سطوح در قضاوت و استدالل به را دانشجویان واقعی دنیاي مسائل حل .دبخشب

 ايهگیريتصمیم درنهایت اجرا و  موفق در مهندسی موجب توسعه،ههمچنین حل مسئل. ددارمیوا جدید

و حل مسائل دنیاي واقعی را به  درست اطالعات شود که توانایی تفسیر در علوم مهندسی میکاربردي

هاي فردي خود، اطالعات مربوط به عالوه بر این، دانشجویان مهندسی با آگاهی از توانایی. همراه دارد

به  بهتر قادرند ه و چرایی و چگونگی روند حل مسئلحل مسئله مورداستفاده در  راهبردهايتکلیف و

ریزان و با استفاده از این تحقیق، برنامه .و درنهایت بازبینی روند حل خود بپردازندسازماندهی 

هاي تدریس و ارزشیابی و تربیت توانند به بهبود محتواي درسی، شیوهگذاران آموزش عالی کشور میسیاست

 ماهیت پژوهش، بودنبنا به کیفی. ندبساز در آینده مهندسان جوان کشور را ؛ تابپردازند نیرویی کارآمد

 نظارت فراشناختی دانش فراشناختی

 فرد

 تکلیف

 باندیده راهبرد

 ریزينقشه

 فهم
 حل مسئله ریاضی

 بازتاب

 ارزیابی
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»قابل انتقال« دانشجویان مهندسی نیست بلکه هتعمیم به جامعهاي پژوهش قابلیافته
1

ها بر  به دیگر دانشگاه

 .( Creswell, 2013; Borrego et al., 2009) استدیگر کشورها  روي دانشجویان مهندسی در ایران یا

»رار تکقابل«آمده در پژوهش حاضر دستههاي بهمچنین یافته
2

 
 

هاي دیگر ها در پژوهشبه دیگر نمونه

هایی است و یافته اجراها بر روي دانشجویان مهندسی قابل در سایر دانشگاه،عنوان مثالبه. استنیز 

 لحاظ از آنها آماري هجامع که هاییپژوهش توان گفت نتایج می،در آخر .آیددست میهب تکرارپذیر

 استاندارد کی پژوهش این در موردنظر آماري هجامع با آموزشی يهاشیوه تحصیالت، سطح فرهنگی،

و  جاگالس ،)2016(همکاران  و مکنیل ،)2012(گولد  :جمله از دارند همخوانی پژوهش این با ندداشت

 جمله از ندارد سازگاري حاضر پژوهش با هاپژوهش برخی نتایج که است طبیعی). 2010(واندر والت 

کوچنمک
3

 این در آماري هجامع فرهنگی و آموزشی خصوصیات بهباتوجه بررسی روند که )2008 (

دهد بازتاب اثري مثبت بر روي حل در مجموع، این پژوهش نشان می. است بوده متفاوت پژوهش

.  آنان را بهبود بخشیده استه ریاضی دانشجویان مهندسی داشته است و توانایی حل مسئلهمسئل

ها براي کاربردن فرمولهب هاي جزئی وحلیاضی امروزه چیزي فراتر از راه رهسئلتوان گفت حل م می،بنابراین

تواند راهی براي تشویق دانشجویان مهندسی باشد تا همراه با علم حتی می حل مسائل در دسترس است؛

  .مهندسی به حل مسائل دنیاي واقعی بپردازند
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تهران، ). دانشگاه تهران: مطالعه موردي(ثیر آن بر انتخاب رویکرد یادگیري أمهندسی از کیفیت تدریس و ت

  . 1-14، )68(17، فصلنامه آموزش مهندسی ایران
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