
 

بخشي آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر درك مطلب  اثر

  آموزش و پرورش شهر تهران 11آموزان پسر دوم راهنمايي منطقه  دانش

 1دكتر نورعلي فرخي

 
 

  25/2/90:تاريخ پذيرش   16/11/89 :تاريخ وصول

  چكيده

ر درك بخشـي آمـوزش راهبردهـاي شـناختي و فراشـناختي بـ       اين پژوهش به منظور بررسي اثـر 

آموزش و پرورش شهر تهران صـورت گرفتـه    11آموزان پسر دوم راهنمايي منطقه  مطلب دانش

مدرسه، سه مدرسه و از هر مدرسه يـك كـالس بـه صـورت تصـادفي انتخـاب        17از بين . است

شدند و در دو گروه آزمايشي آموزش راهبردهاي شـناختي و فراشـناختي و گـروه كنتـرل قـرار      

آزمـون   آزمـون و پـس   مطلب محقق ساخته از دو متن متفاوت براي پـيش آزمون درك . گرفتند

اي آمـوزش راهبردهـا    دقيقـه  60تا  45جلسه  8براي دو گروه آزمايشي به مدت . تهيه و اجرا شد

ها مورد آزمون  با آزمون تحليل واريانس يك طرفه و آزمون تعقيبي توكي فرضيه. انجام گرفت

هاي آزمايشي با ميانگين گروه  بين ميانگين نمرات افزوده گروهقرار گرفت و نتايج نشان داد كه 

دار وجود دارد، و ميانگين نمرات افـزوده گـروه آزمايشـي     تفاوت معني α=01/0كنترل در سطح 

دسـت   آموزش راهبردهاي فراشناختي بيشتر از گروه آزمايشي آمـوزش راهبردهـاي شـناختي بـه    

                                                 
  ت علمي دانشگاه عالمه طباطباييأعضوهي - 1
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پيشـنهاد شـده اسـت كـه     . دار شـده اسـت   ها معني تفاوت بين ميانگين α=05/0آمد كه در سطح 

  .معلمان، راهبردهاي شناختي و فراشناختي را به هنگام تدريس دروس معرفي نمايند

 .آموزش، راهبردهاي شناختي، راهبردهاي فراشناختي، خواندن، درك مطلب :واژگان كليدي

  مقدمه

سازي فراينـد يـادگيري و    راي بهينهشناسي به عنوان علم مطالعه رفتار امروز بيش از هميشه ب روان

شناسـي   اگر تاريخ پرفراز و نشيب روان. آموزش در خدمت آموزش و پرورش قرار گرفته است

را تا به امروز مورد بررسي قرار دهيم، به وجـود آمـدن هـر رويكـرد و تغييـر و تحـوالت آن در       

هـدف  . يـادگيري اسـت   جهت مطالعه رفتار انسان بوده، كه اين رفتار به طور عمده حاصل اصـل 

  ).1380سيف، (هر گونه فعاليت آموزشي ايجاد يادگيري است 

بـه  . شـود  هـاي مـا از طريـق مهـارت خوانـدن كسـب مـي        بخش اعظم اطالعات و يادگيري

خوانـدن  . شود يكي از شرايط اصلي توفيق در جامعه امروزي تلقي مي» خواندن«عبارتي توانايي 

مهمتـرين چيـز   : تـوان گفـت   مطلب موضوع است و مـي  فعاليتي است كه هدف نهايي آن درك

درك مطلـب بـه معنـي فهميـدن هـدف      ). 1،2004رانـيس (اسـت  » درك مطلب«درباره خواندن 

اصلي متن و تشخيص پيام اصلي آن، فرايندي است كه خواننده طي آن به درك كلـي محتـوي   

  ).1377، ترجمه خرازي، 1990 و همكاران،  2گالور(گردد  نايل مي

طلب اساس فراگيري بسياري از مفاهيم است و راهبردهـاي درك مطلـب يكـي از    درك م

، لـذا فراگيـري و كـاربرد راهبردهـاي     )2000، 3النگ(آيد  هاي مهم خواندن به شمار مي مهارت

دو عامـل را در درك مطلـب   ) 2000( 4لـدرر . اند درك مطلب در موقعيت خواندن حائز اهميت

توانـايي اسـتفاده از    -2ن دانـش پايـه فـرد در آن موضـوع،     ميـزا  -1  :دانـد  يك موضوع مهم مـي 

                                                 
1. Raines  
2. Glover  
3. Long  
4. Lederer  
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ــناختي  ــناختي و فراش ــاي ش ــده    . راهبرده ــه فراگيرن ــت ك ــؤثر الزم اس ــب م ــراي درك مطل و ب

خالصـه   -2مهـم اسـت،    تعيين آنچه كه در متن مهم و يا غيـر  -1: هاي زير را داشته باشد توانايي

  .ارت كردن بردرك مطلب متننظ -5استخراج سؤال،  -4ترسيم استنباط،  -3كردن، 

 راهبردهاي شناختي و فراشناختي

. هـايي جهـت درك مطلـب مـؤثر يـك مـتن هسـتند        راهبردهاي شناختي و فراشـناختي تكنيـك  

هـاي الزم در رمزگشـايي يـا بازگشـايي      هاي ضعيف ممكن است مهارت آموزان با ناتوايي دانش

كـن اسـت در درك مطلـب آنچـه كـه      كلمه و تعيين انديشه اصلي را كسب كرده باشند، اما مم

خوانندگان خوب مي توانند مطالب را خالصه يا بـازگويي كننـد   . خوانند مشكل داشته باشند مي

ولي خوانندگان ضعيف در به كارگيري خود به خودي راهبـرد نظـارت بـردرك مطلـب نـاتوان      

  ).2000لدرر، (هستند 

ه با فهم يك متن عبـارت اسـت   معتقدند كه درك مطلب همرا) 1984( 1پالينسكار و براون

به اعتقاد آنان اگر پس از خواندن هر متن، . بيني نتيجه متن تشخيص پيام اصلي متن و نيز پيش: از

دست نيايد و اگر درك مطلب صورت نگيـرد، در آن صـورت خوانـدن هـم انجـام       اطالعاتي به

آمـد و   نـدگان كـار  نتايج تحقيقات اخير در مورد خواندن گوياي آن است كـه خوان . نشده است

اي از راهبردهـاي فراشـناختي درك    خود انگيخته كساني هستند كـه از طريـق كـاربرد گسـترده    

  ).2003، 2قاضي(دهند  مطالب شان را افزايش مي

به عنوان يك متغير آموزشگاهي، همواره مورد توجه محققـان و متخصصـان     درك مطلب

اي كيفيـت و كميـت يـادگيري و     شـناخته عوامل پيچيده و گـاه نا . آموزش و پرورش بوده است

در تحليـل و بررسـي عـواملي كـه بـر      . دهـد  تـأثير قـرار مـي    آموزان را تحـت  درك مطلب دانش

                                                 
1. Palinscar& Brown  
2. Ghazi  
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اي از تـأثرات و تـأثيرات قابـل طـرح اسـت كـه بـه         يادگيري و درك مطلب تأثير دارنـد، شـبكه  

  ).1382كرمي، (كند  گري را طلب مي سادگي قابل تفكيك نبوده، و نوعي همه جانبه

شناسان در تبيين رفتارهاي آدمي از جمله يادگيري و درك مطلب به دو دسته عواملي  روان

اي بـه عوامـل    برخي نقـش اصـلي را بـه عوامـل وراثتـي، عـده      . كنند وراثتي و محيطي اشاره مي

ه سـ در تبيين رفتار آدمي به تعامـل   1اما بندورا. دهند محيطي و بعضي هم به تعامل آنها نسبت مي

گـري متقابـل    نبه ميان شخص، رفتار و محيط باور دارد و اين تعامل را جبـر متقابـل يـا تعيـين    جا

بررسـي درك    براساس نظريـه بنـدورا در  ). 1382، ترجمه سيف، 2هرگنهان والسون(ناميده است 

محــيط  هـايش، محــيط، شــامل؛   هـا، نيازهــا، و انگيــزه  آمــوز بايـد؛ تمــامي ويژگــي  مطلـب دانــش 

عبـارتي درك   به. نظر داشته باشيم آموز را مد اعي و آموزشگاهي، و رفتار دانشخانوادگي، اجتم

راهبردهاي يادگيري . مطلب به عوامل رفتاري، خانوادگي، اجتماعي و آموزشگاهي وابسته است

  .شوند جزء عوامل آموزشگاهي محسوب مي) شناختي و فراشناختي(

آموزشـگاهي بـه سـه متغيـر اشـاره       در نطريه يـادگيري ) 1363، ترجمه سيف، 1982( 3بلوم

كننـد و   كند كه اوالً وابسته به يكديگرند، و ثانياً بـراي يـادگيري نقـش اساسـي را بـازي مـي       مي

. نظـر؛ ب  نيازهاي مربـوط بـه يـادگيري مـورد     آموز بر پيش ميزان تسلط دانش. الف: اند از عبارت

ميـزان تناسـب   . ؛ ج)د داشـته باشـد  توان يا مي(آموز براي يادگيري دارد  ميزان انگيزشي كه دانش

  .آموز هاي دانش روش آموزشي با شرايط و ويژگي

ــه ــن اســت كــه    30هــاي اساســي در طــي   يافت ــين اي ــات شــناختي مب ســال گذشــته در ادبي

يادگيرندگان موفق در تجزيه و تحليل، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي تكاليف تحصيلي سـرعت  

هـاي حـل    پـردازش راهبـردي، توانـايي   : را با عناويني مانند اين ويژگي. دهد بيشتري را نشان مي

                                                 
1. Bandura  
2. Hergenhan& O'lson  
3. Bloom  
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تنظيمـي، فراشـناخت و راهبردهـاي يـادگيري توصـيف       مسئله، نظـارت بـر درك مطلـب، خـود    

  ).1998و همكاران،  1الكساندر(اند  كرده

كنـد كـه بـراي     اي عمليات تعريف مـي  راهبرد را يك نقش كلي يا مجموعه) 1380(سيف 

) 1995، 3، نقــل از وولفولــك1989(  2دري. ريــزي شــده اســت طــرحرســيدن بــه هــدف معينــي 

هاي يادگيري مـورد   داند كه براي به انجام رساندن هدف هايي مي راهبردهاي يادگيري را انديشه

آمـوزان و   تواننـد بـه درك دانـش    راهبردها از اين نظر مهم هستند كه مي. گيرند استفاده قرار مي

ا موقعيت كمـك كننـد، يـادگيري را بهبـود بخشـند و تسـهيل       هاي متناسب ب حل مسايل به شيوه

گيرنـد، گسـترده    آموزان به نحوي مناسب بتوانند بكـار  هر قدردامنه راهبردهايي كه دانش. نمايند

خـاطر سـپاري بيشـترخواهد     باشد، موفقيت آنها در حل مسئله، در خواندن و درك مـتن و در بـه  

 .بود

بـردي را بـه دو دسـته عمـومي و اختصاصـي تقسـيم       دانـش راه  )1986( 4واينستاين و مـاير 

هـاي تحصـيلي و موضـوعات مختلـف بـراي       راهبردهـاي عمـومي كـه در اغلـب نظـام     . كنند مي

يادگيرنـدگان از دانـش راهبردهـاي عمـومي     . شـود  كار گرفته مي مسئله به يادگيري، تفكر و حل

شـنوند،   در كالس مـي خود براي حفظ كردن مطالب، استخراج معني از متن، و درك آنچه كه 

راهبردهاي عمومي يادگيري كه در سـه گـروه اصـلي،    . كنند خوانند، استفاده مي ها مي در كتاب

  .گيرند، به راهبردهاي شناختي معروفند تكرار و مرور، بسط، و سازماندهي قرار مي

ريزي، نظارت و تنظـيم يـادگيري و تفكـر مفيـد      دانش راهبردهاي اختصاصي كه در برنامه

بـراي يـادگيري   ) 2001( 5پچلـر و فيلـد  . د، به دانش راهبردهاي فراشـناختي معـروف اسـت   هستن

  :اند از د كه عبارتنبر نام مي  راهبردهاي فراشناختي چهار ويژگي

                                                 
1. Alexander  
2. Derry  
3. Woolfolk  
4. Weinstein& Mayer  
5. Pachler & Filed  
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 -4اجـرا كـردن طـرح،     -3ابداع يك طرح براي دستيابي بـه هـدف،    -2تعيين هدف،  -1

يـادگيري مربـوط   » مديريت كـردن  « راهبردهاي فراشناختي به . هاي كسب شده ارزشيابي هدف

  .مي شود

گونه رفتار، انديشـه يـا عمـل گفتـه      راهبرد شناختي به هر) 1998( 1ينستاين و هيومااز نظر و

دهـد و هـدف آن كمـك بـه      شود كه يادگيرنده در ضمن يادگيري مـورد اسـتفاده قـرار مـي     مي

برداري از آنهـا در   لت بهرهها و نيز سهو ها و مهارت فراگيري، سازماندهي، و ذخيره سازي دانش

هـاي شـناختي ابزارهـاي يـادگيري هسـتند و بـه مـا         راهبـرد ) 1380(بنا به نظر سيف . آينده است

سـازي   كنند تا اطالعات تازه را براي تركيب با اطالعات قبالً آموختـه شـده و ذخيـره    كمك مي

ي حافظه به سه طبقـه كلـي   اين راهبردها به عنوان فرايندها. مدت آماده كنيم آنها در حافظه دراز

 .شوند تقسيم مي» 4، و سازماندهي3، بسط يا گسترش2تكرار و مرور«

اند كه بـه اعتقـاد فـالول     كننده ناميده هاي فراشناختي را راهبردهاي اجرايي يا كنترل راهبرد

همــان توانــايي و دانــش الزم بــراي انتخــاب، اجــرا، ارزشــيابي و نظــارت برراهبردهــاي  ) 1979(

داند كه بـراي نظـارت    نيز راهبردهاي فراشناختي را تدبيرهايي مي) 1380(سيف . هستندشناختي 

شـوند و آنهـا را در سـه دسـته راهبردهـاي       بر راهبردهاي شناختي و هدايت آنها بكار گرفته مـي 

  .دهي معرفي كرده است ريزي، راهبردهاي كنترل و نظارت و راهبردهاي نظم برنامه

  :داند كه بر چهار ستون آموزشي موفق و مؤثر را نظامي مي نظام) 1380(ژاد  شعاري ن

، آموختن عمل كردن، آموختن چگونه زيسـتن و  )يادگيري خودگردان(آموختن آموختن 

ضـرورت آمـوزش   ) 2000( 5المبـرت . آموختن هم زيستي يا چگونه با هم زيستن، استوار باشـد 

  :اندد راهبردهاي يادگيري را به دو نياز اساسي زير مربوط مي

                                                 
1. Hume  
2. rehearsal  
3. elaboration  
4. organization  
5. Lambert  
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هـاي يـادگيري راهبردهـاي ناكـافي دارنـد و بـراي        آمـوزان بـا نـاتواني    اي از دانش عده -1

 .استفاده از آنها نيازمند راهنمايي و هدايت هستند

 .برخي ديگر براي اينكه موفقيت بيشتري كسب كنند نياز دارند كه آموزش ببينند -2

 :شوند راهبردها يادآور مي چهار نوع مشكل را در بكارگيري فنون و) 1995( 1باتلر و واين

كـه در آنهـا راهبردهـا    ) هـاي تكليـف   سـرنخ (هاي بازشناسـي   ممكن است در موقعيت -1

  .شوند؛ مشكل داشته باشند انتخاب مي

ممكن است از اهداف تكليف برداشت غلطي داشته باشند و در نتيجـه راهبردهـا را بـه     -2

 .هاي واقعي تكليف هماهنگ كنند طور اشتباه با موقعيت

مال دارد راهبردهاي مناسبي انتخاب كنند ولي به خاطر اينكه فاقد تجربه در اجراي احت -3

 .آنها هستند، شكست بخورند

آمـوزان بـراي صـرف     ممكن است هيچكدام از اين موانع وجود نداشته باشد، اما دانش -4

 .تالش براي بكارگيري يك راهبرد، فاقد انگيزش باشند

در تغييـر راهبردهـاي يـادگيري را بـه عوامـل زيـر        مقاومت فراگيـران ) 2004( 2دمبو وسلي

 :دهند نسبت مي

  .توانند راهبردها را تغيير دهند آنها معتقدند كه نمي -1

 .دانند كه چه چيز را بايد تغيير دهند آنها نمي -2

 .خواهند راهبرد را تغيير دهند آنها نمي -3

 .دانند چگونه بايد تغيير دهند آنها نمي -4

هاي شناختي و فراشـناختي بـه ايـن منظـور      آموزش مهارت) 1998( 3بنابه نظر گيج وبرالينر

آمـوزان را در سـازماندهي الگوهـاي فكـري و رفتارهـاي اجتمـاعي،        گيرد كه دانش صورت مي

                                                 
1. Batler & Wine  
2. Dembo & Selli  
3. Gage & Berliner 
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راهبـري و خودآگـاهي،    خودسنجي، رفتارهـاي يـادگيري، تمـرين شـفاهي، خودآمـوزي، خـود      

 .كمك نمايد

ــالوين ــد اســت كــه روان ) 1994( 1اس ــوزش   شناســان ت معتق ــه، آم ــدين ده ــي طــي چن ربيت

نيـز تأكيـد   ) 1997( 2رانسـوا لفآمـوزان را تأييـد كـرده انـد، و      راهبردهاي ويژه يادگيري به دانش

هاي كلـي فراينـد    را به عنوان يكي از هدف) يادگيري يادگيري(» چگونه يادگرفتن«بريادگيري 

لعـه نحـوه آمـوزش    هـاي شـناختي بـه مطا    پـژوهش  1980در دهـه    .دانـد  يادگيري و تدريس مـي 

هــدف ايــن مطالعــات آمــوزش . راهبردهـاي شــناختي و فراشــناختي در كــالس درس پرداختنـد  

هـا   حـل  ريزي براي يافتن و اجراي راه آموزان به طور آگاهانه اقدام به طرح هايي بود كه دانش راه

هـايي   اهاي بر اعمـال و افكـار خـود داشـته باشـند، و ر      نمايند، در طول اين مدت نظارت هشيارانه

نظـارتي، و خودآمـوزي يـا فراشـناخت بـراي تـرويج و تقويـت پيشـرفت و          -براي تشويق خـود 

آموزان آموزشي داده شود كه اين راهبردها را به ابتكار خود به  به دانش. استقالل جستجو نمايند

د معلمان نيز بـه تـدريج از ميـزان كمـك خـو     . كار بندند و همواره به پشتيباني معلم متكي نباشند

آموزان اجازه دهند كـه در قبـال يـادگيري خـود مسـئوليت بيشـتري بـه عهـده          بكاهند و به دانش

  ).1380نقل از صالحي، (بگيرند 

هـاي الزم بـراي نظـارت بـر      آگـاهي هسـتند و مهـارت    آموزان فاقد اين خود برخي از دانش

آمـوزان، خـود    انـش آموزش دادن آنها به د .يادگيري خود و تنظيم آن بايد به آنان آموخته شود

شـناختي دو   آمـوزش راهبردهـاي فـرا   . مـؤثر اسـت   ،نيز يكي از راهبردهاي كليدي براي معلمـان 

  :كنند هدف را تامين مي

آمـوزش چگونـه   . 2. آمـوزان  آموزش دادن دانـش، مهـارت ونگـرش ويـژه بـه دانـش       -1

چگونـه راهبردهـا   اند،  گرفته آموزان موفق آنهايي هستند كه ياد دانش. آموزان يادگرفتن به دانش

                                                 
1. Slavin  
2. Lefrancois 
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آموزان ناموفق حتي براي انتخـاب راهبردهـا نيـز بايـد آمـوزش ببيننـد        را انتخاب كنند، اما دانش

  ).1994، 1فاكس(

معتقد است كـه آمـوزش راهبردهـاي    ) 1372، نقل از كله و چان، ترجمه ماهر، 1982(الپر 

اي فراشـناختي بـر   شناختي مستلزم آموزش راهبردهاي ويژه تكليف است، اما آمـوزش راهبردهـ  

هــاي  آمــوزش. آمــوزش فنــون نظــارت و ارزيــابي اســتفاده از راهبردهــاي شــناختي تاكيــد دارد

ريـزي بـه تعيـين هـدف      برنامه. ريزي، نظارت و تنظيم تفكر است هاي برنامه فراشناختي، آموزش

براي مطالعه و تحليل چگونگي مواجهه با تكليف يادگيري اسـت، نظـارت و پيگيـري توجـه در     

نگام مطالعه و ارزيابي درك و فهم خواندن است، و تنظيم بـه تغييـر رفتـار خوانـدن بـه منظـور       ه

 .جبران نقايص درك و فهم اشاره دارد

نكتــه مهمــي كــه بايــد خــاطر نشــان كــرد ايــن اســت كــه آمــوزش راهبردهــاي شــناختي و 

مراحـل خـاص    آموزش راهبرد شناختي شامل تعليم دنبال كردن. فراشناختي با يكديگر متفاوتند

اين نوع آموزش . هاي الزم هنگام پرداختن به يك تكليف است آموزان و تعليم مهارت به دانش

  .شود ناميده مي 2»تعليم راهبرد پرداختن به كارها«متضمن چيزي است كه اغلب 

گـردد كـه    رود و بـر فنـوني متمركـز مـي     آموزش راهبردهاي فراشناختي از ايـن فراتـر مـي   

گيري درباره ايـن كـه آيـا در موقعيـت      هاي خود و تصميم دايت درست پاسخيادگيرنده براي ه

كـارگيرد و يـا    حاضر بايد از يك راهبرد خاص به طور كامل استفاده كند يا قسمتي از آن را بـه 

اغلب معلمان تمايل دارند كـه بـر تربيـت شـناختي متمركـز      . كار نگيرد، نياز دارد هرگز آن را به

روري است، ولي به تنهـايي بـراي تثبيـت اسـتقالل در يادگيرنـده كـافي       شوند كه البته، امري ض

آمـوزان بـه    بسيار مهم است كه معلمان نياز به صرف وقت و انرژي را براي تشويق دانـش . نيست

بـه ويـژه   . هـاي مختلـف يـادگيري، تشـخيص دهنـد      كردن دربـاره تفكـر خـود در موقعيـت     فكر

تحـت عنـوان    )1990( 3گونه از آن چـه كـانوي و گـاو   آموزان نياز دارند كه ياد بگيرند چ دانش

                                                 
1. Fox 
2. attack strategy training  
3. Kanoy & Gove   
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ها را  آنها نياز دارند كه پرسش. اند، استفاده كنند دهي و چك كردن خود معرفي كرده خود نظم

 ).1381به نقل از وست وود، ترجمه مكوند حسيني و شبداندري، (از خود بپرسند 

، نقل 1992، 2و ماستر وپيري 1مالون( برخي از محققان اثرات آموزش راهبردها بطور مجزا 

ــه) 1380از يوســفي،  ــي مجموع ــا  و برخ ــراس(اي از راهبرده ــاريس 3ك ــاريس و 1998، 4و پ ؛ پ

ــاريس و همكــاران، 1984 5جــاكوبز ــراون، 1983؛ پ ــب ) 1984؛ پالينســكار و ب ــر درك مطل را ب

  .اند خواندن مورد بررسي قرار داده

هـاي   اشناختي بر درك مطلب، بيـنش اهميت پژوهش در مورد تأثير آموزش راهبردهاي فر

پذيري راهبردهاي فراشناختي و نقش آنها بر عملكرد تحصـيلي را   جديدي در ارتباط با آموزش

پژوهـان   آمـوزان و دانـش   تواند راهگشاي مربيـان، دانـش   از لحاظ كاربردي مي. كند تر مي روشن

هـاي مطالعـه آشـنا     ن روشهاي كارآمد مطالعه و برنامه آموزشي جديـد پيرامـو   باشد، تا با روش

عالوه بـراين  . دهي، هدفمندي و نظارت بر فرايندهاي شناختي دارد شوند كه نقش مهمي در نظم

تواند در بهبود انتقال يادگيري از يـك موقعيـت بـه موقعيـت      مي  آموزش راهبردهاي فراشناختي

كارشـكي،  (د جديدتر و نيز نگهداري پايدارتر مطالب يادگرفته شـده، نقـش مهمـي داشـته باشـ     

1380.( 

آمـوزش  . گيـرد  آموزش راهبردهاي يادگيري به صورت مستقيم و غيرمستقيم صورت مـي 

ارائه اطالعات در مورد راهبردها، نحوه كاربرد آنهـا،   -1گيرد؛  مستقيم طي مراحل زير انجام مي

هـايي بـراي    السازي راهبرد، يعني ارائه مث الگو -2داليل مفيد بودن آنها، شرايط استفاده از آنها، 

تعمـيم راهبردهـا بـه     -4آمـوزان،   مـرور مراحـل توسـط دانـش     -3چگونگي كـاربرد راهبردهـا،   

                                                 
1. Malone  
2. Mastropieri  
3. Cross  
4. paris  
5. Jacobs  
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آموزش مستقيم راهبردهاي شناختي مـؤثرتر از آمـوزش   . آموز ها و شرايط توسط دانش موقعيت

   ).1999، 1وايديا(مستقيم راهبردهاي فراشناختي است 

هـاي   ه عنـوان يـك شـيوه مفيـد درك مهـارت     در آموزش غير مستقيم، آموزش دو جانبه ب

ايـن روش براسـاس نظريـه شـناختي     . آميز در تحقيقات زيادي معرفي شده اسـت  مطالعه موفقيت

كه به تفاوت بين سطح فعلـي رشـد كـودك و سـطح رشـد      » منطقه تقريبي رشد«، 2ويگوتسكي

، 4ال كـردن ، سـؤ 3خالصـه كـردن  «بالقوه اشاره دارد، شكل گرفتـه اسـت و داراي چهـار مرحلـه     

باشـد   براي فعال كردن و نظارت بردرك مطلب خواندن مـي »  6بيني كردن و پيش 5توضيح دادن

 ).1984كار و براون، سپالين(

هايي از دانش يا مهـارت اسـت و در آمـوزش دو     در آموزش مستقيم هدف تسلط بر حوزه

ي آمـوزش  آمـوزش دو جانبـه كـه بـرا    . هـاي پـردازش اسـت    جانبه تأكيد بـر يـادگيري مهـارت   

آمــوزان كــاربرد دارد، ريشــه در آمـوزش محتــوي ويــژه بــه   هــاي فراشــناختي بــه دانـش  آگـاهي 

آموزان دارد، راهبردهاي فراشـناختي ويـژه را كـه قابليـت تعمـيم بـااليي دارنـد، آمـوزش          دانش

دهـد، و يـادگيري مسـتقل را تشـويق      آموزان انتقال مـي  دانش دهد، و مسؤليت يادگيري را به مي

   ).2002، 7پروتري(كند  مي

ــكار و ــراون   پالينس ــه      ) 1984(ب ــد ك ــان دادن ــه نش ــتفاده از روش آمــوزش دو جانب ــا اس ب

تر از سن هنجار، توانستند تا پس از سـه   سال پايين 5/2آموزان كالس هفتم با سن خواندن  دانش

اده ز و آدم) 1375(در پـژوهش مشـهدي ميقـاني     . دست آورند ماه بهبودي را به15ماه آموزشي، 

. شود گزارش شده است كه آموزش راهبردهاي شناختي موجب بهبود درك مطلب مي) 1380(

آموزان  تأثير آموزش راهبردهاي فراشناختي را بر عملكرد درك مطلب دانش) 1380(كارشكي 

                                                 
1. Vaidya  
2. Vygotsky  
3. summarizing   
4. questioning  
5. clarification  
6. prediction   
7. Protheroe  
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پسر اول دبيرستان مورد پژوهش قرار داد و نتيجه گرفت كه آموزش راهبردهـا موجـب افـزايش    

گـزارش كـرده اسـت كـه آمـوزش      ) 1376(متـولي  . واندن شـده اسـت  عملكرد درك مطلب خ

دار در نمـرات   آموزان گروه آزمايشي موجب ايجاد تفاوت معني راهبردهاي فراشناختي به دانش

گـواه شـده اسـت، پاكـدامن سـاوجي       سـرعت يـادگيري ايـن گـروه بـا       خواندن، درك مطلب و

نفـر   60اي به حجم  شهر تهران، نمونهآموزان مدارس عادي  در پژوهش آزمايشي، دانش) 1379(

كه مشـكل درك خوانـدن داشـتند را    ) 86-112( 97هوشي  با ميانگين بهره) دختر 30پسر و  20(

مورد بررسي قرار داد و نتيجه گرفت كه آموزش راهبردهاي فراشناختي موجب بهبـود عملكـرد   

 .آموزان مورد مطالعه شده است درك مطلب دانش

ــاورد  ــرآ)1379(بش ــتوار ) 1380(بادي ، مص ــناختي،  ) 1381(و اس ــاي ش ــوزش راهبرده آم

هـاي تحقيقـي خـود     كار گرفتنـد و در گـزارش   فراشناختي و تركيب آنها را در مطالعات خود به

شوند، اما روش  اند كه هر كدام از راهبردها به تنهايي به بهبود درك مطلب منجر مي اشاره كرده

هـا تـأثير آمـوزش     در ايـن پـژوهش  . درك مطلـب دارد  تركيبي تأثير بيشتري بر بهبـود عملكـرد  

  .راهبردهاي شناختي و فراشناختي مورد مقايسه وتحليل قرار نگرفته است

  روش

  جامعه آماري

آموزش و پرورش  11پسرانه منطقه  مدرسه 17آموزان دوم راهنمايي مشغول به تحصيل در  دانش

  .هش را تشكيل دادندجامعه آماري اين پژو 83-84شهر تهران در سال تحصيلي 

  گيري نمونه و روش نمونه

و از هـر  ) ع(مدرسه پسرانه، سه مدرسـه عيسـي بهرامـي، عالمـه مجلسـي و امـام علـي         17از بين 

اي انتخـاب، و بـا    اي دو مرحلـه  گيـري تصـادفي خوشـه    مدرسـه يـك كـالس بـه صـورت نمونـه      

  .هاي آموزشي قرار گرفتند جايگزيني تصادفي به شرح زير در گروه
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درسه عيسي بهرامي در گروه آموزشي راهبردهـاي شـناختي، مدرسـه عالمـه مجلسـي در      م

  .در گروه كنترل) ع(گروه آموزشي راهبردهاي فراشناختي و مدرسه امام علي 

  طرح پژوهش

آزمون با سه گروه اسـتفاده شـده اسـت كـه      پس -آزمون در اين پژوهش از طرح آزمايشي پيش

  :ارايه آن به شرح زير است
  

T2 X1 T1 RE1 
T2 X2 T1 RE2 
T2 - T1 RC 

  گيري ابزارهاي اندازه

خورشيد «هاي  آموزان از دو آزمون درك مطلب براي متن گيري درك مطلب دانش براي اندازه

  .استفاده شده است» ها  بلورها و خواص آن«و » هاي خورشيدي و پديده

سـؤال تهيـه و    24هاي خورشـيدي بـا    آزمون درك مطلب براي متن خورشيد و پديده -1

آمـوزان مدرسـه گـروه كنتـرل اجـرا شـد و بـا اسـتفاده از روش          نفـر از دانـش   20تنظيم و بـراي  

پـس از تحليـل، دو   . ها مورد تحليـل قـرار گرفـت    سؤال) 1380؛ دالور، 1382سيف، (كالسيك 

آزمـون در   سـؤال بـراي اجـراي پـيش     22سؤال با توجه به ضرايب دشواري و تمييز حذف شد و 

دسـت   بـه  KR20 ،52/0ضريب پايـايي آزمـون بـا فرمـول     . كار گرفته شد اي مورد مطالعه بهه گروه

  .آمد

. سؤال تهيـه و طراحـي شـد   21با  ها  آزمون درك مطلب براي متن بلورها و خواص آن -2

آزمون بـه اجـرا درآمـد و پـس از      نفر گروه مقدماتي پيش 20ابتدا براي اجراي مقدماتي با همان 

آزمـون در سـه    سؤال اين آزمـون بـراي اجـراي پـس     20ها يك سؤال حذف شد و  تحليل سؤال

دسـت   بـه  KR20 ،63/0ضريب پايايي ايـن آزمـون بـا فرمـول     . گرفته شدكار  گروه مورد مطالعه به

 .آمد
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ــر    ــا نظ ــون ب ــر دو آزم ــوايي ه ــي محت ــان   رواي ــواهي از معلم ــر (خ ــه نف ــجويان ) س و دانش

، براسـاس جــدول مشخصـات آزمـون، مــتن و    )سـه نفـر  (شناسـي تربيتــي   ارشـد روان  كارشناسـي 

 .ها، مورد تأييد قرار گرفت سؤال

  روش اجرا

براي آموزش راهبردهاي شناختي شيوه آموزش مستقيم مـورد  : راهبردهاي شناختي آموزش -1

آمـوزان   هـايي كـه در اختيـار دانـش     به عبـارتي راهبردهـا بـا توجـه بـه مـتن      . استفاده قرار گرفت

جلسـه آموزشـي    8. پرداختنـد  آموزان به تمرين آنهـا مـي   شدند و دانش گرفت معرفي مي قرارمي

آمـوزان يـا مجـالت رشـد نوجـوان       هاي درسي دانش سه متني از كتابو در هر جل. انجام گرفت

  .دقيقه در نوسان بود 60تا  45مدت جلسات بين . كار گرفته شد براي آموزش و تمرين به
  

آمـوزش دو  «براي آموزش راهبردهاي فراشـناختي از روش  : آموزش راهبردهاي فراشناختي -2

اصلي خالصه كردن، سؤال كـردن، توضـيح دادن    در اين روش چهار راهبرد. استفاده شد» جانبه

. جلسـه آموزشـي انجـام گرفـت     8در اين گـروه نيـز   . شود آموزش داده مي» بيني كردن پيش«و 

هاي درسي يا مجالت رشد نوجوان  هايي از كتاب همانند گروه آموزش راهبردهاي شناختي متن

دقيقه  60تا  45دت هر جلسه بين م. آموزان قرار داده شد براي آموزش و تمرين در اختيار دانش

  .در نوسان بود

 ها  اجراي آزمون 

مرحلـه  . در دو مرحلـه انجـام شـد   » هاي خورشيدي خورشيد و پديده«آزمون درك مطلب : الف

آمـوزان   نفـر از دانـش   20سـنجي روي   هـاي روان  اول اجراي مقدماتي به منظور بررسي ويژگـي 

دوم در سـه گـروه مـورد مطالعـه بـه عنـوان       و در مرحلـه  . مدرسه گروه كنتـرل صـورت گرفـت   

خورشيد «در هر مرحله پس از توضيحات اوليه و اعالم آمادگي افراد متن . آزمون اجرا شد پيش

متوسـط  . ها قرار گرفت تا خوب مطالعه كنند و يادبگيرند اختيار آن  در» هاي خورشيدي و پديده
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دقيقـه   15ها طول كشيد و به مـدت   الدقيقه براي يادگيري و اعالم آمادگي به پاسخدهي سؤ 40

 .نظر گرفته شد ها در نيز براي پاسخ دادن به سؤال

اجـراي اول  . نيز در دو مرحلـه اجـرا شـد   » ها بلورها و خواص آن«آزمون درك مطلب : ب

آزمون صـورت   نفر به عنوان پس 20آزمون، براي همان  پس از سه هفته از اجراي مقدماتي پيش

هاي آزمايش و در يك  ه گروه مورد مطالعه در جلسه هشتم براي گروهسپس براي هر س. گرفت

به طور متوسط بـراي مطالعـه و يـادگيري    . جلسه هماهنگ شده براي گروه كنترل به اجرا درآمد

  .دقيقه انجام گرفت 15دقيقه زمان صرف شد و اجراي آزمون نيز به مدت  45متن 

  ها روش تجزيه و تحليل داده

انحــراف معيــار و   ي از شــاخص مركــزي ميــانگين و شــاخص پراكنــدگيبــراي تحليــل توصــيف

ها از تحليل واريـانس يكراهـه    استاندارد برآورد ميانگين استفاده شد و براي آزمون فرضيه خطاي

  .عمل آمد و آزمون تعقيبي توكي استفاده به

  ها  يافته

  هاي مورد مطالعه برحسب متغير درك مطلب توصيف گروه. الف

آزمـون و   وصـيفي مربـوط بـه متغيـر درك مطلـب براسـاس تفـاوت نمـرات پـيش         هاي ت شاخص

  .به شرح زير آمده است) 1(آزمون در جدول شماره  پس

  هاي مورد مطالعه هاي توصيفي متغير درك مطلب براي گروه شاخص .1جدول 

 گروه ها

 N D S S D 
 24/0 23/1 39/3 26 شناختي

 25/0 25/1 39/4 26 فراشناختي

 16/0 81/0 22/0 26 لكنتر

، گـروه آزمايشــي آمـوزش راهبردهـاي فراشـناختي پيشــرفت     1هـاي جـدول    براسـاس داده 

  .بيشتري را نشان داده است
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  تحليل استنباطي: ب

هاي پژوهش به كمك تحليـل واريـانس يـك طرفـه و آزمـون       تحليل استنباطي براساس فرضيه 

هاي طبيعـي   مفروضه  تحليل واريانس يك طرفهبراي استفاده از . تعقيبي توكي انجام گرفته است

لـوين مـورد    F ها بـا آزمـون   اسميرنف و يكساني واريانس -ها با آزمون كولموگروف بودن داده

هـا   هاي طبيعي بودن و يكساني واريـانس  ها مفروضه بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد كه داده

موزش راهبردهاي يـادگيري موجـب افـزايش    آ« بنابراين براي آزمون اين فرضيه . را دارا هستند

هـاي سـه گـروه مـورد      تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسـه ميـانگين    »شود  درك مطلب مي

  .است ، آمده2استفاده قرار گرفت و نتايج آن در جدول 
  طرفه خالصه تجزيه و تحليل واريانس يك .2جدول 

شاخص           

 تعيير منابع
ss Df ms Fo Fc p 

 

  ها گروه نبي

  ها گروه درون

 جمع

03/218 2 109 

21/39 06/4 001/0 

04/209 75 78/2 

07/427 77 -    

) 06/4(بحراني   F  بزرگتر از) 21/39( دست آمده  به F، آماره 2هاي جدول  با توجه به داده

كـه بـين    شـود  نتيجـه گرفتـه مـي    P>   01/0 عبـارتي  به. دار است معني P=001/0است كه در سطح 

بنابراين فرضيه پژوهش مبنـي بـر آمـوزش    . داري وجود دارد هاي سه گروه تفاوت معني ميانگين

    .گيرد شود مورد تأييد قرار مي راهبردهاي يادگيري موجب افزايش درك مطلب مي

بخشي آموزش راهبردهـاي شـناختي و فراشـناختي و همچنـين مقايسـه       داري اثر براي معني

عمل آمـد   بردهاي شناختي و فراشناختي از آزمون تعقيبي توكي استفاده بهبخشي آموزش راه اثر

  .آيد كه در نتايج آن در جداول زير مي

 آمـوزان  آموزش راهبردهاي شناختي موجب افـزايش درك مطلـب دانـش   . 1فرضيه فرعي 

  .شود مي
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براي آزمون اين فرضيه ميانگين گروه آموزشـي راهبردهـاي شـناختي بـا گـروه كنتـرل بـه        

  .، آمده است3سيله آزمون توكي مورد مقايسه قرار گرفت و نتايج آن در جدول و

  هاي گروه آموزش راهبردهاي شناختي و گروه كنترل مقايسه ميانگين. 3جدول 

  شاخص  

 ها گروه
N D S SD QO QC داري سطح معني 

 

  راهبردهاي شناختي

 كنترل

26 39/3 23/1 24/0 

9/9 76/3 01/0 

26 22/0 81/0 16/0 

در ) 76/3(بحرانـي    Q  بزرگتر از) 9/9(مشاهده شده  Q، آماره 3هاي جدول  با توجه به داده

هاي دو گروه آموزش راهبردهاي  شود بين ميانگين بنابراين نتيجه گرفته مي. است  α= 01/0سطح 

دار وجــود دارد و ايــن نتيجــه گويــاي آن اســت كــه آمــوزش  شــناختي و كنتــرل تفــاوت معنــي

  .آموزان مؤثر است ردهاي شناختي بر درك مطلب دانشراهب

  .آموزان مؤثر است راهبردهاي فراشناختي بر درك مطلب دانش آموزش. 2فرضيه فرعي 

براي آزمون اين فرضيه ميانگين گروه آمـوزش راهبردهـاي فراشـناختي بـا ميـانگين گـروه       

، آمـده  4ايسـه در جـدول   نتايح ايـن مق . كنترل به كمك آزمون توكي مورد مقايسه قرار گرفت

  .است
  هاي گروه آموزش راهبردهاي فراشناختي با گروه كنترل مقايسه ميانگين .4جدول 

  شاخص 

 ها گروه 
N D S SD QO QC داري سطح معني 

  شناختي راهبردهاي فرا

 كنترل

26 39/4 25/1 25/0 

03/13 76/3 01/0 

26 22/0 81/0 16/0 

بحرانـي   Qبزرگتـر از  ) 03/13(مشـاهده شـده    Qكه آماره دهد  نشان مي 4هاي جدول  داده

هـاي گـروه آمـوزش     شـود بـين ميـانگين    بنابراين نتيجه گرفته مي. است  α/ = 01در سطح ) 76/3(
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دار وجود دارد و اين نتيجه حاكي از آن اسـت كـه    راهبردهاي فراشناختي و كنترل تفاوت معني

  .آموزان مؤثر است شآموزش راهبردهاي فراشناختي بر درك مطلب دان

ــي   ــيه فرع ــزان -3فرض ــب     مي ــردرك مطل ــناختي ب ــاي فراش ــوزش راهبرده ــي آم اثربخش

  .آموزان بيشتر از آموزش راهبردهاي شناختي است دانش

هـاي آمـوزش راهبردهـاي فراشـناختي و آمـوزش       براي آزمون اين فرضيه ميـانگين گـروه  

نتـايج ايـن مقايسـه در    . گرفـت  راهبردهاي شناختي به كمك آزمون توكي مـورد مقايسـه قـرار   

  .، آمده است5جدول 

  هاي آموزش راهبردهاي فراشناختي و شناختي هاي گروه مقايسه ميانگين. 5جدول 

 داري سطح معني N D S SD QO QC ها گروه

  شناختي راهبردهاي فرا

 راهبردهاي شناختي

26 39/4 25/1 24/0 

12/3 81/2 05/0 

26 39/3 23/1 25/0 

بزرگتـر از  ) 12/3(مشاهده شده  Qدهد كه آماره  ، نشان مي5دست آمده در جدول  هنتايج ب

هـاي   بين ميانگين  شود، بنابراين نتيجه گرفته مي. است α= 50/0 در سطح ) 18/2(بحراني   Qآماره 

با توجه به اينكه . دار وجود دارد دو گروه آموزش راهبردهاي فراشناختي و شناختي تفاوت معني

ــانگين ــانگين گــروه آمــوزش  ) 39/4(گــروه آمــوزش راهبردهــاي فراشــناختي   مي ــر از مي بزرگت

بخشــي آمــوزش راهبردهــاي  ميــزان اثــر: اســت، مــي تــوان گفــت) 39/3(راهبردهــاي شــناختي 

به عبارتي فرضيه سوم نيز مـورد  . بخشي آموزش راهبردهاي شناختي است فراشناختي بيشتر از اثر

  .تأييد قرار گرفت

  يريگ بحث و نتيجه

راهبردهاي يادگيري شـناختي و فراشـناختي بـر درك مطلـب      بخشي آموزش پژوهش اثر در اين 

در ايـن مقايسـه دو گـروه آزمايشـي آمـوزش      . آموزان مورد بررسي و مقايسه قرار گرفـت  دانش

آمـوزان دوم راهنمـايي مشـاركت     راهبردهاي شناختي و فراشناختي و يك گروه كنترل از دانش
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و گـروه آزمايشـي   » مسـتقيم «  ه آزمايشي آموزش راهبردهاي شـناختي بـه روش  گرو. داده شدند

ي  ا دقيقـه  60تـا   45جلسـه   8  به مدت» آموزش دوجانبه« آموزش راهبردهاي فراشناخي به روش

آزمـون درك مطلـب سـه گـروه بـا تحليـل        آزمـون و پـس   تفاوت نمرات پـيش . آموزش ديدند

هـا مـورد بررسـي ومقايسـه قـرار       راي آزمون فرضيهواريانس يك طرفه و آزمون تعقيبي توكي ب

هاي آموزش راهبردهاي فراشناختي و شناختي به ترتيب نمـرات   نتايج نشان داد كه گروه. گرفت

دسـت آوردنـد    بيشـتري نسـبت بـه گـروه كنتـرل بـه      ) آزمـون  آزمون و پس تفاوت پيش( افزوده 

)22/0 ،39/3،39/4 = D( ،    ي فراشـناختي  و گروه آزمايشـي آمـوزش راهبردهـا)39/4 =D  (  نمـره

دسـت   بـه )  D= 39/3(شـناختي    افزوده بيشتري نسـبت بـه گـروه آزمايشـي آمـوزش راهبردهـاي      

  .آوردند

هـاي اشـاره شـده مـورد بحـث قـرار        افـزوده گـروه    هاي پـژوهش نمـرات   با توجه به فرضيه

  .گيرد مي

موجب افـزايش درك  )  و فراشناختي  شناختي (آموزش راهبردهاي يادگيري : فرضيه اصلي

هاي سه گروه با تحليل واريانس يك طرفه نشـان داد كـه نسـبت     مقايسه ميانگين. شود مي  مطلب

به عبارتي بـين ميـانگين نمـرات افـزوده سـه گـروه       . دار است معني 01/0دست آمده در سطح  به

مـون  بـراي آز . بنـابراين فرضـيه اصـلي مـورد تأييـد قـرار گرفـت       . داري وجود دارد تفاوت معني

هاي مورد مطالعه به كمك ازمون تعقيبـي تـوكي    هاي فرعي ميانگين نمرات افزوده گروه فرضيه

هـاي آزمايشـي بـا گـروه      مورد مقايسه قرار گرفت و نتايج نشان داد كه تفاوت هر كدام از گروه

به عبارتي اثربخشي هـر دو روش بـراي افـزايش درك    . دار است  معني α= 01/0كنترل در سطح 

، )1992(ها بـا نتـايج تحقيقـات مـالون و ماسـتر و پيـري        اين يافته. ورد تأييد قرار گرفتمطلب م

، پالينسـكار و  )1983(، پـاريس و همكـاران   )1984(پاريس و جـاكوبز  ، )1988(كراس و پاريس 

، )1376(، متـولي  )1379(، كارشـكي )1380(، آدمـزاده  )1375(، مشـهدي ميقـاني   )1984(براون 

همخــواني ) 1381(و اســتوار ) 1380(، مصــرآبادي )1379(، بشــاورد )1379(پاكــدامن ســاوجي 

آموزان اطالعـاتي در مـورد راهبردهـا، نحـوه      از طريق آموزش راهبردهاي شناختي، دانش. دارد
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آورنـد و بـه طـور     دسـت مـي   بكارگيري آنها، داليل مفيد بودن آنها، و شرايط استفاده از آنها بـه 

ــه در طــول مطالعــه مــورد ا ــه فراگيــري، . دهنــد ســتفاده قــرار مــيآگاهان راهبردهــاي شــناختي ب

كننـد   برداري از آنهـا كمـك مـي    ها و سهولت بهره ها و مهارت سازي دانش سازماندهي و ذخيره

تكرار يا مرور يكي از راهبردهاي شناختي به نگهداري اطالعات در ). 1998واينستاين و هيوم، (

و راهبـرد بسـط يـا گسـترش     . كند مدت كمك مي رازحافظه كوتاه مدت و انتقال آن به حافظه د

هاي اصلي از يك مـتن،   خالصه كردن، به زبان ديگر بيان كردن، وانتخاب انديشه : معنايي شامل

انجامـد   آورد و به درك مطلب بهتر و يادگيري بيشتري مي تر مطالب را فراهم مي پردازش عميق

اندهي، يكي ديگـر از راهبردهـاي شـناختي    يادگيرنده از طريق راهبردهاي سازم). 1380سيف، (

آورد و يادگيري مطالب ساده و  چوب سازماني براي مطالب مورد يادگيري فراهم مي نوعي چار

هاي اسـتفاده از راهبردهـاي    بنابراين با كسب مهارت). 1997لفرانسوا، (كند  پيچيده را تسهيل مي

آمـد از ايـن    اسـتفاده صـحيح و كـار   آمـوزان در مقايسـه بـا عـدم      رود دانـش  شناختي انتظـار مـي  

  .راهبردها، عملكرد بهتري را در يادگيري و درك مطلب از خود نشان دهند

آمـوزان در اثـر    دانـش : بخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي مي تـوان گفـت   در تبيين اثر

بـا  . كننـد تـا بـر راهبردهـاي شـناختي نظـارت داشـته باشـند         هايي را كسب مـي  آموزش، مهارت

كار  هاي موفق يادگيري و مطالعه را به دهي روش ريزي، كنترل و نظارت و نظم هاي برنامهراهبرد

ها و راهبردهاي يادگيري خود را شناسايي  گيرند و با نظارت مداوم بركارخود، نواقص روش مي

بنـابراين بـا انتخـاب، اجـرا، ارزشـيابي و      . نماينـد  كنند و به اصالح و يا تعويض آنها اقدام مـي  مي

  .ارت برراهبردهاي مورد استفاده، عملكرد موفقتري را نشان خواهند دادنظ

يافته ديگر نشان داد كه گروه آزمايشي آمـوزش راهبردهـاي فراشـناختي عملكـرد بهتـري      

اگـر چـه در تحقيقـي مقايسـه     . نسبت بـه گـروه آزمايشـي آمـوزش راهبردهـاي شـناختي دارنـد       

آموزان بـا آمـوزش راهبردهـاي     است، اما دانشبخشي آموزشي اين دو راهبرد گزارش نشده  اثر

تواننـد پيشـرفت خـود را در     كارگيري آنها مي كنند كه با به فراشناختي توانايي و مهارتي پيدا مي

راهبردهـاي شـناختي را    يادگيري مطالب مورد بازبيني قرار دهند، فرايند مطالعه را كنترل كنند و 
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ارت داشـته باشـند و آنهـا را بـراي كارآمـدي در مطالعـه       كار بگيرند و بر آنها نظـ  نيز به خوبي به

هـاي بيشـتر و    آموزان با آموزش راهبردهـاي فراشـناختي مهـارت    به عبارتي دانش. هدايت نمايند

رود بـا كسـاني كـه     آورند كه انتظـار مـي   دست مي آمدتري را براي يادگيري يك تكليف به كار

اگـر  . اي را نشـان دهنـد   تفاوت قابل مالحظـه  آموزند در عملكرد فقط راهبردهاي شناختي را مي

شود معلمان در آموزش  مي چه دو نوع آموزش روي عملكرد درك مطلب مؤثر هستند پيشنهاد

آموزان معرفـي   دروس متناسب با موضوع درس راهبردهاي شناختي و فراشناختي را نيز به دانش

  .كنند و استفاده مناسب آنها را مورد تأكيد قرار دهند
  

  

  فارسيبع منا

تأثير آموزش راهبردهاي شناختي در اصالح مشكالت بيان نوشتاري دانش ). 1380. (زاده، فاطمه آدم

  .دانشگاه تهران. ارشد نامه كارشناسي پايان. با ناتواني يادگيري آموزان

بخشي آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر بهبود عملكرد  مقايسه اثر). 1381. (استوار، نگار

 .ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي نامه كارشناسي پايان. تكاليف علوم در

فراشـناختي بـر عملكـرد حـل مسـĤله       -آموزش راهبردهاي شناختي تأثير.)1379. (بشاورد، سيمين

 .ارشد، دانشگاه تهران نامه كارشناسي  پايان. مانده ذهني آموزان عقب دانش رياضي

). اكبـر سـيف، متـرجم    علـي ( آدمي و يادگيري آموزشگاهيهاي  ويژگي). 1363. (بلوم، بنجامين س

 ).1982تاريخ انتشار اثر به زبان اصلي، (مركز نشر دانشگاهي : تهران

آموزان بـا   تأثير آموزش راهبردهاي فراشناختي بر درك مطلب دانش). 1379. (پاكدامن ساوجي، آذر

 .ارشد، دانشگاه تهران نامه كارشناسي پايان. درك خواندن مشكل

). ويراسـت نـو  ( شناسي يـادگيري و آمـوزش   شناسي پرورشي، روان روان). 1380. (اكبر سيف، علي

 .آگاه: تهران

 .دوران: تهران). ويرايش سوم(  گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي اندازه). 1382. (اكبر سيف، علي
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جلـد  ( تغييـر رفتـار   شناسي شناسي آموختن يا روان نگاهي نوبه روان). 1380. (اكبر نژاد، علي شعاري

 .چاپ بخش: تهران). اول

تأثير دانش فراشناختي و آموزش روش خود پرسشگري هـدايت شـده بـر    ). 1381. (صالحي، جواد

 .نامه دكتري، دانشگاه عالمه طباطبايي پايان. يك رويكرد فرايندگرا: مسأله كودكان عملكرد حل

. آمـوزان  ي بر عملكرد درك مطلب دانشتĤثير آموزش راهبردهاي شناخت). 1380. (شكي، حسين كار

 .ارشد، دانشگاه تهران نامه كارشناسي پايان

تدوين ابزار سنجش راهبردهاي يادگيري و مطالعه و تعيـين رابطـه ايـن    ). 1381. (كرمي، ابوالفضل

نامـه دكتـري، دانشـگاه عالمـه      پايـان . آموزان متوسطه تهران پيشرفت تحصيلي دانش راهبردها با

  .طباطبايي

فرهـاد مـاهر،   ( ها و راهبردها در تعليم و تربيت كودكان استثنايي روش). 1372.(له، پي و چان، الك

  ).1990تاريخ انتشار اثر به زبان اصلي، ( قومس : تهران). مترجم

 شناسـي شـناختي بـراي معلمـان     روان). 1377. (اچ. و پردنينـگ آر . آر.اي، رانينـگ آر . گالور، جي

تاريخ انتشار اثر بـه زبـان اصـلي،    ( مركز نشر دانشگاهي : تهران.)ترجمخرازي، م -كمال علينقي(

1990.( 

بررسي تأثير آمـوزش راهبردهـاي فراشـناختي برخوانـدن، درك مطلـب و      ). 1376. (متولي، محمد

نامـه   پايـان . هاي اول دبيرستاني دختران شهرستان فـردوس  آموزان كالس يادگيري دانش سرعت

 .المه طباطباييارشد، دانشگاه ع كارشناسي

 هاي مطالعه بردرك مطلـب، سـرعت خوانـدن    بررسي تأثير مهارت). 1376. (مشهدي ميقاني، فريده

 .ارشد، دانشگاه تهران نامه كارشناسي پايان. آموزان دختر مقاطع راهنمايي و متوسطه دانش

ي و فرخ شاهرخ مكوند حسن. (آموزش و پرورش كودكان با نيازهاي ويژه) 1381. (وست وود، پيتر

 ).تاريخ انتشار اثر به زبان اصلي، بي تا(رشد، : تهران). شيالندري، مترجمان

بررسي تأثير آموزش راهبردهـاي شـناختي و فراشـناختي بـر بهبـود      ). 1380.(يوسفي، فخرالسادات

دانشگاه آزاد اسالمي و . ارشد نامه كارشناسي پايان. آموزان حساب نارسا دانش مسأله  حل عملكرد

  .هراناحد ت
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