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پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع برای برسی راهبردهای شناختی وفراشناختی 

 متوسطه شهراوز

 شکوفه زارع1, سیدعلی نقی شریفی2، محمد تقی حسینی3, فرهاد پیرزاد4

فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی اوز – 1  

Email:sh_kopol@yahoo.com 

شورای اسالمی استان فارسعضو  -2  

Email:seyed.sharifi@yahoo.com 

استاد دانشگاه و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی–3  

Email: hoseniy3102@yahoo.com 

و فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت دولتیدانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر لنگه -4   

Email: farhad.p59@gmail.com 

 

 چکیده:

برای از راهبردها کدامیك  این است که  استفاده از راهبردهای فراشناختی و راهبردهای شناختی حاضر پژوهش اصلیهدف  

در این پژوهش .  بهتر است و اینكه کدامیك معیار بهتری برای پیشرفت تحصیلی است اوزآموزان شهرستان پیشرفت تحصیلی دانش

آنجایی که طیف وسیعی از جمعیت میباشد.از  در استفاده از راهبردهاشهر اوز آموزان روستایی آموزان شهری با دانشمقایسه دانش

دهند و در این راستا مشكالت آموزش و نحوه استفاده از راهبردهای متنوع آموزش در امر تدریس آموزان تشكیل میکشورمان را دانش

ها و راهبردهای مختلف در امر آموزش صورت گیرد تا رسد که تحقیقات در مورد تاثیر بكارگیری روشوجود دارد،  ضروری بنظر می

. آنچه در این جا اهمیت دارد اظهارات ضد و نقیض طرفداران و منتقدان راهبردهای فراشناختی در زمینه کیفیت آموزش ارتقاء یابد

بینی پیشرفت تحصیلی است لذا پژوهش حاضر در راستای همین تحقیقات به بررسی تاثیر راهبردهای توانایی این مفهوم در پیش

م از آنها در موفقیت تحصیلی أاز این راهبردها در مقایسه با استفاده غیر توشناختی و راهبردهای فراشناختی و همچنین استفاده توأم 

 باشد. می اوزآموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهر و روستاهای دانش

،پیشرفت تحصیلی ،  راهبردهای شناختی : راهبردهای فرا شناختی ، کلمات کلیدی  

 : مقدمه
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واحدی نیست. بلكه تقریباً همه  و آموزان است. اما یادگیری موضوع مشخصکمك به ارتقاء سطح یادگیری دانش ,هدف از آموزش

های مختلف درسی و غیردرسی گیرد. ما موضوعمان سرچشمه میدهیم از تجارب یادگیریهایی که ما در طول زندگی انجام میفعالیت

گیریم. تهیه گیریم. عالوه بر این ما عواطف مختلف را نیز یاد میمعاشرت را یاد میمانند ریاضی، ادبیات، هنر، علوم دینی و طرز 

گیرد بسیار مفصل و شاید غیرممكن است. اما به طور کلی در مورد راهبردهای فهرست کاملی از آنچه که انسان در طول زندگی یاد می

های اخیر شاهد پیشرفت برد فراشناختی تأکید شده است. در سالمختلف یادگیری به دو نوع از راهبردها یعنی راهبرد شناختی و راه

 (. 1331ایم )سیف عظیم روانشناسی پرورشی به سوی کشف این راهبردها یعنی راههای یاد گرفتن و مطالعه کردن بوده

وده است در مورد در مورد تأثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی تحقیقات گوناگونی صورت گرفته است و سعی بر آن بهمچنین 

پذیر گردد. نخستین تری امكاناهمیت و تأثیر هرکدام از راهبردها اطالعات الزم به معلمان ارائه شود تا نحوه یادگیری به نحوه مطلوب

 ( مفهوم فراشناخت )دانستن درباره دانستن( را در یك رشته آزمایشی که با میمونها انجام داد مطرح ساخت. 1141بار هارلو )

 تحقیق : روش

از  ,آموزان نسبت به بعضی دیگرسالهاست که روانشناسان تربیتی درصدد پاسخ دادن به این سؤاالت هستند که چرا بعضی دانش

زند؟ برای پاسخ دادن به این سؤاالت بررسی عواملی که تصور ترند؟ چه چیزی این تفاوتها را رقم مینظر پیشرفت تحصیلی موفق

 می یابد.کنند ضرورت ا تبیین میشود موقعیت تحصیلی رمی

بینی موفقیت و کامیابی تنها استفاده از راهبردهای شناختی نیست. بسیاری از به مرور زمان روشن شده که کلید تبیین و پیش

گر با آموزان دیشناختی مشكالت زیادی در فراگیری مطالب درسی دارند، در حالی که دانش های آموزان با استفاده از راهبردیدانش

اند، و چه بسا افرادی را بشناسیم که با استفاده از تاکید زیادتر روی راهبردهای فراشناختی موفقیت تحصیلی باالیی را کسب کرده

های اند ولی با درنظر گرفتن راهبردهای فراشناختی به موفقیتراهبردهای شناختی درصد متوسط موفقیت تحصیلی را کسب کرده

 (. 1131اند )سیف ست یافتهشان دزیادی در زندگی

. است ای جهت تبیین و کشف عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی صورت گرفتههای قابل مالحظهطی چند دهه گذشته تالش

اند که اند و نشان دادهای دست یافتهمحققین در تبیین اهمیت راهبردهای فراشناختی در پیشرفت تحصیلی به نتایج قابل مالحظه

بینی پیشرفت تحصیلی بینی پیشرفت تحصیلی به راهبردهای شناختی اضافه کنیم، پیشهای فراشناختی را برای پیشچنانچه راهبرد

 (. 1111شود تا اینكه تنها از راهبردهای شناختی استفاده کنیم )بوتچر، پذیر میبه طور معناداری با احتمال بیشتری امكان

 است. های راهبردهای فراشناختی مفهوم جدیدی نظریه
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 :راهبردهای فراشناختی

تعریف مفهومی: آن دسته از راهبردهای یادگیری را گویند که نظارت بر راهبردهای شناختی را برعهده دارند و عبارتند از: دانش و 

 3بخش: تعهد، نگرش و دقت است و دانش و کنترل فرایند شامل  3کنترل خود و دانش و کنترل فرایند. دانش و کنترل خود شامل 

 ( 33، ص1391، ترجمه قدسی احقر، 1191باشد )مارزینوو همكاران، ریزی، ارزش سنجی و نظم بخشی میبخش: طرح

 :راهبردهای شناختی

دهد و عبارتند از: تعریف مفهومی: آن دسته از راهبردهای یادگیری را گویند که فرد برای پردازش اطالعات مورد استفاده قرار می

دهی ـ راهبردهای سازمان3ـ راهبردهای بسط ویژه تكالیف ساده و پیچیده 2مرور ویژه تكالیف ساده و پیچیده ـ راهبردهای تكرار و 1

 (. 43، ص1113، به نقل از هیسو، 1191تاین و سایر، سویژه  تكالیف ساده و پیچیده )وین

 :پیشرفت تحصیلی

ای موز است. این یك عنصر چندبعدی است. این عنصر به گونهآتعریف مفهومی: پیشرفت در برگیرنده استعداد و توانایی و کار دانش

آموزان است، این بسیار ظریف به رشد جسمی، اجتماعی، شناختی و عاطفی مربوط است. این عنصر منعكس کننده تمامیت دانش

الهای دانشگاه و زندگی آموزان در مدارس عمومی و در سعنصر به یك مورد خاص ارتباط ندارد، بلكه طی زمان و در طی زندگی دانش

 (.31، ص1331به نقل از اسماعیلی،  1113دهد )استنبرگ، کاری خود را نشان می

 راهبردهای فراشناختی:

های مربوط به راهبردهای دانش و کنترل خود، دانش و کنترل آموزان در بخشای که دانشتعریف عملیاتی: عبارت است از نمره

 کنند. یری کسب میفرایند در آزمون راهبردهای یادگ

 راهبردهای شناختی:

آموزان در بخشهای مربوط به راهبردهای تكرار یا مرور، بسط یا گسترش معنایی و ای است که دانشتعریف عملیاتی: عبارت از نمره

 کنندسازماندهی در آزمون راهبردهای یادگیری کسب می
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شناسی تربیتی بسیاری از عوامل و ابعاد یادگیری را قابل تغییر و اکتساب های حاکم بر روانامروزه برخالف گذشته، دیدگاه

پذیری بسیاری از عوامل دخیل در یادگیری است. دانند. یكی از نكات مهم که همواره مورد تأکید شناخت گرایان است آموزشمی

 اند )بایلزل یادگیری بودن خالقیت، حل مسأله، راهبردهای شناختی و فراشناختی تأکید نمودهشناخت گرایان در آثارشان بر قاب

 (.1391به نقل از مصرآبادی  2111وهمكاران 

کنند که تنها ارائه مواد آموزشی به فراگیران پاسخگوی مسئولیت آنان است. در حالی که این تصور صحیحی افراد اغلب تصور می

، یا مسئولین آموزش باید راه و روش آموختن و یادگیری مواد ارائه شده را نیز به شاگردان بیاموزند )فردانش نیست و مدرس، معلم

 (.113، ص1332

ریزی و سازماندهی منطقی محتوای آموزشی، باید توجه فراگیران را به اطالعات جلب کرد و عالوه بر برنامه یدر فعالیتهای آموزش

ت را در حافظة بلند مدتشان رمزگردانی کنند و زمانی که این اطالعات را نیاز داشته باشند به درستی آنها را به آنها یاد داد که اطالعا

بار این است بازیابی کنند. البته جلب توجه فراگیران، به رمزگردانی اطالعات و فرایند بازیابی آنها همیشه کار آسانی نیست. واقعیت اسف

 ( 1113و اسنومن،  رادگیرندگان ناکارآمدی هستند )بایلکه اغلب کودکان و بزرگساالن ی

افتند که متناسب با کند فقط اندکی از فراگیران به این فكر میواقعیت این است هنگامی که ماهیت تكلیف یادگیری تغییر پیدا می

 این تغییر، روشهای رمزگردانی خویش را تغییر دهند )همان منبع(. 

بودن به نه این است که آیا انجام یا اجرای راهبرد به خواست و نیت خود آگاه نیاز دارد یا نه؟ قائل های مهم مربوط بیكی از بحث

های رفتار راهبردی منجر به رفتارهای زیادی خواهد شد که از زمانهای گذشته به خواست و نیت خودآگاه به عنوان یكی از ویژگی

شوند. مثل پردازش خودکار و سطح باالی متن به بندی میراهبردی طبقه شدند و حاال به عنوان غیرعنوان راهبردی محسوب می

توانند خواندن را متوقف کرده و باشند. مثالً خوانندگان ماهر میوسیله خوانندگان خبره، اما راهبردها تقریباً همیشه بالقوه خودآگاه می

 در مورد راهبرد مطالعه خود فكر کنند. 

هایی از متن را که قادر توانند قسمتباشد: بعنوان مثال مطالعه کنندگان خبره میقوه قابل کنترل میهمچنین راهبردها به طور بال

 (1191به درك آن نیستند را به اختیار خود دوباره مطالعه کنند. )پریسلی و همكاران، 

ای از اند. قسمت عمدهانجام دادهای در مورد راهبردهای شناختی در سه دهه گذشته بسیاری از محققان شناختی تحقیقات گسترده

بندی و تصویرسازیذهنی( در حیطه محدودة یادگیری )مثالً یادگیری فهرستی این تحقیقات مربوط به یكی از فرایندهای )تمرین، طبقه

که انجام  میالدی مشخص شد 31ای نداشت. تا اواسط دهه و یادآوری متن( بود. تحقیقات اخیر توجهی به فراشناخت و دانش طرحواره
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تواند برای ارائه یك راهبرد خوب کافی باشد و اینكه متغیرهای راهبردی، فراشناختی و دانش به انواع مختلف فرایندهای شناختی نمی

 (.1193، به نقل از پریسلی و همكاران 1193 و همكاران ؛ پریسلی1193 و همكاران طرقی پیچیده با هم در ارتباط هستند )براون

گیرند. اختی برای کمك به فرد در دستیابی به هدفی خاص )برای مثال درك یك متن( مورد استفاده قرار میراهبردهای شن

های شناختی موفق نیستند اتفاق آیند. آنها اغلب هنگامی که فعالیتتجارب فراشناختی معموالً قبل و بعد از فعالیت شناختی می

نماید و بست فرایندهای فراشناختی را فعال میانده متوجه نشده است. این بنافتند مانند این شناخت که فرد آنچه را که خومی

 (. 1113، به نقل از لوینگستون، 1113کند تا این موقعیت را تصحیح کند )رابتس و اردوس، یادگیرنده تالش می

آموزان آشكار ا یادگیری دانش( پژوهشهای روانشناختی جدید سه یافته مهم را به ویژه در ارتباط ب1111کوسكی  )بروطبق نظر 

آموزان باید راهبردی شوند و برای برقراری ارتباط بین دانش جدید و دانش قبلی به راهبردها کردند. اولین یافته این است که دانش

ورد استفاده قرار آموزان باید بردانش فراشناختی تسلط پیدا کنند و آن را برای کنترل تفكرشان مبپردازند. یافته دوم این است که دانش

 (.1112هیلر،  .آموزان باورکنند که آنها مسئول یادگیری خود هستند )به نقل از سیفرتدهند و یافته سوم این است که دانش

ها دو یافته اول به حوزة راهبردهای یادگیری مربوط است. دو جنبه از راهبردهای یادگیری وجود دارد: جنبة اول راهبردها به نقشه

ش و عملكرد مورد آموزان ممكن است برای دریافت، نگهداری و بازیابی انواع متفاوت دانهای ذهنی مربوط است که دانشیا فعالیت

شوند. راهبردهای شناختی ممكن است شامل استفاده قرار دهند.این راهبردها بطور کلی بعنوان راهبردهای شناختی شناخته می

دهی اطالعات، تمرین کردن موضوعات یادگیری، ارتباط موضوعات جدید با اطالعات در فعالیتهایی مثل دریافت، انتخاب و سازمان

پردازند می«یادگیری برای یادگیری»جنبه دوم راهبردها که به یادگیری راهبرد  .و بازیابی انواع مختلف دانش بشوند حافظه و نگهداری

بینی ریزی و پیشدهی، برنامهشوند. راهبردهای فراشناختی، فعالیتهای شناختی از قبیل نظارت، نظمراهبردهای فراشناختی نامیده می

 (.1114، به نقل از سیفرت و هیلر، 1193گیرند )براون، را در برمی
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 بندی انواع راهبردهای یادگیری(  طبقه1-2شكل )                                                       

تواند به راهبردهای شناختی و فراشناختی ممكن اسن همپوشی داشته باشند. از این نظر که راهبرد مشابهی مانند پرسشگری می

عنوان راهبرد شناختی یا فراشناختی قلمداد شود، که شناختی یا فراشناختی بودن به هدف استفاده از آن راهبرد بستگی دارد. برای 

ای برای به دست آوردن دانش )شناختی( و یا روشی برای مثال ممكن است از راهبرد خود پرسشگری در هنگام خواندن به عنوان شیوه

ده است )فراشناختی( استفاده شود. با توجه به اینكه راهبردهای شناختی و فراشناختی با هم ارتباط تنگاتنگ نظارت بر آنچه خوانده ش

کند دارند و به همدیگر بستگی دارند تالش برای بررسی یكی از آنها بدون شناخت دیگری تصویر کلی و جامعی فراهم نمی

 (. 1113تون، س)لوینگ

نظران است که خط کشیدن زیر اکثر مطالب و خط کشیدن به این علت مورد تأکید اکثر صاحباستفاده محدود از برجسته ساختن 

شود تمام این مطالب از لحاظ درجه اهمیت یكسان فرض شوند در حالی های یك متن موجب میو یا برجسته ساختن بیشتر قسمت

شیدن بیشتر مطالب، نكات مهم و کم اهمیت را هم که هدف از این راهبرد متمایز ساختن نكات مهم است. برجسته ساختن و خط ک

 سازد. سطح می

 ( تاکتیكهای راهبرد تكرار و مرور1-2جدول شماره )

 الف ـ راهبردهای شناختی

 ـ راهبرد تكرار و مرور1

 ویژه تكالیف پیچیده ویژه تكالیف ساده

 ـ چند بار از روخوانی )مرورخوانی(1

 ـ چندبار رونویسی )مكرر نویسی(2

 ـ تكرار اصطالحات مهم و کلیدی با صدای بلند3

 ـ بازگویی مطلب برای چندین بار پشت سرهم4

 ـ استفاده از تدابیر یادیار، مانند آهنگ، قافیه و تصویر3

 ـ خط کشیدن زیرمطلب1

 نویسیگذاری و حاشیهـ عالمت2

 سازی قسمتهایی از کتابـ برجسته3

 ـ رونویسی یا کپی کردن مطالب4
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 : بسط و گسترش معنایی راهبرد

عبارت است از ایجاد ارتباط ذهنی بین مطالبی که باید آموخته شود با دانش موجود، یا افزایش درك و فهم به   گسترش معنایی

( راهبردهای بسط یا تفسیری راهبردهایی 1113)  وسیلة تغییر شیوه نگرشی به مطالب در ارتباط با دیگر مواد. به گفته وار و داوینگ

گیرد و هنگامی بخشند. بسط دهی غالباً بصورت خود به خودی انجام میستند که با خلق پیوندهایی، به مطالب حفظ کردنی معنا میه

 شود.مان یا طرحوارة آن موضوع در ذهن ما فعال میشویم بالفاصله دانش قبلیکه با مطلبی درباره یك موضوع مواجه می

توان از راهبردهای دیگری نیز سود برد. های پیچیده میگری، برای یادگیری موضوعقیاس عالوه بر روشهای یادداشت برداری و

اند:  خالصه کردن مطالب، آموزش دادن مطالب به دیگران، ( موارد زیر را ذکر کرده1391به نقل از سیف  1119واینستاین و هیوم )

 بط میان اجزای تشكیل دهنده یك مطلب.استفاده کردن از مطالب در حل مسائل، شرح و تفسیر و تحلیل روا

 ( تاکتیكهای راهبرد بسط و گسترش معنایی2-2جدول شماره )

 الف ـ راهبردهای شناختی

 ـ راهبرد بسط و گسترش معنایی2

 ویژه تكالیف پیچیده ویژه تكالیف ساده

 هاـ استفاده از واسطه1

 ـ تصویرسازی ذهنی2

 هاـ روش مكان3

 ـ استفاده از کلمة کلید4

 هاـ استفاده از سرواژه3

 ـ یادداشت برداری1

 گریقیاسـ 2

 ـ خالصه کردن به زبان خود3

 ـ کاربستن مطالب آموخته شده4

 ـ آموزش دادن مطالب آموخته شده به دیگران3

 ـ استفاده در حل مسایل1

 ـ شرح و تفسیر و تحلیل روابط3
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 : دهیراهبرد سازمان

دهی نوعی راهبرد بسط معنایی است، اما تفاوت آن با کاملترین نوع راهبرد یادگیری و مطالعه است. سازماندهی بهترین و سازمان

دار ساختن یادگیری، به دهی، برای معنیراهبردهایی که قبالً توضیح داده شده این است که یادگیرنده در استفاده از راهبرد سازمان

کند، اما چنین عملی در راهبردهای بسط و گسترش چهارچوب سازمانی را تحمیل میمطالبی که قصد یادگیری آن را دارد نوعی 

تواند خاص اطالعات جدید باشد )یعنی نوعی سازمان درونی(، یا اینكه مطالب موجود را به الزامی نیست. این چهارچوب سازمانی می

 مطالب جدید ربط دهد )چهارچوب بسطی(.

 :دهیمانها و راهکارهای راهبردهای سازروش

شود یكی راهكارهای ویژه به تكالیف ساده و پایه و دیگر راهكارهای ویژه ها و راهكارهای این راهبرد نیز به دو دسته تقسیم میروش

 دار.تكالیف پیچیده و معنی

 دهیهای راهبرد سازمان( تاکتیك3-2جدول )

 :ها و راهکارهای ویژه تکالیف ساده و پایهالف( روش

تر به یاد آوریم. تر یاد بگیریم و راحتهایی قرار دهیم تا آنها را آساندهی این است که اطالعات را در دستهترین شكل سازمانساده

توانیم در یك زمان بر تعداد زیادی ماده یادگیری تمرکز کنیم. گنجایش حافظه کوتاه مدت یا حافظه فعال محدود است و بنابراین نمی

کنیم. کاهیم و قدرت تمرکزمان را بیشتر میکنیم از بار حافظه فعال خود میبندی میهای متعدد یادگیری را دستهوقتی که ماده

 الف ـ راهبردهای شناختی

 دهیـ راهبرد سازمان3

 ویژه تكالیف پیچیده ویژه تكالیف ساده

 بندی اطالعات براساس: دسته

 نوع و جنس -

 زمان -

 مكان -

 کمیت -

 کیفیت -

 ـ تهیه فهرست عناوین یا سرفصلها1

 ـ تبدیل متن درس به طرح، نقشه و نمودار2

 های آشنابندی اطالعات جدید براساس مقولهـ دسته3

های اصلی یك مطلب و نشان ـ استفاده از طرح درختی برای خالصه کردن اندیشه4

 بط میان آنهادادن روا

 ـ استفاده از نمودار گردشی برای توضیح و تشریح یك فرایند تولید پیچیده.3
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خواهیم یاد بگیریم کم بندی اطالعات است. در واقع ما از مقدار اطالعاتی که میهمین امر علت اصلی تسهیل یادگیری از راه دسته

توان براساس تلفظ کلمات، ترتیب زمانی رویدادها بندی را میسازیم. دستههای اطالعاتی را محدود میکنیم بلكه از راه تقطیع، مادهنمی

های مختلفی مانند حیوانات، گیاهان، مواد معدنی و غیره استفاده توان از مقولهها انجام داد. همچنین برای این منظور میو نظایر این

 کرد. 

 :دارویژه تکالیف پیچیده معنی دهیها و راهکارهای سازمانب( روش

یا طبقات بیشتر برای یادگیری موضوعات ساده یا پایه مفیدند. برای یادگیری موضوعات  بندی محض مطالب به مقولهدسته

العات تر باید از راهبردهایی استفاده شود که عالوه بر گسترش دادن به حافظه فعال یا کوتاه مدت، به یادگیرنده کمك کند تا اطپیچیده

 دار سازد و به طریقی آنها را به حافظه درازمدت بسپارد که برای مصارف آتی در دسترسی و به راحتی قابل بازیابی باشند.جدید را معنی

 توان موارد زیر را برشمرد: دهی برای تكالیف پیچیده یادگیری میهای راهبرد سازماناز جمله روشها یا تاکتیك

های شود. برای این منظور یادگیرنده باید اندیشهها دیده میب: نظیر آنچه در فهرست مطالب کتابهای یك کتاـ تهیه سرفصل

 اصلی و فرعی را به طور مختصر و با استفاده از کلمات و عبارات مهم به دنبال هم بنویسد. 

 :تبدیل متن به طرح یا نقشهـ 

به طرح یا نقشه است. برای این منظور یادگیرنده ابتدا اندیشه یا  دهی تبدیل متنیكی دیگر از روشها مربوط به راهبرد سازمان

های کند. سپس این اندیشهها یا مفاهیم فرعی وابسته به مفهوم اصلی را مشخص میکند. بعد اندیشهمفهوم اصلی متن را مشخص می

های فرعی در زیر یا ال یا وسط و اندیشهکند. نتیجه یك طرح یا نقشه است که مفهوم اصلی در بافرعی را به مفهوم اصلی وصل می

 گیرند. پیرامون آن قرار می

شود. هدف نقشه مفهومی این است که به روابط میان آنها گفته می  : به یك بازنمایی تصویری و کالمی از مفاهیم و نقشه مفهومی

ای از نقشه مفهومی در شكل ته شود درست کند. نمونهیادگیرنده کمك نماید تا یك بازنمایی یا تصویر روشنی از آنچه قرار است آموخ

 ( نشان داده شده است. 2-2)

 

 

 

 شناخت

 اقسام حافظه

نظام 

 خبرپردازی

راهبردهای 

 شناختی

 روندی

 معنایی

 رویدادی
 بسط و گسترش

 سازماندهی

 تكرار و مرور

حافظة  حافظة  حافظة 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

( نمونه ای از نقشه مفهومی2-2شكل )  

 

 

 

 

 

 شود:  های دیگری نیز استفاده کرد که در اینجا به برخی از آنها اشاره میتوان از طرحعالوه بر تهیه نقشه مفهومی، می

های اصلی نیز که از سایر نكـات فرعـی متمـایز    ـ طرح شعاعی، در این روش عنوان مطلب در وسط صفحه و در داخل کادر، و شاخه

گیرند. محل استقرار هر نكته اصلی در اتصال به عنوان مطلب، متناسب با میزان مطالب هر شاخه تعیـین  اند در پیرامون آن قرار میشده

توانـد بـا   توان شروع کرد، ولی تهیه کننده مـی ای چنین طرحی این است که برای خواندن آن از هر طرف میهگردد. یكی از ویژگیمی

 عالمتی، جهت حرکت چشم بر روی طرح را نیز مشخص کند. 

 

 

 

 

 

 ( طرح شعاعی3-2شكل )

باشد. این طرح به ویژه در مواردی که وجوه و نكات هایی است که دارای کاربرد خاص خود میمدل از جمله طرحـ طرح هرمی: این 

شود. در این شیوه چنانچه در شكل زیر نشان داده شده است، عنوان مطلب های اصلی وجود دارد، به کار برده میمشترکی بین شاخه

شوند که خط بیانگر یك شاخه اصلی های اصلی، خطوط به سمت پائین رسم میشاخه گیرد و به تعداد نكات ودر رأس هرم قرار می

ها را از طریق رابطه هر بخش با مطلب کلی نشان شود. این طرح وحدت اندیشهاست و نكات فرعی هر شاخه به همان شاخه وصل می

 توان با این طرح نشان داد.دهد. ساختمان بیشتر مطالب غیرداستانی را میمی

 

 تز اصلی

 نكات فرعی نكات فرعی

فرعینکات   نكات فرعی 
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( طرح هرمی4-2شكل )  

رود که وجوه مشترك میان مطالب بیشتر باشد. در این طرح عنوان مطالب یا ـ طرح همپوشی: این طرح در مواردی به کار می

 شود که بخش مشترك تمام وجوه باشد. مطالب بسیار کلی در جایی نوشته می

کنند و دارای وجه اشتراك هستند. در این طرح ها با یكدیگر تقاطع میدهد که در آن قسمتطرح همپوشی ساختاری را نشان می

هاست که از این دهنده اختالط اندیشههای متقاطع نشان اند. مساحتسازمان مطالب از قسمت های کامالً مشخص و مجزا درست نشده

 (. شكل زیر نمایش یك طرح همپوشی است. 1331به نقل از سیف،  1131،  شود )بالدریجاختالط سطوح باالتر معنایی ایجاد می

 

 ای از طرح همپوشی( نمونه3-2شكل )

 

 :راهبردهای فراشناختی

های یادگیری هستند. در قیاس با آنها، راهبردهای فراشناختی تدبیرهایی هستند برای چنانچه دیدیم، راهبردهای شناختی راه

 ( در مقایسه این دو نوع راهبرد با یكدیگر گفته است: 1114نظارت بر راهبردهای شناختی و هدایت آنها. دمبو )

کنند تا اطالعات تازه را به منظور پیوند دادن با اطالعاتی که ما کمك میبرحسب نظام خبرپردازی، راهبردهای شناختی به »

.. راهبردهای شناختی ابزارهای الزم برای یادگیری محتوا هستند، اما سازی در حافظه دراز مدت آماده سازیم.دانیم و برای ذخیرهمی

توان به یادگیرندگان دهند. به سخن دیگر، میآنها جهت میکنند و به راهبردهای فراشناختی بر راهبردهای شناختی اعمال شناخت می

گوید در یك موقعیت معین کدام راهبرد یا های فراشناختی الزم که میراهبردهای شناختی زیادی آموزش داد، اما اگر آنان از مهارت

ند شد. هد هرگز یادگیرندگان موفقی نخوابهره باشاستراتژی شناختی مورد استفاده قرار گیرد وچه وقت باید تغییر استراتژی داد، بی

 «بنابراین، راهبردهای شناختی و فراشناختی باید با هم کار کنند

 تز اصلی

 نكات اصلی

 اطالعات جزئی

 نكات فرعی نكات فرعی

 نكات اصلی

 نكات فرعی

 نكات اصلی

 تز اصلی
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 :راهبردهای یادگیری و رشد

تحقیقات بیانگر این است که سنین کسب راهبردهای حافظه نسبی است و بین راهبردهای مختلف و در مورد هر راهبرد متغیر 

( 1193اند واترز و اندرئیس )( به توصیف عمومی رشد راهبرد حافظه پرداخته1193و دیگران ) ن( و براو1193)است. واترز و آندرئیس 

رسد که راهبردهای حافظه تحت ـ در ابتدا به نظر می1به فرض سه اصل تحولی درباره استفاده از راهبرد و تعمیم آن پرداختند: 

کند )یعنی زمان بیشتری را برای مطالعه ه مطالبی را که باید به یاد آیند ترغیب میشوند که پردازش بهینشرایطی از تكلیف ظاهر می

 آورند(. مطالبی فراهم می

کنند )یعنی در مورد راهبردهای شوند که استفاده از آنها را ترغیب میـ راهبرهای حافظه در ابتدا در رابطه با مطالبی ظاهر می2

دهی آنها از جنبه مفهومی برای کودك دهی و به هم ربطشوند که سازمانبا یكدیگر مرتبط میدهی، مطالبی از لحاظ معنایی سازمان

 آسان است. 

تر هایی فعالشوند، در استفاده از راهبرد در موقعیت های مختلف از جمله موقعیتتر میـ به موازاتی که کودکان بزرگتر و مجرب3

دهند )به نقل از فالول، کند، یعنی از خود تعمیم راهبرد نشان میرد را قویاً ترغیب نمیشوند که پردازش بهینه با استفاده از راهبمی

 (. 1399، ترجمه ماهر، 1199

یابند که هر تكلیف گیرد. به نحوی که کودکان آگاهی میسالگی نوعی انتقال انجام می 11تا  3براساس گزارش محققان بین سنین 

کنند. تنها اصی دارند. هرچند اغلب آنها هنوز از راهبرد مؤثری برای انجام آن تكلیف استفاده نمییادگیری نیاز به فعالیت یا تالش خ

سالگی )کالس پنجم( است که برخی از کودکان خود به خود تالش راهبردی معقولی را درباره تكالیف مختلف حافظه از  11حوالی سن 

 (. 1333ی، ، ترجمه خراز1113دهند )رفورث و همكاران خود نشان می

آموزان دوره راهنمایی از نظر شناختی در مرحله عملیات عینی هستند. آنها در درك خود بر تجارب براساس نظریه ژان پیاژه، دانش

آموزان دوره راهنمایی از طریق نمایش به شناخته شده خویش و در حل مسئله بر دخل و تصرف فیزیك اتكا دارند. در نتیجه دانش

بندی را به کار برند، راهبردهای کاملتر آموزان باید خود به خود راهبردهایی چون تكرار و دستهآموزند. در حالیكه دانشبهترین وجه می

آموزان دوره که شامل تفسیر و تنظیم مجدد مطالب در شكلهای سازمان یافته و معنادار است، ممكن است در مورد اغلب دانش

، ترجمه خرازی، 1113و همكاران،  ، به نقل از رفوث1133، فالول و ولمن، 1191ر شود )فالول، راهنمایی بدون راهنمایی و تمرین ظاه

1333 .) 

دهی تر باشند نیاز کمتری به استفاده از کمك بیرونی در زمینه راهبردهای مرور ذهنی و بسط و سازمانآموزان مسنهر چه دانش

دهی از سوی بزرگساالن و در همه مسائل حافظه )که در آن استفاده از ماندارند. این حقیقت بدان معنا نیست که راهبردهای ساز
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رود. استفاده و عدم استفاده از این راهبردها به طور یقین منوط به آن است که فرد بزرگسال چه نماید( به کار میراهبردها مفید می

دهی و هم راهبرد بسط حداقل هم راهبرد سازمان کسی باشد و سامان موقعیت تكلیف چگونه باشد؟ با و جود این، راست است که

، ترجمه 1199، به نقل از فالول، 1192یابند )پریسلی و همكاران، تر مرور ذهنی، در مراحل بعدی رشد توسعه مینسبت به اشكال ساده

 (. 1333ماهر، 

د. بنابراین، رشد، شامل به دست آوردن و توانند راهبردهای نظارتی و سطح باال را به کار گیرنیادگیرندگان بالغ به راحتی می

خودکار کردن راهبردها و یادگیری استفاده از آنها است. چالشی که فراروی روانشناسان رشد است عبارت است از تعامالت با راهبرد. 

وشهای موثرتر و کند رها را توجیه میرویارویی با این چالش وقت و هزینه زیادی خواهد برد اما محصول جانبی مهمی که هزینه

 (.1193جدیدی برای آموزش تفكر راهبردی در محیطهای واقعی کالس خواهد بود )پریسلی و همكاران، 

 :های خارجیپژوهش

به  1191و  1194و همكارانش در سالهای  اند که در آنها اسكات پاریسهایی را نقل کرده( پژوهش1113بایلر و اسنومن )

اند که ها معلوم کردههای شناختی و فراشناختی را آموزش دادند. نتایج این پژوهشپنجم مهارتآموزان کالسهای چهارم و دانش

بهره ها بیآموزانی که از این مهارتها به آنها آموزش داده شده است )گروه آموزش(، در قیاس با دانشگونه مهارتآموزانی که ایندانش

آموزان گروه گواه آموزان گروه آزمایشی از دانشیدن مطالب جلوتر بودند. همچنین دانشماندند )گروه گواه(، در توانایی خواندن و فهم

 نسبت به استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی و فواید آنها آگاهی بیشتری کسب کردند.

های پژوهش»گفته است های انجام شده درباره اثربخشی راهبردهای شناختی و فراشناختی پس از بازنگری پژوهش( 1111گارنر )

دهد. همچنین روشن شده است که دهند که رفتار راهبردی یا استراتژیكی، یادگیری را افزایش میموجود به روشنی نشان می

 .(1391) به نقل از سیف «دانند که چه زمانی بایستی راهبردی عمل کنندیادگیرندگان ماهر می

های یادگیری و توانند از راه آموزش مهارتاند که معلمان میاین نتایج ذکر کرده( تعدادی پژوهش را با 1119وینستاین و هیوم )

 تری ایفا نمایند. تری باشند و در سرنوشت تحصیلی خود نقش فعالآموزان خود کمك کنند تا یادگیرندگان موفقمطالعه به دانش

آموزان دبیرستانی، هم یادگیری و های شناختی و فراشناختی به دانشاند که آموزش مهارت( نشان داده1192) براون و پالینسكار

آموزان در نمونه مورد بررسی، در آغاز و پیش های درست یكی از دانشدهد. برای مثال پاسخهم انتقال یادگیری را در آنها افزایش می

درصد افزایش یافت، و بعد از آموزش  31رصد بود، پس از دادن بازخورد اصالحی به د 13از آموزش مهارتهای یادگیری، حدود 

آموزان مورد آزمایش به های آموخته شده به دانشدرصد رسید. همچنین معلوم شد مهارت 91های شناختی و فراشناختی به مهارت

های آموخته شده در جریان آموزش را عالوه بر مهارتآموزان انجام کارهای معمولی کالس نیز انتقال یافت. به سخن دقیقتر، دانش
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های درصد افزایش دادند. همچنین این پژوهندگان با آموزش مهارت 41به  21های خود در کالس درس از مطالعه به سایر فعالیت

 رطرف نمایند. های یادگیری توانسته اند نواقص روشهای یادگیری آنان را بیادگیری و مطالعه به کودکان دارای توانایی

های صورت گرفته در آمریكا در زمینه تأثیر راهبردهای فراشناختی در پیشرفت تحصیلی چنین ( در بررسی پژوهش2111)  جرالد

ها بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. براساس این های پژوهشی،  بررسی تاثیر راهبردگزارش داده که در میان حوزه

دادند و در این زمینه پشتكار بیشتری تر، انواع بیشتری از راهبردهای فراشناختی را مورد استفاده قرار میمسلطها خوانندگان پژوهش

 دادند و معموالً از نظر پیشرفت تحصیلی در سطح باالتری قرار داشتند.نشان می

 :های داخلیپژوهش

تهران انجام  12و  2، 4آموز قوی و ضعیف دختر و پسر دبیرستانی از مناطق دانش 14( در پژوهش خود که با 1333عباباف )

برند. در این پژوهش های شناختی و فراشناختی حداکثر استفاده را میگرفت، نشان داده است که یادگیرندگان موفق از مهارت

و  13/19آموزان قوی با متوسط میانگین ین سه معدل درسی از هم متمایز شدند )دانشآموزان قوی و ضعیف براساس میانگدانش

آموزان دو های یادگیری دانش( بین استراتژی1(. نتایج پژوهش حاکی از آن است که: 43/11آموزان ضعیف با متوسط میانگین دانش

دهی، بسط و گسترش، و عیف از راهبردهای شناختی سازمانآموزان ضآموزان قوی بیشتر از دانش( دانش2گروه، تفاوت وجود دارد؛ 

آموزان ضعیف از راهبردهای فراشناختی به ویژه راهبرد آموزان قوی بیشتر از دانش( دانش3کنند؛ تكرار و تمرین استفاده می

عیف در حین یادگیری بر آموزان ضآموزان قوی بیشتر از دانش( دانش4برند؛ فراشناختی کنترل و نظارت بر درك مطلب، سود می

 دروس خود تمرکز و توجه دارند. 

آموزان را مورد بررسی قرار داد. در این ( در پژوهش خود رابطه راهبردهای یادگیری با خالقیت دانش1331انصاری جعفری )

نی حضور داشتند. نتایج آموزش و پروش شهر تهران به عنوان آزمود 9های منطقه آموزان دختر پایه سوم دبیرستاندانش 213پژوهش 

دهی تفاوت دهی، و سازماندهد که بین دو گروه خالق و غیرخالق در استفاده از راهبردهای یادگیری تكرار، بسطاین تحقیق نشان می

 شود. یدار مشاهده مدار وجود ندارد. ولی در استفاده از راهبرد نظارت بر درك مطلب، بین دو گروه خالق و غیرخالق تفاوت معنیمعنی

( تأثیر راهبردهای یادگیری در حافظه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف را در پژوهشی مورد بررسی قرار داده است. 1331باعزت )

آموزان عقب ماندة ذهنی ضعیف که واجد نگهداری ذهنی طول و سطح بودند، انتخاب شدند و پس از نفر از دانش 21در این پژوهش 

ساعت تحت آموزش  22تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. سپس گروه آزمایش به مدت  آزمون، به طوراجرای پیش

آزمون اولیه و پس آزمون نهایی به اجرا در آمد. نتایج این پژوهش راهبردهای یادگیری قرار گرفت. و پس از آن در هر دو گروه پس
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مانده ها در کودکان عقبش میزان یادگیری و حفظ و استمرار آموختهحاکی از آن است که آموزش راهبردهای یادگیری موجب افزای

 ذهنی خفیف شده است. 

های تحقیق اختصاص دارد. در واقع یكی از مراحل اصلی و های توصیفی و آزمون فرضیهبه ارائه گزارش تجربه و تحلیل داده

های توصیفی پژوهش، و با های کمی و اندازهبنای دادههای آن است. این مهم برمضروری در تكمیل فرایند پژوهش، آزمون فرضیه

های توصیفی پذیرد. از این رو ابتدا به گزارش دادهاستفاده از روشهای معتبری که علم آمار در اختیار محققان گذاشته است انجام می

 رد. گیها صورت میهای تحقیق برمبنای این دادهشود و پس از آن آزمون فرضیهپژوهش پرداخته می

 

 

 : گیریروش نمونه

نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش  311ای ای چند مرحلهگیری خوشهاز بین جامعه آماری با استفاده از روش نمونه

 2مدرسه بطور تصادفی انتخاب شد  4 اوزگیری به این صورت بود که ابتدا از بین دبیرستانهای شهرستان )شهر و روستاهای( نمونه

یكی پسرانه و دیگری دخترانه انتخاب شدند. سپس به  اوزیكی دخترانه و دیگری پسرانه و دو مدرسه از روستاهای  اوزز شهرمدرسه ا

آموزان توزیع شد. الزم به ذکر است که اجرای پرسشنامه های اول دوم و سوم بصورت تصادفی پرسشنامه بین دانشنسبت الزم از پایه

 وهی در کالس انجام شد. راهبردهای یادگیری به صورت گر

 

 : گیری پژوهشابزار اندازه

( ساخته شد 1391گیری این پژوهش پرسشنامه راهبردهای یادگیری است.پرسشنامه راهبردهای یادگیری توسط کرمی )ابزار اندازه

بوط به راهبردهای ماده آن مر 41ماده تشكیل شده که  91سنجد. این پرسشنامه از که راهبردهای شناختی و فراشناختی را می

است.  1ها بصورت پیوستاری از صفر تا ماده دیگر مربوط به راهبردهای فراشناختی است. شیوة پاسخگویی به ماده 33شناختی و 

راهبردهای شناختی به سه زیر مجموعه تكرار یا مرور، بسط یا گسترش معنایی و سازماندهی و راهبردهای فراشناختی به دو مجموعه 

های راهبردهای شناختی به دو دسته ویژه تكالیف اند. هر یك از زیرمجموعهرل خود و دانش و کنترل فرایند تقسیم شدهدانش و کنت

های کوچك تقسیم های راهبردهای فراشناختی، دانش و کنترل خود به گروهاند. زیر مجموعهساده و ویژه تكالیف پیچیده تقسیم شده

است که  دهی تقسیم شدهریزی، کنترل و ارزشیابی و نظمترل فرایند به سه دسته شامل برنامهاند ولی راهبردهای دانش و کننشده

گزاری پرسشنامه بدین صورت است که سؤاالت دهد. شیوه نمرهراهبرد مجموعه راهبردهای یادگیری را تشكیل می 11مجموعه این 

های مربوط به هر راهبرد جمع گذاری راهبردها پاسخ داده شده به گزینهاند. برای نمرهها پراکنده شدهمربوط به راهبردهایش بین ماده
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تقسیم  1ضرب و بر  111است، عدد بدست آمده را در  1شوند و با توجه به اینكه پیوستار پاسخ از صفر تا و تقسیم بر تعداد می

 شود. از راهبردها آورده میهای مربوط به هر یك سؤال ضمیمهکنیم تا نمره آن راهبردها بدست آید. در جدول می

 

 :های جمعیت شناختی نمونهویژگی

 2مدرسه،  4های علوم انسانی، تجربی و ریاضی دبیرستان از آموز سال اول و دوم و سوم رشتهدانش 311نمونه آماری تحقیق شامل 

 انتخاب شدند.  اوزمدرسه دخترانه شهر و روستای  2مدرسه پسرانه و 

 

 

 

 

 :گیرینتیجه 

آید این است که راهبردهای یادگیری چه شناختی و چه فراشناختی نقش بسیار ای که از این تحقیق بدست میترین نتیجهعمده

. نتیجه دیگری که از این مهمی در امر آموزش و یادگیری دارند و غفلت از هر کدام کیفیت آموزش و یادگیری را کاهش خواهد داد

نش آموزان شهری بیش از دانش آموزان روستایی از هر دو راهبرد )شناختی و فراشناختی( استفاده تحقیق گرفته می شود اینست که دا

می کنند و همچنین از این تحقیق نتیجه می گیریم دانش آموزان دختر بیش از دانش آموزان پسر از هر دو راهبرد )شناختی و 

 فراشناختی( استفاده می کند. 

 :پیشنهادات برخاسته از تحقیق

محتوای آموزش توسط کارشناسان آموزش بررسی و تجزیه و تحلیل شود و اوز های آموزش در شهرستان قبل از اجرای دوره

مناسب آن تدوین و همراه با  )شناختی و فرا شناختی(  متناسب با نوع مطالب و سطح یادگیری مورد انتظار، راهبردهای یادگیری

 گیرد. محتوای آموزش در اختیار فراگیران قرار 

گوئی در تدوین محتوای آموزش مورد توجه قرار گیرد تا موجب تمایل بیشتری رعایت اختصار، اختیار عمل فراگیران و پرهیز از کلی

 در فراگیران برای مطالعه شود. 
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بع از تسهیالتی مندی این مناشوند به بهرههای آموزش معرفی میبهتر است در انتخاب کتابهایی که به عنوان منابع آموزشی دوره

های هرفصل، خالصه مطالب هر فصل، سؤاالت خودآزمایی و نظایر آن دقت شود و نظیر راهنمایی چگونگی مطالعه فصول کتاب، هدف

 منابع دارای این امكانات ترجیح داده شوند. 

ای اثربخش آن سروکار دارند، های بیش از اقشار دیگر با مسائل یادگیری و روشاز آنجا که معلمان به عنوان یك فعالیت حرفه

)شناختی و فرا  ها و راهبردهای یادگیریهای آموزشی به منظور آشنایی بیشتر معلمان با روششود هر از گاهی دورهتوصیه می

 به اجرا درآید.   شناختی(

را نسبت به اهمیت استفاده از  های مختلف فراگیرانشود به شیوههای آموزشی پیشنهاد میاندرکاران برنامهریزان و دستبه برنامه

 در بهبود و تسریع یادگیری آگاه سازند تا موجب بهبود فرایند یادگیری شود.  )شناختی و فرا شناختی( راهبردهای مناسب یادگیری

حت شود مدیران آموزشی تبا توجه به اینكه راهبردهای شناختی اهمیتی کمتر از راهبردهای فراشناختی ندارند لذا پیشنهاد می

 تأثیر روند توجه وسیع به راهبردهای فراشناختی به راهبردهای شناختی در امر آموزش کم توجهی نكنند. 

 الزم است به فراگیران روستایی و پسران در امر آموزش راهبردهای یادگیری توجه بیشتری شود.

 :های بعدیپیشنهادهایی برای پژوهش

 ظ فرهنگی همتراز با جامعه تحقیق حاضر هستند.تكرار پژوهش در جوامع آماری دیگر که از لحا

 الزم است در پژوهشهای بعدی نیز عامل جنسیت مورد بررسی قرار گیرد. 

 :ها تكرار تحقیق در مقاطع تحصیلی دیگر از جمله دانشگاه

 های آموزشی براساس انواع محتوای آموزش.تحقیق در مورد میزان اثربخشی راهبردهای یادگیری در دوره
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