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 چکیده
ثیرگذاری آموزش أردن دیدگاهی کلی در مورد میزان تدست آوه ف پژوهش حاضر بهد

 استیل لهای فراشناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی است. روش انجام پژوهش فراتحراهبرد
ثیرگذاری آموزش فراشناخت بر أکه در ایران در مورد ت باشدمیطالعاتی آن شامل م ۀو جامع

شده، تعداد مطالعه یافته 93است. از تعداد  پیشرفت و بهبود عملکرد تحصیلی صورت گرفته
. ابزار گرفتو مورد بررسی قرار انتخاب شد مطالعه 29 و خروج، های ورودبا توجه به مالک

 سازی مطالعات استفادهای بود که برای خالصهساختهلیست محققها، دو چکآوری دادهجمع
داد  گرفت. نتایج نشانتحلیل قرارو  افزار جامع فراتحلیل مورد تجزیهنرم ها توسطشد. داده

دار است و این به ثیرگذاری آموزش فراشناخت معنیأکه ترکیب مطالعات در مورد میزان ت
اثر حاصل از  تی بر بهبود عملکرد تحصیلی است. اندازهثیرگذاری آموزش فراشناخأمعنی ت

گذاری محسوس آموزش فراشناخت بر ثیرأترکیب مطالعات، بزرگ است که این به معنی ت
ه توان از نتایج بداد که میخطر نشانباشد. همچنین بزرگی ناکامل بیپیشرفت تحصیلی می

کرد. بزرگی مقدار  نشده استفادهشردار منتمعنیآمده بدون نگرانی از مطالعات غیردست
مطالعات فقط ناشی از خطای  اثر داد که پراکندگی بین اندازه ناهمگونی در مطالعات نشان
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 مقدمه
آموزان، هدفی نظور بهبود عملکرد تحصیلی دانششناخت عوامل موثر بر یادگیری به م

(. برخالف 1389نیا، زاده، پاکصفری، مهدی) های تربیتی استاساسی در پژوهش
شد توانایی یادگیری هر فرد تابعی از میزان هوش و استعداد گذشته که تصور می

ل ذاتی عوام کنندهبا وجود نقش تعیین است که این نظریه بیان شدهبه تازگی  ،اوست
شوند. یمهم قلمداد م بارهذاتی دیگری در این و استعداد یادگیری، عوامل غیر هوش

 ة(. به عقید1384)ملکی،  استهای فراشناختی ذاتی، راهبردیکی از این موارد غیر
از نظام شناختی خود افراد کید عمده بر آگاهی أ( در فراشناخت ت2003) 1پانااورآ

های کند تا از نظام شناختی خود آگاه شود، راهنده تالش میاست. بر این اساس یادگیر
ۀ ریزی کند و در همهای یادگیری را پیاز میان بردن موانع یادگیری را بداند، شیوه

دار، عابدی، به نقل از صباغیان، لیاقت) های خود را تنظیم نمایدفعالیت مراحل تفکر،
اندوزش  ذهنی،وان مفهومی از ساختارفراشناخت اولین بار توسط فالول به عن(. 1389

این اندوزش  ةداده، جستجوی ذهنی، عملیات بازیابی و نظارت ذهنـی و آگاهی دربار
به نقل از  1979، 2)نوعــی از فرا حافظه( معرفی گردید )فالول و عملیات بازیابی

 ة)به معنی تفکر دربار خت( فراشنا2008) داوسون ۀ(. به گفت2010،نو رحما کومین
مانند تفکر انتقادی، تفکر بازتابی، حل مسئله و گرفتن  های مختلفیتفکر( مهارت

های افرادی که مهارت .شودرا که مربوط به تفکر و یادگیری است شامل می تصمیم
گیری و تفکر انتقادی نیز از له، تصمیمسئتری دارند، در حل متوسعه یافتهفراشناختی 

(. فراشناخت آگاهی شخص از 4،2012و کاترانجی3)سن گول اد دیگر بهتر هستندافر
 6(. به بیان بنجامین2011، 5سیهان اقلو) ساختار شناختی و خصوصیات یادگیری است

فرایند ذهنی خودمان،  ةبه عنوان اعتقاد و دانش ما دربار ( فراشناخت2006)  7و برد
دگیری به امکان افزایش توانایی یا ةشناختی است که دربار ۀمهمی از نظری ۀجنب
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های است. در واقع فراشناخت آگاهی افراد از مهارت سطوحی باالتر ارائه شده
به عبارت دیگر  .ه استئلمس شناختی خودشان و استفاده از آنها در زمان رویارویی با

 و همکاران،1)ونمن یا تفکر در مورد تفکر است شناخت در مورد شناخت ،فراشناخت
 (.2012 سدا اونن و کوجک،ز به نقل ا ،0920 ،4وگیدا3موارچ2؛ سمیر2006

از مجموعه عواملی که در پیشرفت تحصیلی دخالت دارند تعداد محدودی در 
وش و برای مثال میزان ه اختیار معلم و مدرسه برای بهبود بخشیدن به آنها است.

ی کودک مربوط به عوامل غیر قابل کنترل و مداخله عسواد والدین و پایگاه اجتما
های آموزانی که مهارتهای فراشناختی برای همه دانشلی آموزش راهبردهستند و

 5به اعتقاد ونمن و اسپانس .بود اند، موثر و مفید خواهددست آوردهه شناختی را ب

 کنندهتعیین در عملکرد تحصیلی های فراشناختی هر دوهوش و مهارت( 2005)
های فراشناختی ییر و بهبود مهارترسد احتمال تغهستند ولی با این وجود، به نظر می

 در ( نیز1997) لفرانسو (.1388 عطار خامنه و سیف،) بیشتر باشد های مدرسهلدر سا

 دیتأکی را تربیتی روانشناسی شناختی در روانشناسی فعلی سهم ترینمهم مورد، این

 .( هماناست ) کرده معرفی شود،می تازه بر چگونه یادگرفتن )آموزش فراشناخت(
( پردازش 2010عتقاد پنکین، سورل و مینگی )اهمیت فراشناخت، به اربارة د

یا  های یادگیری مناسب خود را انتخابراهبرد دهد تاشناختی به افراد اجازه میفرا
کند و هر چه می آمیز ایفا. فراشناخت، نقشی اساسی در یادگیری موفقیتکنندابداع 

آمیزتر خواهد بود. به باشد، فرآیند یادگیری موفقیتهای شناختی فراگیر باالتر توانایی
بگیرد که یادگیری خود  عبارتی فراگیر باید در یادگیری خود نقش فعالی ایفاکند و یاد

اش موفق نبود، از راهبردهای جدید استفاده را ارزیابی کند و اگر راهبردهای یادگیری
به نقل از (؛ 1987ر و پرسلی کا ،(. به نظر بورکواسکی1389کند )صادقی و محتشمی، 

مهم  هایهای فراشناختی به عنوان یکی از شاخص( مهارت2010سونگ و همکاران، 
های مهم هشیاری ( یکی از شاخص2007، مکلود و کاوی )هوش و به اعتقاد پرسود

های فراشناختی ( مهارت2009اسمیت، تراس و سان ) ةهستند و عالوه بر آن به عقید
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انسانی نسبت به سایر حیوانات هستند )به نقل از سونگ و  ۀیشرفتهای پتوانایی
 (.2010همکاران، 

شناخت مبتنی بر مطالعات امروزی فراۀ ( ریش2011) 1به نظر اکتورک و شاهین
شناسی تحولی شناختی ( روان2007، 3؛ پترز1965، 2)هارت شناسی شناختیروان
؛ 2001، 6تحولی اجتماعی )تسای شناسی( و روان2008، 5؛ استینبچ1950 ،4)پیاژه

 راهبردهای ( نقش2000) 8هاسکین اظهارات ( است. طبق1962، 7ویگوتسکی

؛ به 1992شود. فالول )می حمایت یادگیری سه نظریه جانب از یادگیری فراشناختی
( مفهوم فراشناخت را به مرحله تفکر صوری از 2010استیل و همکاران، درنقل از ون

استدالل استقرایی یا استدالل  برایدهد. در این مرحله کودکان می رتباطمراحل پیاژه ا
 در فراشناخت که است معتقد (2000هاسکین )دارند.  نیاز قیاسی به کنترل فراشناختی

 اجتماعی یادگیری نظریه به ارجاع دارد. وی با نقش نیز یادگیری رفتارگرایی هاینظریه

 رفتار که بگیرد یاد تواندمی تجربه، فرد راه از یادگیری جای به که داردمی باندورا بیان

به نقل از 1997 ،شناخت بیاموزد )بندورا به بخشیدن نظم راه از و نمادین به طور را
 ؛ به نقل از صالحی،1991) 9( و برتین1987(. براون )1387منش، زاهدی و دری

 .ددانپردازان فراشناخت می( ویگوتسکی را پیشگام نظریه1383
آموزان چه در های دانشبا توجه به شغل آموزگاری محقق و درک ملموس نیاز

موزان آشود که دانشاین مورد مشاهده می ،سطح ابتدایی و چه در سطح راهنمایی
 حفظوار طوطی کنند مطالب درسی رامی در مناطق محروم و دوزبانه فقط سعی ویژههب

کنند. با توجه به ندرت استفاده میناختی بهنمایند و از راهبردهای شناختی و فراش
بخشی در مورد میزان اثر تحقیقاتی که هایبررسی یافته اهمیت فراشناخت در آموزش،

تواند مفید باشد. تعداد اند، میآموزش فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی انجام شده
ی در های پیشرفت تحصیلثیر آموزش فراشناخت بر جنبهأزیادی پژوهش در زمینه ت
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این موضوع زیاد  ةسراسر دنیا انجام شده است و حجم مطالعات صورت گرفته دربار
شود: می( ارائه1389برای نمونه موارد زیر به نقل از احمدی و اعتمادی )شده است 

 (؛2001 ،2)کولیس و باجانسکی(؛ 2001 )هارتمن، (؛2000 ،1پرسلی) (؛1998 )کلین،
 )هودسون، (؛2004(؛ )سوندری و کیتزانتاز، 0320 ،4)راشل هیلس (؛2001 ،3)بروس
)دی  (؛2009 )آتامان، ؛(2008 و همکاران، 5)آلن(؛ 2008 (؛ )کابرمن و دوری،2007
(؛ 2009 (؛ )پینتو،2009 (؛ )روت دینر،2009 )آن تنگ، (؛2009 ،( )سن2009 ساتل،
 .نداشتندمطالعات نتایج مشابهی  ۀهماما  (.2010 )کومین و رحمان، (؛2010 ،6)تمور

درصد عملکرد هفتاد های فراشناختی برای نمونه برخی مدعی هستند که راهبرد
( در حالی که افرادی دیگر درصد 1380)عربان، کندتحصیلی دانش آموزان را تبیین می

 )گانیه، دهندها اختصاص میخیلی کمتری از عملکرد تحصیلی را به این مهارت
ثیر آموزش فراشناخت بر پیشرفت أکی از تحا اینکه تحقیقات زیادی با(. 2001

تحصیلی است، تحقیقاتی نیز وجود دارند که نتایجی مغایر با نتایج تحقیقات اشاره 
روز با استفاده از روش سی ( در مدت 1993برای مثال مک کورمید ) .شده دارند

ن ش آموز یاد دهد ولی در پایادان 118های فراشناختی را به توانست راهبرد ،تقابل
گروه آزمایش حاصل نشد )فوالد چنگ و  ئلۀگونه افزایشی در عملکرد حل مسهیچ

 هایمجموعه زیر از (فراحافظه بین رابطۀ بررسی ( به1987) (. لیل1386 همکاران،

 و قوی دانشجویان در فراحافظه مقایسۀ و تحصیلی دانشجویان عملکرد با فراشناخت
 با فراحافظه( )در خودارزیابی بردراه مثبت بین رابطۀ وجود و پرداخت ضعیف

 با کلی طوربه فراحافظه مورد رابطۀ در وی اما، نمود، تأیید را تحصیلی عملکرد

 ۀمطالع (. در1382 نیافت )صالحی و فرزاد، دست قطعی نتیجۀ به تحصیلی عملکرد
 بررسی مورد دوم را زبان مطلب درک در فراشناختی هایمهارت ( نقش1988 (کارل

 تلویحات اما براساس نرسید، نقش این تأیید در قطعی نتیجۀ به حال عین در و دادقرار
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 بر برخی فراشناخت آموزش لزوم و هامهارت این اهمیت بر ها،یافته از حاصل

 .)همان( نمود تأکید یادگیرندگان
ثیر آموزش فراشناخت بر أبا توجه به حجم زیاد و فزاینده تحقیقات مربوط به ت

و وجود  ترکیب نتایجبا همراه  ،یصلخو نیاز به ت فت تحصیلیهای پیشرجنبه
و همچنین نیاز به  ها و تناقضاتی در نتایج تحقیقات و ضرورت حل آنهاناسازگاری
 بر پیشرفت تحصیلی کلی اثر متغیر مستقل یعنی آموزش فراشناخت ةتعیین انداز

ی در این زمینه به بر اساس تحقیقات موجود، لزوم انجام فراتحلیل )متغیر وابسته(
 از ایمجموعه نتایج ترکیب برای آماری روش معتبرترین . فراتحلیلشدشدت احساس 

و  گوناگون هایگزارش تواندمی انجام فراتحلیل است. یکدیگر از های مستقلپژوهش
 مراکز ها،کتابخانه آرشیو استفاده بدون و بالتکلیف هاینوشته پژوهشی، متنوع

 تردید نیز امر این دهد. در نجات سرگردانی از را هادستگاه وها سازمان پژوهشی

 واحد عنوان بهین )پیش شده انجام هایاز پژوهش استفاده و نتایج ترکیب که نیست

 به پژوهشی، یموضوع از ابهام و بدون کلی تصویر آوردن دست به برای )تحلیل

است  موضوع نآ در پژوهشی جدید هایطرح تعریف از مؤثرتر و مفیدتر مراتب
 (.1387  )هومن،

 پژوهشی انجمن گالس در توسط 1976 سال در بار نخستین ل،فراتحلی اصطالح

عبارت است  دادشد. تعریفی که گالس از فراتحلیل ارائه  برده به کار آمریکا آموزشی
مطالعات مختلف به  بزرگ از نتایج آماری مربوط به ای تحلیل آماری مجموعه» از:

 (. به نوشته دارالک1389 )ایزانلو و حبیبی، «های آنهاسازی یافتههمنظور یکپارچ
به  های تحقیقات گذشتهو مرور یافته فراتحلیل روشی است برای بررسی (2000)

فردی مطالعات به چیزی که اندازه اثر نامیده  یهابا تغییر شکل داده ،روش کمی
ف اصلی در فراتحلیل شرح هاست. هدشود و بعد از آن جمع آوری و تحلیل دادهمی

 آید.این مطلب است که چرا نتایج متفاوتی از مطالعات صورت گرفته به دست می

های ذهنی گروه بسیار اندکی از آماردانان که های گذشته از مشغلهفراتحلیل در دهه
شناسی و روان ها در تعلیم و تربیتسازی و ترکیب پژوهشمشکالت یکپارچه دربارة

 سه در (. تنها21: 1387 تبدیل شده است )هومن، د به صنعت عظیم علمیکردنکار می

وجه  و رفتاری علوم پزشکی، مانند هاییحوزه در فراتحلیل بیستم، قرن پایانی دهه
 متداول ها(رشته سایر و رفتاری علوم رفتاری، طب سالمت، شناسی)روان آنها مشترک

 استفاده فراتحلیل از که تحقیقاتی انسانی و پزشکی علوم پایه، در تاکنون 1970 از .شد
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 ةو جستجوی واژ رسانیهای اطالعپایگاهاست. با مراجعه به یکی از  بسیار نمودند،
توان مشاهده های اخیر میهای صورت گرفته را در سالکثرت فراتحلیل ،فراتحلیل

که  1(ciencedirectSپایگاه )فقط در 1391آذر سال  13 کرد. برای نمونه تا تاریخ
 هب مربوط عنوان هزار 369رود، بیش از اطالعاتی به شمار می هاییکی از بانک

استفاده از فراتحلیل ر وسعت میزان نگبه دست آمد که نشا 2جستجوی کلمه فراتحلیل
ایران تحقیقات انجام شده در  در کشور های پیشین است.رکیب نتایج پژوهشت در

هنوز جایگاه الزم را پیدا و م تربیتی بسیار معدود حوزه فراتحلیل به ویژه در حیطه علو
 ،3(SID)پژوهشی ایرانی مثل  هایپایگاهاست. در جستجویی که در  نکرده

Magiran4  وIrandoc5 تعداد  1391 آذر سال 13خ صورت گرفت تا تاری
 مورد بود.  دویستهای صورت گرفته کمتر از فراتحلیل

های هماهنگ و منسجم از نتایج به یافته بییادستبا توجه به مطالب بیان شده، 
ثیرگذاری آموزش فراشناخت بر پیشرفت أانجام یافته در مورد ت مطالعات مختلف

ثیرگذاری آموزش أداری میزان تر واقعی و سطح معنااث و تعیین اندازهتحصیلی 
است با پاسخگویی به  پژوهش حاضر هدف که فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی

 شود:ر پیگیری میهای زیپرسش
های ثیرگذاری آموزش راهبردأهای انجام شده در ایران از تشآیا پژوه (1

 کند؟فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی حمایت می
ه اندازه ب و یا بزرگی گذاری آموزش فراشناخت بر پیشرفت تحصیلیمیزان اثر (2

  دست آمده از ترکیب مطالعات انجام گرفته در این مورد چقدر است؟

 
 ش انجام پژوهشرو

کوپر و هجز  باشد.با توجه به هدف پژوهش، روش انجام پژوهش فراتحلیل می
که در باال له )ئبندی مسصورت .کنندمی ( پنج مرحله را برای فراتحلیل توصیف1994)

ها و در نهایت ها، تحلیل و تفسیر دادهداده، ارزیابیهاآوری داده، جمعبه آن اشاره شد(
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(. فراتحلیل حاضر با استفاده 2010به نقل از کامیلی و همکاران، ها )یافتهمومی ع ۀارائ
 هایویژگی بهترین از رویکرد، ترکیبی از رویکرد هانتر و اسمیت انجام شده است. این

 از واقعی گیریاندازه آماری، به هایشاخص جای آزمون به هااست. آن رویکرد چند

نه  گرانآن، فراتحلیل از استفاده با که ریبی پرداختندتق گیرینمونه خطای و واریانس
 و )هانتر شد خواهند ها آگاهاختالف واقعی میزان ازبلکه  آماری هایشاخص از فقط

 الزم است (. در این رویکرد1388نقل از مطیعی لنگرودی و همکاران، 1990اشمیت، 
آوری یفیت جمعگرفتن کمطالعات مربوط به یک موضوع معین بدون در نظر ۀهم

گیری، محدودیت دامنه ، خطای اندازهگیریاثر برای خطای نمونه شوند. توزیع اندازه
اثر بر  اگر واریانس باقیمانده همچنان بزرگ باشد، اندازه .شودها اصالح میتغییر نمره

های فرعی دسته بندی و هر اساس ویژگی مطالعات از پیش انتخاب شده به مجموعه
 (.1389شود )ایزانلو و حبیبی، ه جداگانه فراتحلیل میزیر مجموع

 هادوم: جمع آوري داده ۀمرحل
مطالعاتی است که در  همۀ ،پژوهش در این تحقیق ۀجامعپژوهش:  ۀجامع (1
ثیر آن بر پیشرفت تحصیلی و یا أعنوان فراشناخت یا آموزش فراشناخت و ت باایران 
 رس بوده است.دستدر ای از آن بوده و برای محقق جنبه
هایی پژوهش ۀ همۀگیری در این پژوهش مطالعروش نمونهگیري: ( روش نمونه2

 های ورود و خروج، به فراتحلیل راه پیدا کردند.است که با توجه به مالک

 
 هاي ورود و خروج مطالعات به این پژوهشمالک( 1) جدول
 های خروجمالک های ورودمالک

ل کشور و از سال *مطالعات انجام شده در داخ
 به بعد 1379

 *مدرک کارشناسی ارشد و باالتر پژوهشگران

ا یبررسی آموزش فراشناخت بارة *مطالعات در
یکی از جوانب پیشرفت تحصیلی ) بدون در نظر 

مقطع تحصیلی  و عادی یا ناتوان بودن، گرفتن جنسیت
 آموزان(دانش

با  *مطالعاتی به صورت تجربی و شبه تجربی
 لگروه کنتر

*مطالعاتی که در آن آموزش فراشناخت 
)راهبردهای فراشناختی و خود نظارتی، خود 

 .ارزشیابی( اعمال شود

ا یبررسی آموزش فراشناخت بارة ر*مطالعاتی د
های پیشرفت تحصیلی مثل مواردی غیر از جنبه

 آوری، کنترل هیجانی باشدتاب

*مطالعاتی که به صورت همبستگی و یا بدون 
 باشد.گروه کنترل 

ثیر آموزش راهبردهای شناختی أ* مطالعاتی که ت
تحصیلی بررسی کنند.) برای را در بهبود عملکرد 

 بر درک مطلب( ثیر آموزش خالصه نویسی وأمثال ت
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 هاآوري دادهابزار جمع (3

ی هاآن داده و طیای استفاده شد ساختهها از چک لیست محققی دادهآوربرای جمع
های الزم برای محاسبه شد و هم دادهطالعات و کدگذاری درج مربوط به معرفی م

 .شدآوری کاهن از مطالعات جمع (d) اندازه اثر
 
 
 
 هاآوري داده( نحوه جمع4

 های فراشناخت،فاده از کلید واژهبا است های الزم برای فراتحلیل،برای یافتن پژوهش
های فراشناختی، آموزش دآموزش راهبر های فراشناختی، آموزش فراشناخت،راهبرد

که در  هاییپایگاهدر  به خصوصو  اطالعاتی داخلی هایپایگاهدر  اجزا فراشناخت
شوند جستجو های اصلی جستجوی مقاالت محسوب میعلوم تربیتی به عنوان پایگاه

آمد. همچنین با  دسته ب مقاله هفتاد( تعداد  13/9/91صورت گرفت که تا تاریخ )
 و مرکز مدارک علمی ایرانتهران و  هشکده سازمان آموزش و پرورشمراجعه به پژو

با مطالعه و بررسی  .دست آمده ( سند دیگر ب23ها، تعداد )جستجو در این مکان
سند از  هفتاز اسناد الکترونیکی و تعداد  سند 22های مذکور در نهایت تعدادسند

ن و استان اردبیل، در مطالعات موجود در پژوهشکده سازمان آموزش و پرورش تهرا
برای  ،ورود و خروج تحقیقات ةهای تعریف شدمطالعه با توجه به مالک 29مجموع 

 انجام فراتحلیل انتخاب شدند. 
 هاارزیابی داده ةمرحله سوم( شیو

چک با الزم برای تعیین اندازه اثر هر یک از مطالعات و فرضیات مرتبط،  یهاداده
 برایموردنظر  یهااستخراج شد و وزن دهی دادهلیست محقق ساخته از مطالعات 

انجام فراتحلیل با در نظر گرفتن واریانس مطالعات و اندازه نمونه هر مطالعه، توسط 
 صورت گرفت.  1نرم افزار جامع فراتحلیل

 ها مرحله چهارم( تحلیل داده
ار دست آمده با نسخه دوم نرم افزار جامع فراتحلیل مورد تحلیل قره های بداده

در  .است( dة )این پژوهش اندازه اثر از خانوادگرفت. اندازه اثر مورد استفاده در 
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( 1987گز)ده( g)(، 1977کاهن ) (d) مشابه یعنی اًسه عنصر مهم و نسبت( dة )خانواد
تر دها پر کاربراز بقیه اندازه اثرکاهن  (d) و دلتای گالس وجود دارد. با توجه به اینکه

کاهن استفاده شده است. در این پژوهش هر دو مدل ( d) ش نیز ازاست در این پژوه
هایی است تا تفاوت فراتحلیل یعنی مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی ارائه شده

ها از اثر تفسیر اندازه برای شود. همچنین مالحظه به طور عینیشد  که به آنها اشاره
 نیمتا  2/0 های بینر آن اندازه اثرود که دشجدول پیشنهادی کاهن استفاده می

 شود.بزرگ تفسیر می 8/0تر از متوسط و بزرگ0/ 8تا نیم  کوچک، بین
 ۀمجموع در پاسخ به این سوال که آیا ترکیب ها:مرحله پنجم( ارائه عمومی یافته

ثیر فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی از این رابطه أتربارة های انجام شده دپژوهش
آوری شده با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل های جمعداده ؟یا نه کندحمایت می

 .شدارائه  (2ة )جدول شمار درها ترکیب شد و داده
 

 هاي فراتحلیلیافته ۀخالص (2)جدول 
 مقدار

z 

اندازه 

 اثر

مقدار  رج نام پژوهشگران
z 

اندازه 

 اثر

 رج نام پژوهشگران

 1 (1381) کارشکی 32/1 65/4 23 (1389) قلتاش و همکاران 60/0 96/1
 دهقانی و همکاران 84/1 46/3

(1386) 

 2 (1381) پاکدامن ساوجی 43/1 95/4 24

صفری و مرزوقی  991/0 58/6 25 یار محمدیان و اصلی آزاد 81/1 17/4

(1388) 

3 

صفری و مرزوقی  98/0 05/5 26 (1389) فرخی 95/3 29/8

(1388) 

4 

اصلی آزاد و  76/1 10/4

 (1390رمحمدیان)یا

صفری و مرزوقی  67/0 45/3 27

(1388) 

5 

غباری بناب و  84/4 69/6

 (1391همکاران)

عطار خامنه و  57/0 11/2 28

 (1388سیف)

6 

غباری بناب و  05/2 75/6

 (1387راقبییان)

 7 (1389زارع و همکاران ) 59/0 24/2 29

سیف و مصر  89/0 31/3

 (1380آبادی)

 8 (1389همکاران )زارع و  56/0 15/1 30

سیف و مصر  13/1 06/4

 (1380آبادی)

خدامی و همکاران  55/3 95/4 31

(1388) 

9 

سیف و مصر  67/1 59/5

 (1380آبادی)

احمدی و اعتمادی  51/1 15/8 32

(1389) 

10 

سیف و مصر  76/0 85/2

 (1380آبادی)

 11 (1384جباری ) 35/2 72/5 33

 12 (1391) محمدی 59/0 24/2 34 (1383) تمدنی 27/1 10/4

 13 (1391) محمدی 56/0 15/2 35 (1383) تمدنی 40/2 08/7

سراج خرمی و  89/0 15/4 36 (1383) تمدنی 74/1 78/7

 (1389همکاران)

14 

سراج خرمی و  63/0 16/2 37 (1398) احمد پور کیوانی 06/1 99/2

 (1389همکاران)

15 

سراج خرمی و  25/1 86/3 38 (1380) یوسفی طباطبایی 22/3 21/5

 (1389همکاران)

16 

گلپرور و  18/2 87/3 39 (1379بشاورد) 24/2 55/5

 (1388همکاران)

17 
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 قدیری جعفر بیگلو 72/0 48/2

(1385) 

 18 (1383) احدی و یعقوبی 81/3 09/9 40

 19 (1383) احدی و یعقوبی 39/4 72/6 41 (1379) کیا دربند سری 10/3 72/5

 20 (1383) احدی و یعقوبی 33/3 10/6 42 (1380) رحیم پور 09/1 94/3

عابدی و  75/0 62/1 ترکیب نتایج در مدل ثابت 23/1 31/27

 (1390همکاران)

21 

مشکوه و فیروزی  87/0 22/3 ترکیب نتایج در مدل تصادفی 56/1 61/12

 (1388نصیر)

22 

 
بت برابر با در مدل اثرات ثا مطالعات باال Zآنچه که مشهود است ترکیب مقادیر 

Z=27.31 باشد که از میزانمی Z و با توجه به اینکه مقدار  استتر جدول بزرگ
P<0.001 که بود فراتحلیل مدل اثرات ثابت این  در پاسخ سوال اول ینااست، بنابر

بهبود عملکرد  های فراشناختی باعثفراشناخت و راهبرد آموزش مجموع، در
در مدل اثرات  مطالعات باال Zن ترکیب مقادیر شود. همچنیآموزان میتحصیلی دانش

تر بود و با توجه به جدول بزرگ Z باشد که از میزانمی Z=12.61برابر با  تصادفی
بنابراین پاسخ سوال اول در فراتحلیل مدل اثرات  ،است P<0.001اینکه مقدار 

 هایآموزش فراشناخت و راهبرد ،ر مجموعشود که دتصادفی نیز این چنین می
میزان  شود. در مجموعآموزان میفراشناختی باعث بهبود عملکرد تحصیلی دانش

دست آمده از ه ب )بزرگی اندازه اثر آموزش فراشناخت بر پیشرفت تحصیلیگذاری اثر
شود در مدل ثابت مشاهده می (2در جدول ) ترکیب مطالعات انجام گرفته( چنانچه

آموزش فراشناخت میانگین عملکرد گروه یعنی  .بود 23/1برای این مطالعات برابر 
روه کنترلی که از این آموزش انحراف معیارنسبت به گ 23/1آزمایش را به میزان 

مند نبودند، بهبود بخشیده است و با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کاهن بهره
(8/0ES> شدت ضریب اثر بزرگ است. همچنین )  میانگین اندازه اثرات در مدل

بود که بیانگر این نکته است که آموزش  56/1برای این مطالعات برابر  تصادفی
انحراف معیارنسبت به  56/1فراشناخت میانگین عملکرد گروه آزمایش را به میزان 

ه به گروه کنترلی که از این آموزش بهره مند نبودند، بهبود بخشیده است و با توج
 یب اثر بزرگ است. شدت ضر( ES  >8/0) جدول تفسیر اندازه اثر کاهن

 
 ارزیابی در مورد تورش انتشار 

های بخشی از هر فراتحلیل ارزیابی سوگیری انتشار است که ناشی از انتشار پژوهش
های چاپ نشده )غیر معنادار( و انواع چاپ شده )معنادار( و عدم انتشار پژوهش
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 ،نتخاب و حذف مطالعاتهای اباشد. هر فراتحلیلی فی نفسه به سبب مالکخطاها می
یری انتشار ابزاری ترسیمی برای بررسی سوگ ،نمودار قیفی .مقداری سوگیری دارد

ندازه اثرات و محور عمودی آن شامل خطای استاندارد اندازه ااست که محور افقی آن 
در زیر نمودار قیفی برای ارزیابی سوگیری انتشار مطالعات مورد  .باشداثرات می

 .ارائه شده است (1ة )حلیل حاضر در نمودار شماربررسی در فرات

 
 ( سوگیري انتشار1نمودار )

 
از لحاظ تفسیری در نمودارهای قیفی شکل، مطالعاتی که خطای استاندارد پایین 

. اما هر چه مطالعات به ندارندگردند، سوگیری انتشار دارند و در باالی قیف جمع می
سوگیری شود و زیاد میاستاندارد آنها شوند، خطای سمت پایین قیف کشیده می

مطالعات مورد استفاده در پژوهش  2با توجه به نمودار  .یابدانتشار آنها افزایش می
 .داشتندحاضر، در حد متوسط سوگیری انتشار 

 
 (NSF) 1 برآورد تعداد ناکامل بی خطر

ند میزان تواهای باال میهمچنین برآورد مقدار ناکامل بی خطر برای ترکیب پژوهش
، مشخص کند. تعداد ناکامل بی راهای فراتحلیل در مورد یافتهمورد انتظار  اطمینان

که اگر به  است داریو غیر معنی انتشار نیافته خطر بیانگر تعداد مطالعات فرضی
شود. اگر ها میداری کل پژوهشهای ترکیب شده اضافه شود باعث عدم معنیپژوهش

تعداد کمی مطالعه با نتایج مغایر به  هرگاهر آن است که این عدد کوچک باشد بیانگ
از  ،شودها میپژوهش داری ترکیبباعث عدم معنی ،مجموع مطالعات اضافه شود

اما اگر این عدد بزرگ باشد  باید در به کار بردن نتایج فراتحلیل احتیاط کرد. رواین
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ید تعداد زیادی پژوهش با هاپژوهش ترکیب داریمعنی گر آن است که برای عدمنشان
وجود تعداد زیاد پژوهش انتشار نیافته  دار انتشار نیافته وجود داشته باشد وغیر معنی

نتایج حاصل از فراتحلیل را با اطمینان بیشتری به کار برد. تعداد  توانبعید است و می
  ارائه شده است. (3ة )خطر برای ترکیب مطالعات ذکر شده در جدول شمارناکامل بی

 
 برآورد تعداد ناکامل بی خطر (3)جدول 

ترکیب  zمقدار 
 مطالعاتبدون وزن 

 سطح معنی
 داري

 95بحرانی  zمقدار 
 درصد

مقدار 
 آلفا

تعداد
NFS 

538/29 0001/0 96/1 05/0 9498 

 
 عدد مطالعه انتشار نیافته 9498تعداد ناکامل بی خطر برای این فراتحلیل برابر با  

دار انتشار نیافته مطالعه غیر معنی 9498ه این معنی که باید تعداد ب .دار استغیر معنی
ثیرگذاری آموزش فراشناخت بر پیشرفت أداشته باشد تا در مجموع میزان ت وجود

و با این تفاسیر  رسدخیلی بعید به نظر می لهئکه این مس کندمعنی بیتحصیلی را 
ون نگرانی از مطالعات اطمینان و بد از این فراتحلیل بادست آمده ه توان از نتایج بمی

 دار چاپ نشده استفاده کرد.غیر معنی
 

 1بررسی میزان ناهمگونی
که با  میزان همگونی اندازه اثرات است ،یکی دیگر از مسائل مورد توجه در فراتحلیل

داری عدم معنی. گیرداهمگونی مورد بررسی قرار مییا مقدار ن (Q) استفاده از مقدار
است و بر این داللت  همگونی اندازه اثرات مورد بررسی ةنشان دهندونی میزان همگ

و پراکندگی  شتهوجود ندا، بگذارد های دیگری که بر متغیر وابسته اثرکند که متغیرمی
ر داری مقدامعنی ولی. گیری استشی از خطای نمونهاثر مطالعات فقط نا بین اندازه

(Q )های دیگری نیز کند که متغیراین داللت میناهمگونی است و بر ة دهندنشان
مطالعات  و پراکندگی بین اندازه اثر اندگذاشتهکه بر متغیر وابسته اثر  اندشتهوجود دا

گیری نیست. اگر میزان ناهمگونی زیاد باشد بهتر است با فقط ناشی از خطای نمونه
یزان شخص شود. مها مناهمگونی ،اثرات و ترکیب هر دسته عامل ةبندی اندازدسته
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ارائه شده ( 4ة )در این فراتحلیل در جدول شمار یناهمگونی مطالعات مورد بررس
 است.

 
 
 
 

 میزان ناهمگونی مطالعات مورد بررسی  (4) جدول
 تفسیر سطح معنی داري درجه آزادي Qمقدار 

284.074 41 0001/0 
اندازه به معنی ناهمگونی  Qداری آزمونمعنی

 استاثرات 

 
 41و این مقدار با درجه آزادی  زیاد است (Qر )که مقدا شود کهده میمشاه 
در نتیجه  و بودند ناهمگون که اندازه اثراتتأیید کننده آن است دار است و معنی
و پراکندگی بین  گذاشتندکه بر متغیر وابسته اثر  اندشتههای دیگری نیز وجود دامتغیر

برای کاهش این  .نبوده استنمونه گیری اندازه اثر مطالعات فقط ناشی از خطای 
 فراتحلیل بندی شدند و برای هر طبقه به صورت جداگانهاثرات طبقه ناهمگونی اندازه

آموزش های سرآموز، دکننده جنسیت دانشتعدیل هایثیر متغیرأشد و ت انجام
یا  ابتدایی، راهنمایی و) خواندن(، مقطع تحصیلی یا مهارت شده )ریاضیداده

یادگیری( بررسی شد که در مقاله  )عادی و ناتوان آموزاندبیرستان( و نوع دانش
 شد. ارائه خواهد ،کننده در فراتحلیلدیگری با عنوان معرفی متغیرهای تعدیل

  
 گیريبحث و نتیجه

دست آمده ه پژوهش ب 29از  فرضیه حاصل 42ترکیب  نتایج فراتحلیل حاضر که از
ثیرگذاری آموزش فراشناخت أوع تحقیقات انجام شده از تدر مجماست نشان داد که 

ثیر آموزش فراشناخت بر پیشرفت أکنند و میزان تحمایت می بر پیشرفت تحصیلی
آموزش فراشناخت باعث  بیان دیگربه  .دار استتحصیلی در ترکیب مطالعات معنی

(؛ 1985 ل،های )فالوشود که نتایج این پژوهش با یافتهافزایش پیشرفت تحصیلی می
 ،)لوینگستون ؛(1990پونز،-)زیمرنمن و مارتینز (؛1992 (؛ )اسوانسون،1998 )کلین،
، (، )زیمرمن و شانگ1985 )استنبرگ، (،1999، کوکینگ و )برانسفورد، براون (1996
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؛ (2002 (، )مکمان،2002 ،؛ )بکمان(2001 گارت،(؛ )دی2001 )هارتمن، (،1998
 (؛ )توماس،2006؛ )اسالوین، (2005 ر مککلور،(؛ )فستکو2005 یرادی،)اگوست

(؛ )سوندری و 2007 (؛ )هودسون،2008 (، )نوس،2008 )آرتینو، (؛2007(؛ )فو، 2003
 (؛ )کابرمن و دوری،2006 ،(؛ ) مارتینز2010 ؛ )کومین و رحمان،(2004کیتزانتاز، 

تعداد  ( و2007 ،)آلونسو و وویدس ؛(2006)کاریگان، ؛ (2008  ،؛ ) مورتن(2008
( 1993، های )مک کرومیدو فقط با یافته از مطالعات دیگر همخوانی دارد زیاد دیگری

ثیرگذاری آموزش فراشناخت أدر مورد تشده مغایر است. نتیجه ترکیب مطالعات انجام 
مطابق با انتظاری بود که قبل از انجام پژوهش و با مطالعه پیشینه  ،بر پیشرفت تحصیلی

لعات انجام گرفته در خارج از کشور، ایجاد شده بود. آنچه به پژوهش در مورد مطا
های شناختی هر فرد مانند هر رسد این است که سازمان ذهن و توانایینظر می

رسد. وری بیشتری مینظارت و ارزشیابی مناسب به بهره ریزی،سازمانی با برنامه
د و هر رراد را برعهده داازمان شناختی افمدیریت س ،های فراشناختی در افرادتوانایی

تر باشد، نظام شناختی کارایی بیشتری های فراشناختی بیشتر و کاملاندازه توانایی
آموزش فراشناخت با افزایش کنترل و مدیریت و نظارت فرد بر نظام  خواهد داشت.

وری بیشتر فرد از توانایی شناختی و قدرت ذهنی خویش شناختی خود باعث بهره
پیشرفت تحصیلی فرد نیز بهبود  ،با افزایش توانایی شناختی نبال آندشود و به می
 به را فراشناخت ( مفهوم2000هاسکین ) شود.و عملکرد تحصیلی او بهتر می یابدمی

 طور که رایانهمعتقد است همان دهد ومی اطالعات ارتباط پردازش یادگیری هاینظریه

شناخت فرد نیز با  ،کندمی استفاده آن از و دریافت را یا کد، دانش الگوریتمبا 
 ین به اعتقاد او، درنکند. همچو تحلیل می دانش را دریافت ،هاها و حلقهالگوریتم

 ریشتبی )لوپ( هایحلقه و اطالعات با هاییالگوریتم ترهاکودکان، بزرگ با مقایسه

 الگوریتم ناییپیچیدگی و توا به او، فراشناخت در ساختار شناختی افراد، نظر . ازدارند

به شود )هدف می به یابیدست و مشکل حل ظرفیت افزایش به منجر این و افزایدمی
 (.1387، منشنقل از زاهدی ودری

دست آمده در مدل ثابت و مدل تصادفی برای این ه میانگین اندازه اثرات ب 
 ثراندازه ا مطالعات با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کاهن بزرگ است. بزرگی

حاصل در اثر آموزش فراشناخت است.  تحصیلی هایر محسوس بودن پیشرفتگنشان
هایی باشد که بتوان با آموزش آن پیشرفت لفهؤشاید فراشناخت یکی از معدود م

ید این ؤتحصیلی را به این میزان بهبود بخشید. همچنین بزرگی اندازه اثر حاصل م
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تا چه  است هبه نسبت کم هزین ینکته نیز است که آموزش فراشناخت که آموزش
بزرگی خیلی . آموزان از لحاظ پیشرفت تحصیلی مفید باشدتواند برای دانشمیزان می

دست آمده از ه توان از نتایج بمی بیانگر این نکته است که ،خطرزیاد عدد ناکامل بی
ستفاده دار چاپ نشده ااین فراتحلیل با اطمینان و بدون نگرانی از مطالعات غیر معنی

 کرد. 
نتایج تجزیه و تحلیل  کنند کهپژوهشگران در پایان به محققان پیشنهاد می 

ها داری به کار رفته برای آزمونطور کامل و همراه با سطح معنیی خود را بههافرضیه
در صورت یافتن رابطه  .ها ذکر نمایند و فقط به ذکر نتایج کلی اکتفا نکننددر پژوهش

اثر آنها را نیز محاسبه و در نتایج تحقیق خود ذکر  رد بررسی، اندازهبین متغیرهای مو
های آماری مختلف بپردازند تا قادر به استفاده از به مطالعه دقیق روش .کنند

باشند. متأسفانه  های گردآوری شدهترین روش آماری در تجزیه و تحلیل دادهمناسب
اشته شدند، به دلیل استفاده از روش هایی که از فراتحلیل کنار گذبسیاری از پژوهش

از ها در پژوهش خود برای گردآوری داده .است آماری نادرست در آنها بوده
بهره بگیرند که از روایی و پایایی برخوردار هستند و مقدار آنها را نیز در ابزارهایی 

کنند و از  داری را در تحقیقات خود رعایتاصل امانت .گزارش خود ذکر کنند
تحقیقات دیگران جداً خودداری کنند. در فراتحلیل حاضر، مشاهده شد از  نوشترو

شده و فقط عنوان آن  رونویسیاز روی تحقیق دیگر  که تعدادی از تحقیقات دقیقاً
 تغییر یافته است.

کند با توجه به اهمیت همچنین پژوهشگر به سازمان آموزش و پرورش پیشنهاد می
 هایی برای معلمان،ها و کارگاهبا برگزاری دوره ،شناختزیاد فراشناخت و آموزش فرا

و توانایی تدریس فراشناخت را در معلمان عزیز این مرز و بوم  های فراشناختیمهارت
بیشتر به  های جدیدلیف کتابأدر ت لیف کتب درسی،أهمچنین گروه ت .بهبود بخشند

 هایکتابرا وارد  هاییهای فراشناختی بپردازند و همچنین درسفراشناخت و مهارت
 درسی نمایند که به آموزش مستقیم فراشناخت اختصاص یابد.
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 منابع
 سواد بر یفراشناخت آموزش ریثأت نییتع(. 1389) مهناز ،یاعتماد و نهیام ،یاحمد –

 (.3) 3 ،یآموزش تیریمد قاتیتحق. دختر آموزاندانش خواندن
فراتحلیل در تحقیقات علوم  (. کاربرد1389حبیبی، مجتبی ) و ایزانلو، بالل –

تحقیقات علوم اجتماعی و رفتاری: مروری بر مزایا، تنگناها و روش شناسی. 
  (.1) 9، رفتاری

(. تأثیر راهبردهای فراشناختی یادگیری 1387منش، پرستو )دری و زاهدی، کیوان –
 ۀپژوهشنامبر موفقیت تحصیلی دانشجویان زبان انگلیسی در آموزش از راه دور. 

 .58، م انسانیعلو
(. نقش فراشناخت در فرآیند یادگیری. 1389محتشمی، رضا ) و صادقی، زینب –

  (.4) 3، راهبردهای آموزش ۀفصلنام
های های مربوط به اثربخشی آموزشیافته (. فراتحلیل1392) صالحی، منیره –

. راهبردهای شناختی در یادگیری ۀدو فصلنامفراشناختی بر عملکردهای تحصیلی. 
1 (1) :75 – 86. 
(. آموزش 1389عابدی، احمد ) و دار، محمدجوادصباغیان، سمیه؛ لیاقت –

اولین متوسطه.  ةآموزان در دورراهبردهای فراشناختی در یادگیری بهتر دانش
 .1404همایش ملی آموزش در ایران

(. مطالعه راهبرد فراشناخت و ادراک 1382اهلل )فرزاد، ولی و صالحی، رضا –
 (..3) 27 ، شناسیروان ۀ. مجلکرد یادگیری زبان انگلیسییادگیری با عمل

ای راهبردهای فراشناختی وضعیتی با . بررسی مقایسه(1380) عربان، شجاع –
. ق دبیرستانی در درس ریاضیآموزان موفق و ناموفعملکرد تحصیلی دانش

 .شناسیعلوم تربیتی و روان ةکارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکد ۀنامپایان
 یفراشناخت یراهبردها آموزش ریثأت(. 1388) راکبیعل ف،یس و فاطمه خامنه، عطار –

 .9 ،یتیترب یشناسروان مطالعات ۀپژوهشنام. یلیتحص شرفتیپ و زشیانگ بر
  . رشدانتشارات : ، تهرانترجمه فرهاد ماهر ؛رشد شناختی(. 1377) .اچ .ول، جیفال –
 آموزاندانش به خواندن موزشآ و (. فراشناخت1385فوالدچنگ، محبوبه ) –

 . اییابتد دوره درسی هایبرنامه در نوآوری همایشدبستانی. 
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(. بررسی 1386البرزی، شهال ) و فوالدچنگ، محبوبه؛ رضویه، اصغر؛ خیر، محمد –
علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه  ۀمجله. ئلثیر پردازش فراشناختی بر حل مسأت

 (.3) 26، شیراز
فراتحلیل (. 1388زاده، علی )مقدمو  ده طیبه؛ یعقوبی، نرگسمطیعی لنگرودی، سی –

افت تحصیلی فرزندان شاهد در بنیاد شهید و امور ة تحقیقات انجام شده در حوز
 .های آموزشیپژوهش در نظام .1385تا  1373های ایثارگران طی سال

یش تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزا(. 1384ملکی، بهرام ) –
  .(3) 7، های علوم شناختیتازه. یادگیری و یادداری متون درسی مختلف

یر أثت(. 1390نیا، لیال )پاک و زاده، حسین؛ صفری، یحیی؛ نادی، محمدعلیمهدی –
آموزان افزار آموزشی طراحی شده بر مبنای فراشناخت بر خود راهبری دانشنرم
  .(4) 8. ریزی درسیامهپژوهش در برن. پنجم ابتدایی شهر کرمانشاه ۀپای
: تهران راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی.(. 1387هومن، حیدرعلی ) –
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 پیوست
 منابع مورد استفاده در فراتحلیل

له و فراشناخت ئثیر دو روش تدریس حل مسأت(. 1389اهلل )فضلاحمدپور کیوانی،  –
آموزان دختر سال اول دبیرستان در درس بر پیشرفت تحصیلی و خودپنداره دانش

 ۀنامپایان .1388-89شهرستان رودسر در سال تحصیلی  ۀمتوسط ة( دور1ریاضی )
  .واحد تنکابن کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی

ثیر آموزش فراشناختی بر سواد خواندن أ(. تعیین ت1389اعتمادی، مهناز. ) و نهاحمدی، امی –
 . (3) 3، پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -علمی ۀاملنفصآموزان دختر. دانش

فراشناختی بر  و ثیر آموزش راهبردهای شناختیأت(. 1379بشاورد، سیمین ) –
کارشناسی  ۀنامن. پایاذهنی ةآموزان عقب مانده ریاضی دانشئلعملکرد حل مس

 .شناسی و علوم تربیتیروان ةدانشکد ،ارشد، دانشگاه تهران
یر آموزش راهبردهای فراشناختی در أث(. ت1381) پاکدامن ساوجی، آذر –

 . 15، تربیت استثنائی و تعلیم ۀمجلآموزان دچار مشکل درک خواندن. دانش
شناختی و فراشناختی در  ثیر آموزش راهبردهایأبررسی ت(. 1383تمدنی، فرحناز ) –

 ۀکارشناسی ارشد رشت ۀنامن. پایایادگیری و پیشرفت تحصیلی هنرجویان هنرستان
  .واحد تهران مرکزی شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمیروان

ثیر آموزش فراشناخت خواندن با روش یادگیری أ(. ت1384جباری، سوسن ) –
علوم  ۀمجلزان دیر آموز. آمو( بر میزان درک مطلب دانشCIRCمشارکتی )

 . (4) 22، اجتماعی و انسانی
(. تأثیر آموزش حافظۀ فعال 1388) پور، حمیدآتش و خدامی، نغمه؛ عابدی، احمد –

آموزان دختر ناتوان در یادگیری ریاضی. و فراشناخت بر عملکرد تحصیلی دانش
 .(1) 12، شناسی کاربردیدانش و پژوهش در روان

ثیرگذاری أت ۀ(. مقایس1386) مولوی، حسین و ی، شعلهدهقانی، مرضیه؛ امیر –
ی بر درک مطلب اسناد و ادی و آموزش راهبردهای فراشناختیآموزش اسن

 . (4) 7، کودکان استثنایی ۀپژوهش در حیطخوان دختر. آموزان نارسادانش
بررسی نقش آموزش اجزا دانش فراشناخت در حل (. 1380) پور، شکوفهرحیم –

 شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز. کارشناسی ارشد رشته روان ۀنامایان. پمسائل ریاضی
ثیر آموزش فراشناخت در أ(. ت1389) محمدی احمدآبادی، ناصر و زارع، حسین –

 -161(: 3) 2. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی آموزان.ل ریاضی دانشئحل مسا
176. 
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 رشتی، سارا و دوست، عصمتسراج خرمی، ناصر؛ برومندنسب، مسعود؛ یگانه –
های فراشناختی بر عملکرد تحصیلی درس ریاضی ثیر آموزشأ(. ت1389)

 . شناسینهای نو در روایافتهآموزان مقطع راهنمایی. دانش
(. اثربخشی آموزش راهبردهای 1380) ، جوادمصرآبادی واکبر سیف، علی –

مطلب در و درک یادداری  ،یادگیری )شناختی و فراشناختی ( بر سرعت خواندن
شناسی تربیتی، دانشگاه عالمه کارشناسی ارشد روان ۀناممتون مختلف. پایان

 طباطبایی.
ثیر أتجربی بررسی میزان ت ۀ(. مطالع1388) الهمرزوقی، رحمت و صفری، یحیی –

های فراشناختی ختی بر عملکرد تحصیلی و آگاهیافراشن ةآموزش به شیو
پژوهشی –علمی ۀدو ماهنامراهنمایی.  ةدرسی علوم دور ۀآموزان در برنامدانش

 . (29) 6، دانشور رفتار
 گلشنی، فرشته و آبادی، مریم؛ شوشتری، مژگانعابدی، احمد؛ قادری نجف –

فراشناخت پانورا و فیلیپو بر عملکرد حل ۀ ثیرگذاری آموزش برنامأ(. ت1390)
اضی. آموزان با نارسایی ویژه در ریه و دانش و مهارت فراشناخت دانشئلمس

  (.5) 2، شناسی افراد استثناییروان ۀفصلنام
ثیر آموزش راهبردهای فراشناختی أ(. ت1388) اکبرسیف، علی و عطار خامنه، فاطمه –

  .9، شناسی تربیتیمطالعات روان ۀپژوهشنامبر انگیزش و پیشرفت تحصیلی. 
زادی، پیر و ، سعید؛ بخشی، جعفرزادهغباری بناب، باقر؛ افروز، غالمعلی؛ حسن –

(. تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی فعال تفکرمدارانه و خود 1391حجت )
 1، های یادگیریناتوانیآموزان با مشکالت خواندن. نظارتی بر درک مطلب دانش

(2) . 
ثیر آموزش دو راهبرد فراشناختی أ(. ت1378راقبیان، رویا. ) و غباری بناب، باقر –

SQP4R دوم  ۀآموزان پسر پایخواندن دانش بر درک مطلب ،و خود نظارتی
 . (4) 38، شناسی و علوم تربیتینروا ۀمجلراهنمایی. 

ثیرگذاری آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر أ(. ت1389) فرخی، نورعلی –
آموزش و پرورش  11 ۀدوم راهنمایی منطق ۀآموزان پسر پایدرک مطلب دانش

 .18، شناسی تربیتیروان ۀفصلنامتهران. 
موزش راهبردهای یادگیری و آثیرگذاری أت(. 1385) قدیری جعفربیگلو، فرشاد –

کارشناسی  ۀنام. پایانمطالعه )فراشناختی( بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی
شناسی و علوم روان ةارشد رشته مشاور مدرسه، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکد

  .تربیتی
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 آموزش (. تأثیر1389) برزگر، محسن و انژاد، احمدرضقلتاش، عباس؛ اوجی –

 پنجمۀ پای آموزان پسردانش خالقیت و تحصیلی عملکرد بر شناخت فرا راهبردهای

  (.4) 1تنکابن،  واحد اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی شناسیروان ۀفصلنامابتدایی. 

تی بر درک مطلب ثیر آموزش راهبردهای فراشناخأ(. ت1381) کارشکی، حسین –
  (.1) 6، یشناسروان ۀمجلوزان. آمدانش

ثیر تلفیق دو روش فراشناختی خودآموزی أبررسی ت(. 1379) کیادربندسری، محمد –
آموزان نارساخوان پایه چهارم و تدریس دوجانبه بر مهارت درک خواندن دانش

 ۀکارشناسی ارشد، رشت ۀنام. پایان1378-79 ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی
ة دانشکد ،واحد تهران مرکزی استثنایی، دانشگاه آزاد اسالمی شناسی کودکانروان
 شناسی و علوم اجتماعی. روان

 (. اثربخشی1388) فتحی آذر، اسکندرو  محمودنسب، میرپرور، فرشته؛ میرگل –

 پایۀ پسر آموزاندانش ریاضی مسئله حل عملکرد بر توجه خود نظارتی آموزش

  . (3) 4 کاربردی شناسیروان ۀفصلنام .ریاضی ناتوانی دچار ابتدایی چهارم
 راهکاری ارزشیابی (. خود1388) نصیری فیروز، علیرضا و مشکوه، مریم –

 فناوری پژوهشی علمی ۀنشریموزان. آگرامری زبان دانش بردن باال در فراشناختی

  (.1) 4، آموزش
(. اثر آموزش فراشناخت و روابط فضایی 1390) آزاد، مسلم و یارمحمدیان، احمد –

ناسی شنروا ۀمجلبر عملکرد ریاضی کودکان دچار ناتوانی یادگیری ریاضی. 
 . (2) 4، بالینی

 بهبود بر فراشناخت آموزش (. اثربخشی1390) آزاد، مسلم و یارمحمدیان، احمد –

وم های علتازه ۀفصلنامیادگیری ریاضی.  ناتوانی با کودکان ریاضی عملکرد
 . (1) 14، شناختی

 بر فراشناختی هبردهای ر آموزش (. تأثیر1383) احدی، حسن و یعقوبی، ابوالقاسم –

 ابتدایی پنجم و چهارم ۀپسر پای نارساخوان آموزاندانش خواندن عملکرد بهبود

 (.1) 1 ، شناختینروا مطالعاتهمدان.  شهر
موزش راهبردهای شناختی ثیر آأ(. بررسی ت1380) الساداتطبایی، فخریوسفی طبا –

نامه . پایانآموزان حساب نارساله دانشئو فراشناختی بر بهبود عملکرد حل مس
  .رشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزیک
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