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 تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب و حل مسئله 

 *مریم رضایی

 ایران تهران، تهران،استان  ره() کمیته امداد امام خمینیدانشگاه ؟، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی،  یکارشناس

 

 چکیده 

 40ین منظور بد است. مسئلههدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب و حل 
یری تصادفی گنمونهاز بین دو کالس به شیوه  95-96 تحصیلی سال در تهران شهر راهنمایی دختر دوره آموزاندانشنفر از 
 آزمایش یهاگروه در کنترل، با گروه آزمونپس -آزمونیشپنمونه انتخاب و با طرح پژوهش آزمایشی از نوع  عنوانبه ای،خوشه

 تحلیلنتایج آزمون  استفاده شد. مسئلهی حل هایاسمقآزمون درک مطلب و  از هادادهی آورجمع جهت شدند. گمارده کنترل و
های نتایج آزمون ها در متغیرهای پژوهش وجود دارد؛ و نیزهای معناداری بین گروهنشان داد که تفاوت متغیری چند کواریانس

نسبت به  آزمونپسنمرات گروه آزمایشی در  مسئلهدر هر دو متغیر درک مطلب و حل حاکی از آن بود که  تک متغیری
گروه  آزمونپسآزمون و یشپ توجهقابلاین افزایش، در درک مطلب بیشتر بوده است. تفاوت  آزمون افزایش داشته است ویشپ

یک برنامه تکمیلی توسط معلمین به دانش آموزان،  عنوانبهدهد که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی یمآزمایشی نشان 
 خواهد داشت. هاآنان پیشرفت تحصیلی تأثیر بسیار زیادی بر میز

 مسئله حل ؛مطلب درک ؛فراشناخت ؛: شناختهایدواژهکل

 

 

 مقدمه

در گذشته چنین تصور می شد که عامل مهم یادگیری به ویژه یادگیری آموزشگاهی هوش ذاتی فرد است که هنگام تولد آن از 
روانشناسی هوش به باور اکثریت این است که بخش مهمی از رفتار هوشمندانه را طریق والدین خود به ارث می برد. در نظریه های جدید 

کارکردهای شناختی تشکیل می دهد. اهمیت رویکردهای جدید آن است که بر این باور پا می فشارد که بر خالف توانایی های ذاتی فرد 
. بنابراین اعمال هوشمندانه قابل آموزش و یادگیری که ارثی و غیر قابل تغییرند، کارکردهای شناختی اکتسابی و تغییر پذیرند

مدتها است که روانشناسی شناختی کامال جای خود را در روانشناسی باز نموده و تاثیر مهم خود را  (.1391 )یارمحمدیان، اصلی آزاد،هستند
در آموزش و پرورش به جا گذاشته است. این نظریه همچنین انسانها را پردازشگران اطالعات می داند و برای دانش و دیدگاههای دانش 

ذهنی ، بسط و سازمان گیری شامل راهبردهای شناختی)مرورنپتریچ راهبردهای یاداز نظر  .هنگام یادگیری اهمیت قائل استدر آموزان 
 ریزی و نظارت بر درک( است . دهی(و راهبردهای فراشناختی)طرح

دانش و یاد گیری خود تأکید دارد.  راهبردهای شناختی بر دانش و آگاهی تأکید دارد و راهبردهای فراشناختی بر آگاهی فرد نسبت به 
، هرگونه دانش یا فعالیت شناختی است که موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت است و به دو بعد دانش فراشناختی و تجربه شناختفرا

)به نقل از است "خود، تکلیف و راهبردهای شناختی"فراشناختی ، تقسیم می شود . دانش فراشناختی شامل سه طبقه دانش درباره ی 
ی بهینه شان و چگونگی استفادهی فرآیندهای شناختیاسنومن فراشناخت را به عنوان دانش افراد، دربارهبایلر و  (.2002، ستین کایا و اکتین

 (.2004، )پرفکت و شوارتز (2006اند. )آناستازیو افلید، عریف کردهجهت دستیابی به اهداف یادگیری ت
دیگر متفاوتند. دانش فراشناختی به دانش واضح و دانش فراشناختی و آگاهی فراشناختی از یک( ابراز می دارد که 2000) کوهن 

گاهی فراشناختی به احساسات آآشکار شخص درباره قوت ها و ضعف های شناختی اش درباره تفکر و رفتارش گفته می شود. در حالیکه که 
اشناختی هم در یادگیری و هم ( نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی و فر1384ملکی ، ) یافته های پژوهش. رب ما اشاره دارد و تجا

(، در پژوهشی اثرات آموزش راهبردهای 1380)همچنین استوار  .ار درس مطالعات اجتماعی موثر بوددر یادداری مطالب آسان و دشو
تهران  19شناختی و فراشناختی را بر پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان مدارس دولتی منطقه

توامان مورد استفاده قرار راهبردهای شناختی و فراشناختی را  مرات گروهی کهنمیانگین  . نتایج پژوهش وی نشان دادمورد بررسی قرارداد

                                                           
 mary_rezaeii@yahoo.com نوسنده مسئول: پست الکترونیک *
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نتایج پژوهش  نشان می داد.را افزایش بیشتری  مورد استفاده قرار می دادندنسبت به دو گروه دیگر که تنها یکی از راهبردها را  می دادند
 نشان داد که یادگیرندگان موفق از مهارتهای شناختی و فراشناختی حداکثر استفاده را می برند. نیز (، 1379) عباباف

( نیز در پژوهشی نشان داد که دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی که از راهبرد فراشناخت 1391) اصلی آزادیارمحمدی و 
بطور خالصه ، کلیه تحقیقات انجام شده در  باالتری را در درس ریاضی کسب می کنند. بهره می گیرند نسبت به همنوعان خود نمرات

زمینه اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی با یکدیگر همسو بوده و نشان دهنده تأثیر مثبت این آموزش ها بر عملکرد تحصیلی و 
در مورد تعیین تاثیر آموزش این راهبردها در مهارتهای درک مطلب یادگیری دانش آموزان در زمینه مختلف می باشد. با این حال ، تحقیق 

تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب و لذا با توجه به اهمیت  .و حل مساله دانش آموزان بسیار محدود می باشد
آموزش راهبردهای  تاثیربنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین میزان  .باشد بیشتر در این زمینه را ضروری می تحقیق حل مساله

 شناختی و فراشناختی )دوجانبه( بر درک مطلب و حل مساله دانش آموزان دختر دوره راهنمایی می باشد.
 

 روش

 کنندگان  شرکت
 40به منظور انجام این پژوهش، بود.  95-96پژوهش، دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی جامعه آماری 

پس  -ای انتخاب و با طرح پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمونگیری تصادفی خوشهنفر دانش آموز دختر در قالب دو کالس به شیوه نمونه
سپس، پرسشنامه درک مطلب و حل مساله بر روی گروه های آزماایش مایش و کنترل گمارده شدند. آزمون با گروه کنترل در گروه های آز

و کنترل اجرا گردید. متغیر مستقل در این پژوهش آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی و متغیار وابساته درک مطلاب و مهاارت حال 
شناختی، بر روی گروه آزمایش صورت پذیرفت. ایان در حاالی باود کاه مساله ریاضی بود بود. مداخالت آموزشی راهبردهای شناختی و فرا

ای را در طی پژوهش دریافت نکرد. پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی پیش آزماون، پاس آزماون باا گاروه گروه کنترل هیچ گونه مداخله
 که در آن از یک گروه آزمایش دانش شناختی و فراشناختی و یک گروه کنترل استفاده گردید.  بودکنترل 

 ابزار
کنندگان به کار رفته و هر کدام شامل آزمونهای درک مطلب که برای سنجش توانایی درک مطلب شرکت :های درک مطلبآزمون

ری پس آزمون، که بعد از آموزش فراشناختی اجرا شد. این پرسشنامه دو آزمون است یکی پیش آزمون که قبل از آموزش فراشناختی و دیگ
 گزارش شده است.  88/0ها ) آلفای کرونباخ( تهیه و به کار رفته است. همسانی درونی این آزمون 1379توسط ابراهیمی قوام آبادی در سال 

به منظور اندازه گیری توانایی حل مسئله ریاضی از آزمون حل مسئله ریاضی استفاده شد. این آزمون در  آزمون حل مسئله ریاضی:
مسئله از درس ریاضی دوم راهنمایی بود و توانایی یادگیرندگان را در حل مسائل ریاضی از  8هر مرحله )پیش آزمون و پس آزمون( شامل 

ر می داد. مسائل مورد استفاده بر گرفته از کتاب ریاضی دوم راهنمایی به نقل از ابراهیمی طریق دستیابی به پاسخ صحیح مورد ارزیابی قرا
( در یک نمونه دانش آموزی از استان تهران، اعتبار 1379( بود که روایی و اعتبار آن مورد تأیید قرار گرفته بود. ابراهیمی قوام )1379قوام )

و روش آلفای کرونباخ  90/0خ محاسبه نمود. در روش آزمون مجدد ضریب همبستگی مقیاس را با روش آزمون مجدد و آلفای کرانبا
 به دست آمد.  81/0همسانی درونی آزمون 

 ی اجراشیوه
جهت کنندگان را با ابزارهای پژوهش سنجیده و نتایج را تجزیه و تحلیل کردند. پژوهشگران، قبل و بعد از اجرای مداخله، شرکت

از میانگین، انحراف معیار وبرای تعیین اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی از آزمون تحلیل تجزیه وتحلیل داده ها 
 کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.  

 

 نتایج

قادرت حال دهای شناختی و فراشناختی منجر باه افازایش درک مطلاب و اهبرفرضیه پژوهش حاضر بدین صورت بود که آموزش ر
بارای تعیاین اثار بخشای آماوزش  انحاراف معیاار و ،تجزیه وتحلیل داده هاا از میاانگینمی شود. جهت  دوره راهنماییمساله در دختران 

استفاده شد. شاخص های توصیفی گروههای آزمایش و کنتارل، چند متغیری از آزمون تحلیل کوواریانس راهبردهای شناختی و فراشناختی 
 ه است.قبل و بعد از آموزش در جدول ذیل آورده شد
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 2جدول                           
 های توصیفی متغیرهاشاخص      

 حل مساله درک مطلب متغیر        

 آزمونپس  پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

 65/5 25/4 70/12 10/10 میانگین آزمایش
 08/1 85/0 86/0 51/1 انحراف استاندارد

 85/4 5 75/9 25/10 میانگین کنترل
 75/0 07/1 37/1 51/1 انحراف استاندارد

 

ها در متغیرها، آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره یکراهه نشان داد که به طور کلی در متغیرهاا جهت تعیین معناداری تفاوت بین گروه

-متغیری، از آزمون آزمون چند= اثر هتلینگ(. برای بررسی دقیقتر نتیجه F ،61/0(2و35)= P ،69/10=001/0بین گروه ها تفاوت وجود دارد )

ها در هر دو متغیر معناادار اسات و تفاوت گروه 3بر اساس جدول  گزارش شده است. 3متغیری استفاده شد که نتایج آن در جدول های تک
  کند.درصد واریانس را تبیین می 22درصد و  34گروهبندی در متغیرهای درک مطلب و حل مساله به ترتیب، 

 
 3جدول

 آزمون تحلیل کواریانس تک متغیریخالصه 

 اندازه اثر سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته

 34/0 001/0 48/18 56/128 1 56/128 درک مطلب

 22/0 003/0 45/10 62/55 1 62/55 حل مساله

 

 

 بحث

-شناختی و فراشناختی )دوجانبه( بر درک مطلب و حل مساله دانشپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای 

های اولیه، مداخالت آموزش راهبردهای شناختی و آموزان دختر دوم راهنمایی انجام گرفت. نتایج نشان داد، حتی با حذف اثر تفاوت
ؤثر است. با بررسی کواریانس تک متغیری آموزان دختر دوم راهنمایی مفراشناختی )دوجانبه( بر افزایش درک مطلب و حل مساله دانش

 ها در هر دو متغیر درک مطلب و حل مساله معنادار بوده است. مشخص گردید تفاوت گروه
نشان داد بود که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به  ( هم سویی داشت، زیرا1379پژوهش حاضر با پژوهش قوام آبادی )

ای که با آن رو برو هستند، درگیر بوده و این باعث نش آموزان مطالب را بهتر فهمیده و در موقعیت مسألهشود که داآموزان باعث میدانش
( و 1380شود. هم چنین پژوهش حاضر با پژوهش های استوار )افزایش سرعت یادگیری آنها نیز در مقایسه با قبل از اجرای آموزش می

بیان داشته بودند به کارگیری راهبردهای فراشناختی باعث افزایش یادداری و پیشرفت ( هم راستا بود، چنانکه آنان نیز 1384ملکی )
های شناختی و فراشناختی آموزانی که با روش( نیز نشان داد دانش1379شود. همچنین نتایج پژوهش عباباف )آموزان میتحصیلی دانش

تری دارند. هم راستا با پژوهش حاضر، یارمحمدی و اصلی آزاد بینند در حل مسائل ریاضی نسبت به گروه گواه عملکرد بهآموزش می
گیرند، نسبت به آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی که از راهبرد فراشناخت بهره می( نیز در پژوهشی نشان دادند که دانش1391)

 کنند. همنوعان خود نمرات باالتری را در درس ریاضی کسب می
این چنین تبیین نمود که یادگیری هر فرایند آموزشی نیازمند به کارگیری فرایندها و راهبردهای مشخص و  توانهای فوق را مییافته

توانند به مفید دارد. بدیهی است وقتی یادگیرندگان بدون استراتژی خاص آن موارد آموزشی شروع به یادگیری مطلب آموزشی نمایند، نمی
از توانش یادگیری خواهند رسید. هر یادگیرنده در ادراک و یادگیری مطالب آموزشی با دو بحث  قطع اطمینان داشته باشند که به چه مقدار

تواند در بستر زمان یاد گیرد. به وسیله شناخت و فراشناخت به کرات سرو کار دارد. چنانکه به وسیله شناخت، مطالب آموزشی مختلف را می
شود و در وقت ضروری، برای ن بیشینه یا کمینه یادگیری آن، به حافظه سپرده میهمین توانمندی است که مواد آموزشی فارغ از میزا

 بازدهی آموزشی یا عملی قابل بازیابی است. 
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-هایی را در جهت سازماندهی، نظارت و پردازش مطالب، هماهنگ با شناخت فرد به کار میفراشناخت ناظر بر شناخت است و قدم

و میزان استفاده از این راهبرد در نزد افراد مختلف متفاوت است. از همین رو است که افراد، با هوشبهر گیرد که قطعاً شیوه به کارگیری 
نمایند. یقیناً تقریباً مشابه، زمان اختصاص یافته برابر و دیگر شرایط یکسان در یادگیری یک مطلب آموزشی یکسان، متفاوت عمل می

تر و و نظارت بر فرایند یادگیری خود بیشتر های سازماندهی منظمشیوه یادگیری، در روش کسانی که از این استراتژی در جهت آگاهی از
-کنند. این شیوه تعاملی )راهبردهای شناختی و فراشناختی( به افراد میتر عمل میاستفاده نمایند، در فرایند یادگیری و حتی آموزش موفق

-هایی را جهت ادراک و یادگیری طراحی نمایند، زمانب بیشتر توجه نمایند، قدمآموزد که در یک مواد آموزشی خاص، بر کدام قسمت مطل

ای خاص، بهترین راه را های متفاوت یادگیری در مورد مواد آموزشیها را لحاظ کنند، از بین راههای مناسب و ترتیب به کارگیری این قدم
و فراشناختی نه فقط به عنوان یک مواد آموزشی تکمیلی که به عنوان یک  . نتیجه اینکه با به کارگیری راهبردهای شناختیانتخاب نمایند

 آموزان را به سمت یادگیری، بازیابی، خودآموزشی و حتی یاددهی بهتر و پویاتر سوق داد. توان دانشراهبرد آموزشی اصلی، می
آموزان برای معنوی از طرف بعضی از دانش هایی به شرح زیر مواجه گردیده است. فقدان انگیزه مادی وپژوهش حاضر با محدودیت

ها. از آنجایی که این گویی به سئواالت به دلیل انتخاب تصادفی آزمودنیها و پاسخشرکت فعال در کالس آموزشی و شرکت در آزمون
بایست جانب احتیاط یلی میهای تحصهای تحقیق به سایر پایهآموزان پایه دوم راهنمایی انجام شد، لذا در تعمیم یافتهپژوهش روی دانش

، شاید کافی به نظر نرسد و لذا آموزش بطور ، تعداد جلسات آموزش راهبردهای فراشناختیهای زمانیرعایت گردد. به دلیل محدودیت
های اندکی در رابطه با آموزش راهبردهای شناختی و فشرده بوده و در تعداد جلسات کمتری برگزار گردید. به دلیل اینکه پژوهش

 فراشناختی صورت گرفته است با مشکالت و موانع زیادی در راه تدوین مواجه شدیم. 
های فراشناختی در محتوای کتب دورۀ آموزان و ضعف مؤلفههای فراشناختی در موفقیت تحصیلی دانشبا توجه به اهمیت آگاهی

، به آموزش مهارتهای فراشناختی در اهداف و محتوا توجه ویژه داشته ریزان درسی در تألیف و تدوین محتوابرنامهراهنمایی، مؤلفین کتب و 
ها قابل آموزش آموزان دارند و با توجه به اینکه آگاهیهای فراشناختی دانشهای این پژوهش نشان از ضعف نسبی آگاهییافته باشند.

ها در قالب یک درس فوق برنامه و حتی در برنامه اصلی آموزشی در مدارس راهنمایی آموزش داده ششود که این آموزهستند، توصیه می
های ، معلمان نقش کلیدی دارند و تا آنها از نظر دانش و نگرش نسبت به آگاهیآموزاندر فرایند رشد مهارتهای فراشناختی دانش شوند.

های فراشناختی در راهنمای نخواهند یافت. لذا گنجاندن محتوای مبتنی بر آگاهیفراشناختی مسلط نشوند، در به کارگیری آن توفیق 
  رسد.تدریس )راهنمای معلم( و آموزش معلمان در این مورد امری ضروری به نظر می

 

 منابع

بر درک مطلب. حل مساله خود  یادگیری، توضیح مستقیم و چرخه افکار، -اثر بخشی سه روش آموزشی راهبردهای(. 1379ابراهیمی قوام آبادی، ص. )
ی دکتری. )منتشرنشده(. دانشکده روان . رسالهتر  شهر تهرانآموزان دختر دوم راهنمایی معدل پایینی تحصیلی و سرعت یادگیری در دانشپنداره

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی.

 .. پایان نامه کارشناسی ارشدتی و فراشناختی بر بهبود علکرد در تکالیف علوممقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای شناخ(. 1380استوار، ن. )
 )منتشرنشده(. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی.

. پایان نامه رانشهر ته 11و  4، 2ی دبیرستان مناطق مناطق یادگیری دانش آموزان قوی و ضعیف دوره(. مقایسه استراتژی های 1379عباباف، ز. )
 کارشناسی ارشد. )منتشرنشده(. دانشگاه عالمه طباطبایی.

(، 3)7علوم شناختی،  تازه های(. تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری متون درسی مختلف. 1384ملکی، ب. )
50-42. 

تاازه هاای علاوم (. اثربخشی آموزش فراشناخت بر بهبود عملکرد ریاضی کودکان با نااتوانی یاادگیری ریاضای. 1391) .م ا؛ و اصلی آزاد. یارمحمدیان.
 .41-52. 53(، پیاپی 1)شماره شناختی. سال چهاردهم 

Cetinkaya, P., & Erktin, E. (2002). Assessment of metacognition and its Relationship with Reading 

comprehension, Achievement and Aptitude. Journal of Education, 19(1), 1-11. 
Nelson, A.G. (2006). The Psychology of Reading. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall. 
Taroyan, N.A., Nicolson, R. I., & Fawcett, A. J. (2007). “Behavioral and neurophysiological 

correlates of dyslexia in the continuous performance task”.Clinical Neurophysiology: 118,(4), 845-

855. 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

