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 پایة فراشناخت مدیریت یادگیری بر 

 

 

 

  یاسمن مبین رهنی
 

 
 

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتییزی آموزشی ، دانشگاه تهران ، ربرنامهکارشناسی ارشد 
 

 

 

 

شود. فراشناخت، های شناختی گفته میفراشناخت به کنترل آگاهانه فعالیت: چکيده

و به آگاهی فرد از شناخت، یادگیری و نحوه تفکر  شناختی است ورای شناخت و تفکر عادی

فراشناخت شود این مقاله که به روش مروری انجام شده است نتیجه می گیرد اطالق می

کند و همچنین یادگیرندگان در طی نقش پررنگی در یادگیری معنادار دانشجویان ایفا می

ت یاموزند و دانشجویانی که فرصتوانند بهتر بیادگیری با استفاده از راهبردهای یادگیری می

شود نسبت به های فراشناختی برایشان فراهم میو آگاهی از راهبردها و مهارت یادگیری

 آموزشی هاییوهش و هایکتکن از استفاده درواقع،آموزند. دیگر فراگیران، بهتر و بیشتر می

 فرایندها این اساس بر هادانشگاه درسی هایکالس برگزاری و فراشناخت، از برگرفته

 استفاده .بخشد ارتقاء چشمگیری نحو به را هادانشگاهدر  آموزش کیفیت و کمیت تواندمی

 را آنان بلکه، بخشد،یم بهبود را دانشجویان یادگیری بازده تنهانه راهکارها و اصول از این

مؤثر  یادگیریراهبردهای  به ساختن خود مجهز با که سازدمی مبدل فعال به یادگیرندگانی

 .بندند بکار مسئله حل و یادگیری هاییطهحتمامی  در را هاآن توانندمی

 یادگیری ، شناخت ، فراشناخت :يديکل واژگان

 

 

 مقدمه

ان است انس زندگی اساسترین های اجتماعی در زندگی انسان یادگیری است و یادگیری ضروریترین عوامل پیشرفتیکی از مهم

 است این آموزش در اساسی نکات از (. همچنین یکی13-16: 6831توان گفت انسان محصول یادگیری خود است )کریمی، و می

 مؤثرترین باید فراگیران عالوهبه .حل کنند مسپپئله چگونه و بسپپرارند خاطر به چطور بگیرند، یاد چطور بیاموزند فراگیران که

 علمی ازنظر فراگیر ذهن در اطالعات از زیادی حجم انباشپپتن (.6861سپپعید و مهرابی، ) بدانند را یادگیری راهبردهای و هاروش

 و یادگیری دانش کسپپ  برای خود ذهن بر فراگیر نظارت و کنترل آگاهی، از فرایندی اسپپت مهم بلکه آنچه ندارد، چندانی اعتبار

 (.6866صفری و مرزوقی، )دارد  قرار فراشناخت حوزه در موضوع این که باشدمی

همیم. های رفتارمان را بفتا علت کندشوند بررسی اصول یادگیری به ما کمک میآدمیان یاد گرفته می اکثریت رفتارهایازآنجاکه 

، پا که گیری کنیمتوانیم منطقاً نتیجههای آموزشپپپی رابطه نزدیکی وجود دارد. ما میافزون بر این بین اصپپپول یادگیری و روش
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تر خواهند شپپپد )السپپپون و هپای آموزشپپپی نیز کپارآمدتر و اثربخش  پپای افزایش دانش مپا دربپاره فراینپد یپادگیری، روش     بپه 

 (.10-16: 6836، ترجمه سیف، 1006هرگنهان،

، 6و دال اسپپت )شپپلیفر یادگیری برای هاقابلیت این کاربرد و شپپناختی هایقابلیت از برای آگاهی یادگیرنده توانایی فراشپپناخت

های فراشپناختی را شپامل شپپده و نگاه   دانش و مهارت های فراشپناختی دانشپجویان را که حیطه  (. این پژوهش صپالحیت 1006

 کند.جدیدی به مقوله فراشناخت دارد را بررسی می

خص می ش اقداماتی کهرفتار آدمی هیچ فرایندی مهم تر از یادگیری نیست، و اگر این را برذیریم یکی از ارزشمندترین  در تعیین

 (.111: 6836، ترجمه سیف، 1،1006السون هرگنهاناست )تواند به آن برردازد کمک به گشودن رمزهای همین فرآیند 

 مبانی نظري

اند از شپپناختی، عاطفی و روانی شپپوند تجزیه کردا این قلمروها عبارتتوان به سپپه مقوله که قلمرو نامیده مییادگیری را می

ا شود که ماین قلمرو شامل چیزهایی می گیرد.ها، اطالعات و دانش را در برمیان سپاده، یادگیری شپناختی واقعیت  حرکتی. به زب

ها و های سپپاده متفاوت اسپپت. این نوع یادگیری با هیجاندانیما اما نوع دومی از دانش وجود دارد که کامالً با دانش یا واقعیتمی

داند، چه احساسی دارد. شوند. یادگیری عاطفی یعنی فرد درباره آنچه میآیند یا ابراز مییاحسپاساتی سروکار دارد که به وجود م 

ار های فیزیکی، کس  مهارت یا به کشودا این قلمرو شامل یادگیری فعالیتمؤلفه پایانی یادگیری شپامل قلمرو روانی حرکتی می 

ها و اهداف مطالعاتی به شپپکلی قلمروهای یادگیری در پژوهش(. 3-6: 6866درتاج و خانی،) شپپودهای فیزیکی میگرفتن فعالیت

ها به نحوی از هر سه قلمرو اما توجه کنید که این جداسازی، مصنوعی است و تمامی رفتارهای انسان شپوند، جداگانه بررسپی می 

 همان(.) پذیردتأثیر می

تنظیم این فرآیندها برای بهبود بخشیدن به یادگیری عالوه آگاهی و شناخت افراد از فرآیندهای تفکر و یادگیری خودشان، به

طور ساده، فراشناخت به (.813: 6861، ترجمه سید محمدی، 1061آلیس اورمراد، ) شوندو حافظه، جمعاً فراشپناخت نامیده می 

فرد درباره  تر فراشپپناخت عبارت اسپپت از دانشطور دقیقشپپود. بهبه شپپناخت، شپپناخت به یا دانسپپتن درباره دانسپپتن گفته می

 (.162: 6861سیف، ) چگونگی یادگیری خودش

به  و شود. فراشناخت، شناختی است ورای شناخت و تفکر عادیهای شپناختی گفته می فراشپناخت به کنترل آگاهانه فعالیت 

 به عوامل از ایگستره فراشناخت درمجموع، (.161: 6868کدیور، )شپود  آگاهی فرد از شپناخت، یادگیری و نحوه تفکر اطالق می 

 دارند ششناخت نق کنترل یا بازبینی تفسیر، در که است فرایند شناختی یا دانش نوع هر شپامل  و کندمی توصپیف  مرتبط را هم

 قرار ترلکن و نظارت پایه بر کند ومی فعالیت باالتر سطح یک در که است مدل شناختی یک فراشپناخت  بنابراین، ا(6661 ،8ولز)

                                                           
1. Schleifer & Dull 

2. Olson & Hergenhahn 

1. Wells 
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 ارزیابی، شود کهمی راهبردهایی و پردازش ،(باور) دانش شامل که است چندبعدی مفهوم یک (. فراشناخت،1006، 8)افکلیدز دارد

 (.1002، 1دارند )اسرادا و همکارانعهده بر را شناخت کنترل یا نظارت

ا به 6636، 1)مسترز یشپده است: آگاهی شخص از فرآیندها و راهبردهای شناخت ارائه دیگری از فراشپناخت تعاریف گوناگونی 

(ا دانش و کنترلی کپه در  6660، 2دیگرانا بپه نقپل از گالور و   6638(ا تفکر دربپار  تفکر )براون،  6631، و دیگران نقپل از فالول 

توان به معنی آگاهی فرد چنین فراشناخت را میم(ا ه6633، 3شپود )کراس و پاریس های یادگیری اعمال میمورد تفکر و فعالیت

 .(6،1006اش برای کنترل این فرآیند دانست )دیسوت و ازسویتفکر خود و تواناییاز فرآیند 

 عمل یطهچقدر خوب در آن ح ینکها یطه،ح یکخود در  یمنابع شناخت  که شخص دربار ییبه دانش و باورها یدانش فراشناخت

 (.6632دانش اشاره دارد )فالول،  یطهآن ح یتتواند استفاده کند، و ماهکه می یاکتشاف یهاکند، راهبردها و روشمی

 ندهاییکنترل فرآ یتواند براکه می دانشی – یشناخت یندهایشده در مورد فرآبه دانش کس  یدانش فراشپناخت  دیگر،عبارتبه

کان که ام ایگونهبیان کردن است و نسبتاً ثابت است بهقابل یشود. دانش فراشناختاطالق می -یردمورداسپتفاده قرار گ  یشپناخت 

بر  یمبتن یاغیرواقعی  یر،کند، اما ممکن اسپپت اشپپتباه پذرا فراهم می یگرانو بحث با د شپپناختی یندهایدر مورد فرآ یشپپیدناند

بر رفتارشناختی دارد و ممکن است  یاثر مهم -غیرواقعی یا یخواه واقع -یاز خود ذهن یدانش ینچن .لوحانه باشپد سپاده  یالگوها

خود اغل   یفکر یندهایشپپکل از دانش فرد در مورد فرآ ینشپپود. ا یلروزانه تشپپک یهای کالسپپمشپپارکت در فعالیت یقاز طر

عنوان د را بهخو یشناخت یندهایبه عق  برگردد و فرآ یدبا یرفراگ یعنیشده است شونده توصیف یلتشپک  یردانش د یکعنوان به

 (.6831 ی،آذر یازبه نقل از ن ،6632مورد مالحظه قرار دهد )براون،  یشهاهداف تفکر و اند

 دانش فراشناختی شامل سه نوع دانش است:

 ها و نقاط قوت و ضپپپعف خودشهای مطالعه، هدفها عادتها، عالقهدانش مربوط بپه خود یادگیرنده، مانند آگاهی از رجحان  .6

 (.162: 6861سیف،)

به سپپطح دشپپواری موضپپوع یادگیری و مقدار کوشپپش    . دانش مربوط به تکلیف یا موضپپوع یادگیری از قبیل اطالعات مربوط1

 همان(.) موردنیاز برای یادگیری آن

 همان(.) ها. دانش مربوط به راهبردهای یادگیری و چگونگی استفاده درست از آن8

 و نیز در برخی از منابع دانش فراشناختی شامل این موارد است: 

ها، ها، نوشپپتهوالً با اسپپتفاده از کلمات، از طریق سپپخنرانی، کتابمعم)تواند بیان شپپود دانش اخباری: دانشپپی اسپپت که می .6

 ها(.تبادالت کالمی، زبان اشاره، عالئم ریاضی و نظایر آن

                                                           
2. Efklides 

3. Spada & et al 

4.  Masters 

5. Glover & et al 

6. Cross & Paris 

7. Desoete & Ozsoy 
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گویند، مثالً دانسپپپتن چگونگی راندن اتومبیل، یا ای میدانسپپپتن چگونپه انجام دادن چیزی را دانش رویه  ای:دانش رویپه   .1

 ای است.ها دانش رویهر آنو نظای انجام تقسیم کسرها چگونگی

ای خود را بکار ببریم، دانش شرطی است. دانش شرطی و دانش رویه دانش اخباری دانسپتن اینکه کی و چرا  دانش شپرطی:  .8

، 60از آن بگذریم )وولفولک را کلمه به کلمه بخوانیم و چه موقع دهد که بدانیم چه موقع مطل  یادگرفتنیبپه مپا امکان می  

 (.611-616: 6831کریمی،، به نقل از 1006

 کند:گونه بیان می( سه نوع دانش فراشناختی را این1003) 66شانک همچنین

 ها و نگرش دربارهها، فرضیهها، نظریهها، باورها، عقاید، حکمشامل واقعیت دانش بیانی: دانستن اینکه چیزی مورد است .6

 (118: 6868کریمی، ، ترجمه 1003شانک، ) و رویدادهای جهان است. خویشتن، دیگران

ای جنبه مرکزی و های مدرسهیادگیری که برای بیشتر های شناختیای: یا دانش چگونه انجام دادن فعالیتدانش رویه .1

ها و استفاده از فنون ای را برای حل مسائل ریاضی، خالصه کردن اطالعات، مرور سریع متنمحوری دارد. ما دانش رویه

 .(113: 6868 کریمی، ترجمه ،1003 شانک،. )بریمآزمایشگاهی بکار می

 را به کار ببریم ایهایی از دانش بیانی و رویهعبارت اسپپت از فهمیدن اینکه چه وقت و چرا باید شپپکل  دانش شپپرطی: .8

 (.808: 6868 کریمی، ترجمه ،1003 شانک،)

کارگیری به یزانمتفاوت م یفدر تکال ای است وو دانش رویه یکارگیری دانش اخبارمستلزم به یشناخت یفتکال یتمام ینهمچن

 (.81 :6831و پرند،  یکتا ی)شکوه استاز انواع دانش متفاوت  یکهر 

لحظه از فعالیت یادگیری خود و چگونگی بهسپپازد تا لحظهترین امتیاز دانش فراشپپناختی این اسپپت که یادگیرنده را قادر میمهم

 (.162: 6861سیف، ) نقاط ضعف خودش را تشخیص دهدپیشرفت کارش آگاه باشد و هم نقاط قوت و هم 

 (:6831به نقل از امینی،  ،6663جویس، و کار) است کردهاشاره زیر مؤلفۀ سه به فراشناختی دانش دربار  (6626) فالول

 اشپپاره بداند، اطالعات پردازش و دربار  یادگیری باید آنچه مورد در فرد دانش به مؤلفه این :خود شپپناختی نظام از فرد . اطالع6

 فرآیندهای و مطال  بررسپپی نحوه ها،آن ظرفیت و حافظه انواع مراحل حافظه، حافظه، هایتوانایی مثل اطالعاتی شپپامل و دارد

 اسپپتفاده و نگهداری اکتسپپاب، در فرد به تواندمی هاتوانایی این درسپپت برآورد و حافظه هایاز توانایی اطالع .اسپپت کنندهکنترل

 کند. کمک است، گرفته یاد ازآنچه درست

 قرار که اسپپت تکلیفی چگونگی و نوع، کیفیت تکلیف، ماهیت دربار  دانش شپپامل تکلیف از فرد اطالع :تکلیف از فرد . اطالع1

 در مطال  اگر گردد، کاربرمی شروع در توجه فقدان به چیز هر از حافظه، بیش کارایی عدم ازآنجاکه .شود درگیر آن با فرد اسپت 

 اطالعات، صپپحیح پردازش منظوربه .شپپد خواهد مواجه اختالل با نیز آن یادآوری باشپپد، نشپپدهانتخاب دقت با پردازش ابتدای

 کند. پیدا آگاهی زمینه آن در خود هایتوانایی از بتواند یادگیرنده باید

                                                           
1. Woolfolk 

2. Schunk 
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 چه از کجا، و وقت چه بداند اینکه فرد و فراشپپناختی و شپپناختی راهبردهای از آگاهی به مؤلفه این :راهبردها از فرد . اطالع8

 کار به اطالعات بازیابی و نگهداری گوناگون مراحل که در راهبردهایی از اطالع .دارد اشپپاره کند، اسپپتفاده تواندمی راهبردی

 یادآوری مؤثر باشد. و اکتساب امر در تواند( می...و تمرکز ذهنی، مرور دهی،)سازمان رود،می

 .دانندمی شناخت تنظیم و شناخت بر دانش مشتمل را آن و کنندمی فراشناختی آگاهی از ( صحبت6668) 61دنیسون و اسپکراو 

 خودش مورد در فرد آگاهی به بیانی دانش. دانندمی موقعیتی و( کار روش) روشپپی نی، بیا دانش شپپامل را شپپناخت دانش هاآن

 ازموردنی تکلیف یک انجام برای منابعی که و راهبردها و هامهارت اش،حافظه و یادگیری بر مؤثر عوامل یادگیرنده، یک عنوانبه

 از مطل  ریاضپپی درک بداند آموزدانش مثال، برای. اسپپت موضپپوع یک درباره واقعی دانش بیانی همان دارد. دانش اشپپاره اسپپت

. ودش انجام باید کار هنگام در که است های گوناگونیفعالیت یدرباره دانش و آگاهی شامل کار روش دانش. اسپت  متفاوت ادبیات

 نموقعیتی آ دانش. کند مرور را اطالعات چگونه بداند آموزدانش مثال، برای شپود، می کار مربوط انجام چگونگی به دانش نوع این

 استفاده دیگر مهارت یک یا راهبرد با یک مقایسه در مهارت یک یا راهبرد یک از موقع چه و چرا بداند فرد که اسپت  دانشپی  نوع

 (.1008، 68کارنی و بیتان)برردازد  عمیق پردازش به موقع چه و برردازد مرور اجمالیبه موقع چه کهاین دانستن نمونه، برای کند،

 است. ینظم فراشناخت و فراشناختی دانش است، شدهمطرح پردازانبیشتر نظریه توسط که فراشناخت جنبه دو بین اساسی تمایز

 ثیرتأ چگونگی یادگیری و راهبردهای تکلیف، عوامل خودشان، شناخت درباره که افراد است اطالعاتی شپامل  فراشپناختی،  دانش

 خود شناختی پردازش مورد در فرد که را باورهایی و عقاید فراشناختی، معموالً همچنین دانش و دارند شپناختشان  بر عوامل این

 نندما کندامی اشاره اجرایی عملکرد دامنه به نظم فراشناختی،. شودمی تفکر راهبردهای انتخاب به منجر و کندمی مشپخص  دارد

 (.6836براتی، ) شود.می داده اختصاص عملکرد خطا در کشف و ریزیطرح چک کردن، نظارت، توجه، به که میزان شناختی

 راهبردهاي فراشناختی

ها، راهبردهای فراشپپناختی تدبیرهایی هسپپپتند برای نظارت بر  قیاس با آن های یادگیری هسپپپتند. درراهبردهای شپپناختی راه 

 (، در مقایسپپپه راهبردهای شپپپناختی و فراشپپپناختی گفته اسپپپت6662ها. فالول )راهبردهای شپپپناختی و کنترل و هدایت آن

راهبردهای فراشناختی  گیرند تا به پیشپرفت شپناختی دسپت یابند و از   یادگیرندگان ماهر راهبردهای شپناختی را به خدمت می 

 (.802: 6861سیف، ) کنند تا بر آن پیشرفت و نظارت و کنترل داشته باشند.استفاده می

 توان در سه دسته قرارداد:می راهبردهای فراشناختی عمده را

 ریزی. راهبردهای برنامه6

 . راهبردهای نظارت و ارزشیابی1

 (860: 6861. راهبردهای نظم دهی )سیف،8

 

                                                           
1. Schraw & Dennison 

2. Bitan & Karni 
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 ریزیبرنامه.   6

بینی زمان الزم برای مطالعه، تعیین سپپپرعت مناسپپپ  مطالعه، ریزی شپپپامل تعیین هدف برای یادگیری، پیشراهبردهای برنامه

 (.860: 6861سیف، ) تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری و انتخاب راهبردهای یادگیری مفید است

 نظارت و ارزشیابی .1

شیابی این است که یادگیرنده برای آگاهی یافتن از چگونگی پیشرفت خود بر کارش نظارت آگاهانه منظور از راهبرد نظارت و ارز 

توان نظارت بر توجه در هنگام خواندن یک متن، از خود سپپپؤال پردازد. ازجمله میکنپد و مرتباً به ارزشپپپیابی آن می اعمپال می 

 کنند هر وقت به مشکلیبه یادگیرنده کمک می برد. این راهبردهارا نام  به هنگام مطالعه، کنترل زمان و سرعت مطالعه پرسپیدن 

بینی نمونه یکی دیگر از راهبردهای نظارت و ارزشپپیابی پیش سپپرعت آن را تشپپخیص دهد و در رفع آن بکوشپپد.  خورد بهبرمی

ده توجه بیشتر یادگیرن هایی است که در امتحان یک درس ممکن است بیابند. این مهارت هم به یادگیری بهتر و هم به جلسؤال

 (.866: 6861سیف، ) کند.کمک می

 نظم دهی .8

کنند تا هر زمان که شپپپوند و به او کمک میپذیری در رفتار یادگیرنده میدهی موج  انعطافراهبردهای نظم دهی یا سپپپازمان

ردهای نظارت و ارزشیابی برایش ضپرورت داشپته باشپد روش و سپبک یادگیری خود را ت ییر دهد. راهبردهای نظم دهی با راهب    

م را موفقیت الز شود که در یادگیریکه یادگیرنده از راه نظارت و ارزشپیابی متوجه می یعنی وقتی کننداطور هماهنگ عمل میبه

آورد و این مشپکل ناشپی از سپرعت کم یا زیاد مطالعه یا راهبرد غیر مؤثر یادگیری اسپت، بالفاصله سرعت خود را     به دسپت نمی 

های به روش شودمند از راهبردهای نظم دهی حاضپر نمی بنابراین، یادگیرنده بهره گزینداکند یا راهبرد مؤثری را برمیمیتعدیل 

اش را شپپپناسپپپایی ها و راهبردهای یادگیرینپاموفق یادگیری و مطالعه ادامه بدهد و همواره، از نظارت بر کار خود، نواقص روش 

 (.866: 6861سیف،) نماید.اقدام می کند و به اصالح و یا تعویق آنمی

 ادبيات و پيشينه

دانشگاه  دانشجویان تحصپیلی  پیشپرفت  در فراشپناختی  هایمهارت با عنوان تأثیر در پژوهشپی که ( 6868)میرزاخانی و دیگران 

 علوم پزشکی دانشپگاه  دانشپجویان  پژوهش، جامعه آماری ای ومقایسپه  روش پژوهش علّی گرفته ومازندران انجام پزشپکی  علوم

های نفر از دانشپجویان بوده اسپت. ابزار پژوهش پرسپشنامه مهارت    812و نمونه شپامل   نفر بوده اسپت  1061به تعداد  مازندران

 و نظم ارزشیابی کنترل، ریزی،برنامه هایمهارت دهد شاخصنتایج این پژوهش نشان می .( بوده است6836فراشپناختی کرمی ) 

 پیشرفت بر فراشناختی هایمهارت دموگرافیک ازلحاظ دانشپجویان دارد و  تحصپیلی  پیشپرفت  بر اریدمعنی مثبت و تأثیر دهی

 هایمهارت از استفاده اسپت. بین  یکسپان  بیکار و شپاغل  در دانشپجویان  و مرد دانشپجویان  از مؤثرتر زن دانشپجویان  تحصپیلی 

 مهارت .شپپودمی تحصپپیلی عملکرد موج  افزایش و دارد وجود مثبتی تأثیر تحصپپیلی پیشپپرفت با آن هایمؤلفه و فراشپپناختی

 .نماید بینیپیش را پیشرفت تحصیلی دانشجویان تواندمی شدهتنها مت یر شناخته عنوانبه خود کنترل

شده اسالمی، انجام معارف دروس در دانشجویان فراشناختی هایمهارت در پژوهشی که با عنوان ارزیابی( 6868امینی و دیگران )

و نمونه  1101کاشان به تعداد  دانشجویان دانشگاه شامل تحقیق آماری پیمایشی بوده و جامعه _پژوهش از نوع توصیفی اسپت و 
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ضمن  پژوهش این های فراشناختی بوده است. نتایجنفر از دانشجویان بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه مهارت 118 شامل تعداد

 قرار تأکید مورد اسالمی معارف یادگیری دروس در فراشناختی هایمهارت پرورش و رشد به را آموزشی نظام توجه ضرورت اینکه

 .دارند را عملکرد کمترین ریزیبرنامه مهارت در و عملکرد بهترین با مهارت ارزشیابی در دانشجویان که است این نشانگر دهد،می

 و مثبت رابطه ریزی، نظارت، ارزشپپیابی(برنامه) فراشپپناخت عوامل از یک هر بین دهدمی نشپپان های این پژوهشچنین یافتههم

 بوده است. ریزیبرنامه و نظارت عامل میان ارتباط بیشترین میزان .دارد وجود معنادار

 با که آموزاندانش حالتی فراشناخت هایمهارت بر ورزی یشهآموزش اند تأثیر عنوان، با پژوهشی در( 6868) دیگران و پور کاظم

 دوم پایه آموزاندانش شامل آماری جامعه و است شدهانجام کنترل گروه با نهایی و مقدماتی آزمون طرح با آزمایشپی  شپبه  روش

 بوده آموزاندانش از نفر 80 شامل نمونه و است بوده 66-61 تحصیلی سپال  در نفر 101 تعداد به رودسپر  شپهرسپتان   متوسپطه 

 مؤلفه، 8 از متشپپکل پژوهش ابزار و بوده آموزاندانش حالتی فراشپپناختی پرسپپشپپنامه پژوهش، این در مورداسپپتفاده ابزار. اسپپت

 وابسپپته مت یر 8 هر ازلحاظ گروه دو بین گیردمی نتیجه پژوهش این و بوده خود بررسپی  و ریزیبرنامه شپناختی،  راهبرد آگاهی،

 یبررس و ریزیبرنامه شناختی، راهبرد آگاهی، بهبود باعث ورزی یشهآموزش اند هایبرنامه عبارتی به. دارد وجود معناداری تفاوت

 .شودمی خود

 یحل مسئله ارزیابی با فراشناخت خودکارآمدی، رابطه سپاختاری  یابی ( در پژوهشپی که با عنوان مدل 6868) نصپری و دیگران 

 در که شهریار، شهرستان ن متوسطهآموزادانش کلیپه را پپژوهش ایپن آمپاری گرفته است و جامعپپه متوسطه انجام آموزاندانش

 نفر از 861 و نمونه شامل که دهندامی تشپکیل نفر 16226بودنپد به تعداد  تحصپیل بپه مشپ ول 6836-60 تحصپپیلی  سپپال 

، مقیاس خودکارآمدی عمومی 68مقیاس ارزیابی حل مسئله هرنر ان بوده اسپت. ابزارهای مورداسپتفاده در این پژوهش  آموزدانش

خودکارآمدی بپپپر ارزیپپپابی دهد که بوده است. نتایج این پژوهش نشان می 61حالتی اونیل و عابدی و مقیاس فراشناخت 61شپپپرر

فراشناخت با ارزیابی حل مسئله  همچنین گری فراشپپناخت اثپر غیرمسپتقیم دارد. حپپل مسپپئله اثپپر مسپپتقیم و بپپا میانجی     

بین مدل ی مثبپپپپپت و معنادار دارد. درمجموع مت یرهای پیشفراشپپناخت رابطهی مثبت و معنادار دارد. خودکارآمدی با رابطه

 کردند. بینیواریانس ارزیابی حل مسئله را پیش 88/0

علمی دانشپپگاه آزاد واحد رودهن نسپپبت به که با عنوان بررسپپی دیدگاه اعیپپای هیئت ( در پژوهشپپی6866جویباری و حنیفی )

مونه است و ن شده است و روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بودهور دانشپگاهی انجام کاربرد فراشپناخت در ابعاد مختلف ام 

بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته در مورد ابعاد  36-60علمی در سال تحصیلی نفر از اعیپای هیئت  623شپامل  

 آمدهدسپپتو خود آغازگری بوده اسپپت. نتایج بهریزی، خودارزیابی مختلف فراشپپناخت شپپامل، هدفمند بودن، خودکنترلی، برنامه

های دانشپپپگاه، خودکنترلی، خودارزیابی، خود آغازگری و هدفمند بودن و فعالیت ریزی در امورنشپپپان داد کپه بپه ترتی  برنامه  

 شده است.های مهم فراشناختی شناختهکارمندان در راستای پیشبرد اهداف دانشکده از مؤلفه

 آماری شده است و جامعهتخصصی انجام درس متون در عملکرد و فراشپناخت  وهشپی که با عنوان رابطه ( در پژ6860سپاز )  تن

 درس در که است بوده تهران جنوب واحد اسالمی آزاد دانشپگاه  معلمتربیت دانشپکد   آموزش ابتدایی کلیه دانشپجویان  پژوهش

                                                           
1. Heppner 

2. Sherer 

3. O’Neil & Abedi 
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 نمره باالترین آنان از نفر 81 که است نفر 18 پژوهش این در موردبررسی نمونۀ بودند. نام کردهثبت انگلیسی زبان تخصصی متون

 محقق آزمون و حالتی فراشپپناخت شپپامل پرسپپشپپنامۀ پژوهش اند. ابزارهایگرفته را امتحانی هاینمره دیگر کمترین نفر 81 و

 که را آزمون این .بوده است تخصپصی  متون درس در عملکرد آزمون آزمون محقق سپاخته در این پژوهش،  .اسپت  بوده سپاخته 

 فهم، و درک میزان که پرسش است نوع شش شپامل  کردهتهیه آن با مرتبط هایو پرسپش  شپده  تدریس متون بر اسپاس  محقق

 و قوی تحصیلی دارای عملکرد گروه دو نتایج این پژوهش نشپان داد که بین  .کندمی را ارزشپیابی  دانشپجویان  ... و ل ات معانی

راهبرد  آگاهی، هایمقیاس از خرده یک هر در ه گرو دو نتایج این بر افزون .دارد وجود تفاوتفراشناختی  سپطوح  ازلحاظ ضپعیف 

 .داشتند معنادار تفاوت یکدیگر با و خود بازبینی ریزیبرنامه شناختی،

بینی کنندگان عنوان پیش( در پژوهشپپی که با عنوان خودکارآمدی، اهداف پیشپپرفت و فراشپپناخت به  1061) 62قال  و دیگران

دانشجو از میان دانشجویان مقطع کارشناسی که دو درس خشونت خانوادگی  681شده است و نمونه شامل انگیزه تحصیلی، انجام

درصد  11اند.ارائه داده بود را در انتخاب واحد اخذ کرده، بوده 63و روانشپناسپی را که گروه روانشپناسپی تربیتی دانشگاه هاشمیت    

شده در این پژوهش اند. چهار ابزار اسپپتفادهنفر خانم بوده 618نفر آقا و  11کردند و شپامل  دانشپجویان سپال دوم را سپرری می   

(، 6668) اسپپکراو و دنیسپپون های فراشپپناختی (، پرسپپشپپنامه آگاهی 6633)66اند از: مقیاس خودکارآمدی اون و فرومنعبارت

های این (. یافته6661) 16و پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند و دیگران (6668) 10رودل و دیگران پرسپشپنامه اهداف تحصپیلی   

دهد که اهداف پیشپرفت و فراشپناخت اثر معناداری بر انگیزه تحصیلی دارند ولی تأثیر خودکارآمدی بر انگیزه   پژوهش نشپان می 

 ار نیست.تحصیلی معناد

است و این پژوهش  گرفتهکه با عنوان، فراشناخت و پذیرش فناوری: بررسی تأثیرات، انجام مروری ( در پژوهشی1061) 11گاربین

های شپپده، با تمرکز بر تکنولو ی آموزشپپی و توجه به توسپپعه مهارت  های موفق پذیرفتهبرخی از تأثیرات فراشپپناخت بر تکنیک

تواند برای کمک به دانشجویان در کوششان، می های فراشناختیگیرد که توسعه مهارتو نتیجه می کندفراشناختی را معرفی می

عنوان یادگیری ناشی از تکنولو ی شپان. فراشپناخت نیاز اسپت برای یادگیری مؤثر. به   ها را در سپراسپر زندگی  مند سپازد آن بهره

 ق که ذاتاً بخشی از یادگیری امروزی است.آموزشی، فراشناخت حیاتی است در تسهیل پذیرش تکنولو ی موف

 رفتهگواسطه یادگیری متقابل، انجامدانشجویان به ( در پژوهشی که با عنوان، ارتقاء نظام فراشناختی1061) 18دی باکر و دیگران 

هی در آزمون بوده و جامعه پژوهش شپپامل دانشپپجویان علوم تربیتی دانشپپگا آزمون و پسروش پژوهش شپپبهه تجربی با پیش و

دانشپجوی سپال اول رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی و گروه کنترل اول شامل    16و نمونه شپامل: گروه آزمایش   بلژیک بوده

دانشجو سال اول از همان مقطع و  11و گروه کنترل دوم شامل  دانشپجوی سپال اول رشپته علوم تربیتی مقطع کارشپناسی     18

نترل اول و گروه آزمایش در برنامه درسپی دروس مشابهی داشتند ولی گروه کنترل دوم  گروه ک اند.رشپته و همان دانشپکده بوده  

جلسه که مدت هر جلسه دو  3آموزشی در  شپان داشتند. گروه آزمایش، عالوه بر دروس ترم، دروس متفاوتی را در برنامه درسپی 

                                                           
1. Ghaleb & et al 

2. Hashemite University 

3. Owen and Fromen 

4. Rodel & et al 

5. Vallerand & et al 

6. Gurbin 

7. De Backer & et al 
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بوده  18. ابزار این پژوهش بر اساس پروتکل تفکرصورت چهره به چهره را تجربه کردندرا داشپتند و آموزش متقابل به  سپاعت بوده 

نتایج این  وتحلیل قرارگرفته اسپپت.شپپده و مورد تجزیهطی جلسپپات ضپپبط های دانشپپجویان دراسپپت. به این صپپورت که فعالیت

ته و فشان ارتقاءیاطورکلی نظام فراشناختیدهد که دانشپجویان گروه آزمایش در مقایسپه با گروهای کنترل به  پژوهش نشپان می 

گیری در دانشجویان گروه آزمایش های نظارت، ارزیابی و جهتکه مؤلفه دهدنشان می آزمون نیزآزمون و پسمقایسپه نتایج پیش 

 های کنترل ارتقاءیافته است.نسبت به دانشجویان گروه

های فراشپپناختی در بهبود رتبا عنوان اسپپتفاده از تمرینات بازتابی و مها در پژوهشپپی مروری (1061و دیگران ) 11بائز لیترل 

یادگیری آنان باشپپپد. این پژوهش منبعی غنی برای  کنند که ارزیابی فراگیران باید فرصپپپتی برای بهبودآموزش محتوا، بیان می

. وقتی پاسخ سؤاالت را خود فراگیران باید 6گیرد که تمرینات بازتابی در صورتی مؤثر است که: است و نتیجه می تمرینات بازتابی

که فراگیران . وقتی8فرصپپت برای تمرین فراهم شپپود و   . زمانی که پس از تدریس اولیه1برانگیز اسپپت. بسپپازند، ارزیابی چالش

خود را برای یادگیری بهتر  کنند و مطالعهشپپپان را بروز رسپپپانی میکه دانش فراشپپپناختیطوریگیرند بهبازخورد اصپپپالحی می

 شپپود فراگیران مطال  درسپپیطور منظم در رابطه با محتوا باعث میهای بازتابی بهاجرای تمرین کنند. همچنینتوانند تنظیم می

 درسی بهبود دهند. محتوای از را شانو یادگیری ای را بسازندهای غنیرا پردازش کرده و بتوانند مدل

درباره راهبردهای مطالعه در درس  جویانهای فراشپناختی دانش با عنوان ارزیابی آگاهی ( در پژوهشپی که 1061، )11ولو و دیگران

 که در کتاب های فراشناختیکند درک دانشجویان را نسبت به آگاهیشپده است و این پژوهش بررسی می شپناسپی انجام  زیسپت 

 (نفر زن 116نفر مرد و  62) شناسیدانشجوی زیست 863 آموزند. نمونه شاملشپناسی در این رابطه مطالبی را می درس زیسپت 

، 1001، 12مختاری و ریچارد های فراشناختی راهبردهای مطالعهبوده اسپت. ابزار پژوهش پرسپشپنامه آگاهی    الجی در مالزیاز ک

سنجد. نتایج این پژوهش های: راهبرد مطالعه، راهبرد حل مسئله و راهبرد حمایتی خواندن را میبوده است. این پرسشنامه مؤلفه

شپپناسپپی وجود دارد. راهبردهای یادگیری و حل  و عملکرد در درس زیسپپت ای مطالعهدهد رابطه مثبت بین راهبردهنشپپان می

کند اساتید راهبردهای یادگیری را به دانشجویان مسپئله در یادگیری دانشپجویان تأثیر بسپزایی دارد و این پژوهش پیشنهاد می   

 تعلیم دهند.

اند یادگیری در این شهرها بیشتر به مدیریت رگ تأکید کردهای با عنوان یادگیری در شپهرهای بز ( در مقاله1062) 13رسپا و پوگا 

های یادگیری و فراشپپپناخت نتیجه ای درباره حیطه( در مقاله1062) 16بر اسپپپاس فراشپپپناخت احتیاج دارد و دوهرتی و دیگران

 کند.های یادگیری ایفا میاند فراشناخت نقش اساسی در استفاده از مدلگرفته

 روش پژوهش

ات و مستنداز طریق منابع  یازاطالعات موردنبرای دستیابی به این جایگاه  .مروری استمورد استفاده در این پژوهش از نوع روش 

و  یاینترنتهای یگاهپاو  هاشپپبکهگردآوری شپپده از  تخصپپصپپی و همچنین مطال مقاالت مندرج در مجالت امل کت ، علمی شپپ

                                                           
1. think-aloud protocol analysis 

2. Littrell‐Baez & et al 

3. Veloo & et al 

4. Mokhtari & Reichard 

5. De la Roca, J., & Puga  

6. Doherty,   
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 :اطالعاتی انگلیسپپی مانند هاییگاههمچنین پاو  SID ،Ensani ،Magiran ،Noormagهای اطالعاتی فارسپپی همچون:پایگاه

Elsevier ،Emerald ،Ebsco ،Jstore،ERIC  است. قرارگرفتهو مورد تحلیل  آوریجمع 

 گيريبحث و نتيجه 

وقعیت را مبه یادگیری خود را به عهده گیرند، بهترین  توانند مسپئولیت اصلی نظم بخشیدن خواهند و یا میفراگیرانی که می

دچار ت ییر سپریع تکنولو یک و تحوالت شدید اجتماعی هست، خواهند داشت. جهان حاضر، دنیایی   برای موفقیت در جهانی که

ی سازاسپت که در آن نیاز شپدیدی به یادگیری مداوم وجود دارد. دانشپجویان نباید در دانشپگاه فقط به فکر افزون دانش و غنی    

سپپازی بگیرند که یادگیری خود را هدایت کنند. فراگیرندگان راهبردی توانایی به عهده گرفتن بهینه مهارت باشپپندا بلکه باید یاد

 (.28-21: 6822آقازاده و احدیان، )تحصیلی و غیر تحصیلی را دارند  یادگیری خود درزمینه

 از تا کندمی تالش دگیرندهیا اساس این بر .است خود شپناختی  نظام از انسپانی  موجود آگاهی بر عمده تأکید فراشپناخت  در

 همه در و کند ریزیپی را یادگیری بهینه هایبکاهد، شیوه را یادگیری موانع از میان بردن هایراه شود، خودآگاه نظام شپناختی 

 دقت مسپپئله واقعیات بین روابط فهم فراشپپناختی در باالی قدرت دارای افراد .نماید تنظیم را خود هایتفکر، فعالیت مراحل

 سؤال کردن با و نمایندمی تحلیل تریجزئی مراحل قال  در را پیچیده مسائل نمایند،می بررسی خود را انتخابی حلراه کنند،می

 (.1008، 80پاناآرا و دیگرانکنند )کنترل می را تفکرشان جریان خود، از

 یزمان یادگیرندگان(. 1008شده است )توماس،سطوح باال و حل مسئله پذیرفته هاییادگیری یفراشپناخت برا  یتاهم امروزه

ار باشند. برخورد یخوب یو آگاه ینششان از بشخصی ییآمیز را داشپته باشپند که درباره توانا  موفقیت یادگیریتوانند حداکثر می

ا 1008)توماس، یافتبهبود خواهد  یزها نآن دگیرییا یامدهایپ یابدفراگیران بهبود  شناختاند که اگر سپطح فرا محققان دریافته

و حافظه  یادگیری یهاهای تواناییو محدودیت یادگیریدر مورد راهبردهای مؤثر  یپادگیرنده (. هرقپدر  86،6100و دیگران بپانرت 

 (.81،1001یتیکااست )اسک بیشتراو  یلیتحص یشرفتپ یشبداند، احتمال افزا یشترخود ب

ها، راهبردها و منابعی های مرتبط به هم است. نخست شخص باید بداند، چه مهارتمجموعه از مهارتفراشناخت مرک  از دو 

ا ها یهای اصلی، مرور ذهنی اطالعات، شکل دادن تداعیموردنظر یک تکلیف اسپت. ازجمله موارد شامل این خوشه، یافتن اندیشه 

برداری یا خط کشیدن زیر مطال  مهم و کاربرد فنون آزمون ادداشتدهی مطال ، یای، سازمانکاربرد فنون حافظه تصاویر ذهنی،

ها و راهبردها را به کار ببندد تا اطمینان حاصل کند این مهارت توان نام برد. دوم شخص باید بداند چگونه و چه وقتکردن را می

ی ها، ارزیاببینی بازدهدن، پیشهای نظارتی شپپپامل چک کردن سپپپطح فهمیگیرد. این فعالیتکپه تکلیف بپا موفقیپت انجام می   

های دیگر به فعالیت یا ت ییر دادن و ویرایش کردن گیری درباره تنظیم وقتها، تصپپپمیمریزی فعالیتها، برنامهاثربخشپپپی تالش

در  ای و شرطیکننده استفاده راهبردی دانش بیانی، رویههای فراشناختی منعکسهاست. درمجموع فعالیتبرای غلبه بر دشواری

 (.802: 6868، ترجمه کریمی،1003شانک، )مورد تکلیف است 

                                                           
1. Panaoura & et al 

2. Bannert & et al 

1. Skitka 

http://www.jstor.org/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.eric.ed.gov/
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اند موزشآهای فراشپپناختی قابلتوان گفت صپپالحیت، می  فراشپپناخت یادگیری بر پایهگیری کلی درباره عنوان یک نتیجهبه

آموزش دهند و پس از  یانها را به دانشجوها این صالحیتصورت مستقل و چه همراه با سایر درسچه به توانندیعنی اسپاتید می 

بر یادگیری و پیشپپرفت آنان تأثیر مثبت  کنند و این اقدامها اسپپتفاده میاز این صپپالحیت طور داوطلبانهبه آموزش، دانشپپجویان

کند و دهد فراشناخت نقش پررنگی در یادگیری معنادار دانشجویان ایفا میطورکلی نتایج تحقیقات نشان میبه گذارد.جای میبه

توانند بهتر بیاموزند و دانشپپپجویانی که فرصپپپت همچنین یادگیرندگان در طی یادگیری با اسپپپتفاده از راهبردهای یادگیری می

آموزند. شود نسبت به دیگر فراگیران، بهتر و بیشتر میهای فراشپناختی برایشان فراهم می و آگاهی از راهبردها و مهارت یادگیری

 این بر اساس هادانشگاه درسی هایکالس برگزاری و از فراشناخت، برگرفته آموزشپی  هاییوهشپ  و هایکتکن اسپتفاده از  درواقع،

 راهکارها و اصپپول از این اسپپتفاده .بخشپپد ارتقاء چشپپمگیری نحو به را هادانشپپگاهدر  آموزش کیفیت و کمیت تواندمی فرایندها

 ساختن خود مجهز با که سازدمی مبدل فعال به یادگیرندگانی را آنان بلکه، بخشد،یم بهبود را دانشپجویان  یادگیری بازده تنهانه

 .بندند بکار مسئله حل و یادگیری هاییطهحتمامی  در را هاآن توانندمؤثر می راهبردهای یادگیری به
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Bitan, T. & Karni, A. (2004). Procedural and declarative knowledge of word recognition and 

letter decoding in reading an artificial script. Cognitive Brain Research, 19(3), 229-243. 

Cross, D. R., & Paris, S. G. (1988). Developmental and instructional analyses of children's 

metacognition and reading comprehension . Journal of Educational Psychology, 80(2), 131-142. 
De Backer, L., Van Keer, H., & Valcke, M. (2015). Promoting university students’ 

metacognitive regulation through peer learning: the potential of reciprocal peer tutoring. Higher 

Education, 1-18(70),469–486. 

     De la Roca, J., & Puga, D. (2017). Learning byWorking in Big Cities. The Review of 

Economic Studies, 84(1), 106-142. 

Desoete, A. & Ozsoy, G.(2009). Introduction: Metacognition, more than the lognes monster? 

International Electronic Journal of Elementary Education, 2(1), 1-6. 

Efklides, A. (2001). Metacognitive experiences in problem solving. In Trends and prospects 

in motivation research (pp. 297-323), Springer Netherlands. 

Flavell, J. H., Miller, P. H., & Miller, S. A. (1985). Cognitive development. Englewood Cliffs, 

NJ: Prentice-Hall. 
    Ghaleb, A. B., Ghaith, S., & Akour, M. (2015). Self-Efficacy, Achievement Goals, and 

Metacognition as Predicators of Academic Motivation. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 191, 2068-2073. 

Glover, J. A., Bruning, R. H., & Filbeck, R. (1990). Educational psychology: Principles and 

applications. Scott, Foresman/Little Brown Higher Education. 
Littrell‐Baez, M. K., Friend, A., Caccamise, D., & Okochi, C. (2015). Using Retrieval 

Practice and Metacognitive Skills to Improve Content Learning. Journal of Adolescent & Adult 

Literacy, 58(8), 682-689. 

    O'Doherty, J. P., Cockburn, J., & Pauli, W. M. (2017). Learning, Reward, and   Decision 

Making. Annual Review of Psychology, 68, 73-100. 

Panaoura, A., Philippou, G., & Christou, C. (2003). Young pupils’ metacognitive ability in 

mathematics. European research in mathematics education III. 

Schleifer, L. L., & Dull, R. B. (2009). Metacognition and performance in the accounting 

classroom. Issues in Accounting Education, 24(3), 339-367. 

Schraw, G., & Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary 

educational psychology, 19(4), 460-475. 



 28-50، ص 1216 اردیبهشت،  1، جلد 32روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

 
ISSN: 1394-0041 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

 

44 
 

Skitka, L. J. (2002). Do the means always justify the ends, or do the ends sometimes justify 

the means? A value protection model of justice reasoning. Personality and Social Psychology 

Bulletin, 28(5), 588-597. 

Spada, M. M., Nikčević, A. V., Moneta, G. B., & Wells, A. (2007). Metacognition as a 

mediator of the relationship between emotion and smoking dependence Addictive Behaviors, 

32(10), 2120-2129. 

Wells, A. (1995). Meta-cognition and worry: A cognitive model of generalized anxiety 

disorder. Behavioural and cognitive psychotherapy, 23(03), 301-320. 
 

 


