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دانش آموزان یلیتحص شرفتیبه راهبردهای فراشناختی و نقش آن در پ ینگاه

   یلطف اهلل ساعدموپش

 دهچکی
هدا ای  مقاله بررسی مؤلفه فراشنا ت و نق  راهبردهای فراشنا تی در یادگیری تکالیف درسی 

های در ای  راستا  ای و بررسی اسناد و پژوه  است  روش تحقیق در ای  پژوه  مروری کتابخانه

ید تا آ حساب می های یادگیری  فراشنا تی( یکی از اهداا اساسی تعلیم و تربیت به بود  کس  مهارت

نفس و پیشرفت تحصیلی دست  از آن طریق دان  آموزان بتوانند به یادگیری،  ود کارآمدی، عزت

یابند  دان  آموزان فقط به دلیل فقدان استعداد و توانایی نیست که در یادگیری ضعیف و ناتوان 

رو آموزش  ازای  های صحیح مطالعه و یادگیری آشنا نیستند، هستند، بلکه بسیاری از آنان تنها با شیوه

های روحی و روانی  فقط بخشی از  سارت تواند نه ویژه راهبردهای فراشنا تی می ها به ای  مهارت

دان  آموزان را جبران کند بلکه با کاه  افت تحصیلی از اتالا انرژی، منابع مادی و روانی فرد 

آموزان تأثیر زیادی   جلوگیری نماید  راهبردهای فراشنا تی روی سرنوشت تحصیلی و آینده دان

کنند  بررسی پیشینه نیری و  سالی اهمیت بیشتری پیدا می ها در هنگام بزرگ دارد؛ و ای  آگاهی

دهد که ای  راهبردها بر یادگیری تأثیر بسزایی داشته و نقطه مثبت اینکه  های موجود نشان می پژوه 

توانند از فراشنا ت، دان   می ای  راهبردها یادگرفتنی هستند و دان  آموزان و یادگیرندگان

 فراشنا تی و تجارب فراشنا تی در یادگیری، انتقال یادگیری و پیشرفت تحصیلی بهره  زم را ببرند  

 .یریادگی ،یتجربه فراشنا ت ،یدان  فراشنا ت ،یفراشنا ت یفراشنا ت، راهبردها واژگان کلیدي:
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 مقدمه

ان به یک سطح پیشرفت تحصیلی یکسان دست آموزدر فرایند آموزش و یادگیری، همه دان 

های  زم  های هر نیام آموزشی، موفقیت در ادامه و گسترش مهارت یابند؛ یکی از ضرورت نمی

تحصیل در دان  آموزان است و در بسیاری از موارد مشکالت یادگیری دان  آموزان، عدم آگاهی و 

یکی از کارکردهای  ناس  است  پونعدم استفاده از راهبردهای م های صحیح و اطالع از روش

سازی  فراشنا ت( و فراهم« یادگیری شیوه یادگیری»دان  آموزان در  صوص  مدرسه شامل کمک به

آموزان است  فتحی واجارگاه،  های عقالنی دان  های  زم برای تقویت مجموعه توانایی فرصت

شود  ی دان  آموزان در مدار  می(  امروزه تأکید و توجه زیادی بر یادگیری و پیشرفت تحصیل1981

و مشکالت یادگیری ایشان را نه در متغیرهای دیگر، بلکه در راهبردهای فراشنا تی باید نگریست  

تواند  می ویژه آموزش راهبردهای شنا تی و فراشنا تی رو آموزش مهارت مطالعه و یادگیری به ازای 

ن را جبران کند بلکه با کاه  افت تحصیلی های روحی و روانی دان  آموزا فقط بخشی از  سارت نه

 از اتالا منابع عمومی کشور و  انواده نیز جلوگیری نماید  

اند و  روانشناسان تأثیر یادگیری و پیشرفت تحصیلی را در رشد روانی دان  آموزان یادآور شده

آینده آگاهی از پگونگی یادگیری و کس  معرفت بر میزان یادگیری و روی سرنوشت تحصیلی و 

در رابطه با یادگیری ‹‹ 1فراشنا ت››آموزان تأثیر زیادی دارد  امروزه بر مفهوم  روحی، روانی دان 

دیگر  عبارت ها نیست، به دان  آموزان تأکید زیاد شده است  تفاوت بی  دو فراگیر در میزان دان  آن

ها است  به  ی یادگیری آنها نیست، بلکه در پگونگ تفاوت بی  فراگیران قوی و ضعیف در یادگیری آن

داند یادگیری  شود  فردی که می اشاره می ‹‹شنا ت شنا ت از››همی  دلیل در تعریف فراشنا ت به 

ها متفاوت  واهد بود   داند، میزان یادگیری آن را پگونه انجام دهد باکسی که طریقه آمو ت  را نمی

ها   ودمان و پگونگی استفاده بهینه از آناصطالح فراشنا ت، به دان  ما درباره فرایندهای شنا تی 

، به نقل از سیف، 93، ص 1339شود  بایلر و اسنوم ،  های یادگیری گفته می برای رسیدن به هدا

(  فراشنا ت، تفکر درباره تفکر و یادگیری درباره یادگیری است، یادگیری فرآیند دریافت 1989

مدت، رمزگذاری و  به حافیه حسی و کوتاه لهای حسی، انتقاوسیله گیرنده های محیطی بهمحرک
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1. Metacognition 
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تری  راهبردهای  (  از مهم1989دار شدن و درنهایت قرار گرفت  در حافیه بلندمدت است  سیف،  معنی

 اشاره کرد   2فراشنا تی و 1توان به راهبردهای شنا تییادگیری می

 را فراشنا ت 9ولفال 1363در سال یکی از راهبردهای یادگیری، راهبردهای فراشنا تی است  

فراشنا ت به آگاهی فرد نسبت به (  367، ص 1363فالول، « دان  و شنا ت درباره پدیده شنا تی»

(  فراشنا ت را 1331 دمبو،  شوداطالق می فرایند ای  تنییم فرایندهای ذهنی و توانایی شنا ت و

کارگیری  به (، فرایند1331دانست   لفرانکویس،  دانست  درباره و آگاهی ما از فرایندهای شنا تی

تفکر  هنس  و الر،  های تفکر یا دانست  پگونگی یادگیری و فرایندهای شنا تی برای بهبود مهارت

 فرایندهای فراشنا ت اشاره دارد به ارزشیابی و کنترل (2666  1اند  به گفته شیمامورا ( تعبیر کرده1333

عمل اشاره  و کنترل ارادی افکار، حافیه ری وهوشیا به ای  روش، فراشنا ت اغل   ود  در شنا تی

(  فراشنا ت دان  یا آگاهی فرد از نیام شنا تی  ود او یا دانست  درباره 2666دارد  شیمامورا، 

دهد تا به هنگام یادگیری پیشرفت  ود را زیر نیر  دانست  است  دان  فراشنا تی ما را یاری می

هایمان را ارزیابی کنیم و میزان تسلط  ود را بر  یج تالشکند تا نتا بگیریم  همچنی  به ما کمک می

ایم، بسنجیم  شواهد متعدد بیانگر آن است که فراشنا ت یکی از اجزای مهم هوش  مطالبی که  وانده

 1335باشد   جارم ، واریک و وات ،  و شنا ت ونیز عامل مهمی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی می

هوم فراشنا ت در تعلیم و تربیت عبارت است از دان  فرد درباره (  مف1989به نقل از یعقوبی، 

آموز در هنگام حل یک تکلیف  فرایندهای شنا تی  ود و ارزیابی توانایی تفکر سیستماتیک دان 

شده و ارتباط نزدیکی  ریزی و تغییر به هنگام شنا ت فرد توصیه عنوان راهبردهای برنامه فراشنا ت به

 (  1336، 5ینتریچ و دایگروتبا حل مستله دارد  پ

های مختلف  های زیادی به مطالعه اثربخشی آموزش راهبردهای فراشنا تی در حوزه پژوه  

های تحصیلی آموزش فراشنا تی در بهبود وقت محاسبه و شایستگی در  اند  در حیطه مهارت پردا ته

یادآوری اطالعات از  های تحصیلی واجی، درک و فهم  واندن، حد کال ، مشکالت ریاضی، مهارت

های  یا مبتال به ناتوانی بیان کتبی در دان  آموزان دارای مشکالت یادگیری متون مکتوب، تلخیص و
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1. cognitive strategies 

2. metacognitive strategies 

3. Flavell 

4 - Shimamura 

5. Pinterich & Dygroot 
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( و 1989؛ یعقوبی، 1385؛ ونگ، 1385؛  پر ومورفی، 1381هوشی بسیار مؤثر است  بیکر وبراون، 

 آمو تنی هستند های فراشنا تی مهارت اند که راهبردها و های زیادی نشان داده های پژوه  یافته

های زیادی نیز  ( بر ای  اسا  برنامه1336به نقل از کله وپان،  1388کرا  و پاریس،  1381 بیکر، 

، 1383شده است  بیکر،  راهبردهای فراشنا تی دان  آموزان تدارک دیده و ها توانایی برای بهبود

های  (  بنابرای  رشد آگاهی1989ی، ، یعقوب1336، کله وپان، 1381، پاریس، 1387پالینکار، 

ی  طورجدی موردتوجه پژوهشگران حوزه های ا یر به فراشنا تی، ازجمله موضوعاتی است که در دهه

ها برای  تنها در  صوص لزوم آموزش ای  آگاهی ای که نه گونه تربیت قرارگرفته است  به تعلیم و

 1نیر وجود دارد  کاریگان ای  حوزه، اتفاقموفقیت تحصیلی فراگیران، تقریباً در بی  پژوهشگران 

عنوان یک ضرورت تشخیص  یکم به (، بلکه آموزش راهبردهای فراشنا تی برای قرن بیست و2667

همکاران  های فراشنا تی، آن طوری که براون و (  توانایی1338، 2شده است  بالکی واسینس داده

یابد،  های بعد گسترش می در سال کند و می سالگی بروز 6تا  5اند، در سنی   تحقیق کرده (1381 

توان راهبردهای مناس  فراشنا تی را به آنان آموزش داد  دبستانی می های پی  بنابرای  از همان سال

شده درباره راهبردهای  های انجام (  پژوه 1961همکاران،   گیج وبر ینر، ترجمه  وی نژاد و

شود  بکمان،  فاده از ای  تدابیر به افزای  یادگیری منجر میاند که استشنا تی و فراشنا تی نشان داده

اند،  ویژه برای یادگیرندگانی که به نحوی با مشکالت یادگیری مواجه بوده ای  اثر به (2662

 پشمگیراست  

 شناسی شناختی روان

 کارگیری سازی و به دهی، ذ یره های فکری، یادگیری، نحوه سازمان از جریان عبارت است شنا ت

هایی است که در  معنای فرایندهای درونی، ذهنی یا راه به (  شنا ت1966اطالعات،  آقازاده واحدیان، 

ها اطالعات را  وسیله آن هایی است که ما به دیگر راه عبارت شوند؛ به ها اطالعات پردازش می آن

یم و در حافیه آور دهیم و به رمز در می ها را تشخیص می دهیم، آن موردتوجهموردتوجه قرار می

 وانیم و مورداستفاده قرار  ها را از حافیه فرامی آن سازیم و هر وقت که نیاز داشته باشیم ذ یره می

 (  1339دهیم  بایلر واسنوم ،  می
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1 - Karigan 

2 - Blakey& Spence 
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 1شناسی شنا تی ریشه دارد و سرپشمه آن اکثر اوقات به کارهای پیاژه روانفراشنا ت در  ایده 

داده شده  با اینکه هریک دارای دیدگاه تقریباً متفاوتی از  ( نسبت1368  2( و ویگوتسکی1369 

 فراشنا ت هستند  

 هاي تاریخی آن فراشناخت و ریشه
شود  تری  عوامل تبیی  پیشرفت تحصیلی دان  آموزان محسوب می امروزه فراشنا ت یکی از مهم

کلمه فراشنا ت در معنی با  (  کلمات گوناگونی که هم1981به نقل از فو دپنگ،  1333 موارخ، 

 1به نقل از اکتورک 2668، 9های ا یر استفاده شده است  با توجه به گزارش ذکر شده  استای  باچ سال

اند  مدیریتی را برای فراشنا ت بکار برده–که بعضی از محققان کلمه  ود  ( درحالی2611، 5و ساهی 

-( یا فرا2666، 8کلمات فرا ذهنی  باگدناند  (، دیگر محققان پیشنهاد کرده1363، 6و اسییل برگر 7 نیل

(  امروزه فراشنا ت استفاده شده همچون اصطالح پتری شامل 1337، 16و استینمند 3یادگیری  کرا 

های  ( اگرپه با تعریف2668، 11سا تارهای مربوط به اطالعات و فرایندهای تفکر فردی  لیدر

تعریف فراشنا ت اینکه فراشنا ت  تری  گوناگون در ادبیات مربوط مواجه شده، شاید متداول

دهی ای  سا تار باشد  فالول،  اطالعات داشت  فرد درباره سا تار شنا تی  ودشان و توانایی سازمان

توانیم  (  می2661، 1؛ جورج هایدز1386، 11؛ جاکوبز و پاریس1386، 19؛ براون1385، 12؛ ولم 1363
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1-Piaget 

2-Vygotsky 

3-Steinbach 

4-Ahmet Oguz Akturk 

5- Ismail Sahin 

6 -O’Neil 

7 -Speilberger 

8 -Bogdan 

9-Cross 

10-Steanmand 

11- Leader 

12- Wellman 

13- Brown 

14- Jacobs and Paris 
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 ودتنییمی شنا ت و  ود مدیریتی  نتیجه بگیریم که فراشنا ت نیارت شنا ت و یادگیری و

 باشد   یادگیری می

 1366( هم بیان کرده که مفهوم فراشنا ت درزمینه مطالعه پردازش اطالعات در 2663  2کابوکسو

دان  »عنوان  ( تعریف کرده به1367های فراشنا ت از فالول   شروع شده است   یکی از اولی  تعریف

او همچنی  ادعا «  ها  ود و فرآورده یا هر پیز دیگر مربوط به آنفرد در رابطه با فرایندهای شنا تی 

های پردازش  فعالیت« نیارت فعال و حاصل تنییم و نیم دادن است»کرده که فراشنا ت شامل 

به نقل از  181، ص 1336  9(  بیرد2663به نقل از کابوکسو،  292، ص 1367اطالعات است  فالول، 

فراشنا ت اشاره دارد به »کاربرده:  جهت آماده کردن فرمول پکیده ذیل به( ای  ایده را 2663کابوکسو، 

 «  دان ، آگاهی و کنترل یادگیری  ود

یادگرفت  یادگیری ”دانست  درباره نحوه یادگیری یا به تعبیر دیگر  عبارت است از فراشنا ت

شامل تجارب یا هم شامل فرایندهای شنا تی و هم  ؛فراشنا ت)1363، 1386 (به نیرفالولاست  ”

مطرح شد که شامل  1363  اصطالح فراشنا ت، نخستی  بار توسط فالول در سال تنییم شنا تی است

کننده و وسیله انتخاب راهبردهای  فرا دان   آگاهی درباره کارکردهای شنا تی  ودمان، ای  تعیی 

(  یا فالول قبالً 1نییمیت -های فراشنا تی است  مثل  ود سودمند ما است( و شامل فرایندها و مهارت

(  1388هم اصطالح فرا حافیه را مطرح کرده بود و ای  اصطالح را بر اسا  آن عنوان کرد  فالول، 

 تنییم کننده اجرا، نیارت و تأمل بر تفکر  ود است   ( فراشنا ت2611  5فوپه و  میورت

-2 و 6فراشنا تی دان -1 :کلی ی مقوله دو به را فراشنا ت های مؤلفه (1331  7دنیسون و شراو

، «دان  بیانی»ی  مؤلفه زیر سه شامل را فراشنا تی دان  ها آن  کنند می تقسیم 8فراشنا تی کنترل

                                                                                                                            
1- Georghiades 

2-Cubukcu 

3-Baird 

4-Self-regulation 

5- Fouché & Lamport 

6-Schraw & Denison 

7 -Metacognitive Knowledge 

8 -Metacognitive Control 
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، «ارزش یابی»ی  شامل پهار مؤلفه و کنترل فراشنا تی را« دان  شرطی»و « روش کاری دان »

 انند  د می« بازنگری»و « نیارت»، «ریزی ریزیبرنامه ریزیبرنامه برنامه»

تواند درباره آنچه شخص  معنی فکر کردن درباره افکار  ود است  فکر کردن می فراشنا ت به  

تواند درباره آنچه شخص در حال انجام دادن آن است باشد  داند باشد  دان  فراشنا ت(، می می

تواند درباره حالت شنا تی و احسا  شخصی باشد  تجربه  های فراشنا تی(، یا می  مهارت

راشنا تی(  برای اینکه بتوانیم بی  افکار فراشنا تی و افکار دیگر تمایز قائل شویم،  زم است که منبع ف

گیرد و منبع آن به  افکار فراشنا تی را بررسی کنیم  افکار فراشنا تی از واقعیت  ارجی نشتت نمی

ه باشد که شخص تواند شامل آنچ شود؛ که می های ذهنی شخص از آن واقعیت مربوط می بازنمایی

انجام تکلیف دارد  بنابلرای ،   کند و احساسی که شخص درباره داند، اینکه پطور کار می می

فلراشنا لت به تفلکر درباره افلکار، شنا ت، یا دان  و شنا ت درباره پدیده شنا ت توصیف شده 

ان  یا فعالیت گوید فراشنا ت د ( می1985(  باز فالول  به نقل از فاضلی، 1388است  فالول، 

بخشد؛ و آن فراشنا ت نامیده  ای از هر اقدام یا عمل شنا تی نیم می شنا تی است که به هر جنبه

است  به نیر وی فراشنا ت در  یلی از انواع « شنا ت درباره شنا ت»شده، زیرا مفهوم اصلی آن 

 و فهم، نوشت ، یادگیری های شنا تی همانند: ارتباط و اطالعات کالمی، استد ل کالمی، درک فعالیت

زبان، دریافت، توجه، حافیه، حل مستله، تفکر منطقی و اشکال گوناگونی از  ودکنترلی و  ودآموزی، 

 (1339کند   فالول،  نق  مهمی بازی می

از فالول مدیریت کرده، متمرکز بر فهم اطالعات یا  که بسیاری از مطالعات را پس (1368  1براون

و کاربرد اثربخ  اطالعات یا درک اطالعات تا یک تعریف واضح از فراشنا ت مسائل مرتبط با هر د

دهی فرایند  پنی  تعریف کرده: آگاهی یا دان  آموزان و سازمان ارائه شود  او فراشنا ت را ای 

برند  وی  های حل مستله بکار می ریزی و موقعیت شدهبرنامه ریزی ها در یادگیری برنامه تفکرشان که آن

های  طور سنتی به دو مؤلفه اصلی متمایز بنام دان  فراشنا تی و مهارت فراشنا ت به رده کهبیان ک

ریزی،  ریزیبرنامه شده برای پیشگویی، برنامه هم انباشته های روی توجهی داده فراشنا تی که مقدار قابل

 (  1386های تفکر است  براون،  نیارت و ارزشیابی یا مهارت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Brown 
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ها برای  رباره فرایندهای شنا تی  ودمان و پگونگی استفاده بهینه از آنفراشنا ت به دان  ما د

به نقل از سیف(  تعریف دیگر  1339شود  بایلر واسنوم ،  رسیدن به اهداا یادگیری گفته می

فراشنا ت، دان  یا آگاهی فرد از نیام شنا تی  ود او یا دانست  درباره دانست  است  دان  

کند تا هنگام یادگیری و دانست  امور، پیشرفت  ود را زیر نیر بگیریم  ای   میفراشنا تی، ما را یاری 

های  ود را ارزیابی کرده و میزان تسلط  ود را بر مطالبی که  کند تا نتایج تالش دان  به ما کمک می

گوید برای اینکه نیام  بر پردازی با اثربخشی  ( می2666(  برک  1989ایم بسنجیم  سیف،   وانده

مل عمل کند باید از  ودش آگاه باشد  ای  نیام باید به ای  درک برسد که بهتر است آن شماره تلف  کا

را بنویسم وگرنه فراموش   واهم کرد و یا ای  یک پاراگراا پیچیده است،  زم است آن را دوباره 

شنا ت  ( فراشنا ت را1989به نقل از سیف،  2666بخوانم تا منیور نویسنده را بفهمم  برک، 

توانیم فراشنا ت را به دانست   اند؛ بنابرای  اگر شنا ت را به دانست  و یادگیری معنی کنیم می دانسته

 درباره نحوه یادگیری و تفکر  ود معنی کنیم  

فراشنا ت به آگاهی فرد نسبت به شنا ت و فرایندهای ذهنی و توانایی تنییم ای  فرایند اطالق 

شنا ت را آگاهی ما از فرایندهای شنا تی و دانست  درباره دانست  (  فرا1331شود  دمبو، می

های تفکر یا دانست   کارگیری فرایندهای شنا تی برای بهبود مهارت به (، فرایند1331 لفرانکویس، 

 اند   تعبیر کرده (1333پگونگی یادگیری و تفکر  هنس  و الر، 

 مانند    دان  مربوط به  ود یادگیرنده1د: کن ( دان  فراشنا ت به سه پیز اشاره می1331دمبو  

  دان  مربوط به تکلیف یادگیری 2های مطالعه( ها، نقاط قوت، نقاط ضعف و عادت ها، عالقه رجحان

دشواری تکالیف مختلف و مقدار کوش  موردنیاز برای انجام تکالیف   ازجمله اطالعات مربوط به

 دمبو،  ها آن از یادگیری و پگونگی استفاده های ژیراهبردها یا استرات   دان  مربوط به9تحصیلی(

 (  1989سیف،  1331

شناسی اصطالح فراشنا ت اشاره دارد به دو حوزه متمایز پژوه : دان  درباره  در ادبیات روان

و  1به نقل از پانااورا 2666، 9، بایرد و پوزنر2؛ فراندز1336، 1شنا ت و تنییم شنا ت  بوکرتس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Boekaerts 

2- Fernadez 

3- Posner 

4- Panaoura 
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دان  فراشنا تی اشاره دارد به ابعاد نگرش دان  »استد ل کرده که  (1336وکرتس  (  ب2666، 1فیلییو

(  175ص  « آموزان در مورد ذه ، نگرش در مورد  ود، نگرش درباره یادگیری و محیط یادگیری

دهد تا دان  آموزان بهتر بفهمند، نیارت کنند، یا تخمی  بزنند دان   دان  فراشنا تی امکان می

مفهومی مربوط به یک حوزه   ودتنییمی اشاره دارد به فرایندهایی که شنا ت را تعدیل ای و  رویه

دهد توانایی کاربرد استراتژیکی دان  فراشنا تی در دستیابی به اهداا  کند  ای  انعکا  می می

ویژه در مواقعی که بعضی  واهان غلبه بر موانع شنا تی هستند  ای  روش  شد که یکی از  شنا تی، به

آموز در انتخاب، ترکی  و هماهنگ کردن راهبردها  تری  موضوع یادگیری  ودتنییم توانایی دان  مهم

 (  2666؛ به نقل از پانا اورا و فیلییو، 1333در یک روش اثربخ  است  بوکرتس، 

عالوه بر اطالعات مربوط به نیام شنا تی و اهداا موضوع یادگیری، اطالع از راهبردهایی که در 

دهی، مرور ذهنی، بسط  مانند  سازمان رود مختلف نگهداری و بازیابی اطالعات به کار می مراحل

راهبردهای  (1363یادآوری مؤثر باشد فالول   و تواند در امر اکتساب معنایی، توجه و غیره( می

 باره گفته است که یادگیرندگان ماهر هم مقایسه کرده است و درای  و فراشنا تی را با شنا تی

 دمت  دهی مطال ، بسط معنایی و    ( را به هبردهای شنا تی  توجه، مرور، بازشناسی، سازمانرا

کنند تا بر آن  گیرند تا به پیشرفت شنا تی دست یابند و از راهبردهای فراشنا تی استفاده می می

 (  1989پیشرفت نیارت و کنترل کنند  سیف، 

 راهبردها

های فرد مورداستفاده قرار گیرد،  تعمیق و یادآوری یادگیری منیور تسهیل، تثبیت، تدابیری که به

هایی هستند که  شیوه ها و، روش2شود  راهبردهای یادگیریراهبردهای یادگیری و مطالعه نامیده می

یابند  فردان ،  های آموزشی موردنیر دست تا به هدا گیرندحی  یادگیری به کار می در یادگیرندگان

1988  ) 

( برای راهبردهای  ود سنجی را در ش  طبقه اصلی:  ود آزمون، کمک 2616  1یمرو پ 9کورناز

 اند   گرفت  از دیگران،  الصه کردن، گزارش دهی، پرس  از  ود و توضیح به  ود قرار داده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Philippou 
2-learning strategies 

3-Kurnaz 

4-Çimer 



 

 

 

 

 

 

 

 11 1931 پاییز، 11 شماره، سوم سال(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیپ  تخصصی – علمی فصلنامه  ــــــــــ      

 راهبردهاي فراشناختی
ی فراشنا ت و تأثیر آن در انجام دادن تکالیف متفاوت مدرسه،  ی ا یر مطالعه در پند دهه

پایه افراد بستگی  تنها به دان  شده است  پیشرفت تحصیلی نه موردتوجهموردتوجه پژوهشگران واقع

گیری از ای   دارد، بلکه به عواملی دیگر نییر آگاهی از راهبردهای گوناگون یادگیری، پگونگی بهره

 (  1981شود  فو د پنگ،  دان ، طی انجام دادن تکالیف نیز مربوط می

های فراشنا تی به دان  آموزان، روانشناسان  به اهمیت فراشنا ت و آموزش مهارتدر لزوم توجه 

اند، تدریس  تربیتی طی پندی  دهه، آموزش راهبردهای ویژه یادگیری به دان  آموزان را تأیید کرده

آموزان را  به دان  آموزان که پطوری از راهبردهای فراشنا تی استفاده بکنند، پیشرفت تحصیلی دان 

هایی هستند که  های فراشنا تی پیشرفته آن (  دان  آموزان با مهارت1338، 1دهد  بیگز زای  میاف

های  آموزان با مهارت طور عمومی دان  دانند  به اند و آنچه نمی آگاهی دارند از آنچه یاد گرفته

 وی  را  فراشنا تی پیشرفته ممک  است که یادگیری  ودشان را نیارت بکنند، درباره اطالعات نیر

توسعه دهند و راهبردهای یادگیری جدیدی را برای یادگیری  روز کنند و بیان کنند، دان   وی  را به

(  در مقایسه با دان  آموزان دیگر، دان  آموزان 2611بیشتر بکار ببرند  اکتورک و ساهی ، 

ها و  ی بیشتری بر قوتهایی هستند که آگاه های فراشنا تی اثربخ  و کارا آن کننده از مهارت استفاده

کنند  برانسفورد،  های یادگیری  ود مجدد کوش  می در بهبود مهارت های  ودشان دارند و ضعف

 (  2611به نقل از اکتورک و ساهی ،  1333براون و کوکینگ، 

 دیدگاه فالول
ن  یکدیگرند: یکی دا به نیر فالول، فرایندهای فراشنا تی دارای دو جنبۀ مستقل اما مرتبط با

(  دان  فراشنا تی به دان  یا باور درباره 1982 کدیور،  9دیگری تجربه فراشنا تی و 2فراشنا تی

گذارد  هایی روی جریان یا پیامدهای تالش شنا تی اثر می اینکه په عوامل و متغیرهایی و به په شیوه

 کرده است: اشاره دارد  فالول دربارۀ دان  فراشنا تی به سه مؤلفۀ زیر اشاره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Biggs 

2- metacognitive knowledge 

3- metacognitive experience 
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اطالع فرد از نیام شنا تی  ود: ای  مؤلفه به دان  فرد در مورد آنچه باید دربارۀ یادگیری و -الف

های حافیه، مراحل حافیه، انواع  پردازش اطالعات بداند، اشاره دارد و شامل اطالعاتی مثل توانایی

فرد از تکلیف:  اطالع-کننده است  ب ها، نحوه بررسی مطال  و فرآیندهای کنترل حافیه و ظرفیت آن

اطالع فرد از تکلیف شامل دان  دربارۀ ماهیت تکلیف، نوع، کیفیت و پگونگی تکلیفی است که قرار 

 است فرد با آن درگیر شود  

اطالع فرد از راهبردها: ای  مؤلفه به آگاهی از راهبردهای شنا تی و فراشنا تی و اینکه فرد -ج

فراشنا تی شامل  اند استفاده کند، اشاره دارد  دان تو بداند په وقت و کجا، از په راهبردی می

 (  2662، 1است  ستی  کایا و اکتی «  ود، تکلیف و راهبردهای شنا تی»طبقه دان  درباره  سه

تجربه فراشنا تی یا فرایندهای تنییم و کنترل، یکی دیگر از فرایندهای فراشنا تی است که فرایندهای 

 اند از: کند  عبارت هدایت می تفکر فرد را در موقعیت یادگیری

ریزی مستلزم تعیی  هدا برای مطالعه، انتخاب راهبردهای  ریزیبرنامه ریزی: برنامهبرنامه -الف

راهبرد نیارت: ای  مؤلفه  -گذارد  ب مناس  و تنییم منابعی است که بر عملکرد یادگیرنده تأثیر می

ن از  ود دربارۀ موضوعات و نیارت کردن بر شامل پیگیری و توجه به هنگام  واندن مت ، سؤال کرد

 سرعت و زمانی است که  واندن یک مت  نیاز دارد  

% دان  آموزان دبیرستانی از راهبرد  ود آزمون در 85اند که  ( بیان داده2616کورناز و پیمر  

 کنند   جهت تعیی  میزان یادگیری  وی  استفاده می

کند تا پگونگی مطالعه  ود را اصالح  آموزان کمک میراهبرد تنییم: ای  راهبرد به دان   -ج

(  فوپه و  میورت 1982کنند، دوباره مرور کنند و نقایص درک و فهم  ود را برطرا نمایند  کدیور، 

عنوان کاربرد ویژه در کال  علوم را  ( پندی  راهبرد اثربخ  در تسهیل آموزش فراشنا ت به2611 

مشارکتی؛ بحث؛ تدریس متقابل؛ پرس  یا کاوش؛ باز ورد؛ تصاویر  کنند از قبیل: یادگیری بیان می

 بصری؛ نقشه مفهومی؛ سازمان دهنده گرافیکی؛ مطالعه راهبردی و پهارپوب دار  

تدبیرهایی هستند که برای نیارت بر راهبردهای  : راهبردهای فراشنا تی2راهبردهای فراشنا تی

 بندی کرد: توان تحت عناوی  ذیل دسته ا را میه روند و آن ها بکار می شنا تی و هدایت آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Cetinkaya & Erktin 

2- Metacognitive Staregies 
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1ریزی راهبردهای برنامه -1
بینی زمان  زم برای مطالعه و   شامل تعیی  هدا مطالعه، پی  :

یادگیری، تعیی  سرعت مطالعه، تحلیل پگونگی بر ورد با موضوع یادگیری و انتخاب راهبردهای 

 شنا تی(  

2راهبردهای کنترل و نیارت -2 
ارزشیابی پیشرفت، نیارت بر توجه در هنگام مطالعه،   شامل :

های  بینی سؤال طرح سؤال از  ود در ضم  مطالعه و یادگیری، کنترل زمان و سرعت مطالعه، پی 

 امتحانی(  

عنوان دربرگیرنده پویا  ( معتقد است نیارت شنا تی به2663به نقل از کابوکسو،  2666،  9پینتریچ

سروکار دارد با عقیده و درباره آنچه  ی و آگاهی فراشنا تی  داوری یادگیریداوری فراشنا تی یادگیر

های شنا تی و فراشنا تی  فهمد  کنترل شنا تی و تنییم شامل فعالیت داند و آنچه فرد نمیشخص می

 کنند در تعدیل کردن و تغییر شنا ت  ودشان   است که یادگیرندگان استفاده می

1راهبردهای نیم دهی-9
راهبرد شامل تعدیل سرعت مطالعه و اصالح یا تغییر راهبرد شنا تی  ای  :

های  های ای  راهبرد است و عبارت است از سازگار سازی شود   ود نیم دهی یکی دیگر از روش می

های مربوط به  طاها عرضه  هایی که از سوی فراگیر در برابر باز وردی فراشنا تی پایدار و بهسازی

: 56توان در نیریه یادگیری رشد نگر جستجو کرد  آقازاده واحدیان،  آن را می های گردد و ریشه می

1966) 

موج   ( یادگیری  ودتنییم یا  ودتنییمیخودتنییمی فرایند فعال، بنیانی است که به2666پینتریچ  

کنند برای نیارت کردن،  آن یادگیرندگان اهداا را برای یادگیری  ود روش  کرده و سیس کوش  می

ییم کردن و کنترل کردن شنا ت  ودشان، انگیزش، رفتار، راهنمایی کردن، تحمیل کردن با اهداا تن

 (  2663به نقل از کابوکسو،  159، ص 2666 ود و  صوصیات مفهومی در محیط  پینتریچ، 

عنوان نمونه،  اند به نیران بر مؤلفه  ودتنییمیخودتنییمی در یادگیری تأکید زیاد کرده صاح 

تری  راهبردهای یادگیری  ودتنییمی: راهبردهای شنا تی،  ( اعتقاد دارد که مهم1333چ  پینتری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Planning Staregies 

2 - Monitoring Staregies 

3-Pintrich 

4 - Regulating Staregies 
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( نیز معتقد است که 1333  1راهبردهای فراشنا تی و راهبردهای مدیریت منابع هستند  لمو 

 ودتنییمی به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار، متناس  با شرایط و تغییرات محیط بیرونی و 

دهی و  ود مدیریتی  دهد که  ودتنییمی شامل توانایی فرد در سامان ست  وی شرح میدرونی ا

های مربوط به  رفتارهای  جهت دستیابی به اهداا گوناگون یادگیری است  در تحقیقات و نیریه

یادگیری  ود نیم بخ ، مفاهیم راهبردهای یادگیری، فراشنا ت، اهداا پیشرفت و متغیرهای 

به نقل  2666و همکاران،  9؛ واله2668، 2اند  لنز و ونستینکیست شده یکیارپه ارائه صورتی انگیزشی به

شده که دان   رو یادگیری  ود نیم بخ  فرآیند فعالی تعریف ( ازای 1983از عابدینی و همکاران، 

ه بر وسیل کنند تا بدی  ها تالش می آموزان طی آن اهدافی را برای  ود تعیی  کرده و برای رسیدن به آن

از ای  طریق  ها را تنییم و کنترل کرده و ها، انگیزش و رفتار  ود نیارت داشته، آن شنا ت

 (  1983شان را هدایت کنند  عابدینی و همکاران،  یادگیری

 ضرورت آموزش مهارت فراشناخت
 مستقلی یادگیرندگان فراگیران تا است  ودآموزی و فراشنا تی،  ودکنترلی آموزش اساسی هدا

 ود، هدایت،  شده تعیی  اهداا جهت در را شان یادگیری و شنا تی فرآیندهای بتوانند که دشون

های دبستان باعث  آگاهی از فرایند تفکر یا فراشنا ت در سال(  1388کنند  فالول،  اصالح و نیارت

را  دبستانی که ذه  شود که کودکان در تفکر و حل مستله پی  رفت نمایند  بر الا کودکان پی  می

دانند که قادر است اطالعات را  دانند، کودکان دبستانی ذه  را فعال و عامل سازنده میمخزن نافعال می

( معتقد است که 1986، به نقل از عباباا، 2666(  پرنر  1987انتخاب و تغییر شکل دهد  برک، 

ن استفاده کنند و سطح توان راهبردهای فراشنا تی را به دان  آموزان آموزش داد تا به درستی از آ می

 یادگیری  ود را با  ببرند  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Lemos 

2- Lens& Vansteenkiste 

3- Valle 
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 تی و فراشناختهاي شناخ رشد و پرورش مهارت
های گوناگونی ذکرشده است که از  های شنا تی و فراشنا تی روش برای رشد و پرورش مهارت

توان به روش پس  تام، روش مردر، روش آموزش دو جانبه، روش مطالعه  ها می تری  ای  روش مهم

 (  1383شارکتی، روش یادگیری مشارکتی و روش پرسیدن دو جانبه اشاره کرد  سیف، م

پند راهبرد جهت تسهیل آموزش فراشنا ت که ممک  است در کال  علوم اثربخ  باشد: 

یادگیری مشارکتی، تدریس دوجانبه، پرس  و کاوش، باز ورد دادن، کاربرد تصاویر بصری، نقشه 

ای  راهبردها دارای پتانسیل در بهبود تکالیف آموزش علوم  ی گرافیکی؛ها مفهومی و سازمان دهنده

 (  2611باشند   میورت و فوپه،  می

 ها نتایج پژوهش
های مختلف نشان داد که آموزش راهبردهای مختلف  شنا تی، فراشنا تی( میزان بررسی پژوه 

( 1932ط فو دپنگ و پالمه  دهد  نتایج پژوهشی توسپیشرفت تحصیلی دان  آموزان را افزای  می

های  گیری فراشنا تی محیط گیریجهت دار میان ابعاد مقیا  جهت ای مثبت و معنی نشان داد رابطه

یادگیری با متغیرهای آگاهی فراشنا تی و پیشرفت تحصیلی دان  آموزان وجود دارد و آگاهی 

های فراشنا تی کال  و  تفراشنا تی دان  آموزان به ترتی  از طریق تعامل درون کالسی،  واس

( مبنی بر اینکه استفاده از راهبردهای 1936شود  پرویز و شریفی   بینی می حمایت و تشویق معلم پی 

دهد  شنا تی و راهبردهای فراشنا تی میزان یادگیری و موفقیت تحصیلی دان  آموزان را افزای  می

های موقعیتی،  اشنا تی روشهای فر ( نشان داد که در بی  شیوه1936ساقی و همکاران  

طورکلی  بینی نمایند  به ریزی، اطالعات و ارزیابی توانستند پیشرفت تحصیلی را پی  ریزیبرنامه برنامه

های فراشنا تی، اطالعات تازه  توان پنی  عنوان نمود که دانشجویان با استفاده از راهبردها و آگاهی می

بخشند فوپه و  کی  نموده و یادگیری  ود را تقویت میشده تر را با اطالعات قبلی آمو ته و ذ یره

( دریافتند که آموزش راهبردهای فراشنا تی پیشرفت تحصیلی و یادگیری دان  2611 میورت  

( نشان دادند که همبستگی 2616  1آموزان را در کال  علوم بهبود بخشیده است  تمور و همکاران

( 2616ر  واندن دان  آموزان وجود دارد  کاسکان  مثبتی بی  سطح نمرات و آگاهی فراشنا تی د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Temur 
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دبستانی مؤثر است   دریافت که آموزش راهبردهای فراشنا تی بر عملکرد شنوایی دان  آموزان پی 

طور عمده وابسته به  اند که کیفیت یادگیری دان  آموزان به ( استد ل کرده2616کورناز و پیمر  

برند  همچنی  ایشان بیان  ایی برای سنج  دانششان بکار میتصمیماتی است که بر اسا  آن راهبرده

اند که معلمان باید از ای  راهبردها آگاهی داشته و راهبردهای  ود سنجی را به روش حسا  و  کرده

های تفکر  ود را توسعه داده و  فکورانه به دان  آموزان معرفی کنند  تا درنتیجه دان  آموزان مهارت

العمر تبدیل شوند  همچنی  استفاده دان  آموزان از راهبردهای  تنییم و مادامبه یادگیرندگانی  ود

تر و  عمیق  فراشنا تی بر پیشرفت تحصیلی، افزای  موفقیت و  ود ل کارآمدی تحصیلی، یادگیری

نفس دان  آموزان، افزای  عملکرد تحصیلی، در درک مطل  و حل مستله تأثیر دارد   عابدینی  عزت

 (؛2665؛ لی  و شوارتزو هاتانو، 1981؛ ملکی، 1988؛ کیمیایی و همکاران، 1983و همکاران، 

( میزان عملکرد فراشنا تی رابطه مثبتی با عملکرد کار دارد  وقتی 2665کاتینو و همکاران   

( نشان داد که 2665یابد وینم  و اسینس   عملکرد فراشنا تی بهبود یابد، عملکرد تکلیف نیز بهبود می

عالوه  باشد  به کنند و تاحدی مستقل از توانایی هوش می ای فراشنا تی در کنار هوش رشد میه مهارت

( 2662  1بینی کننده عملکرد یادگیری است  آندرسون تر از هوش پی  های فراشنا تی مهم مهارت

های فراشنا تی در افزای  یادگیری مهارت زبان دوم مؤثر است  فو د  دریافت که آموزش مهارت

های فراشنا تی بر پیشرفت تحصیلی در  ریاضی تأثیر مثبت  ( برنامه آموزش مهارت1981گ  پن

( دریافت که آموزش راهبردهای فراشنا تی تأثیر مثبتی بر اصالح اشکا ت 1989دارد  یعقوبی  

های پهارم و پنجم ابتدایی داشته است  واینستای  وهیوم   واندن دان  آموزان نارسا  وان پسر پایه

های یادگیری و مطالعه راهبردهای شنا تی  توانند از راه آموزش مهارت ( دریافتند که معلمان می1338 

تری باشند و در سرنوشت تحصیلی  و فراشنا تی به دان  آموزان  ود کمک کنند تا یادگیرندگان موفق

( معتقد است که 1986( به نقل از عباباا  2666( و پرنر  1987تری ایفا کنند  برک،    ود نق  فعال

توان راهبردهای فراشنا تی را به دان  آموزان آموزش داد تا به درستی از آن استفاده کنند و سطح  می

شده درباره اثربخشى  هاى انجام ( پس از بازنگرى پژوه 1336یادگیری  ود را با  ببرند  گارنر  

دهد   یکى یادگیرى را افزای  مىراهبردهاى شنا تى و فراشنا تى دریافته است که رفتار استراتژ

زمانى باید استراتژیکى عمل کنند  دانند که په  شده است که یادگیرندگان ماهر مى پنی  روش  هم
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( در پژوهشی ثابت کردند که آموزش راهبردهای فراشنا تى به 1382(  پالینسکار وبراون  527 ص

دهد  کارشکی ها افزای  می را در آندان  آموزان دبیرستانی هم یادگیری و هم انتقال یادگیری 

( نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای فراشنا تی باعث بهبود عملکرد درک مطل  و سایر 1981 

ها ابزارهای مفیدی برای تعمیم یادگیری به  گونه آموزش شود  همچنی  ای  های شنا تی می کن 

کارگیری راهبردهای  رفت که به( نتیجه گ1967های مکانی و زمانی دیگر هستند متولی   موقعیت

( که با مقایسه 1363فراشنا تی با توانایی  واندن، درک مطل  و سرعت یادگیری رابطه دارد  فالول  

راهبردهای شنا تی و فراشنا تی به ای  نتیجه رسید که یادگیرندگان ماهر راهبردهای شنا تی را بکار 

کنند تا بر آن  اهبردهای فراشنا تی استفاده میگیرند تا به پیشرفت شنا تی دست یابند و از ر می

( به ای  نتیجه رسید که آموزش ای  1966آبادی   پیشرفت نیارت و کنترل داشته باشند  همچنی  قوام

ریزی و توانایی حل  راهبردها عالوه بر درک مطل  و سرعت یادگیری، با  ود پنداره مثبت و برنامه

کارگیری کارای راهبردهای  ( نشان داده که بی  به1965  ره عباباا  مستله افراد رابطه مثبت دارد؛ و با

 یادگیری  شنا تی و فراشنا تی( و یادگیری مطلوب رابطه مثبت وجود دارد  

 گیري بحث و نتیجه

آموزان باعث افزای   هاى شنا تى و فراشنا تى به دان  توان گفت که آموزش مهارت طورکلی می به

آموزان  ادگیری و درنهایت منجر به افزای  و بهبود عملکرد تحصیلی دان های مطالعه و ی مهارت

آموزان که پگونه از راهبردهای ( اعتقاد دارد تدریس به دان 1338گونه که بیگز   گردد  همان می

 دهد   فراشنا تی استفاده بکنند، پیشرفت تحصیلی دان  آموزان را افزای  می

توان گفت که بی  آموزش راهبردهای فراشنا تی و    میبر اسا  مبانی نیری و تجربی پژوه

شده درزمینه  طور  الصه، کلیه تحقیقات انجام میزان یادگیری دان  آموزان رابطه مثبت وجود دارد  به

ها بر عملکرد  دهنده تأثیر مثبت ای  آموزش اثربخشی ای  راهبردها با یکدیگر همسو بوده و نشان

 باشد   ان درزمینه مختلف میتحصیلی و یادگیری دان  آموز

پون فرایند فراشنا ت یا کارکردهای یادگیری، اکتسابی هستند درنتیجه تغییرپذیر بوده و از طریق 

آموزش و یادگیری هستند؛ بنابرای  تدریس به دان  آموزان که  باشند؛ و قابل انتقال می آموزش قابل

 دهد   تحصیلی دان  آموزان را افزای  میپطوری از راهبردهای فراشنا تی استفاده کنند پیشرفت 
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توانند برای یادگیری  های فراشنا تی از طریق تدریس قابل پرورش است  یادگیرندگان می مهارت

مؤثر آموزش ببینند که شرایط مختلف یادگیری را درک کنند،  ود را با آن تطبیق دهند، از سا تار مواد 

های شنا تی  تکرارومرور، بسط و  کنند، از مهارت  واندنی در راستای تقویت درک  ود استفاده

های فراشنا تی پون  دهی( در کس  یادگیری بهره برده و با استفاده از مهارت گسترش و سازمان

ریزی، نیارت و نیم دهی بر یادگیری  ود مدیریت کنند  یادگیرندگان در هر سنی  ریزیبرنامه برنامه

گیریم که آموزش راهبردهای   تی سود ببرند  پس نتیجه میهای فراشنا توانند از آموزش مهارت می

ای تحصیلی تأثیر  آموزان در درو  دوره یادگیری به فراگیران، در افزای  یادگیری و یاددهی دان 

ای دارد؛ لذا معلمان باید در آموزش ای  راهبردها به محصالن  ود در مقاطع مختلف  مالحیه قابل

تالش و کوش  نمایند تا دان  آموزان از همان ابتدای ورود به نیام  تحصیلی مخصوصاّ دوره ابتدایی

تعلیم و تربیت با کمک ای  راهبردها به یادگیری و پیشرفت تحصیلی با یی برسند و به یادگیرندگانی 

 العمر مبدل شوند    ود رهبر، مستقل، فعال و مادام

 منابع فارسی
و کاربردهای آموزشی نیریه فراشنا ت  تهران:  (  مبانی نیری1966آقازاده، م  احدیان، م    -1

 انتشارات نوپردازان  

(  اثربخشی سه روش آموزش راهبردهای یادگیری  آموزش 1966آبادی، ص    ابراهیمی قوام -2

دوجانبه( توضیح مستقیم و پر ه افکار بر درک مطل  حل مستله، دان  فراشنا تی، 

تر از  موزان د تر دوم راهنمایی معدل پایی  ودپنداری تحصیلی و سرعت یادگیری در دان  آ

 شهر تهران  رساله دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی   15

(  رابطه راهبردهای شنا تی و فراشنا تی با میزان موفقیت 1936پرویز، ک؛ و شریفی، م    -9

، 1نامه راهبردهای آموزش دوره تحصیلی دان  آموزان شهری و روستایی مقطع متوسطه  فصل

   1شماره 

های یادگیری و  (  بررسی رابطه سبک1936ساقی،    پلبیانلو، غ  فاضل، ا، محمدی، م    -1

پیشرفت تحصیلی باواسطه گری راهبردهای آگاهی فراشنا تی در بی  دانشجویان  مجله علوم 

   19تربیتی، سال پهارم، شماره 
 ورشی  تهران: انتشارات آگاه  (  روانشناسی پر1989سیف، ع    -5
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(  بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای 1983عابدینی، ی  باقریان، ر؛ و کد دایی، م    -7

های علوم  های رقی   مجله تازه فراشنا تی با پیشرفت تحصیلی: آزمون مدل -شنا تی

   91-18، 9، شماره 12شنا تی، سال 

های یادگیری دان  آموزان قوی و ضعیف دوره دبیرستان  ی(  مقایسه استراتژ1965عباباا، ز    -6

نامه کارشناسی ارشد  دانشکده    پایان61-65شهر تهران در سال تحصیلی  11، 1، 2مناطق 

 روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی  

سطه به (  مقایسه راهبردهای شنا تی و فراشنا تی دان  آموزان دوره متو1986عباباا، ز    -8

تفکیک سطح توانایی، رشته تحصیلی و جنسیت و ارائه پیشنهادهایی در حوزه برنامه درسی  

   156-113، سال هفتم  25های آموزشی، شمارۀ  فصلنامۀ نوآوری

 زمی    نشر ایرانتهران: ریزی درسی   (  اصول برنامه1981فتحی واجارگاه، ک    -3

 انتشارات سمت  تهران: آموزشی  (  مبانی نیری تکنولوژی 1988فردان ، ه    -16

گیری فراشنا تی کال  در  با آگاهی  (  بررسی رابطه جهت1932فو دپنگ، م و پالمه، ر    -11

   121فراشنا تی و پیشرفت تحصیلی دان  آموزان  فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 

یاضی  (  بررسی تأثیر آموزش فراشنا تی بر پیشرفت تحصیلی در  ر1981فو دپنگ، م    -12

   1981، زمستان 11های آموزشی  سال پهارم، شماره  فصلنامه نوآوری

(  تأثیر آموزش راهبردهای فراشنا تی بر درک مطل  دان  آموزان  مجله 1981کارشکی، ح    -19

   1، سال ششم، شماره 21شناسی  روان

 (  روانشناسی تربیتی  تهران  انتشارات سمت  1982کدیور، ی    -11

های اسناد  (  بررسی رابطه بی  راهبردهای یادگیری و سبک1988ری ،     کیمیایی،  ؛ و غ -15

   33-161در دان  آموزان مقطع متوسطه  مجله علوم رفتاری، دوره سوم، شماره دوم، 

(  تأثیر آموزش راهبردهای شنا تی و فراشنا تی بر افزای  یادگیری و 1981ملکی، ب    -17

   9، شماره 7 های علوم شنا تی، سال هتازیادداری متون درسی مختلف  فصلنامه 

آموزان (  تأثیر آموزش راهبردهای فراشنا تی بربهبود عملکرد  واندن دان 1989یعقوبی، ا    -16

های پهارم و پنجم ابتدایی شهر همدان  رساله دکتری روانشناسی تربیتی   نارسا وان پسر پایه

 بایی  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباط
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