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 مقدمه :  

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

االنسان من علق ، اقرأ و ربک االکرم ، الذذی علذم بذالقلم ،    اقرأ باسم ربک الذی خلق ، خلق

 . 1علم علم االنسان مالم ی

ای رسول بخوان به نام پروردگارت که آفریننده عالم است    آن دتدایک کته آدرتک را ان دتون ب ت ه       

ترین کریمان اس  آن ددایک که بشر را علم نوش ن به بیافرید ، بخوان )قرآن را( که پروردگار تو کریم

 قلم آرود  و به آدرک آنچه را نمک دان   تعلیم داد  

ترین پیام الهک و بزرگ رین رسال  انبیا و رعلمین بشر است   ادان  ه ها اولین و رهمتعلیم و یاد دادن ن

ترین وظیفه هر ان ان اس  لذا ان تولد تا ررگ و در هر نران و روقعی ک باید و یادگیری و آرود ن رهم

ن تان  این تعلیم و تعلم بین ان انها به نحو شای  ه انجتام گیترد   ان فتری دیختر دداونتد در و تود ا      

توانمندی ها و اس عدادهای شخرفک به ودیعه نهاده اس  که به واسطه این دلق  به دود آفرین گف ته  

 و به ان ان رقام اشری رخلوقات داده اس    

 یکک ان ویژگک های رهم ان انک بردورداری ان ظرفی  ذهنک شخری و توانایک عظیم یادگیری اس    

رهارت ک ب رک شود   پیشرف  و تمدن ، رقابله با فبیع  بخش اعظم افالعات بشری ان فریق این 

و رهار آن ، رفع نیانهای ر نوع دود ، دس یابک به تکنولوژی پیچیده و غیره همه حاصل تالش ان ان 

 اندونی بوده اس    برای یادگیری و تجربه

ات قبلک آنچنتان  در  هان اررون یعنک عصر انفجار افالعات ، تولید افالعات  دید و کهنه شدن افالع

ستتریع انجتتام رتتک شتتود کتته رطالتتب ک ابهتتا قبتتل ان بیتترون آرتتدن ان نیتتر  تتا  کهنتته رتتک شتتوند  

( در رقای ه با یادگیری افالعتات )رحصتول( در   فرآیندبنابراین ، روش یادگیری )( ، 4731،)ررتضوی

که در نندگک  یادگیری ، این دود فراگیر اس  فرآیندکانون تو ه بیش ری قرار گرف ه اس     ون در 

اررون و آینده ت باید ان رهارت  خونخک یادگرف ن دود اس فاده کند ، لذا تو ه بته روش هتای    ت واقعک  

درس  آرونش و آرود ن که در آن ر ئولی  ارر یادگیری به دود فراگیر واگذار رک شود ، ضروری به 
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د النم است    ستواد علمتک ت     برای هر فر 4 «سواد علمک ت فنک»نظر رک رسد   در  هان اررون داش ن 

فنک به رجموعه ای ان دان  نک ها و رهارت ها در نرینه علوم و تکنولوژی افتال  رتک شتود کته هتر      

نندگک کردن به آن نیان دارد و در واقع داش ن توانائک در حل ر ائل و رشکالتک اس  که  یان انک برا

 شرط تحقق رک یابد    7مر با  ارعه اررون بشری با آن روا ه اس  و این سواد در تمام ع

  ت داش ن افالعات کافک در رورد دانش پایه  4

 ت و ود انخیزه برای یادگیری    2

  (4731ت دان  ن راه و روش یادگیری)ریرعابدینک ،  7

النم به ذکر اس  که ردارس تنها رک توانند بخشک ان آرونش های النم برای رهارت نندگک را در 

آرونان در آن رحل سپری رک کنند ، در اد یار آنها بخذارند   ارا اگر همین ردت نرانک که دانش 

فرص  ، بیش ر ان ارائه افالعات ، صری روش ک ب افالعات در نرینه های رخ لف شود ، این ارید 

و ود دارد که عالقه و اع قاد و توان و دانش النم برای یادگیری رادام العمر ، که النره نندگک و تعالک 

 آن اس  ، در افراد فراگیر به و ود آید    بخش

لذا اندیشمندان ان دیربان به اهمی  یادگیری و ضرورت شناد  آن پک برده اند ، به فوری که 

 سال قبل یعنک دوره افالفون و ارسطو بر رک گردد   2122تاریخچه بررسک یادگیری به 

الفون را رک توان نند ، با این تفاوت که افافالفون و ارسطو هر دو فردگرا ه  ند و ذهن را فعال رک دا

ه ولک ارسطو را رک توان تجربان ویژگک های ارثک ان ان رک داند،نیرا دانش را یکک فطرت گرا نارید،

نیرا تجارب ح ک را سر شمه همه دانش ها رک دان     عقاید این دو دانشمند در فول دان  ، گرا

ثیر داش ه اس    رثالً ، عقاید افالفون درباره راهی  دانش تاریخ روی همه نظریه پردانان یادگیری تا

ان آغان ر یحی  تا دوره رن انس نظریه غالب رح وب رک شد   ان قرن هفدهم به بعد پیروان رک ب 

در قرن نوندهم تو ه شایانک با نظریه فطرت ت گرایک برداس ند به فوری که، تداعک گرایک به رخالف 

رک ب رف ار گرایک  ،باه  ، تضاد ، رجاورت و ب ارد( ربذول شد   سپسبه قانون تداعک ارسطو )ش

اسکینر ، با ارائه اصول رف ار گرایک در یادگیری ان ان و تهیه فنونک برای ردیری  کالس و تغییر رف ار 

                                                 
1
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افراد ، تاثیرات عمیقک در آرونش و پرورش گذاش    در نیمه دوم قرن بی  م رویکرد شناد  گرایک 

ی ان ان ، یادگیری را ایجاد تغییر در ساد  با دیدگاه رکانیکک رف ار گرایان درباره در رخالف 

در نرینه یادگیری ، نظریه های  4های ذهنک یادگیرنده تعریف کردند  شناد  گرایانفرآیندشناد ک و 

،  7بل، نظریه یادگیری رعنک دار کالرک آنو 2ر عددی را ارائه نمودند   ان  مله ، یادگیری گش ال ک

یا پردانش  5و سرانجام نظریه روانشناسک دبر پردانی 1نظریه یادیخری شناد ک ت ا  ماعک بندورا

افالعات رطرح شدند   نظریه دبر پردانی یادگیری ان ان را یک فعالی  ر  مر پردانش افالعات رک 

ره و یادآوری رک داند و به رطالعه راه هایک رک پرداند که آدریان به توسط آنها دانش را ک ب ،ذدی

کند و آن را رورد اس فاده قرار رک دهد   دراین نظریه ان کارپیوتر به عنوان الخویک برای تبیین ذهنک 

   (4712)ریرسعیدی،یادگیری اس فاده شد  فرآیندان ان و 

تدابیری که به این رنظور توسط صاحب نظران حونه روان شناسک دبر پردانی ابداع شد ، با نام روش 

ا رهارت های یادگیری یابه فوردقیق تر راهبردها یا اس راتژی های شناد ک ، نام گذاری شد و ها ی

سرانجام روان شناد ک فراشناد  ، حونه اندیشه گری نوینک ، که به راه های هدای  و نظارت بر 

توسط  ان فالول آغان شد و به تدریج  مع  4732راهبردهای شناد ک دود رک اندیشید ان دهه 

دی ان اندیشمندان به آن روی آوردند و نظریات و راهبردهای رخ لف فراشناد ک را ارائه نمودند   نیا

 ، بنابراین نظریه های یادگیری قرن بی  م شارل دو رجموعه بزرگ رف ار گرایک و شناد  گرایک اس 

ه دقیق ر و در نظریات رف ارگرایک روضوع رورد رطالعه ، رف ارهای قابل رشاهده اس  که باید هر  

عینک تر بررسک شود   ارا دیدگاه شناد ک دنیای ذهن را روضوع رورد رطالعه قرار رک دهد   دراین 

حونه رطالعاتک  دید ، یادگیری ان ان به گونه ای عینک و نظام دار تشریح رک شود   ن ایج تحقیقات 

وان شناسان و رربیان باشد ار وب رک تواند در یادگیری وآرونش رورد اس فاده رهانجام شده دراین  

رک توان روضوعات رورد نظر دیدگاه های دیخر  هره گیری ان نظام پردانش افالعات  عالوه بر این با ب

(   با 4737را نیز به شیوه ای تانه نخری   و آنها را به نحوی عینک ، رنطقک و پویا سانران داد )کدیور،
                                                 
1
 - Cognitive 

2
 - Gestalty Learning 

3
 - Azobel Meaningful Verbal Learning  

4
 - Bendora Social-Cognitive Learning Theory 

5
 - Processing Psychology Cognitive 
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، اررونه در ارر یادگیری ، فردی روفق اس  که تو ه به نظریه های شناد ک و دانش فراشناد ک 

گرف ه باشد   اساس نظام آرونشک در قرن بی   و یکم ، فراهم ساد ن نرینه  را فراشیوه آرود ن 

تجربک فعالی  های آرونشک و آرونش  خونه فکر کردن و  خونه یادگرف ن اس    بر این اساس ، 

بویژه راهبردهای شناد ک و رطالعه و یادگیری پژوهش حاضر به بررسک تاثیر آرونش راهبردهای 

فراگیران رک پرداند   این راهبردها ، روش فراشناد ک در ریزان یادگیری درسک و پیشرف  تحصیلک 

های رخ لف فراگیری رطالب ساده و پیچیده را  ه ان راه شناد  )پردانش عقلک رطالب( و  ه ان راه 

یر رک آروند   لذا فراگیران با یادگیری این روش ها و فراشناد  )شناد  ان شناد  دود( به فراگ

اس فاده ان آنها هنخام رطالعه رک توانند بر سرع  و کیفی  یادگیری دود بیافزایند و این ارر در دران 

ردت رنجر به تحوالت کیفک در نظام آرونشک رک شود   به نظر رک رسد اگر رعلمان این راهبردها را 

یس دود پیاده نمایند و آنها را به دانش آرونان نیز یاد دهند ، در این راه فراگرف ه و در روش تدر

    (4712)ریرسعیدی،کوتاه رین و روثرترین گام ها برداش ه رک شود

 

 بیان مساله 

لغ هنخف ک ان بود ه ادر ایران همه نهادهای دول ک ان  مله ونارت آرونش و پرورش همه ساله رب

  ، ا  ک اب ، حقو  کارکنانو پرورش ان  مله تربی  رعلم ، تهیه  کشور را صری ر ائل آرونش و

های رخ لف آرونشک و غیره رک کنند  تدارک کالس های بانآرونی و کارآرونی ، تدریس روش 

دانواده ها نیز سررایه و وق  نیادی را صری یادگیری فرنندان دود رک کنند و ح ک ب یاری ان دانش 

نیروی نیادی را صری رطالعه ، آرونش ویادگیری رک کنند ، ارا بان هم آرونان و دانشجویان وق  و 

یادر حد رورد ان ظار نی   و آنها به ن یجه  ،ر و ه رک شویم که یادگیری درس  صورت نخرف ه اس 

ورد رناسب نمک دلخواه نرسیده اند و آرادگک های النم را ک ب نکرده اند   لذا نه تنها دول  به باند

ان رهم ترین ر ائل رب ال به نظام آرونشک کشور راس  که همه آن  4حصیلک ک اف  تبلکه ح رسد،

(  الب ه در این رورد عوارل رخ لفک ان 4737سررایه ها و اوقات گرانبها را  هدر رک دهد )واحدی، 

                                                 
1
 Outs ـ Drop ـ 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت علمی ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .و پژوهشی آس
 

7 

 

 

 

 

 

رانند : فقدان یا کمبود بانار کار رناسب برای فارغ « علل رربوط به فراسی  م ا  ماعک» مله 

علل رربوط به نظام »الن ، و ود رشغولی  های ذهنک و یا سرگررک های رخ لف و نیز ال حصی

راند : ارنشیابک بر اساس رحفوظات ، فقدان یا کمبود ارتباط رطالب با نندگک واقعک فرد ، « آرونشک

ن و با در ه تاثیر ر فاوت در ای مظام آرونشک و غیره در تعارل با هبک ثباتک و تغییرات پک در پک ن

ر اله نقش دارند   یکک ان عوارل رهم در عدم یادگیری رطلب ، عدم به کارگیری ظرفی  باالی 

یادگیری و فعالی  دانش آرونان ردارس در اثر عدم آشنایک دانش آرونان با راهبردهای یادگیری و 

دن و یا ( هدی اساسک دوان4772و همکاران ) 4حیح ان آنها اس    به نظر تایرنکرطالعه و اس فاده ص

رطالعه و یادگیری ، توانا ساد ن کودکان و دانش آرونان اس  تا دود را بشناسند، عالیق و 

اس عدادهای دود را رشد دهند ، برای رشکالت گروهک و فردی راه حل هایک بیابند و نیز اینکه 

   (4712)یوسفک،ب وانند راهبردهای دود را تحول بخشیده و ر  قل ان دیخران رطالب را درک کنند 

وان یکک ان ان اینرو ،  ه  دس  یابک به اهدای فو  ، شناد  و درک صحیح رطلب آرود نک به عن

آرونشک رطرح رک شود   این درک ، رهارت ب یار پیچیده ای اس  که  ماهدای و فعالی های ره

ادگیری های ادراکک و رهارت های شناد ک و دانش فراشناد ک اس  و در یفرآیندر  لزم تعارل ریان 

 درس  و عملکرد تحصیلک رطلوب در ابعاد رخ لف ، اهمی  نیادی دارد   

لذا پژوهش حاضر سعک دارد تاثیر کاربرد راهبردهای شناد ک و فراشناد ک بر یادگیری دروس پایه را 

ذهنک تکالیف ، ب ط  رررو)بررسک کند و به این سواالت پاسخ دهد که آیا کاربرد راهبردهای یادگیری 

 رک شود ؟  تکالیف ، سانران دادن رطالب و نظارت بر درک رطلب ( باعث پیشرف  تحصیلک دهک 

 اهمیت موضوع پژوهش : 

( ربنک بر تاکید روانشناسان تربی ک فک  ندین 4771( ضمن اشاره به عقیده اسالوین )4737کدیور )

( 4773به نظر لفرانکویس )آرونان و نیز اشاره آرونش راهبردهای ویژه یادگیری به دانش دهه ادیر بر

یادگیری و تدریس  فرآیندربنک بر تاکید بر یادگیری  خونه یادگرف ن به عنوان یکک ان هدفهای کلک 

،آورده اس  : رابطه فراشناد  با سبکهای اسنادی و ن ایج انخیزشک آن نیز باید رورد تو ه رعلم 

                                                 
1
 Tierny.B ـ 
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ش آرونان به این سو سو  داده و تشویق رع قد به دیدگاه روانشناد ک قرار گیرد   بدون شک اگر دان

شوند که بخشک ان شک  های تحصیلک دود را به عدم اس فاده ان روشهای درس  رطالعه و یادگیری و 

نه به عوارلک همچون شانس ، کم اس عدادی و دشواری تکلیف ن ب  دهنده و در عین حال روشهای 

پش کار و ر ئولی  پذیری در قبال شک  ها ،  درس  به آنها ارائه شود ، آنها رک توانند با تالش ،

 روفقی  تحصیلک ک ب کنند   

( ، عبابای 4712سط یوسفک )ن ایج پژوهشهای نیادی که تو و با اس ناد به رطالب فو 

( ، ساالری 4735( ، کریمک )4731( ، پور نورونی )4737( ، صمدی )4712ررتضوی ناده )(،4735)

( ، لک ناده 4733( ، قوام آبادی )4731( ، ر ولک )4731رگان )( ، بان4735( ، ریقاتک)4735فر)

( ، ریرنائک 4737( ، غالرک )4712( ، انصاری )4737( ، عباسک اول )4712( ، تدین )4731)

( ، کولینز، 2222( ، الک اندر و همکاران )4714( ، کررک )4714( ، صالحک )4712حیدری )،(4714)

( ،  خر و 4771( ، الک اندر و همکاران )4771و همکاران ) رنلیو( ، او4773( ، رلوث )4771نوررا )

( ، داگالس هارن و همکاران 4771( ، وانی  این و هیو )4777( ، پین ریج و پل آر )4777همکاران )

بهبود یادگیری را نشان رک ( ،همخک تاکید بر اهمی  تاثیر کاربرد راهبردهای یادگیری بر 2222)

 دهند 

و شهود اف  تحصیلک و کم انخیزه شدن بیش ر دانش آرونان بررسک روضوع پژوهش  بنابر شواهد فو 

پیشرف  تحصیلک دانش آرونان تیز بر بررسک تاثیر آرونش راهبردهای یادگیری »حاضر تح  عنوان 

 حائز اهمی  اس    « هوش رقطع دبیرس ان

 

 اهداف پژوهش : 

 آرونان تیز هوش در دانشپیشرف  تحصیلک  شافزای: بررسک تاثیر راهبردهای یادگیری بر هدف کلی

 اهداف فرعی 

    ت بررسک رابطه راهبرد ررور ذهنک با پیشرف  تحصیلک 4

  ت بررسک رابطه راهبرد ب ط دهک با ریزان پیشرف  تحصیلک 2
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  ت بررسک رابطه راهبرد سانران دهک با ریزان پیشرف  تحصیلک 7

  لب با ریزان پیشرف  تحصیلکت بررسک رابطه راهبرد نظارت بر درک رط 1

 

 سوالهای پژوهش : 

  داریم،نمک توانیم هر گدام ان راهبرد ها را بطور  داگانه بر روی  ون فقط یک پیش ت   و پس ت 

 کل راهبرد را ری وانیم بر روی آن ب نجیم،پس فقط یک سوال داریم: لذاآنها بررسک کنیم 

 رف  تحصیلک ریشود؟پیش افزایش آیا کاربرد راهبرد یادگیری باعث

 حاال برای هر یک ان اهدای فرعک ری وان یک سوال نوش :

 بین راهبرد ررور ذهنک و پیشرف  تحصیلک رابطه و ود دارد؟آیا  (4

 آیا بین راهبرد ب ط دهک و پیشرف  تحصیلک رابطه و ود دارد؟ (2

 آیا بین راهبرد نظارت بر درک و پیشرف  تحصیلک رابطه و ود دارد؟ (7

 رد سانراندهک و پیشرف  تحصیلک رابطه و ود دارد؟آیا بین راهب (1

 آیا راهبرد یادگیری با پیشرف  تحصیلک رابطه دارد؟ (5

 

 

 

 فرضیه های پژوهش 

 ت بین راهبرد ررور ذهنک با پیشرف  تحصیلک رابطه و ود دارد   4

   ا پیشرف  تحصیلک رابطه و ود داردت بین راهبرد ب ط دهک ب2

 با پیشرف  تحصیلک رابطه و ود دارد   ت بین راهبرد سانران دهک 7

 ت بین راهبرد نظارت بر درک رطلب با پیشرف  تحصیلک رابطه و ود دارد   1

 بین راهبرد یادگیری با پیشرف  تحصیلک رابطه و ود دارد   -5

 پیشرف  تحصیلک رک شود افزایش بکارگیری راهبرد یادگیری باعث  -1
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 متغییرها  عملیاتی تعاریف

    ریف رفهورک ر غیرهاالف ( تع

 )تعریف سنجشک( ب( تعریف عملیاتک ر غیرها

 

 راهبرد یادگیری 

راهبردهای یادگیری شارل راهبرد ررور ذهنک )حفظ کردن ، تکرار کردن ، فهرس  کردن ، الف(

بو ود آوردن یک تصویر ذهنک ، )، راهبرد ب ط دهک  (دط کشیدن نیر روضوعات رهمو رونوی ک 

تف یر کردن ، دالصه کردن ، رربوط کردن و اس دالل کردن( ، راهبرد سانران دهک ارتباط دادن ، 

)فبقه بندی کردن ، ردیف کردن رطالب ، تهیه نمودار ،  دول بندی کردن ، نشان دادن رابطه بین 

رطالب قدیم و  دید( و راهبرد نظارت بر درک رطلب )بررسک اش باهات رربوط به درک رطلب ، 

 (   4712تجدید نظر کردن( اس  )ریر سعیدی ،  ور کردن دودپرسک ، تف ی

یادگیری درتحقیق حاضر نمره ای   که آنرودنیها در آنرون راهبرد یادگیری  رنظور ان راهبردهایب(

 د  نک ب رک کن

 

 راهبرد مرور ذهنی

  کردن الف ( رنظور ان راهبرد ررور ذهنک در انجام تکالیف ساده : حفظ کردن ، تکرار کردن و فهرس 

)ریر سعیدی ، و دط کشیدن نیر روضوعات رهم اس  اس    ارا برای تکالیف پیچیده : رونوی ک

4712   ) 

، 1،  7) رودنک در پاسخ به سواالتنب ت رنظور ان راهبرد ررور ذهنک در این تحقیق نمره ای   که آ

 ( آنرون راهبردهای یادگیری بدس  رک آورد   21،  21،  47،  42

 

 سط دهی تکالیف : راهبرد ب
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بو ود آوردن یک تصویر ذهنک ،  : الف ت راهبرد ب ط دهک در انجام تکالیف ساده عبارت اس  ان

ارتباط دادن رطالب قدیمک و  دید   ارا برای انجام تکالیف پیچیده شارل تف یر کردن ، دالصه 

 (   4712کردن ، اس دالل کردن و رربوط کردن رطالب اس  )ریر سعیدی ، 

،  42 ، 4سواالت )به رنظور ان راهبرد ب ط دهک دن این تحقیق نمره ای   که آنرودنک در پاسخ  ب ت

 ( آنرون راهبردهای یادگیری ک ب رک کند    22،  24،  41،  41

 

 راهبرد سازماندهی 

: فبقه بندی کردن یا ردیف کردن رطالب اس    اندهک در انجام تکالیف ساده شارلالف ت راهبرد سانر

ا برای رطالب پیچیده شارل : تهیه نقشه یا نمودار ،  دول بندی کردن ، نشان دادن رابطه رطالب ار

اصلک و فرعک و رقای ه کردن اس    سانراندهک رطالب به فهمیدن به ر رطالب و یادآوری سریع ر 

آوری گذاری هم به یادکد گذاری به ر رنجر رک شود و کد آنها رنجر رک شود نیرا سانران دادن به

 (  4712سریع ر رطالب کمک رک کند رانند فهرس  کردن رطالب )ریر سعیدی ، 

،  22،  43،  45،  3،  2ای   که آنرودنک در پاسخ به سؤاالت )رنظور ان راهبرد سانرانک نمرهب ت 

 ( آنرون راهبردهای یادگیری ک ب رک کند  21،  23،  25

 راهبرد نظارت بر درک مطالب 

ارت بر درک رطالب در انجام تکالیف ساده شارل : بررسک اش باهات رربوط به درک الف( راهبرد نظ

یابک و رطلب و در انجام تکالیف پیچیده شارل : دودپرسک ، بیان رجدد ، تف یر کردن ، نرینه

 (  4712تجدیدنظر اس  )ریرسعیدی ، 

رودنک در پاسخ به سؤاالت ای   که آنب( در این پژوهش رنظور ان راهبرد نظارت بر درک رطلب نمره

 ( آنرون راهبردهای یادگیری ک ب رک کند  27،  27،  44،  7،  1،  5،  1)
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 فصل دوم

 پیشینه پژوهش
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 تاریخچه نظریه های یادگیری(الف

ه ن پک برده اند  به فتوری کته تاریخچت   اندیشمندان ان دیربان به اهمی  یادگیری و ضرورت شناد  آ

ال قبل یعنک دوران افالفون و ارسطو بان رک گردد  افالفون رع قتد بتود   س 2122بررسک یادگیری به 

که دانش ارثک اس  لذا آن را یکک ان ا زاء فبیعک ذهن آدرک رک دان    به باور افالفتون، آدرتک ان   

راه اندیشیدن درباره رح وای ذهن دود ک ب دانش رک کند  ان سوی دیخر، ارستطو رع قتد بتود کته     

  (4731ح ک اس  و ارثک نی   )هرگنهان/سیف دانش، ن یجه تجربک

افالفون و ارسطو هر دو فردگرا ه  ند و ذهن را فعال رک دانند  افالفون اع قاد داش  که همه ان ان 

ها روح دارند و روح دارای دانشک داص و کارل اس   به عبارت دیخر او دانش را یکک ان ویژگتک هتای   

نارید، در صورتک که ارستطو  «  4فطرت گرا» الفون را رک توان ارثک ان ان رک دان    به این دلیل اف

« 2تجربه گترا  » تجارب ح ک را سر شمه همه دانش ها رک دان  ، بنابراین ارسطو را رک توان یک 

 به شمار آورد 

عقاید این دو دانشمند در فول تاریخ فرفداران و رخالفینک داش ه و اغلب نظریه های رعاصر یادگیری 

ناسان رخ لف در تعریف و تبیین یادگیری رطرح کرده اند، ریشه در یکک ان این دو دیدگاه که روان ش

دارد و در هر دوره، یکک ان این دو دیدگاه غالب بوده اس   عقاید افالفون درباره راهی  دانش ان آغتان  

رنته   ر یحی  تا دوره رن انس نظریه غالب رح وب رک شد  ان قرن هفدهم به بعد دانشمندانک  ون

 (4571ت4152)7دکارت 

( با نظریه فطرت گرایک رخالفت  کردنتد و   4322ت4172)  5( و  ان الک 4511 ت4137)1توراس هابز

اع قاد داش ند که اندیشه ها حاصل تجربه ها اس   تالش این دانشمندان سبب شد که دیدگاه تجربته  

ن نوندهم تو ه شایانک به قانون گرایک در نظریه های یادگیری رجدداً رطرح شود  به فوری که در قر

دنیتای  ، 4732تا حوالک 4722ربذول شد و ان سال  ت  شباه ، تضاد، رجاورت و ب ارد ت  تداعک ارسطو

                                                 
1
 - Nativism 

2
 - Empiricism 

3
 - Rene Dekartes 

4
 - Tomas Habbes 

5
 - John Loche 
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و همکاران ، تر مه درانی  4روان شناسک در ایاالت ر حده ارریکا در ت خیر رک ب تداعک بود) گالور

رف ار و یادگیری و ت تری آن بته روقعیت      (  هدی کلک رک ب تداعک، اس خراج قوانین اب دایک4733

های اساسک با رف ار رشهود پیونتدی نزدیتک   فرآینداین رک ب اس ن اج درباره  های پیچیده تر بود  در

دارد و حیوان ها و ان ان ها روضوع های رناسب رطالعه بودند  تحقیقات رربوط به یادگیری و حافظه 

بر اساس این باور که قوانین یادگیری،  هان شمول است  و  در رورد رو ودات ننده پایین تر ان ان ان 

   (4733کار با حیوانات در آنرایشخاه قابل ت ری به ان ان ها اس  ، گ  رش یاف  )قوام آبادی،

الب ه روان شناسان تداعک گرا تحقیقاتک نیز در نرینه حافظه، تفکر و حل ر أله انجام داده انتد  ولتک   

قات رربوط به حافظه، یادگیری به اصطالح فوفک وار بتود  رفروضته همته    رحور رطالعه در اکثر تحقی

این تحقیقات این بود که درک یادگیری پیچیده و پدیده حافظه ان فریق شکل های ساده تر یادگیری 

 و حافظه ارکان پذیر اس  

یک در اق دار نیادی داش   ظرفی  کتاربردی اصتول رف تارگرا    7نریکاس 2رک ب رف ارگرایک 12در دهه 

یادگیری ان ان، به دصوص با ساد ن راشین های آرونشک و تهیه فنونک برای ردیری  کالس و تأثیر 

اس فاده ان روش تقوی  رثب  کاربرد اصول این رک ب در بیمارس انهای روانک و اس فاده ان روش هتای  

ان رک دهد  در حالک کته  تغییر رف ار در رراکز رشاوره و ب یاری ان روارد دیخر، نفوذ رف ارگرایک را نش

رف ارگرایک اسکینر رک رف  که بیش رین تأثیر را در آرونش داشت ه باشتد، روان شناستان بته تتدریج      

تر مه درانی  آن سوء اس فاده کنند )گالور،د که سلطه فلبان  ارعه ان قوانین رف اری نخران آن شدن

 فرآینتد نافعال رحرک ها تلقک رک شتد و  ان آنجا که در رک ب رف ارگرایک، ان ان ، گیرنده   ( 4733 ،

 های ذهنک و فکری ان ان رورد تو ه آنها نبود، ب دریج ان نفوذ آن کاس ه شد 

شکل گرف   نخترش نظریته پتردانان شتناد ک بته        1در نیمه دوم قرن بی  م، رویکرد شناد  گرایک

را ایجاد تغییر در رف تار آشتکار   یادگیری، ر فاوت ان نظریه پردانان رف ارگرا بود  رف ارگرایان یادگیری 

فرد رک دانند، در صورتک که روان شناسان شناد  گرا، یادگیری را ایجاد تغییر در ساد  شناد ک و 

                                                 
1
 - Gelaver 

2
 - Behaviorism 

3
 - Skiner 

4
 - Cognitivism 
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های ذهنک یادگیرنده تعریف رک کنند  شناد  گرایان در نرینه یادگیری نظریه های ر عتددی  فرآیند

اس   در این نظریه ان روان شناسک،  4یری گش ال ک ارائه نموده اند که یکک ان با سابقه ترین آنها، یادگ

اع قاد بر این اس  که یادگیری و حل ر أله نه ان راه کوشش و دطا، بلکه ان راه ک ب بینش حاصتل  

 رک شود و بینش رعموالً ان راه کشف روابط بین ا زای یک ر أله بدس  رک آید 

نیز نظریه و  2یادگیری رعنک دار کالرک آنوبلان دیخر نظریه های شناد ک یادگیری رک توان به نظریه 

اشاره کرد  نظریه اولک برای رعنک دار کردن یتادگیری بتر ایجتاد     7یادگیری شناد ک ا  ماعک بندورا 

شتناد ک   ت  رف اری رابطه بین یادگیری قبلک و یادگیری  دید تأکید دارد  دورک یک نظریه ال قافک 

ای ذهنک شناد ک تأکید رک ورند و یادگیری را صرفاً ناشک ان هفرآینداس ، که هم بر تقوی  و هم بر 

 ( 4712)یوسفک، رشاهده رف ار و اعمال دیخران رک داند

اس   این نظریه ، « نظریه دبرپردانی یا پردانش افالعات»یکک دیخر ان نظریه های شناد ک یادگیری 

رک پترداند       رطالعه راه هایک  یادگیری ان ان را یک فعالی  ر  مر پردانش افالعات رک داند و به

که آدریان به توسط آنها دانش را ک ب، ذدیره و یادآوری رک کنند و آن را رورد است فاده قترار رتک    

های ذهنک تو ه شده و ان کارپیوتر به عنوان الخویک برای تبیین فرآینددهند  در این رویکرد به نقش 

شده اس   نیرا هم کارپیوتر و هم ان ان افالعات را ان یادگیری اس فاده  فرآیندفعالی  ذهنک ان ان و 

سپس آنها را به شیوه های گوناگون پردانش رک کنند، به ررتز در رتک    )درون داد( رحیط رک گیرند

آورند و با افالعات دیخری که ان قبل در حافظه دارند ترکیب رتک نماینتد  کارپیوترهتا افالعتات را ان     

یرون رک دهند، به همین قیاس، ان تان افالعتات را ان فریتق تتدابیر،     فریق دورنویس ها و  اپخرها ب

  (4712نظیر دس  ها و دهان بیرون رک دهد)یوسفک، )برون دادی(

در روان شناسک دبر پردانی ، یادگیری به  ریان دریاف  رحرک های رحیط به وسیله گیرنتده هتای   

دار شدن آنها و نهای تاً قرارگترف ن در   ح ک، گذر این رحرک ها ان حافظه ح ک و کوتاه ردت ، رعنک 

حافظه دران ردت گف ه رک شود بنابراین، هر تدبیری که  ریان فو  را ستهول  بخشتد، بته پتردانش     

                                                 
1
 - Geshtalt 

2
 - Auzubel 

3
 - Bandora 
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افالعات کمک دواهد کرد  تدابیری که برای کمک به یادگیری و یتادآوری افالعتات ان ذهتن توستط     

ابداع شود، با نام روش ها یا رهارت های روان شناسان و صاحب نظران حونه روان شناسک دبرپردانی 

  (4731)سیف، اندس راتژی های شناد ک نارخذاری شدهیادگیری یا به فور دقیق تر، راهبردها یا ا

رک رستد   4732حدود دهه  روان شناسک فراشناد ، حونه اندیشه گری نوینک اس  که پیشینه آن به

آوری ناد  را آغتان کترد و بته تتدریج  متع     شنخ  ین ک ک اس  که گف خو درباره فرا 4 ان فالولپ

،  نیادی ان اندیشمندان به آیین نتوین تفکتر در حتونه روان شناستک روی آوردنتد )آقتاناده و احتدیان       

 (   همچنین پژوهش های ر فاوت در نرینه فراشناد  و راهبردهای آن انجام گرف  4733

ن راه هتای ک تب دانتش ه ت ند، ارتا      ( راهبردها یا اس راتژی های شناد ک، هما4731به نظر سیف)

-ارت بر راهبردهای شناد ک گف ه رتک راهبردها یا اس راتژی های فراشناد ک به راه های هدای  و نظ

به کمک راهبردهای شناد ک نظتارت رتک کننتد تتا پیشترف  دتود را بهبتود         رشد  یادگیرندگان راه

 بخشند 

 و  نبه اصلک یعنک:و همکاران، راهبردهای فراشناد ک د 2به نظر رارنانو 

 نخرش و تو ه  ت دانش و کن رل دود شارل تعهد (الف

)رارنانو  را در بر رک گیرد ت  ارنش سنجک و نظم بخشکت   شارل فرح ریزی فرآینددانش و کن رل  (ب

  (4712، و همکاران/یوسفک

ق است  کته   اررونه در ارر یادگیری ، فردی روفت  ، با تو ه به نظریه های شناد ک و دانش فراشناد ک

شیوه آرود ن را فرا گرف ه باشد  در  ارعه پیشرف ه کنونک، این ادعا که وظیفه نظام آرونشک، ان قتال  

رعلورات ان ن ل گذش ه به ن ل آینده اس ، دیخر رعنایک ندارد، بلکه اساس نظتام آرونشتک در قترن    

فکر کتردن و  خونته   بی   و یکم فراهم ساد ن نرینه تجربک فعالی  های آرونشک و آرونش  خونه 

اس  با این فرض، یادگیرنده راهر و روفق کته ب وانتد در همته     ت یادگرف ن نحوه یادگیری ت یادگرف ن

شتیوه هتا یتا    ویژه در نرینه تحصیلک بته پیشترف  رطلتوب برستد ، ک تک است  کته ان        نرینه ها به 

یح اس فاده کند  ان آنجا راهبردهای صحیح یادگیری و رطالعه آگاهک داش ه باشد و ان آنها به فور صح

                                                 
1
 - John Flovell 

2
 - Marzano ,R. 
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که شناد  در اثر آگاهک و هشیاری حاصل رک شود  ا دارد که نخاهک هم به پیشینه )هشتیاری( در  

 روان شناسک داش ه باشیم 

 

 ر مکاتب روان شناسیدجایگاه هشیاری 

، اولین رک ب روان شناسک  تح  عنوان 47پس ان تحوالت اساسک در علوم فیزیکک و تجربک در قرون 

ان ترکیب رک ب فل فک تداعک گرایک و روش علمک به و ود آرد  رهبر رک ب به نام  4«ساد ارگرایک»

( رع قد بود که : هشیاری قابل تجزیه به عناصر بوده و کو ک رین عنصر 4722تا 4177)2ویلهلم وون 

 .(4711، 7آن اندیشه اس )هرگنهان

داد کته بنیادگتذارش ویلیتام     1کارکردگرایک ساد ارگرایک بزودی  ای دود را به رک ب دیخری به نام

( رع قد بود که ، هشیاری به صورت یک واحد یکپار ه عمل رک کند و قصدش 4742ت4121)5 یمز 

رک کند، آن گونه ارکردگرایان،  ریان هشیاری تغییرکمک به فرد در سانگاری با رحیط اس   ان نظر ک

های فرآینتد ک تتوان بته عناصتر کتاهش داد نیترا      ی را نمفرآیندکه کل تجربه تغییر رک کند و  نین 

(   4711هوشیاری یک فرد به عنوان یک کل در ستانگاری او بتا رحتیطش ددالت  دارنتد)هرگنهان،      

های ذهنک نبودند، ارا اصرار داش ند که همواره باید هشتیاری را در  فرآیندکارکردگراها رخالف رطالعه 

 .(4772، 1یگرابطه با رحیط رطالعه کنند) گلوورد و بروتن

بنیانخذاری شد  او رع قد بود کته هشتیاری را   3بودکه توسط  ان وات ون « رف ارگرایک»رک ب بعدی 

درون نخری، که یک ابزار پژوهشک غیرقابل اع ماد اس ، رطالعه کترد و   فرآیندتنها رک توان ان فریق 

بررستک  سک نباید آن را رتورد  ان آنجا که هشیاری را نمک توان به فور علمک رطالعه کرد، لذا روان شنا

 قرار دهد و فقط رف ار ، روضوع روانشناسک اس  

                                                 
1
 - Structurism 

2
 - Wilhelm, Wont 

3
 - Hergenhan 

4
 - Functivism 

5
 - Willam James 

6
 - Gloverd & Brothing 

7
 - John Watson 
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، پایه گذاری شد، بر این عقیده بود که کل بیش  4رک ب گش ال ، که توسط ورتهایمر ، کافکار و کهلر

آن اس ، پس رویدادها را نباید  دا  دا در نظر گرف ، بلکته بایتد بتین آنهتا      دهنده ان ا زای تشکیل

برقرار کرد و آنها را سانران داد تا درک شود  حل ر أله نیز به فور ناگهتانک و ان فریتق بیتنش     رابطه

، ا زاء پراکنده روضوع در ذهن به فور نادود آگاه شتکل رتک گیترد و    فرآیندحاصل رک شود، در این 

نقتاد و   کل ر أله به ناگاه آشکار رک شود  الب ه رسیدن به بینش ر  لزم افالعات قبلک غنک و ذهتن 

   جو گر اس ، لذا هر  ه رو ودات با هوش تر یا دارای شناد  بیش ری باشند، هشیارترند و نودتر 

 به بینش و بصیرت رک رسند و در حل ر أله روفق ترند 

 

 آغاز نظریه های شناختی یادگیری:

ا فتک کترده   رک ب شناد ک تقریباً همزران با رک ب رف ارگرایک به و ود آرد و رونتد آرام و کنتدی ر  

 اس   ان قدیمک ترین و شاید سردس ه نظریه های شناد ک یادگیری، نظریه یادگیری گش ال  اس  

 :ایجتاد تغییتر در رف تار     فرآینتد در نظریه های رف ارگرایک، یادگیری به  نظریه یادگیری گشتالت

ده های پیچیتده  پدیآشکار فرد گف ه رک شود  روان شناسان پیرو این رک ب رع قدند که برای رطالعه 

این ا زای ستاده بته شناستایک    تری تجزیه کرد و ان فریق رطالعه یادگیری باید آنها را به ا زای ساده

پدیده های پیچیده دس  یاف   روان شناسان رک ب گش ال  رخالف روش کاهش گرایتک یتا تجزیته    

ات کلک رعنک دار تشتکیل  پدیده های روان شناد ک ه  ند  به اع قاد آنها اندیشه های ان ان ان ادراک

رک یابند نه ان رجموعه هایک ان تصاویر ذهن  زیک که ان راه تداعک به یکدیخر ررتبط رک شوند، لذا ان 

آنجا که پدیده های ادراکک  نبه کلک دارند، یادگیری را باید با تو ه به این کل نخری رتورد رطالعته   

 (  4712قرار داد)سیف، 

حاصل ان درک روقعی  یتادگیری بته عنتوان      2  عبارت اس  ان بینشیادگیری در روانشناسک گش ال

یک کل یکپار ه که آن هم ان فریق کشف روابط ریان ا زای تشکیل دهنده روقعی  یادگیری حاصل 

                                                 
1
 - Werthimer, Kofca, Kohlor 

2
 - Insight 
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ستیف،  شناسک گشت ال  رستیدن بته بیتنش است  )     رک شود  بنابراین، عنصر اصلک یادگیری در روان 

4712)  

درک معانی و کشف روابط بین اصول تشذکی  دهنذده   رونش بته  روان شناسک گش ال  در ارر آ

تو ه داش ند و با فشار آوردن به دانش آرونان  ه  حفظ کردن فوفک وار رخالف  مسائ  یادگیری

بودند و روشها و راهبردهایک که در یادگیری به کار رک بردنتد بیشت ر بترای درک و فهتم ارتور ان راه      

 کشف اصول نیر بنایک ر ائل بود 

 : دورین نظریه رهم شناد ک که بتا یتادگیری آرونشتخاهک نیتز      نظریه یادگیری معنی دار آزوب

( اس   در نظریه آنوبل، هماننتد ستایر   4711)4رابطه نیادی دارد نظریه رعنک دار کالرک دیوید آنوبل 

نظریه های شناد ک، ساد  شناد ک و تغییراتک که بر اثر یادگیری در آن صورت رتک گیترد، استاس    

رجموعته ان افالعتات،    یادگیری را تشکیل رک دهند  در این نظریه ، ساد  شناد ک عبارت است  ان، 

 رفاهیم، اصول و تعمیم های سانران یاف ه ای که فرد قبالً در یکک ان رش ه های دانش، آرود ه اس  

ک بخصوص علمتک و تحصتیل   به فور کلک ساد  شناد ک بر دانشهای کلک و عمده فرد در یک نرینه

  (232ص ت4712سیف،دالل  دارد)

ان نظر آنوبل، وق ک یک رفهوم رعنک دار رک شود که قابل ارتباط دادن با رفاهیمک باشد که ان پتیش  

 کند رکیادگیری  نبه فرح وار پیداود در ساد  شناد ک فرد و ود دارند و اگر ارتباط برقرار نش

رتک   باعث افزایش کیفی  یادگیری و یادداری در نظریه شناد ک یادگیری رعنک دار، راهبردهایک که 

شوند عبارت اند ان: سانران دادن، ثبات ، روشتنک دانتش یادگیرنتده در یتک نرینته رعتین در نرتان        

 و انخیزش  ت به صورت توضیحک یا رقای ه ای ت یادگیری ، کاربرد پیش سانران دهنده ها

  :روان شناستانک ظهتور کردنتد کته      در نیمه دوم قرن بی  م،نظریه یادگیری شناختی اجتماعی

عالوه بر تأکید بر رحرک های بیرونک به عنوان کن رل کننده رف ار عوارل شناد ک درونک فترد را نیتز   

رف اری رعتروی  تدر کن رل رف ار رؤثر رک دان  ند  نظریه های این دانشمندان به نظریه های شناد یت 

                                                 
1
 - David Ausubel 
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 (4733) بنتدورا   است    4«آلبترت بنتدروا  »به  شده اس   یکک ان رعروف رین این نظریه پردانی رربوط

گف ه اس  که در دیدگاه یادگیری ا  ماعک ، رردم نه به وسیله نیروهای درونک رانده رک شتوند و نته   

رحرک های رحیطک آنان را به عمل سو  رک دهند، بلکه کارکردهای روان شناد ک بتر ح تب یتک    

  ( 4712)ستیف،  طتک تبیتین رتک شتوند    تعارل دو  انبه بتین شتخو و عوارتل تعیتین کننتده رحی     

تو ته   : راهبردهای رهمک که در ارر یادگیری در این نظریه روی آنها تآکید شده اس  عبتارت انتد ان  

کردن، ر مایز ساد ن رطالب، رشخو بودن رطالب یادگیری، قابلی  کاربردی آرود ه هتا،  تذابی    

الع ان ن تایج کتار و گترف ن بتان دتورد      روضوع، باننمایک تج مک و بان نمایک کالرک رطالب، ک ب اف

 اصالحک وانخیزش 

 

 نظریه های رشد شناختی:

 ون هدی ان فرح نظریه های رشدی در این تحقیق، اس فاده دانش آرونان ان راهبردهای یتادگیری و  

 نظریه رهم رشد شناد ک به فور ا مالک بررسک رک شود: 7رطالعه اس   لذا 

جاد و تکارل فعالی های شناد ک ان ان را ان آغان کتودکک تتا بزرگ تالک    پیاژه نحوه ای 2نظریه پیاژه:ذ 

د تتا بزرگ تالک را بته  هتار ررحلته اصتلک:       او رشد ذهنک ان تان ان تولت  رورد رطالعه قرار داده اس   

حرک ک، پیش عملیاتک، عملیات رح وس و عملیات صوری تق تیم کترده است   ویژگتک رهتم      تح ی

اد ک کودک در هر یک ان رراحل با ساد  شناد ک او در رراحتل  رراحل رشد آن اس  که ساد  شن

 ( 4712قبل و بعد ان نظر کمک و کیفک ر فاوت اس  )سیف،

های تقابلک و فعال ر مرکز است    فرآیندبه نظر پیاژه : به فور کلک شناد ، تفکر یا پردانش عقلک، بر 

ورد و شتارل تفکتر، حافظته ،    رفهوم شناد  در برگیرنده تمام دانش اس  که آدرک بته دست  رتک آ   

تشکیل رفهوم و ادراک اس   رفهوم شناد  در ساد  های شناد ک او سانران رک یابد، ذهن و روان 

کودک نه صفحه سپید  ان الک اس  و نه یک دس خاه ساد ه، آراده و پیچیده رانند کارپیوتر، بلکته  

                                                 
1
 - Albert Bandura 

2
 - John Piaget 
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د رک کند ، هر  نتد تتأثیر رحتیط    رانند گیاهک اس  که ان درون ر ناسب با نیروهای واقعک دود رش

  (4771دار ک نیز و ود دارد)اسپرین ال،

در نظریه رشد ذهنک ویخوت کک بر تعارل ریان عوارتل   (:1791)1نظریه رشد ذهنی ویگوتسکیذ 

تاریخک ، فرهنخک و ا  ماعک تآکیتد شتده است   در ایتن نظریته، کارکردهتای ذهنتک بتر دو دست ه          

ردهای عالک ذهنک تق یم شده اند  به عالوه ، نقش گف ار درونک در کارکردهای نخ  ین ذهنک و کارک

هدای  و کن رل تفکر رورد تأکید قرار گرف ه اس   یکک دیختر ان رفتاهیم عمتده نظریته ویخوت تکک،      

اس   فبق این رفهوم، کودکان در روقعی های  الش انخیز بته   2«رنطقه تقریبک رجاور رشد» رفهوم 

د فکر دودشان را رشد دهند  یعنک )آرونش هتدای  شتده رتورد نظتر وی،     کمک بزرگ االن رک توانن

ر  لزم آن اس  که بدانیم کودک دود به تنهایک ان عهده  ه کاری بتر رتک آیتد و  ته کتاری را بتا       

راهنمایک رربک آراده رک تواند انجام دهد  تفاوت ریان این دو سطح عملکرد، رنطقته رجتاور)تقریبک(   

قرار  لید افزایش رشد شناد ک، تعیین ابعاد رحدوده ای اس  که کودک در آنرشد ناریده رک شود  ک

  (4737ر ر مان،  دارد  )ه رینخ ون و پارک /

برونر به پیروی ان پیاژه رع قتد است  کته یتادگیری      ( :1791) 3نظریه رشد شناختی جروم برونرذ 

 هان را به صتورتک    رشد دودکودکان سنین رخ لف با یکدیخر تفاوت دارد و کودک در هر ررحله ان 

به ح اب آورد و 1ویژه رک بیند  وی نظریه دود را به  ای آنکه نظریه یادگیری بنارد، نظریه تدریس 

، به 1، تقوی  3، توالک1، ساد ار 5اصل اس    هار اصل نظریه تدریس برونر عبارتند ان: انخیزش 1شارل 

ناد ک کودک عرضه شود، او قتادر بته فهتم آنهتا     نظر برونر اگر رطالب درسک ر ناسب با ظرفی های ش

آن دانتش آرتون را بتا     اس   روشک که دود او ارائه رک دهد به یادگیری اک شافک رعروی اس ، که در

ه رک کند که او باید با کار ر  قل یا در  ریان کار گروهک راه حتل هتای آنهتا راه پیتدا     ر ائلک روا 

                                                 
1
 - Wigotckey 

2
 - Zome of Proximal Dovelopment 

3
 - Jerome Brunner 

4
 - Teaching Theory 

5
 - Motivation 

6
 - Structure 

7
 - Sequence 

8
 - Reinforcement 
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 )گیج و برالینتر / ه های دار ک داردان کم ری به تقوی  کنندکند  این نوع یادگیری پردوام اس  و نی

  (4731لطف آبادی،

تفکر تأکید رک کند  به باور برونر، بتانده اصتلک رشتد     فرآیندنظریه برونر بیش ان هر نظریه دیخری بر 

م شناد ک ، تفکر اس   برونر نیز رانند پیاژه، رفاهیم نظری دود را ان پژوهشهایک که با کودکتان انجتا  

کودک( بدس  آورده اس   او در انجام پژوهشهای دود دنبال ایتن رطلتب بتود کته  خونته      422داده)

افالعات رربوط به  هان ه  ک به ذهن در رک آیند، رورد دس کاری قرار رک گیرند، ذدیتره شتده و   

 سپس سانران داده رک شوند 

ررحلته ن تب اً ر متایز    7در  ( در ن یجه رشاهدات دود به این ن یجه رستید کته کودکتان   4711برونر)

  (4712) سیف،را در ذهن دود باننمایک رک کنند حرک ک، تصویری ، نمادی رشد،  هان ه  ک

بررسک نظریه این سه دانشمند، نشانخر آن اس  کته کودکتان و نو وانتان در رراحتل رخ لتف رشتد،       

ذهنتک آنتان ارائته شتود،      توانایک یادگیری رطالبک داص را دارند و رطالب درسک باید با تو ه به رشد

ر لم اس  که راهبردهای یادگیری رطالعه هم تابع رراحتل رشتد است  و در هتر یتک ان دوره هتای       

سالخک ان روشهای ساده و ر ت قیم   2تحصیلک ان راهبردهای داصک باید اس فاده شود  بطور رثال در 

به صورت تسالخک ان راهبرد تکرار 1برای یادسپاری اس فاده رک شود، رانند نام بردن و اشاره کردن، در 

 ت بصورت دس ه بندی رعنایک رطالب ت و در کالس پنجم ان راهبرد سانراندهکتتکرار فوفک وار رطالب

به صورت برقراری پیوندی بصری یا کالرک که به رطالب رعنا بخشد، و در نو وانان ان راهبرد تف یر ت  

( ، لذا رعلمان دوره های کودک  انک، دب  انک ، 4772)رری آن ، رفوت و همکاران،  اس فاده رک شود

در آرتونش آنهتا بته     وراهنمایک و دبیرس ان باید با راهبردهای داص آن دوره آشنایک داشت ه باشتند   

 دانش آرونان و نظارت بر کاربرد آنها ان فری دانش آرونان تو ه کافک ربذول دارند 

 

 1نظریه خبرپردازی یادگیری )پردازش اطالعات(

                                                 
1
 - Information Process 
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ه ترین رویکرد یا دیدگاه روان شناسک یادگیری، رویکرد دبرپردانی یا پردانش افالعتات نتام دارد    تان

این رجموعه نظریه هایک را در بردارد که و ه اش راک همه آنها این اس  که یادگیری ان تان را یتک   

د که ان انها بته  فعالی  ر  مر پردانش افالعات رک دانند  این نظریه ها به رطالعه راههایک رک پردانن

توسط آن دانش را ک ب ، ذدیره و یادآوری رک کنند و رورد است فاده قترار رتک دهنتد  بنتابراین در      

رتک شتود و هتم     هتای یتادگیری بحتث     فرآینتد نظریه های واب  ه به روان شناسک دبرپردانی ، هم 

ید دبرپردانی ، بردک های یادآوری، در آغان پیدایش نظریه های  دفرآیندیاد سپاری و  های بهفرآیند

(: 4777) 5 و رتور  1( بته نقتل ان بیختز    4712) 7 ، پریبترام  2، گتاالن ر  4 ان روان شناسان ان  مله: ریلر

رف ارهای شناد ک ان  مله حل ر ئله را بیش ر به کار کارپیوتر شبیه رک دان  ند، هم کارپیوتر و هم 

و غیره  س فاده ان وسایل کارت دوانک، نوار دوانکان ان افالعات  را ان رحیط رک گیرند و کارپیوتر با ا

این کار را انجام رک دهند، در حالک که ان انها ان اندارهای ح ک دود برای این رنظور سود رک برند   

در درون کارپیوتر، افالعات رسیده ان رحیط رورد دس کاری واقع رک شوند، به ررز در رک آینتد و بتا   

کارپیوتر ذدیره شده اند ترکیب رک گردند  این کار ان فریق فعال شدن  افالعات دیخری که ان قبل در

د  در درون ان ان هم افالعات رورد دس کاری واقع رک یرانجام رک گ ثبت کننده های الکترونیکی

شوند، به ررز در رک آیند و با افالعات دیخری که ان قبل در ان ان ذدیره شده اند، ترکیب رک شتوند   

انجام رک گیرد سرانجام اینکه کارپیوتر افالعات را ان فریق « فعال شدن نورونها» فاده ان این کار با اس

تدابیر برون دادی نظیر دورنویس ها و  اپخرها بیرون رک دهد و به همین قیاس، ان ان افالعات را ان 

 فریق تدابیر برون دادی نظیر دهان و دس ها بیرون رک دهد 

( در دیدگاه روان شناسک دبرپردانی، ذهن آدرک بته یتک  عبته ستیاه     4777بنا به گف ه بیخز و رور)

رانند اس   شما رک توانید برون داد و درون داد را ببینید، ارا نمک توانید ببینید که  ه بتر ستر درون   

   (4712داد رک آید)سیف،

                                                 
1
 - Miller 

2
 - Galanter 

3
 - Pribram 

4
 - Biggs 

5
 - Moore 
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رغتزی قترار   ذهن آدرک قدرت ب یار نیادی دارد و در دادل  عبه سیاه) مجمه( او ، ریلیاردها سلول 

دارد که رانند یک ابر رایانه قابل حمل به همه  ا و در هر نران در ددر  ان ان اس ، بته شترط آن   

که صاحب رایانه فرن کار با آن را بداند  بشر در فول تاریخ سعک کرده اس  راه صحیح اس فاده ان این 

درصد 42تحقیقات ، تا کنون فقط  رایانه عجیب با حجم ب یار کم و کارائک ب یار باال را پیدا کند  فبق

رع قد اس  : ان ان هتر قتدر کته ان     4(   رونالدگراهام 4737ان این توانایک بالفعل شده اس )پارسائک، 

رغزش بیش ر کار بکشد کارائک آن افزایش دواهد یاف  و این قانون اس فاده کن و گرنه ان دس   رتک  

د  اس   تعداد نیادی ان دانشتمندان اعصتاب و روان   رود، رک باشد این قانون حقیق ا در رورد رغز صا

  (4737پزشکان درباره این روضوع نظر دارند)پارسائک ،

سوالک که در اینجا  رطرح رک شود این اس  که  خونته درون دادهتا در ایتن  عبته ستیاه دریافت ،       

ستخخویک بته ایتن    نظریه پردانان شناد ک توان  ه اند برای پا ؟ ررزگزاری، ذدیره و بانیابک رک شوند

 سوال، الخوی رناسب و ردلهائک را ارائه دهند  بعضک ان این الخوها در صفحات بعد رطرح رک شوند:

 

 ی شناختی هاالگو

هر ردل بر اساس اس نباط هایک شکل رک گیرد که ناشک ان رشاهدات اس  و کتار آن ان یتک فتری،    

ان فری دیختر کمتک بته ارتر بتانبینک و      تدارک باننمائک قابل فهم ان ویژگک های رشاهده شده اس ، 

 تزء : ردیتابک   7شتناد ک را تنهتا بتر     فرآینتد تدوین فرضیه اس   در ردل ساده شناد ک رتک تتوان   

 (4734،تر مه راهر،4711رحرکها، اندونش و تبدیل رحرکها و تولید پاسخ ها تق یم کرد) سول و، 

 

 )اندوزش(

 تولید پاسختبدی  محرکهاردیابی محرک

دارد عمدتاً در بردک اشکال ان رفهوم سانی در باب   RتS ساده که شباه  ب یاری به ردل این ردل 

های روان شناد ک رورد اس فاده قرار رک گیرد  به نظر رک رسد این ردل رراحل اساستک روان  فرآیند

                                                 
1
 - Ronald Graham 
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 آینتد فرشناد ک را بان رک نمایاند، ارا  زئیات را نشان نمک دهد و بر درک و فهم آنتان در رتورد ایتن    

 ندان نمک افزاید و توانمندی کافک برای تدوین فرضیه ها یا پیش بینک رف ار ندارد  این ردل اب دایک 

تلقتک  « خاک و باد و آتش و آب»شباه  نیادی به رفهوم سانی های رربوط به  هان که ررکب ان 

را باننمتایک   رک شد دارد و فبقه بندی آن ربین شیوه ای برای دیدن پدیده هاس  ولک پیچیدگک آن

  (4712)یوسفک، نمک کند

 4،  یمتز 4712یکک ان اولین و رطرح ترین ردل های شناد ک ، ردل رربوط به حافظه اس   در سال 

نیز شد  تصور این بود  7و حافظه ثانوی  2رفهوم حافظه اولیه را  نان ب ط داد که شارل حافظه اولیه 

 ردهای فنا ناپذیر و دائمک تجربه  ادارد و حافظه ثانویه بکه حافظه اولیه با رویدادهای بالفصل، سروکار 

 نمودار ردل به شکل نیر اس :

 حافظه ثانوی حافظه اولیهمحرک

 

 فراموشی

( انجتام گرفت ، پاستخخوی    4715)  5و نتوررن   1تجدید نظرهای بعدی در این ردل، کته توستط وا    

برای فرضیه ها و پیش بینک ها رح وب رک ب یاری ان تقاضاها برای یک ردل قابل قبول بود و رنبعک 

های حافظه ان ان و سی  م اندونش را با این رتدل بته دقت     فرآیندشد  ارا به سخ ک رک توان کلیه 

   (4734توصیف نمود  لذا تدوین ردلهای پیچیده تر ا  ناب ناپذیر بود) سول و، راهر،

ایتن رتدل یتک    در رن در نیر آرده اس : یکک ان ردلهای ب ط یاف ه و تعدیل شده ان ردل وا  و نور ت

سی  م  دید اندونش و  ندین  ریان  دید اضافه شده اس ، ارا ح ک این ردل هم ناکارل است  و  

 باید ب ط پیدا کند 

 

                                                 
1
 - James 

2
 - Primary Memory 

3
 - Secondary Memory 

4
 - Waukh 

5
 - Norman 
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 مدل شناختی تعدی  شده واخ و نورمن

در دالل دهه هش م و نهم قرن بی  م، ردل سانی شتناد ک بته یکتک ان سترگرریهای رطلتوب روان      

آنان شخف  انخیز بوده اس  )سول و ، تر مته رتاهر،   ان ربدل شده ، بطوریکه بردک ان تولیدات شناس

4734) 

 ارائه شده در نیر ارده اس  4711در سال  4 نمونه ای ان این الخوها که توسط گانیه و دری کول

 

 الگوی پردازش اطالعات

 (44ن ، تر مه درانی، ص) ان ک اب راهبردهای یادگیری  و یادسپاری ، رری آن و همکارا

 بویایکت حرک ک  ت الر ه ای ت شنیداری ت رحرک: دیداری 

 نخهداری رک شود  ثانیه کم ر( 4/2برای ردت کوتاهک) افالعات :ثبت کننده حسی  ذ

   راهک ندارد تا تعیین کند کدام رحرک با ارنش اس 

  تشخیو انخاره انجام رک گیرد و به حافظه کوتاه ردت رن قل رک شود 

  تشخیو رحرک های رهم در هر روقعی  با بیش ر شدن سن کودک افزایش رک یابد ) با افزایش 

 سن، پردانش رحرک های رو ب حواس پرتک کاهش رک یابد (     

  به نظر رک رسد ظرفی  ثب  کننده ح ک با افزایش سن بیش ر شود 

 

 حافظه کوتاه مدت ذ 

 حافظه کاری   

  خر آنکه افالعات به فور فعال تکرار شود ثانیه یا کم ر ر72دوره کوتاه 

  تمرین نخهداری رک تواند افالعات را برای ردت نارعین در حافظه کوتاه ردت نخهدارد 

  ظرفی  نارحدود 

                                                 
1
 - Ganyeh & Dnscol 
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  ثانیه پس ان پایان تمرین نایل رک شود  72شبه فراروشک رمکن اس  پدید آید نیرا افالعات ظری

 فظه کوتاه ردت بیرون رک راند()یا افالعات  دید افالعات قبلک را ان حا

  ظرفی  حافظه کوتاه ردت با افزایش سن بیش ر رک شود 

 

 حافظه دراز مدت ذ 

 جایگاه راهبردهای یادگیری برای پردازش اطالعات   

  پرونده دائمک آنچه یادگرف ه یا تجربه کرده ایم 

  ظرفی  نارحدود 

  به صورت سانران یاف ه ظهور رک کند 

 یره شده با سن افزایش رک یابد ریزان افالعات ذد 

 افزایش سن کودک کارائک او در ان قال افالعات به حافظته دران رتدت و دریافت  افالعتات ان آن      اب

 افزایش رک یابد 

در دهه آدر قرن بی  م نیز تالشهایک برای ردل ستانی شتناد ک بخصتوص در رویکترد دبرپتردانی      

های حافظته را شتارل یتادگیری،    فرآینتد پتردانی،  صورت گرف ه اس   با تو ه بته اینکته نظریته دبر   

رورد بررسک قرار رک دهد و هنون هتم   نظام یادیادسپاری و یادآوری رک داند  لذا آنها را تح  عنوان 

اداره دارد، یکک ان الخوهای رهمک که در این دهه ارائته شتده است ، الختوی      24این تالش ها در قرن 

 بوده اس   4777در سال  2 و اسنورن 4دبرپردانی یادگیری بایلر 

 

 تاریخچه پژوهشهای فراشناختی

اکثر پژوهشهای اولیه در رورد فراشناد  دارای راهی  توصیفک بودند  رثتل توصتیف الخوهتای کلتک     

های حافظه، ولک رطالعات ب تدریج ان حالت  توصتیفک بته ستم       فرآیندرشد دانش کودکان در رورد 

ی پژوهش توسعه یاف ه اح اس نیتان شتد  روی هتم رف ته     آنرایشک شدن پیش رف  و به انواع روشها

                                                 
1
 - Bieler. R.F 

2
 - Snowman  



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت علمی ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .و پژوهشی آس
 

28 

 

 

 

 

 

رطالعتات رربتوط بته نظتارت      تت  پژوهشهای فراشناد ک را رک توان به سه فبقته تق تیم نمتود  التف    

 رربوط به نظارت و تنظیم شناد ک رطالعات  ت رطالعات رربوط به تنظیم شناد ک، ج ت ب شناد ک،

شناد ک اس   این دس ه ان رطالعات دانش رتردم را  نخ  ین فبقه شارل رطالعات رربووط به نظارت 

های تفکرشان و این که بتا  ته دق تک رتک تواننتد بتر حالت  فعلتک دانتش و          فرآینددر رورد دانش و 

ب یاری ان این رطالعتات عملکترد پتیش     ( ،4712کنند) کلوو،هایشان نظارت کنند بررسک رک فرآیند

 یو تالش تو ه فرد را ارنیابک رک کنند و تخص« نوع دانش و ذدیره شده در حافظه» بینک 

های تفکر دود فرد به رنظتور حصتول تطتابق بتا     فرآیندتنظیم » فبقه دوم شارل رطالعاتک اس  که 

( این نوع رطالعات نوعاً هم شارل یک تکلیف 4712را بررسک کرده اند) کلوو، « الزارات ر غیر روقعی ک

 ه شده ه  ند آرونشک و هم شارل تکلیف ان قال راهبرد آرود 

فبقه سوم شارل رطالعاتک که در آنها هم نظارت و هم تنظیم بررسک رک شود  در این نتوع رطالعتات   

د و ستپس ایتن   نت آنرودنک ها افالعات در دس رس را در  ریان تفکر دود رورد نظارت قترار رتک ده  

( این 4712کلوو،) رک دهند های شناد ک بعدی رورد اس فاده قرارفرآیندافالعات را در  ه  تنظیم 

نوع رطالعات اغلب بر راهبردهای سانراندهک یا ب ط در حافظه و این که  خونه راهبرهتا رتک تواننتد    

  ه  بهبود عملکرد فرد به کار گرف ه شوند تمرکز دارند 

ادیراً فبقه  هارم نیز در پژوهش های فراشناد ک ظاهر شده است   ب تیاری ان پژوهشتخران کته بته      

ریه فراشناد  برای رعلمین و دانش آرونان رع قتد بودنتد، در حتال تغییتر تو ته       سنخی  تربی ک نظ

(، اس دالل رک کوشند رحیط 4711دود ان نظریه به عمل، و ان آنرایش به کالس درس ه  ند  هکر )

کالس را به گونه ای ب انند که بر یادگیری راهبردی ر مرگز باشتد، یعنتک هتم انعطتای پتذیر و هتم       

( اظهار رک دارند که دانش آرونان رک 4771،به نقل ان هکر، 4772و پاریس و وینوگراد) دالقانه باشد،

توانند ان فریق آگاه شدن ان تفکر دواندن، نوش ن، و حل ر ائل در ردرسه یادگیری دتود را افتزایش   

   (4714)صالحک، دهند
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  مرور مبانی نظری ذ ب

 نظام یاد: ذ

ادگیری، یادسپاری و یادآوری در ارتباط به یکدیخر رورد رطالعه و های یفرآینددر نظریه دبرپردانی ، 

( نشان داده شده اس   روابطک که 2ت7ها در شکل)فرآیندبررسک قرار رک گیرد  روابط ر قابل بین این 

بین رحرک های رحیطک رانند نور و صدا و حرارت و بو و دریاف  آنهتا توستط گیرنتده هتای ح تک      

پوس  و بینک و ذدیره سانی آنها در حافظه ح ک، حافظه کوتاه رتدت   رخ لفک رثل  شم و گوش و

 رتتک شتتود و حافظتته دران رتتدت و بعتتد یتتادآوری و استت فاده آنهتتا برقتترار استت  نظتتام یتتاد ناریتتده   

   (4712انصاری،)

 

 حافظه حسی: ذ

های )رحرک های رحیطک نظیر نور، صدا، لمس ، حرارات ، بو و غیره( بر گیرنده  وق ک افالعات ح ک

ثانیه( ثبت   7ح ک را تأثیر رک گذارد، در ثب  کننده های ح ک را برای ردت ب یار کوتاهک) یک تا 

و نخهداری رک شود  ثب  ح ک نخ  ین ررحله دبرپردانی اس  که حافظه ح ک بتا رختزن ح تک    

ناریده شده اس   به فور کلک در حافظه ح ک، افالعات فقط برای ردتک نخهداری رک شود که برای 

تشخیو و ان قال آن به حافظه کوتاه ردت ضروری اس   ان ان در هر لحظه توسط پیام هتای ح تک   

فراوانک بمباران رک شود ولک فقط به افالعات داصک ا انه ورود به شعور آگاه را رک دهد  این هدای  

ک گیترد   و ان ظاراتک که قبل ان دریاف  افالعتات داریتم انجتام رت     ألهان فریق تمرکز تو ه بر یک ر 

بنابراین تو ه یا دق  در ان خاب و ادراک افالعات وان قال آنها به حافظه کوتاه ردت و ح ک دران ردت 

   (4712)انصاری، نقش اساسک دارد

بردک ان صاحب نظران عقیده دارند که برای هر یک ان حواس را یک حافظه ح ک  داگانه و ود دارد 

حافظه دیداری و حافظه شتنیداری است   بتا     تفظه ب اوایک  حا تحافظه بویایی تکه شارل حافظه لم ی

و ود این ، حواس دیداری و شنیداری بیش رین افالعات را به را رک رسانند  حافظه ح ک رنطبق بتا  
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حتتس بینتتایک را رختتزن تصتتویری و حافظتته رنطبتتق بتتا حتتس شتتنوایک را رختتزن پتتژواک رتتک       

   (4712نارند)سیف،

 حافظه کوتاه مدت:

رد حافظه ح ک دیدیم، تنها بخش کو کک ان افالعات داده شده به حافظه ح ک، که  نان که در رو

د و بقیه افالعتات ان ایتن حافظته حتذی رتک      رک گیرد به حافظه کوتاه ردت رک رسرورد تو ه قرار 

گردد  افالعاتک که در حافظه ح ک رورد تو ه قرار ریخیرد، به الخوهای تصویری یا صتوتک یتا ستایر    

بدیل رک شود و به حافظه کوتاه ردت ان قال رک یابند  بنابراین، بردالی حافظه ح ک ررزهای ح ک ت

که در آن افالعات دقیقا رطابق با رحرکهای ح ک ذدیره رک شوند   در حافظه کوتاه ردت افالعتات  

  ( 4712به صورت ررز در رک آیند یا ررز گردانک رک شوند)سیف،

ه شکل صوتک یا شنیداری ررزگردانک رک شوند  ارا این حافظه در حافظه کوتاه ردت؛ افالعات عمدتا ب

 ان ررزهای دیخری  ون ررزهای دیداری و رعنایک نیز اس فاده رک کند 

ررز شنیداری واب  ه به صدا یا تلفظ رحرک اس ، ررز دیداری رب نک بر نوعک تصویر ذهنک ان رحرک 

 تت  اعک ریان آن رحرک با رحرکهتای دیختر  نوعک تد رثالً ت اس  و ررز رعنایک ر کک بر رعنک رحرک

اس   برای نمونه وق ک که را به شماره تلفنک نخاه رک کنیم و تا لحظه گرف ن شماره آن را حفظ رتک  

 نمائیم یکک ان کارهای نیر را انجام رک دهیم:

            یا یک تصویر ذهنک ان آن شماره را به دافر رتک ستپاریم )ررتز دیتداری( یتا صتدای ارقتام را حفتظ         

رک کنیم) ررز شنیداری( یا نوعک رعنک به آن شماره رک دهیم، رثال آن را با یک شماره آشنا تتداعک  

رک کنیم )ررز رعنایک(   عالوه بر اینها، ررزهای رربوط به سایر حواس رانند الر ته ، بویتایک نیتز در    

س ان تجربه کردن آن در یاد حافظه کوتاه ردت ذدیره رک شوند  رثال بوی شیر ترشیده تا  ند ثانیه پ

   (4712رک راند )سیف،

ثانیه باقک رک راند و پس ان آن فراروش رک 72افالعات وارد شده به حافظه کوتاه ردت برای حداکثر 

شوند اگر بخواهیم افالعات رو ود در این حافظه را نران بیش ری نخهداریم بایتد آن را تکترار کنتیم،    

ر رک شوند در حافظه کوتاه ردت باقک رک رانند و در غیتر ایتن صتورت    این افالعات تا نرانک که تکرا
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فراروش رک شوند  اگر قرار باشد آن افالعات را یاد بخیریم، آنها را باید با رطالبک که قبال آرود ه ایتم  

و در حافظه دران ردت ذدیره کرده ایم نیز تداعک نماییم  در این حال  ارتباط النم بین رطلب  دیتد  

   (4712ان فریق تکرار، ررور ایجاد رک شود) سیف، و قدیم

حافظته   تت 2حافظته ح تک    ت4رعموال افالعات ان دو رنبع رخ لف وارد حافظه کوتاه ردت رک شوند، 

دران ردت  غالبا افالعات بطور همزران ان این دو حافظه وارد حافظه کوتاه ردت رک شوند  برای رثال 

نیم، حافظه ح ک را تصویر ذهنک این رحرک را به حافظته کوتتاه   ، وق ک که پرنده رثال سار را رک بی

د، در همین حال رمکن اس  به فور ناهشیار، در حافظه درانردت دتود بته   ت جو    نفرس  ردت رک

بپردانیم تا افالعات رربوط به پرندگان را بیابیم و ان این فریق پرنده رورد نظر را به عنوان یتک ستار   

این شناسائک رمکن اس  افالعات دیخری درباره سارها به حافظه کوتاه ردت شناسایک کنیم، همراه با 

را بیایند، ان  مله دافرات تجارب گذش ه را درباره سارها یا اح اس را ن ب  به این پرنتدگان  همته   

این افالعات در فول نندگک ، تدریجا به حافظه دران ردت وارد شده انتد و اینتک ان فریتق پتردانش     

سار به حافظه کوتاه ردت را رسیده و به صورت هشیار یا آگاهانه در آرده اس   حافظته  ذهنک رنظره 

کوتاه ردت را رک توان حافظه هشیار آدرک دان   نیرا ان تمام رح وای آن آگاه ه  یم و هتر یتک ان   

افالعات رو ود در این حافظه را رک توانیم به سادگک به یاد آوریم و بر استاس آن پاستخ دهتیم  هتر     

گونه افالعک را که بخواهیم رورد اس فاده قرار دهیم، اب دا باید آن را به حافظه کوتاه رتدت بفرست یم    

یعنک افالعات رو ود در حافظه دران ردت نیز برای تبدیل به پاسخ باید اب دا وارد حافظه کوتاه رتدت  

 (4712بشوند )سیف،

نیرا این حافظه با افالعاتک کته در ذهتن بته    نیز رک نارند، ت   حافظه فعال ت حافظه کوتاه ردت را گاه

فور فعال و ود دارند و در حال فعالی  برای ان قال به حافظه دران ردت ه  ند سروکار دارد  حافظته  

کوتاه ردت بیش ر به صورت یک تدبیر ذهنک برای رفع نیانهای آنک عمل رک کند و رهم ترین فایتده   

عات را برای ردتک که نیان داریم در ذهتن نخهتداریم  بته    اش این اس  که به را ارکان رک دهد تا افال

ردت ب یار رخ صر اس    ایتن رتدت بترای    همین سبب فول ردت نخهداری رطالب در حافظه کوتاه 

رفع نیانهای آنک ان ان کافک اس    رثالً وق ک که را در دف ر ه تلفن شماره ای را رتک بینتیم رتدت    
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کاغذ برداریم و شماره رورد نظرران را یادداشت  کنتیم یتا هنختام     ثانیه کافک اس  تا قلم و  72تا  42

یک  مله را رک دوانیم تا نرانک که به پایان  مله رتک رستیم ،    رطالعه ، ان لحظه ای که اولین کلمه

رجموعه کلمات  مله را در حافظه نخه رک داریم تا اینکه رعنک  مله را درک نمائیم و بعد بالفاصتله  

رک بریم ، یعنک نرانک که به آدر  مله رک رسیم هنتون کلمته نخ ت  آن را بته یتاد      کلمات را ان یاد 

 داریم  

گیری های رخ لف ، به این حافظه ر کک ه  یم   هتر  نتد   همچنین در حل کردن ر ائل و تصمیم

 که افالعات رورد نیان برای حل کردن ر ائل یا درک رعنتک  متالت ان دتارج حافظته کوتتاه رتدت       

 را عمل واقعک حل ر أله یا درک رعنک  مله تنها ان فریق افالعاتک که در حافظه کوتتاه ا  ،رک آیند

 (  4712،ردت رو ودند ری ر رک شوند )سیف

در دو قرن رخ لف روی گنجایش حافظه ان نظر افالعاتک و نرانک تحقیقات نیاد  2و ریلر  4ابنخهاوس 

 23جایش افالعاتک حافظه در یک نران رحدود ت انجام دادند و هر دو این نظر را تأیید کردند که گن

رتاده افالعتاتک را ان    7راده و بعضک افراد تا  5راده افالعاتک ت رک باشد   یعنک بعضک افراد قادرند تا  

 (   4712انبوه افالعات ارائه شده به حافظه کوتاه ردت ب پارند )پارسائک ، 

عد ان یکباره نخاه کردن به آن ، عملک اس  ، ولک رقمک ، ب 3به همین دلیل ، حفظ کردن شماره تلفن 

رثل نام کوهها، روددانه ها، رورد یا بیش ر کلمه  42رقمک یا در حافظه نخه داش ن  44در رورد تلفن 

پادشهان ، واژه ها ، فررول ها و غیره این کار به سادگک عملک نی    ارا تحقیقات کنتونک نشتان داده   

به  نتد   2 3رک توان ظرفی  حافظه کوتاه ردت را ان حد  تقطیعم اس  که به کمک تکنیکک به نا

  (4712برابر افزایش داد) ریرنایک،

 

 

 تقطیع

                                                 
1
 - Ebbinghaus 

2
 - Miller 
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راده رحدود ریشود با ایتن حتال رتک تتوان بته کمتک        23هر  ند گنجایش حافظه کوتاه ردت به 

 اد  نام دارد، ظرفی  این حافظه را افزایش د 4 سانران دادن رطالب یا تدبیری که تقطیع

تقطیع عبارت   ان دس ه بندی افالعات به واحدها یا قطعه های کم ر  یک قطعته شتارل گروهتک ان    

 راده های افالعاتک به هم ررتبط اس  

برای این رنظور باید ان افالعات رو ود در حافظه دران ردت اس فاده کنیم، یعنک بتا تو ته بته آنچته     

را که فراتر ان حتد گنجتایش حافظته کوتتاه رتدت رتا        آرود ه و به حافظه سپرده ایم افالعات نیادی

 ه  ند دس ه بندی کنیم و پس ان دس ه بندی کردن به یاد سپاریم 

 ند ثانیه پس ان دیدن آنها « ا،م، ش، ر، ا، د، ه، گ، ن، ا، د،  » برای رثال اگر بخواهیم این حروی را 

حتری و ان گنجتایش حافظته     42ا تعداد آنها را ان حفظ بخوئیم قادر به انجام این کار نخواهیم بود، نیر

کوتاه ردت را بیش ر اس   ارا اگر با اس فاده ان افالعات رو ود در حافظه درانردت به یاد بیاوریم کته  

اس ، سه قطعه را شارل رتک شتوند آن گتاه بته     « ددانخهدار شما»این حروی به فور رعکوس کلمات

 م راح ک رک توانیم آنها را حفظ و تکرار نمائی

 

 2 حافظه دراز مدت

( رک گوید: حافظه تمارک عمر را، حافظه دران رتدت نتام دارد، ایتن    4773) 7سیف به نقل ان لفران وا 

ه پیشت ر گف ته شتد،    آرونیم در دود  ای رک دهد   نانکت  حافظه هر آنچه را که در فول نندگک رک

کوتاه رتدت ان قتال رتک یابنتد      افالعات رسیده به حافظه ح ک اگر رورد تو ه قرار گیرند به حافظه 

افالعات رسیده به حافظه کوتاه ردت نیز اگر تکرار و ررور شوند و با افالعات قتبال آرود ته شتده رتا     

ررتبط گردند به حافظه دران ردت ان قال رک یابند  به سخن دیخر، برای اینکه افالعات ان حافظه کوتاه 

شتوند  رنظتور ان ررتز     1قال یابند باید ررز گردانتک  ردت یک ررحله فراتر رف ه به حافظه دان ردت ان 

                                                 
1
 - Chunking 

2
 - Long – Term Memory 

3
 - Lefransouva 

4
 - Encoding 
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تغییر شکل دادن یا به حال  ان زاعک در آوردن افالعات یعنک باننمایک آنها بته صتورتک بته    » گردانک 

 «غیر ان صورت اولیه اس 

 

 تداخ  ذ

همان نحتو   نانچه افالعات به حافظه درانردت ان قال نیابند، اح ماال بر اثر تدادل ان بین رک رود، به 

که ان فریق نوال افالعات ان بین رک رود  هر دو حال  ، نوعک فراروشتک رح توب رتک شتود  الب ته      

منع »تر دید تر به  ای عناصر قدیمکتدادل ، ان بین رف ن عناصر افالعات به دلیل  انشینک عناصر 

صتر قتدیمک  تا    اس  و یا عدم قدرت به دافر سپاری عناصر  دید رشابه در اثر ادت الط عنا  «بعدی

رک باشد، در حالک که فراروشتک یتا نوال ، رفقتود شتدن افالعتات بتدلیل عتدم         «منع قبلی»اف اده 

 اس فاده و کاربرد آنها اس  

بجز نران، گنجایش حافظه بلند ردت هم، بر دالی حافظه کوتاه ردت ، نارحدود اس  و ظاهراً تا بتک  

( ن، ررزگردانک در حافظته بلنتد رتدت )رعنتایک    بر ای نهای  راده را رک تواند در دود  ای دهد  عالوه

 اس  و سوابق ذهنک ان ان در این رعنادهک ب یار اهمی  دارد 

ردانک رعنایک،  ریانک بمراتک پیچیتده تتر ان ررتز گردانتک شتنیداری و صتوتک است  و شتارل         ررز گ

  (4737کدیور،) نون برای دانشمندان نارعلوم اس روندهای ر عدد و ررکبک اس  که بخشک ان آن ه

 در روارد نیر قابل رشاهده اس : تفاوتهای دو حافظه کوتاه مدت و بلند مدتبطور دالصه ، 

تمرینهای ر مرکز، به حافظه کوتاه ردت کمک رک کند در حتالک کته تمرینهتای بتا      ت نران بندی  4

 فاصله به قوام حافظه بلند ردت رک افزاید 

عات کالرک ، بصری، ان حافظته کوتتاه رتدت ان زاعتک تتر      حافظه بلند ردت در رورد افال ت باننمایک  2

اس   حافظه بلند ردت به اندونش رعانک رک پرداند و ان زاعک تر عمل رک کند ولک در حافظه کوتتاه  

ردت افالعات کالرک ان نوع شنیداری ررزگردانک رک شود  به عبارت دیختر، ررزگردانتک بترای رتوارد     

 س صدا ولک در حافظه بلند ردت بر اساس رعنک اس  کالرک در حافظه کوتاه ردت بر اسا
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تصور این اس  که حافظه کوتاه ردت ، ناشک ان ارتعاش ردارهای الک ریکتک   ت نظریه تحکیم حافظه  7

اس   حال آنکه اندونش با دوار ر در حافظه بلند ردت ، بر فعل و انفعاالت شیمیایک رب نک است   بتر   

ردت نخ   به صورت ارتعاشهای الک ریکک در رک آیند و سپس این اساس، افالعات در حافظه کوتاه 

اثر آن در ن یجته فعتل و انفعتاالت شتیمیایک، تثبیت  شتده و در حافظته بلنتد رتدت انتدونش رتک            

شوند تدادل در ارتعاشات الک ریکک رو ب انقطاع حافظه بلند ردت ان حافظه کوتاه ردت رک شتود و  

 زن بلند ردت بروند در این صورت افالعات نمک توانند به رخ

در رقابل گنجایش حافظه بلند ردت کته فتو  العتاده نیتاد است ، گنجتایش        ت تفاوت در گنجایش  1

حافظه کوتاه ردت رحدود اس ، الب ه در حافظه بلند ردت هم رطالب فراروش رک شوند، ولک سرع  

  (4712،به نقل ان کر،4737فراروشک بمراتب کم ر ان حافظه کوتاه ردت اس ) کدیور،

 

 مدل پردازش اطالعات در یادگیری

نام دارد ، نمایش داده  4« نمودار گردش کار»  خونخک پردانش افالعات در ذهن بصورت ردلهایک که 

 2 رک شوند  دو نمونه ان رشهورترین این نمودارها، حاصل کار روانشناسانک  ون اتکین ون و شتیفرین 

 حل پردانش افالعات تأکید رک شود اس   در این ردل بر ررا 7 و نررن و رارل هارت

و بلنتد   ، حافظه کوتاه رتدت  مراح  پردازشبه  ای تکیه بر  1حال آنکه در ردل کریک و الکهارت 

افالعات رسیده به ذهن تأکید رتک شتود و تفتاوت در ارکتان بته یتادآوردن        عمق پردازشردت، بر 

  (4737کدیور، ،نندافالعات را رربوط به ریزان پردانش آن افالعات در ذهن رک دا

بطور دالصه رک توان گف : در ان ان دو رویکرد ر فاوت برای ردل پردانش افالعات رک تتوان ارائته   

 داد:

: رطابق این ردل، افالعات بصورت ر والک ان واحدهایک با گنجایش رشتخو عبتور   کردل اندونشالف(

 حافظه بلند ردت ( حافظه کوتاه ردت رک کند) حافظه ح ک

                                                 
1
 - Flowchart 

2
 - Roco Atkinson and R.M.Shiffirin 

3
 - D.A Norman and D.E Rumel Hart 

4
 - Krick & Lakhart 
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رکهایک اس  که به ان تان  : رطابق این ردل، حافظه حاصل عمق تحلیل رح کطوح پردانشردل س(ب

اند، یعنک رع قدند که را یک انباره ذهنک بیش ر نداریم که عمق پردانشها در آن تفاوت دارد وارد شده 

 لذا عمیق ر شدن پردانش اولیه رواد، رو ب رک شود ریزان یادآوری رواد بیش ر شتود  افالعتاتک کته   

پردانش نمک شوند تنها یک تأثیر ح ک روق ک ان دود بر  ای رک گذارند) حافظه ح تک( افالعتاتک   

که فقط تکرار رک شوند یعنک بطور سطحک پردانش رتک شتوند ، بترای  نتد ثانیته قابتل دس رستک        

 رک ردت راه دراناند)حافظه کوتاه ردت ( و افالعاتک که بیش ر و عمیق ر پردانش رک شوند به حافظه 

ردت هم یک ان پردانش نمک شوند و در سطوح ر فاوت رورد پردانش  یابند  افالعات در حافظه دران

  (4712قرار رک گیرد ) سیف، 

 

 های کنترل کننده در پردازش اطالعات و استفاده موثر از آن در آموزشفرآیند

ب ، ررور و اندود ته شتده   ها عوارل فعال کننده رخزنها رک باشند و داده هایک را که ان خا فرآینداین 

 اند، رنظم رک کنند 

 های کنترل کننده در ثبت حسی) اولین مخزن(فرآیندذ  الف

بانشناسک: ) تشخیو نکات رهم آنچه که باید یادگرف ه شود و ارتباط آنها بتا افالعتات رو تود در      4

العتاتک کته ان   ی دو سویه اس ، به این رعنک که ان یک فری بته اف فرآیندبانشناسک،  فرآیندذهن(   

رحرک دریاف  رک شود، ب  خک دارد و ان فری دیخر به افالعاتک که در حافظته بلنتد رتدت ذدیتره     

شده اس   به عبارت دیخر نخ   یادگیرنده، بخشهای رهم روضوعک را که قرار اس  یادگرف ته شتود   

 یاف  رک کند تشخیو رک دهد، سپس  خونخک ارتباط این رطالب را با آنچه قبال یاد گرف ه اس  در

تو ه: ان ریان افالعات نیادی که در هر لحظه در اد یار ان ان قرار رک گیرد و در قالب رحرکهتای    2

رخ لف به صورت عالئم، نور ، صدا و غیره ارائه رک شوند ، فقط بخشک ان آنها وارد ثب  ح ک رک شود 

عتات ان ختاب شتده و در      در ررحله ثب  ح ک نیز کاهش روی داده و تنها حدود یک سوم ایتن افال 

گف ه رک شود  به ایتن ترتیتب، نخ ت ین گتام در      ت و هتثب  ح ک به  ریان رک اف د  به این ان خاب

 یادگیری و آرونش ، هدای  افالعات و تمرکز بر آنهاس  
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 های کنترل کننده در حافظه کوتاه مدت و بلند مدت:فرآیند ذ ب

شرط النم برای ان قال افالعات  مرور ذهنیروری اس   تداوم ن بک افالعات برای شروع پردانش ، ض

ان حافظه کوتاه ردت به حافظه بلند ردت و تداوم آنهاس   تداوم رواد در حافظه کوتاه ردت ، رب نتک  

تمرینهذای  اس  در حالک که برای تثبی  رطالب در حافظه بلند ردت نیان بته   تمرینات متمرکزبر 

در تنظیم و تحکیم حافظه بلند ردت اس  و یتادآوری را ت تهیل   ه    آنچه ررز روفقی   دارفاصله

اس   افالعات  دید بایتد بتا رعتانک یادگرف ته شتده قبلتک        دارسازمان دهی روابط معنیرک کند 

   (4737ررتبط باشد تأکید بر رعنک رثل ارتباط با ر ائل نندگک و     ) کدیور،

 

 اقسام حافظه دراز مدت

آن سی  م حافظه که به به ترین و هتک پیچیتدگک انطبتا  پتذیری ان تان را       ،  4بنا بر نظر تالوینگ 

ست  کته رشت مل است  بتر: حافظته روشتک        توضیح رک دهد ، یک سی  م فبقه بندی سه بخشتک ا 

    (4734،، تر مه راهرحافظه رویدادی )سول و ت حافظه رعنایک ت روندی()

دس  رف ن اس ، ارا در شتکل دهتک بتر     حافظه رویدادی کارال ر  عد تغییر و انحافظه رویدادی : 

اساس بانشناسک رویدادها) برای رثال ، رردم و رکانهایک که فرد در گذش ه با آن روا ه شتده است (   

نقش رهمک به عهده دارد  این دافرات فاقد  نان ساد ار رسمک اس  که را بر دیخر افالعات یعنتک  

 (4734یم)سول و، راهر،آنها که در حافظه رعنایک ذدیره رک گردند تحمیل کن

 

 2 حافظه معنایی

                                                 
1
 - Talving - E 

2
 - Semytic Memory 
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کلمات ، رفاهیم، قواعد و ایده های رجرد اس  و برای اس فاده ان نبان ضروری اس   به کتالم   حافظه:

تالوینگ: آن یک دزانه ذهنک و دانش سانران یاف ه رشخصک در رورد کلمات و دیخر نهادهای کالرک 

 و رعنک و ار اعات آنهاس  

رای روابط ریان آن رفاهیم ، ایده ها و برای قواعد، فررول ها و الخوری م هتا  هت    ب: حافظه معنایی 

دس کاری این نمادها، رفاهیم و رناسبات اس   حافظه رعنایک دصوصیات قابل درک درون داده ها را 

ثب  نمک کند، بلکه بیش ر ان اعات شناد ک نشانه های درون داد را حفظ رک نماید  رثال وق ک رتا ان  

آن را به رویداد داصک در حافظه دود کته در آن ایتن کلمته     اح ماالًاس فاده رک کنیم، « آبک» لمه ک

رک دهتیم  رتا در    رورد اس فاده قرار گرف ، ار اع نمک دهیم، بلکه بیش ر رعنای کلک را رد نظر قرار 

در دوانتدن یتک    نندگک رونرره ، اغلب افالعات را ان حافظه رعنایک که در رحاورات، در حل ر ائل و

 ک اب رورد اس فاده قرار رک گیرد، بانیابک رک کنیم 

)بانیابک ها و  ب یار روثر فرآیندتوانایک را برای پردانش افالعات گوناگون در یک توالک سریع، در یک 

 (4734تر مه راهر،  )سول و، افالعات( و به دوبک سانران یاف ه در حافظه رعنایک قابل اسناد اس 

اینکه  خونته حتونه دانتش رعنتایک     تاسک شناد ک تاکید فزاینتده ای بتر حافظته رعنتایک      در روانشن

تر مته   و تود دارد)کتالور،   تسانراندهک و    جو رک شود و بانیاف  افالعات داص انجام رک گیرد

 (4733راهر، 

 

 1 روشی(حافظه روندی )

 2 کنتد و بتا آنچته اوکلتک     ترین شکل حافظه اس  و ارتباط بین رحرکها و پاسخها را حفظ رتک پایین

 (4734تر مه راهر،  و،اند، قابل رقای ه رک باشد، )سول رک دو 7( حافظه ر داعک 4714)

                                                 
1
 - Preceodual Memory 

2
 - Oakley 

3
 - Associative Memory 
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بطور رثال اگر ان انک فعالی ک را رثل رانندگک برای ردتک کنار گذاش ه باشتد، بته رحتر شتروع بته      

 شود) یک رحرک( ، بته  رانندگک ، رحرک ها پاسخها را فرا رک دوانند  وق ک سرع  راشین اضافه رک

  پاسخ(فور غریزی دنده را عوض رک کنیم )

شده     به فور دالصه رک توان گف  حافظه رویدادی به آگاهک در باب رویدادهایک که شخصاً تجربه 

، حافظه رعنایک توانایک ارائه رویدادها را که در   رربوط اس توانایک ک ب و نخهداری دانش آن ، اند و

ندارد به شکل درونک دارد و حافظه روندی به دان  ن  خونه انجام دادن یک عمتل  حال حاضر حضور 

   (4712رربوط رک شود) یوسفک، 

 

 چیست؟ شناخت

شناد   ی  ؟ بررسک ادبیات نظری و پژوهشک در این نرینه نشان رک دهتد کته ایتن رفهتوم نیتز      

های آن نظریه پردانان را در ارائته  ان رفاهیم علوم ان انک به عل  پیچیدگک پدیده دیخر رانند ب یاری 

تعریفک واحد،  ارع و رانع ان دود ناکام گذارده اس   الب ه این ویژگک ان دید همه رولفتان، نتارطلوب   

( ارائه یک تعریف رحدود ،دقیق و غیرقابل انعطتای  4715ارنیابک نمک شود  برای رثال به نظر فالول )

روانشتناد ک،   یها و رویتدادها فرآینتد رع قد است  کته   ان شناد  نه رمکن اس  و نه رطلوب  فالول 

تشکیل دهنده آنچه که را آنرا تفکر رک ناریم اس   در واقع  ریان کارکرد شناد ک به شکل پیچیتده  

ای در هم آریخ ه و تفکیک آنها ان یکدیخر ری ر نی    همچنین ، نظام ذهن ان ان شتارل رجموعته   

 لکه نظارک سانران یاف ه ان رؤلفه های ر عارل اس  ای ان رؤلفه های شناد ک رجزا نی  ، ب

( نیز درباره تعریف 4774) 1 ، تاول 7کمپ،  2 ، دیوارت 4 همچنین شناد  گرایان دیخری نظیر، گروم

اصطالح ن ب ا گ  رده ای است    ،شناد  »شناد  و به تبع آن روان شناسک شناد ک نوش ه اند که:

رد و تاحدودی به همین دلیل اس  که دس یابک به تعریف واحد و های نیادی را در بر رک گیفرآیندکه 

 ساده ای ان روان شناسک شناد ک برای روان شناسان با دشواری همراه اس  

                                                 
1
 - Groom. Pgrid 

2
 - Dewart. Hazel 

3
 - Kemp Pichard 

4
 - Towel Nichola 
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 رده اس :آدر واژه ناره روان شناسک نیز در رورد تعریف شناد   نین 

ستانی ، است دالل،   شناد ، اصطالحک کلک اس  که برای انواع دان  ن و آگاهک رثل ادراک، رفهتوم  

 قضاوت، برناره ریزی، یادآوری و تصور به کار رک رود 

به رعنای ) رتن فکتر رتک کتنم( است  کته        COGITOهم دانواده کلمه  COGNITIVEکلمه  ت

 ( 4771) 2 ( به نقل ان کارو ویس4777) 4 توسط دکارت به کار برده رک شد کری  ین

های درونک ذهنک و یا فرآیند(   اصطالح )شناد  ( به 4731به نظر بایلر و اسنورن) به نقل ان سیف، ت

راههایک که در آنها افالعات پردانش رک شوند ، یعنک راههایک که را به توسط آنها به افالعات تو ته  

رک کنیم آنها را تشخیو رک دهیم و به ررز در رک آوریم  در حافظه ذدیره رک سانیم و هر وق  نیان 

 م و رورد اس فاده قرار رک دهیم، گف ه رک شود داش ه باشیم فرا رک دوانی

هایک اشاره دارد که افراد به کمک آنها یاد رتک گیرنتد ،   فرآیند( شناد  به 4774) 7به نظر شیفرت  ت

فکر رک کنند و به یاد رک آورند  به فور دالصه ، شناد  یعنک دان  ن و ک ب شناد  درباره  هان 

 ه  ک یعنک دان  ن  هان ه  ک 

 

 

 

 های شناختی حافظه آیندفر

رک دهد  یرنده های ح ک را تح  تأثیر قرارها ان نرانک که رحرکهای ح ک ، یکک ان گفرآیندبه تمام 

و تأثیر ح ک به حافظه ح ک رک رسد و ان آنجا به حافظه کوتاه ردت رسیده و به ررز درآرده و رعنک 

های حافظه گف ه فرآیندت رک پذیرد ، دار شده و به حافظه بلند ردت رن قل رک شود و یادگیری صور

های فرآینتد »ها به دان  ن یتا شتناد  رربتوط است  بته آنهتا        فرآیندرک شود  با تو ه به اینکه این 

                                                 
1
 - Cristian 

2
 - Carr & Joice 

3
 - Shifert 
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گف ه رک شود  بنابراین، هر تدبیری که  ریتان فتو  را ستهول  بخشتد، یعنتک بته       « شناد ک حافظه

 کمک رک کند  پردانش افالعات کمک کندی در واقع به یادگیری و یادآوری

تدابیری که به این رنظور توسط روان شناسان و صاحب نظران حونه دبرپردانی ابتداع شتده بته نتام     

« راهبردهتا یتا است اتژیهای شتناد ک و فراشتناد ک     » روشها یا رهارتهای یادگیری یا به فور دقیق تر 

 (4731نارخذاری شده اند)سیف،

 

 شناخت و رابطه آن با پردازش اطالعات

 ( در فرهنگ علوم رف اری در تعریف شناد  آورده اس :4735) ی نژادشعار 

رتک    د یا بدان آگتاهک  ن یک  یز افالعاتک به دس  رک آورهر عمل که رو ود ننده به وسیله آن ات 

 یابد 

 آشنایک به اشیاء ان راه تجربه شخصکت 

ک شتود کته بتا درک    رت و آگاهک افتال   همه اعمال النم برای ک ب رعرف   اصطالحک اس  که بهت 

 ر  قیم اشیاء ان راه حواس آغان شده تا همه انواع اس دالل و تفکر اداره رک یابد 

 های تفکر ، حل ر أله و پیش بینک حوادثک که در رحیط رشخو اتفا  رک اف د  فرآیندت 

( شتناد  را  4737در فرهنگ توصیفک اصطالحات روان شناد ک ) تر مه یاستائک و فتاهری،   4برونر 

 ین توصیف کرده اس : ن

شناد  یعنک پردانش افکار و تصاویر ذهنک به صورتک هشیارانه  رعنای اصلک شناد  همان دان ت ن  

 شناخت عالی ترین سطح پردازش اطالعات است. ت اس 

 

 چیست؟2 ب( فرا شناخت

                                                 
1
 - Bronow 

2
 - Metacognition 
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الول ) ان فالول( اولین روان شناسک بود که رفهوم فراشناد  را در روان شناسک رعاصر رطرح کرد ف

( اع بار یاف  و به عنتوان فعتال رین نوی تنده در رتورد ایتن      4732با رعرفک واژه فرا شناد  در سال)

 فرا شناد  را به این صورت تعریف کرد: 4731روضوع همچنان باقک راند  فالول در سال 

آن  های  شناد ک و بانده دویش یا هر  یتزی کته بته    فرآیندفرا شناد  به دانش فرد در رابطه با ت 

 ویژگیهای رربوط به یادگیری افالعات یا داده ها(رربوط اس ، افال  رک شود یعنک ) ها فرآیند

 ( فراشناد  را  نین توصیف کردند:4774،  4) نیس ب  و ژاک اسمی  ت 

 فراشناد  رقدار دانشک اس  که فرد در رورد دان  نیهای دویش دارد ت 

کنش نشان دادن در برابر رشتکالت، فراشتناد  ناریتده    فکر کردن و اندیشیدن در رورد  خونخک وات 

 شود  رک

های شناد ک دودرتان و  ختونخک    فرآیند( فراشناد  = دانش را درباره 4777، 2 ) بایلر و اسنورنت 

 اس فاده بهینه ان آنها برای رسیدن به هدفهای یادگیری 

رولفه دارد:  2ه : فراشناد  حداقل ( اظهار داش ند ک4732به نقل ان راهر، 4711،  7 ) بیکر و بروانت 

گاهک ان رهارتها و راهبردها و رنابعک که ل) تنظیم( که اولک ناظر اس  بر آکن ر ت2دانش) آگاهک(  ت4

 مکانیزم های خود نظم جوییتوانایک اس فاده ان روثر یک تکلیف اس  و دورک النره النره عملکرد 

د  به عبارت دیخر رک توان فراشتناد  را بته عنتوان    اس  تا ان تکمیل روفق تکلیف افمینان حاصل آی

 (4711، توصیف کرده اس ) بیکر و براون وددانش آگاه و کنترل شناخت خیا  تفکر درباره تفکر

  

 رویه ان فرا شناد  را رشخو رک کند: 1( در بررسک دود 4777 1 )آر   تک  وای ت 

عوارلک که بر توانایک به یتاد ستپردن  یزهتا    دانش ن بک فرد درباره شناد : رثل دانش درباره  ت الف

 تأثیر رک گذارد 

 آگاهک شخصک ان افکارش: رثل نظارت شخصک بر درک دودش در ردت یک سخنرانک تب

                                                 
1
 - Nithbet & Jack Smith 

2
 - Bailer & Snowman 

3
 - Baker & Brown 

4
 - R.T.W 
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توانایک برای تنظیم تفکر: رثل تصمیم گرف ن برای این که کدام راه را در هنخارک که یک ر تأله   ت ج

 رشکل را حل رک کند به کار بندد 

 (2222به نقل ان ریکک و اس یس، توانایک تنظیم فکر ) گک یا اس عداد به کار انداد نآراد ت د

 

 رابطه شناخت و فرا شناخت 

( الخویک ان شناد  ارائه دادند که اگر  ه بر ح ب حافظه بیان رک شتد ولتک   4733) 4 فالول و ولمن

 هار رقوله گ  رده ، ارا  تا رک دواس  توضیح آنچه را که به دنبال فراشناد  اس ، روشن کند  آنها 

 حدی برابر ان پدیده شناد  رعرفک کردند:

هایک کته بته وستیله آن یتک شتکء       فرآیندت   ان رهای شناد  عبا فرآینداساسک ترین اعمال و   4

راهنمایک یا همکاری، که به وسیله آن فردی ر ایل ررتبط را به دتافر رتک    فرآیندشناد ه رک شود  

دیلک کم با سن تحول  فرآیندها آگاه نباشد  اح ماالً این  فرآیندکارکرد این  آورد  رمکن اس  دود ان

 رک یابد 

دورین رقوله، اقدارک ن ب ا ر  قیم، غیر ارادی و رعموال نادود آگاه اس  که ن یجه آن رسیدن فرد   2

به سطحک ان رشد شناد ک کلک در رف ار حافظه ای دودش رک باشد که تح  عنوان ) رؤلفه دانتش(  

ناریده رک شود  آشکار اس  که این شناد  با سن بهبود رک یابد، هر  ه فرد رشتد یاف ته تتر باشتد،     

ر ن و ساد ار سی  م های رعنایک یا رفهورک درون دادها، آشنا تر، با رعنک تر و دارای ارتباط بیش ر 

ی اعمال در رؤلفه رک شوند  این رقوله دانش حافظه نیز اح ماال به همان ریزان نادودآگاهک و دودکار

 اول اس  

اس  فتالول و ولمتن    معرفی مفهوم رفتارهای آگاهانه بالقوهسورین رقوله در این فبقه بندی،   7

 اینها را راهبردها نام نهادند 

                                                 
1
 - Wellman  
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ناریده شده اس   فالول و ولمن هم  دانستن در مورد دانستن  هاررین رقوله در اصطالح براون ،  1

ه حافظه، این ررحله ، به دانش و آگاهک فرد ان حافظه یتا هتر  یتز    آن را فراشناد  ناریدند  در نرین

  (4774،  4 دیخری که رربوط به ذدیره سانی و بانیابک اس ، افال  رک شود) نیس بث وژاک اسمی 

های شناد ک دودران و  خونخک اس فاده ان آنها برای  فرآینداصطالح فرا شناد  به دانش را درباره ت 

   (4777رن، دگیری گف ه رک شود) بایلر و اسنورسیدن به اهدای یا

        به سخن دیخر، فرا شناد  به دانش یا آگاهک فرد ان نظتام شتناد ک دتود او یتا بته دان ت ن گف ته        ت 

رک شود  دانش فرا شناد ک را را یاری رک دهد تا به هنخام یادگیری و دان  ن، پیشرف  دود را نیتر  

ک رک کند تا ن ایج تالشمان را برآورد کنیم و ریزان ت لط دود را بتر  نظر بخیریم، این دانش به را کم

رطالبک که دوانده ایم، ب نجیم، کوتاه سخن اینکه ، دانش فرا شناد  به را رتک گویتد کته راههتای     

رخ لفک برای سانراندهک رطالب به رنظور ستهول  بخشتیدن بته یتادگیری و یتادآوری و تود دارد)       

  (4731سیف،

دیخر نیز به فرا شناد  نخری    بدین صورت که آن را شناد  شناد  دان    ونه ای رک توان به گ

ان آنجا که شناد  را دان  ن و یادگیری رعنک کردیم، رک تتوان فترا شتناد  را بته دان ت ن دربتاره       

 تیادگیری و تفکر دود رعنک کرد  به همین ستبب، یکتک ان تعتابیر ب تیار نزدیتک بته فترا شتناد           

  (4737سیف،) اس  ت دگیرییادگرف ن یا

فیل وفان ر لمان و غیر ر لمان نیز به این روضوع پرداد ه اند  تفاوتک که فیل وفان بین علم اصولک 

و علم حضوری قائل شده اند تا حدود نیادی به تفاوت ریان شناد  و فرا شناد  شبیه اس   ان نختاه  

ننده ، دانش است  کته تتک شتکاکان و     فیل وفان آگاهک هر کس ان دود به عنوان یک رو ود درک ک

ان فریتق  « دود اندیشنده»نند  این آگاهک ان دود به عنوانسف طه بانان نیز نمک توانند آن را انکار ک

 (4714شهود درونک و نه ان راه حس و تجربه حاصل رک شود ) صالحک،

 

 عناصر تشکی  دهنده فرا شناخت

                                                 
1
 - Nisbet and Shuck Smith 
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فبقته )عنصتر( تشتکیل رتک شتود کته       2شتناد  ان  ( فرا4737، تر مه راهر، 4731به نظر ) فالول  

 تجربه فراشناد   ت2دانش فراشناد   ت4 : عبارتند ان

تجربه فراشناد ک عبارت اس  ان یک تجربه شناد ک یا عاففک که به یتک ارتر   ی : تجربه فراشناخت

ده شناد ک رربوط رک شود  رح وای تجربه فراشناد ک رک تواند فوالنک ، دالصه ، پیچیتده و یتا ستا   

باشد و قبل و بعد ان فعالی  شناد ک روی دهد  تجربه های هوشیار شناد ک که به سادگک قابل بیتان  

نی  ند، رثالهای روشنک ان این فبقه رح وب رک شوند  به عالوه ، تجارب نیمه هشیار و تجاربک کته  

ر پیشبرد و بهبود تا حدودی قابل بیان باشند هم در این فبقه قرار رک گیرند تجربه های فراشناد ک د

کترده   ارور شناد ک نقش ح اس و رهمک دارند  برای رثال درک این ارر که آنچه را دوانده ایم درک

دوباره دواندن، ررور رجدد، تفکر و اندیشیدن درباره رح وای  تایم ، رک تواند به تعارل سانگارانه نظیر 

  (4772سوان ون،ن هک رک شود )ت ر آنها و یا کاربرد روشهای دیخر به رنظور یادگیری به ر

رراتب علتم حضتوری(   مان هم به شکل دیخری تح  عنوان )این رفهوم در نوش ه های فیل وفان ر ل

 رورد بحث قرار رک گیرد 

( وارد روان شناسک تربی ک شده اس   هر  ند این 4732این دانش توسط فالول)دانش فراشناختی: 

تربی ک را ر و ه دود ساد ه است ، ارتا قتدر  ایتن      انشناسی گذش ه رواناصطالح در فول دهه ها

رفهوم به همان نرانک بر رک گردد که ان انها قادر بته انعکتاس تجتارب شتناد ک دتود بودنتد  الب ته        

هتای ا رایتک در    فرآینتد دیدگاههای نیادی درباره فراشناد  و  ود دارد، ارا در تمارک آنها بر نقتش  

( اظهتار  4737(    ان فالول)4773 ون، تأکید دارند) لوینگ اسی شناد ک ها فرآیندنظارت و تنظیم 

رک کند: وق ک فهمیدم یادگیری بردک رطالب برای رن دشوار اس  وارد فراشتناد  شتدم، بته نظتر     

فالول این دودنخری به تنهایک کافک نی   آنچه به آن نیانرندیم، آشنایک با نحوه نظارت بر یادگیری 

تصمیم گیری پیرارون نحوه انجام تکلیف اس   به عبارت دیختر، دانتش    و  خونخک به کارگیری آن در

فراشناد ک بخشک ان دانش و آگاهک را درباره دنیای پیرارون راس ، کته سترو کتارش بتا روضتوعات      

   (4771، 4 شناد ک اس ) هکر

                                                 
1
 - Hacker 
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ان  های شناد ک و دانتش دربتاره نحتوه است فاده     فرآینددانش فراشناد  به اک  اب دانش پیرارون  ت

  (4773به نقل ان لوینگ اس ون  4777 ت 4 های کن رل شناد ک اشاره دارد) وس  وود فرآیند

در نوش ه های فیل وفان رفهوم دانش فراشناد ک یعنک دانش ن ب  به حال های روانتک، اح استات و   

 4713 ( اس  )رصتباح و تحریکک ان )رصادیق علم حضوری عوافف و نیز علم نفس به نبردهای ادارکک

  (4714،  به نقل ان صالحک

 

 طبقات دانش فراشناخت

 فبقه یا رقوله در دانش فراشناد  رشخو شده اس  که عبارتند ان: 7کنون تا 

   افالع فرد ان نظام شناد ک دود ت الف

   افالع و دانش فرد ان تکلیف ت ب

  (4737کدیور،) افالع و دانش فرد ان راهبردها ت ج

 این فبقات و رقوالت رک پردانیم:اکنون به تفصیل هر یک ان 

 

 

 اطالع فرد از نظام شناختی خود ذ الف

این رقوله به دانش فرد در رورد آنچه باید درباره یادگیری و پردانش افالعتات بدانتد، اشتاره دارد  بته     

عنوان رثال ان این رقوله ، رک توان به این ارر اشاره کرد که شتما رمکتن است  فهمیتده باشتید کته       

در ک ابخانه، پارک یا یک رکان دلوت و ساک  به یادگیری و یادسپاری به ر رطالب در ذهتن  رطالعه 

شما رنجر رک شود، در رقای ه با نرانک که دررقابل تلویزیون یتا در رکتان شتلوغ بته یتادگیری رتک       

  (4772پردانید) سوان ون، 

                                                 
1
 - Westwood 
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ک  تاب، نخهتداری و است فاده ان    افالع ان توانایک های حافظه و برآورد درس  آن رک تواند فرد را در ا

النم برای انجام آن بترای   نآنچه که یاد گرف ه شده اس ، یاری دهد  اگر نحوه بررسک رطالب و یا نرا

 را رشخو نباشد ، هنخام بردورد با هر تکلیف باید یادگیری آن را ان نو آغان کرد 

ود ه های ذهنک دود ارتباط برقترار  و یا اگر ن وانیم بین روضوعک که قصد یادگیری آن را داریم و اند

گتیج و  تکلیف کارال  دیدی روا ته ه ت یم )   کنیم، با هر ر أله  نان بردورد رک کنیم که گویک با

  (4737به نقل ان کدیور،4711، 4 برالینر

 تبه عالوه ، افالعاتک که را در رورد نظام شناد ک دود داریم، رک تواند رراحل سه گانه حافظه ح یت 

های کن رل کننده را در بر گیرد  رثال تو ته بته افالعتاتک کته در     فرآیندو بلند ردت و یا  کوتاه ردت

رورد کیفی  رراحل سه گانه حافظه ان ردل شیفرین و اتکین تون دریافت  رتک کنتیم رتک توانتد در       

م کارایک حافظه رؤثر باشد  به عبارت دیخر به اس ناد این افالعات ، تکالیف یادگیری باید فوری تنظی

شودکه با ویژگیها و کیفی  نظام حافظه هماهنخک داش ه باشد و پردانش افالعات را ارکان پذیر ساند  

این اطالعات نه تنها در فراگیری موارد جدید ، بلکه در استفاده از آنچه فرا گرفته ایذم نیذز   

 ، ضتمن  ر  لزم رشد فرد است دهد که آگاهک فرد ان نظام شناد ک، تحقیقات نشان رک  مؤثر است.

برای رثال ، رعمتوال کودکتان    اینکه آرونش نیز رک تواند افالعاتک در این نرینه برای فرد فراهم آورد 

توانند تخمین درس ک در این رورد بزنندکه به اندانه کتافک درس دوانتده انتد یتا نته، ان ایتن رو،       نمک 

ولتک در رتورد بزرگ تالک کته      رطمئن نی  ند که روقع ار حان ب وانند این رطالب را به دافر بیاورند

رشد آنها به پایان رسیده و در این رورد آرونش النم را نیز دیتده انتد،  نتین رشتکلک و تود نتدارد)       

  (4731،  2ه رینخ ون و پارک 

 

 اطالع فرد از تکلیف ذ ب

اس  که « شارل دانش درباره راهی  تکلیف، نوع ، کیفی  و  خونخک آن» دانش درباره ر غیر تکلیف، 

رار اس  فرد با آن درگیر شود  رثالً رمکن اس  ان این ارر آگاه باشید که انجام یتک تکلیتف ، نرتان    ق

                                                 
1
 - Gafe and Berliner 

2
 - Hertington and Park 
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نیادی را ان شما صری دواهد کرد، به همین دلیل آن را فتک  ل تات بیشت ری رطالعته رتک کنیتد        

)فتالول،            آگاهک ان نران ، تعداد و نحوه سواالت در یک آنرون نیز نوعک آگاهک ان تکلیف است  

  (4771، 2و  ویس 4به نقل ان کار 4737

اگر یادگیری هدفمند نباشد   اولین اقدام در یادگیری ، مطلع شدن فرد از هدف یادگیری است.

تو ه گزینشک یادگیرنده را  لب نمک کند  ان آنجا که عدم کارایک حافظه، بیش ان هر  یز بته فقتدان   

ب در اب دای پردانش با دق  ان خاب نشده باشد، یادآوری آن تو ه در شروع کاربر رک گردد، اگر رطال

نیز با اد الل روا ه دواهد شد  به رنظور پردانش صحیح افالعات ، یادگیرنده باید ب وانتد ان توانتایک   

  (4737، به نقل ان کدیور،4771یس، وکار و  ود در آن نرینه آگاهک پیدا کند  )های د

 

 اطالع فرد از راهبردها ذ ج

بک نش درباره راهبرد، شارل آگاهک فترد ان راهبردهتایک کته در رراحتل رخ لتف نخهتداری  و بانیتا       دا

ارتر اک  تاب و   رتک توانتد در   ، تمرکتز(   تت  ررور ذهنک ت سانران دهکافالعات به کار رک رود نظیر )

  (4737کدیور،یادآوری روثر باشد)

فراشناد ک اس   به این رعنک کته فترد    دانش درباره راهبردها، شارل آگاهک ان راهبردهای شناد ک و

بتته نقتتل ان کتتار و 4737فالول،راهبتتردی رتتک ت تتوان ستتود   تت ) بدانتتد  تته وقتت  و کجتتا ان  تته

  (4771 ویس،

لذا راهبردهای شناد  و فراشناد  هم در ارتباط با یادگیری بصورت رکمل به کار رک روند و در هتر  

د داصتک ان آنهتا را دارد   ارتا در ستن بلتوغ ان همته       سنک دانش آرون آرادگک اس فاده ان انواع و تعتدا 

راهبردها رک تواند بهره ببرد و الب ه راهبردهای شناد ک نودتر ان فراشناد ک قابل درک و به کارگیری 

رک باشد و ح ک در سنین اب دایک و قبل هم رورد اس فاده قرار رک گیرد  رثال در دوره اب دایک بیش ر 

اس فاده رک شود رثل حفظ کردن  دول ضرب یا شعرها ولک در دبیرست ان، ان   ان راهبرد ررور و تکرار

هم شناد ک رثل سانراندهک و هم فراشناد ک رثل ) د بهره ببرندنهمه راهبردها به فور کارل رک توان

                                                 
1
 - Carr.M 

2
 - Joyce. A 
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افالع ان تکلیف( پس آنچه ر لم اس  در همه گروه های سنک نیان به آرود ن راهبردهای ، یادگیری 

 و ود دارد 

 

 فراشناخت در برابر فرا حافظه

بنا به نوع فعالی  فراشناد ک ، برای آن اصطالح ویژه ای بته کتار رتک برنتد  رتثال دانتش رربتوط بته         

 2و دانش رربوط بته حافظته و نظتم دهتک آن را فترا حافظته        4ارتبافات و نظم دهک آن را فرا ادراک 

  (4731سیف،ناریده اند)

ح دیخری را تح  عنوان فرا حافظه رطرح کترد تتا حتدود نیتادی بتا       ان فالول برای اولین بار اصطال

 فراشناد  همپوشک دارد 

فالول رک گوید: راه های رخ لفک که برای به انی و یاد آوری ، رورد پتژوهش قترار گرف ته انتد، فترا      

به نقتل ان  4771گانیه،رفهوم کلک تر فراشناد  رک باشد )حافظه دوانده رک شوند و گروهک فرعک ان 

  (4732نجفک نند،

  5 ، رریت   1نیز اس فاده رتک شتود  کراولتک     7 افزون بر اصطالحات فو  ، گاهک ان اصطالح فرادواننده

( گف ه اند: فرادواننده ک ک اس  که تکلیف یتا هتدی را رتک شناستد، رتک توانتد بترای حتل         4771)

  (4737سیف،) ن درک و فهم دود را وارسک نمایدرشکالت نقشه بریزد و هنخام دواندن ریزا

فرا حافظه به رعنای دانش یا فعالی  شناد ک اس  که بر همه  یتز رترتبط بتر یادستپاری و بانیتابک      

بته آن   افالعات اشرای دارد  وق ک اقدام شناد ک یک اقدام به یادآوردن باشد، دانش یا فعالی  رربوط

  (4731سیف،فرا حافظه ناریده رک شود )

 

 فراشناخت در دانش آموزان

                                                 
1
 - Meta Comprehension 

2
 - Meta Memory 

3
 - Meta Reader 

4
 - Crawley 

5
 - Merrit 
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( به فور کلک دو نتوع فراشتناد  بهتم پیوست ه     4711کراس و پاریس، ت4715نظر ) بیکر و براون، ان 

 و ود دارد:

 دانش درباره شناد   4

 تنظیم شناد  و نظارت بر آن  2

افالع ان شناد  نرانک ر  رک دهد که دانش آرون ان رهارت های شناد ک دود آگاه اس   برای رثال 

ودآگاهک دارد، رمکن اس  در دف ری رئوس تکالیف رونانه دود را ، دانش آرونی که ان ضعف حافظه د

یادداش  کند یا رعلمک ان نحوه قرار گرف ن صندلک های کالس، قیافه و نام دانتش آرتونان را بته یتاد     

 آورد 

بخش دوم فراشناد  ، تفکری اس  که فکر را تنظیم  و بر آن نظارت رک کند  این بخش به فعتالی ک  

رتک کننتد     انش آرونان با درگیر شدن در آن ، به انجام وظایف شناد ک دود کمتک  اشاره دارد که د

 دانش آرونان اغلب ان این گونه فعالی  های دودگردان ح ک افالع نیز ندارند 

ا توانتایک ایشتان در   ش آرونان در انجام وظایف شتناد ک بت  همان گونه که قابل تصور اس ، توانایک دان

باالیک نیتز   کارد   رثال رعموال دوانندگان دوب و قوی ان توانایک فراشناد فراشناد  ارتباط نزدیک د

را به و ود رک آورنتد و سترع  و    یش نظارت رک کنند و تغییرات النمبردوردارند  آنها بر رطالعه دو

نحوه رطالعه دود را تنظیم رک کنند  ولک دواننتدگان ضتعیف بتردالی گتروه اول اغلتب ان وضتعی        

رطالعه آگاه نی  ند  آنها رمکن اس  انواع ر ون رخ لف را به شکل یک ان پردانش  دویش در  ریان

کنند  این افراد رعموال به صورت روثری بر  ریان رطالعه دویش نظارت ندارنتد و آن را تنظتیم نمتک    

کنند، ح ک به نظر نمک رسد ان عدم درک ر ن دویش آگاه باشند و اگر هم ر و ه شوند اح مال دارد 

 (4737اههای حل رشکل دود بک افالع باشند) گالور برونینگ /درانی،ان ر

 

 رشد فراشناخت

اگر ان دانش آرونانک که در سنین رخ لف ه  ند دواس ه شود که رطالب رو ود در یک ر ن کوتاه را 

به ترتیب اهمی  رتبه بندی کند، به فور رشخو، تاثیر رشد را در ارنیابک ایشان رتک تتوان رالحظته    
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 ررثال دانش آرونان هجده ساله که به دواندن کارال ر لط اند رک توانند رطالب ر ن را بته  هتا  کرد  

در ه اهمی  تق یم کنند ولک دانش آرونان دوانده ساله که دوانندگان دوبک ه  ند فقط رک توانند 

م ترین رهم ترین و کم اهمی  ترین رطالب را در ر ن رشخو کنند، ده ساله ها رعموال رک توانند ره

رطالب را ان خاب کنند د رحالک که کودکان هش  ساله اساسا در تمیز بین رطالب رو ود در ر ن بتا  

  (4733رشکل روا هند) نک بروان و اسمیالی ، 

(   4711توانایک دانش آرونان در تشخیو رطالب اصلک ر ن را رک توان تقوی  کترد) نتک است یونز،    

لف، همچنان باقک رک راند  پتس بته نظتر رتک رستد رهارتهتای       ولک تفاوت این توانایک در سنین رخ 

(   رتواد  4711اریس،د رجال برون رتک یابتد )  یکتوس و پت    رربوط به فراشناد  در رراحل بعدی رش

  (4711درسک باید ارتباط نزدیکک با توانایک فراشناد  کودکان داش ه باشد) اس یونز،

د درباره تدریس فراشناد  اشاره کترده انتد،   ( در گزارش دو4731همان فور که پاریس و  یکوبس)

واضح اس  که آگاهک دانش آرونان درباره دواندن و توانایک ایشان در به کارگرف ن راهبردهای روثر را 

 رک توان ان فریق ارونش ، افزایش داد 

 

 کمک به فراشناخت دانش آموزان

فراشناد  اس  و رطالب نیادی را درباره برکلک، پیشخام تحقیق درباره  تآن براون ان دانشخاه کالیفرنیا

آنچه در   (4731،براون،4711کاربرد این تحقیقات در تدریس نوش ه اس ) رثال آرربر، وس ر و براون، 

پک رک آید دس ورالعمل هایک اس  که ان تحقیقات براون اق باس شده و رمکن است  بته رعلمتان در    

 تکارل فراشناد  دانش آرونان کمک کند 

آرونان باید کمک کرد تا درک کنند که فعالی  های رخ لف یادگیری ان ظارات ر فاوتک را  به دانش  4

به و ود رک آورد  رثال به  ای حفظ لغات  دید به کارگیری آنها در رکالمات روثرتر است  یتا روش   

 رطالعه تشریحک با سن ک فر  دارد 
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الیم و نشانه های ب یاری اس فاده رک به دانش آرونان باید آرود  که در تنظیم رواد دواندنک ان ع  2

عبارت است  ان     ( و راننتد   آنها رهم رین ند نمره یک( )رانال عنوان ، رقدره، دالصه، عالئم )شود  رث

 رک کنند  را درباره ابعاد رهم یک ر ن عرضهاینها افالعات رهمک 

ی دارد  دانتش آرتونان   ه افالع ان شناد  دود اثر رهمک در یادگیربه دانش آرونان باید آرود  ک  7

باید بیارونند که ارتباط یاف ه های  دید با دان  ه های قبلک ارکان یادآوری را افتزایش رتک دهتد یتا     

انخیزه آنها در کیفی  فراگیری تاثیر ر  قیم دارد  عالوه بر این باید به دانش آرونان کمک کرد تا بته  

 ه باشند نقاظ قوت و ضعف دود پک ببرند و آنها را در نظر داش 

به دانش آرونان باید روشتهای علمتک فراشتناد  را آرودت   رتثال دو روش عملتک ب تیار دتوب،           1

( ان رواد وق ک شاگردان دالصه و یا )نمایک اس ، تحقیقات نشان رک دهد که« تلخیو و تهیه سوال»

فوظتات درستک ایشتان افتزوده رتک شتود       دواندنک و درس رعلم را برای دود تهیه رک کننتد بته رح  

و گوش دادن به یه سوال ان دود به هنخام رطالعه روش ته»(   به همین شکل ، یادگیری 4717گلور،)

  (4731آندره،ا افالعات رهمک را به یاد آورند )به دانش آرونان کمک رک کند ت« درس رعلم

 

 اهمیت فراشناخت در آموزش

وانشناسان تربی ک فک  نتدین  ( ربنک بر تاکید ر4771( ضمن اشاره به عقیده اسالوین)4737)کدیور،

( 4773دهه ادیر بر آرونش راهبردهای ویژه یادگیری به دانش آرونان و نیز اشاره به نظر لفرانکویس)

یتادگیری و   فرآینتد ربنک بر تاکید بر یادگیری  خونه یادگرف ن به عنوان یکتک ان هتدی هتای کلتک     

 ایج انخیزشک آن نیز باید رتورد تو ته   ورده اس : رابطه فراشناد  با سبک های اسنادی و نتدریس، آ

رعلم رع قد به دیدگاه شناد ک قرار گیرد  بدون شک اگر دانش آرونان به این سو سو  داده و تشویق 

شوند که بخشک ان شک   های تحصیلک دود را به عدم اس فاده ان روشهای درس  رطالعه و یادگیری 

ری تکلیف ن ب  دهند  در عین حال روش های و نه به عوارلک همچون شانس، کم اس عدادی و دشوا

، درس  به آنها ارائه شود، آنها رک توانند با تالش ، پش  کار و ر ئولی  پذیری در قبال شک ت  هتا  

  (4737کدیور، روفقی  تحصیلک ک ب کنند )
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 کاربرد اصول روان شناسی شناختی در تدریس

ری آن اس   اصول روان شناد ک هم نرانک بتا  یکک ان عالیم ارنشمند بودن یک فکر ، ارکان به کارگی

 ارنش اس  که ب وان آن را در تدریس به کار برد:

  دانش آرونان ، پردانشخران فعال افالعات ه  ند  4

  های شناد ک او تاثیر رک گذارد فرآینددانش افراد بر همه   2

 یادگیری نرانک انجام رک گیرد که افالعات برای دانش آرون با رعنا باشد   7

نخک یادگیری دانش آرونان به همان ریزان اهمی  دارد که رح وای رطالب در یادگیری رتوثر   خو  1

  اس 

  های شناد ک با تکرار به صورت دودکار در رک آیند فرآیند  5

 رهارتهای فراشناد ک را رک توان با آرونش رشد داد   1

  انخیزش درونک اس  با ثبات ترین نوع انخیزش،  3

عات بین دانش آرتونان و تود دارد )گتالور و    رینه توانایک پردانش افالتفاوت های ب یار نیاد در ن  1

  (4731درانی، بونینگ /

یک برناره آرونش فراشناد ک رطلتوب بایتد هتم افتالع دهنتده باشتد و هتم بته رحصتلین آرتونش           

ک دودگردانک بدهد  به عبارت دیخر، در این نوع برناره دانش آرونان نه تنها راهبرهای شناد ک را فرا ر

گیرند، بلکه رک آرونند که  ه روقع و  را باید ان این راهبردها اس فاده کنند  این رهنمودها باعث رک 

شوند که آگاهک فرد در نرینه فواید راهبردهای شناد ک آرود ه شده و روقعیت  رناستب بکتارگیری    

هتا ادارته دهتد  ان ستوی     آنها افزایش یابد و در ن یجه، ب واند بدون راهنمایک به اس فاده ان این راهبرد

رک آرتوند کته   صح  و ستقم و نظتارت است ، بته آنهتا      دیخر ، این نوع برناره، با فرح ریزی ، بررسک

رجموعه رعینک ان فعالی های شناد ک را با روفقی  ا را نمایند تا ب وانند ان پس یک ر أله رعتین بتر   

 آیند 

 د نیر باشد:به فور دالصه ، آرونش فراشناد ک باید در برگیرنده روار
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 تمرین در نرینه اس فاده ان راهبردهای یادگیری الف(

 افالعاتک در رورد اهمی  این راهبردهاب( 

 (14آرونش در نرینه نظارت و کن رل در هنخام اس فاده ان این راهبردها) صالحک ،ج(

 

 تشریح راهبردهای یادگیری 

ای ان عملیات گف ه رک شود کته بترای    اس راتژی( به نقشه کلک یا رجموعهراهبرد )تعریف راهبرد : 

  (4712سیف،به هدی رعینک فرح ریزی شده اس  ) رسیدن

دگاه : راهبرد به رجموع توالک  ریان هایک که با هتدفک در یتک دیت    4 ان نظر نیس بث و ژاک اسمی 

  (4774نیس ب ، ان خاب شده ، افال  رک شود )

عبارت ان فعالی های بالقوه آگاهانه ای رک داند کته  ها را ( در ک اب رشد شناد ک ، راهبرد4711فالول)

  (4733تر مه راهر ،  سول ر، هیل حافظه ان آنها بهره رک برد )فرد  ه  ت

( در ک اب فرهنگ علوم رف اری راهبرد را هر گونه روش عمورک برای حتل ر تاله   4735ری نژاد )اشع

هتای یتادگیری رجموعته ای ان عملیتات یتا      رک توان گف  که راهبرد ال رک داند  با تو ه به تعاریف با

رجموع توالک  ریان ها یا فعالی های بالقوه آگاهانه اس  که فرد  ه  یادگیری به ر ان آنهتا است فاده   

 رک کند  راهبرد های یادگیری شارل راهبرد های شناد ک و راهبرد های فراشناد ک ه  ند 

 

 راهبرد های شناختی در برابر راهبرد های فراشناختی

غالب تعاریف فراشناد  ، شارل دانش و راهبرد های ررکتب است   در هتر حتال در است فاده ان ایتن       

رتک   تعاریف رشکالتک و ود دارد، رشکل اصلک  داسانی آنچه شتارل شتناد  است ، ان فراشتناد     

 باشد 

شناد  نوعک دانش اس  که ان دانتش شتناد ک ر متایز    فرا ( دود رع قد بود که دانش 4737فالول )

ی    تفاوت این دو در  خونخک اس فاده ان افالعات اس   راهبرد های شناد ک برای کمک به افتراد  ن

                                                 
1
 - Nisbet and Shuck Smith 
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هتای  ست فاده رتک شتود در حتالک کته راهبرد     در رسیدن و وصول به رجموعته ای ان اهتدای دتاص ا   

 رک کنتد  عملکرد راهبرد های شناد ک نظارت فراشناد ک برای افمینان ان رسیدن به اهدای داص بر

  (4773، 4 نگ اس ونلوی)

به سخن دیخر ، راهبرد های فراشناد ک به فرد کمک رک کند تا ان راهبرد های شناد ک دود حداکثر 

اس فاده را بکند  فالول در رقای ه راهبرد های شناد ک با راهبرد های فراشتناد ک گف ته است ، کته     

یشرف  شناد ک دس  یابند و ان یادگیرندگان راهر راهبردهای شناد ک را به ددر  رک گیرند تا به پ

 (4737سیف، ) راهبردهای فراشناد ک اس فاده رک کنند تا بر آن پیشرف  نظارت کنند

راهبرد های شناد ک و فراشناد ک را با اصتطالح راهبترد هتای یتادگیری و تفکتر       (4771) 2 لفران وا

فراشتناد ک را   رعرفک کرده و رع قد اس  که آن اصطالحک کلک اس  کته رهتارت هتای شتناد ک و    

 شارل رک شود 

ابزارهایک برای هدای  راهبرد های شتناد ک ه ت ند     ،( راهبرد های فراشناد ک 4774به نظر ) نوهر،

تجارب فراشناد ک رعموال رقدم بر فعالی  های شناد ک یا  انشین آن ه  ند و اغلب وق ک شناد ک 

  ،رتک دوانتد    سک ر  رک دهد  فترد آنچته را   ناکام رک راند، به وقوع رک پیوندد، نظیر آنچه در بانشنا

د در  ه  اصالح های فراشناد ک ، یادگیرنده بای فرآیندالنم نی   ح ما درک کند، برای فعال سانی 

(   در نهایت  بایتد   4773،به نقل ان لوینتگ است ون،  4777، 1 و ارادس 7روبرتس روقعی  تالش کند )

یخرند، شناد  همان یادگیری و دان ت ن است  و   گف  که شناد  و فراشناد  دو رفهوم رکمل یکد

   (4737سیف،)  فراشناد  به شناد  یا آگاهک یادگیرنده ان  خونخک شناد  او گف ه رک شود

 

 : (1311راهبردهای مهم یادگیری و تفکر از کدیور)

                                                 
1
 - Leving Stong 

2
 - Lefransova 

3
 - Roberts 

4
 - Erdorse 
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دانش النم برای انجام فعالی ک که فرد را در  ه  رستیدن بته هتدی    راهبرد های شناختی : ذ الف

  راهبرد های کتاربردی و غیتر   داد ک کمک کند  این راهبردها ابزار یادگیری رح وی و ر ن ه  نشن

 بخش: راهبرد های تکرار، سانراندهک، شرح و ب ط رک باشد  7ا رایک رح وب رک شوند و شارل 

 توانایک و دانش النم برای ان خاب ، ا را، ارنشیابک و نظارت راهبرد های فراشناخت : ذ ب

اهبرد ها ابزار نظارت و  ه  دهک ه  ند  به عنوان راهبرد های ا رایک و کن رل رح توب رتک   این ر

مفهوم یادگیری از دیذدگاه یادگیرنذده ، مفهذوم فراتوجذه ، پدیذده سذرزبان،       شوند  شتارل:  

 فراحافظه ، احساس دانستن در فرد می شود.

 سه نوع افالعات فراشناد ک که تاکنون تشخیو داده شده اس :

 عات فرد در رورد نظام شناد ک دودالاف  4

 افالع فرد در رورد تکلیف دود  2

  (4737افالع ان راهبرد ها ) کدیور،  7

فراشناد  و راهبرد های شناد ک رمکن اس  در بردک ان روارد با یکدیخر همپوشتک داشت ه باشتند     

ای شتناد ک و  رثال دود پرسشخری برح ب هدی اس فاده ان این راهبرد ، هم رک تواند  زء راهبرد ه

هم  زء راهبرد های فراشناد ک قلمداد شود  اگر ان این راهبرد به عنوان وسیله ای برای ک ب دانتش  

اس فاده رک کنید، این راهبرد، راهبردی شناد ک اس ، ارا اگر ان این راهبرد به عنوان نظارت بر آنچته  

راهبترد هتای شتناد ک و     دواندید اس فاده کنید یک راهبترد فراشتناد ک است   بته ایتن دلیتل کته       

فراشناد ک در هم تنیده و به هم واب  ه ه  ند، هر تالشک برای ارنشیابک  داگانه ان این دو رنجر به 

ارائه تصویری نارناسب ان آنها رک گردد، فراشناد  به فور فعاالنه به عنتوان روشتک راهبتردی، بترای     

  رثال رمکن اس  دانش آرون در اس فاده نظارت بر وصول به اهدای شناد ک رورد تو ه قرار رک گیرد

در  ]ر غیتر شخصتک  [که با دود بخوید: رک دانم که رتن  ان دانش فراشناد ک به این صورت عمل کند 

ارا  ون ان نحوه انجام عملیتات و   ]ر غیر تکلیف[ر رف ه در صورت ر اله رشکل دارم رورد لغات به کا
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ا در رتورد لغتات  بتران دتواهم کترد      رشکل دود ررحاسبه آن تا حدودی آگاهک دارم با این آگاهک 

  (4713، 4 اسچواینفیلد) ]ر غیر راهبرد[

 

 

 راهبرد های شناختی و انواع آن تشریح

بنتابراین  ،  ادگیری ارور رخ لف تعریف شده اس با تو ه به اینکه شناد ، ک ب رعرف  و آگاهک یا ی

، راهبترد یتا )راهبردهتای    ست فاده قترار دهتد   هر تدبیر و فعالی ک که یادگیرنده برای یادگیری رتورد ا 

 دواهد بود  2( شناد ک

( رتک نوی تد:                   4712) پرورشتک در ک تاب روانشناستک    4711 1 و هیتوم  7سیف به نقل ان واین ت این  

های شناد ک به هر گونه رف ار ، اندیشه، یا عمتل گف ته رتک شتود کته یادگیرنتده در ضتمن        راهبرد»

 فاده قرار رک دهد و هدی آن کمک به فراگیری ، ستانران دهتک، و ذدیتره ستانی     یادگیری رورد اس

با تو ه به اینکته هتدی اصتلک    « هره برداری ان آنها در آینده اس دانش ها و رهارت ها و نیز سهول  ب

راهبرد های شناد ک ، کمک به یادگیرنده اس  تا افالعات رسیده به حافظه کوتاه ردت را با افالعات 

-کند، لذا رتک  ه شده قبلک ترکیب کرده و آنها را برای ذدیره سانی در حافظه بلند ردت آرادهآرود 

های تکرار یا ررور های حافظه ه  ند که تح  عنوانفرآیندهای شناد ک همان توان گف  که راهبرد

 رورد بررسک قرار رک گیرند  1و سانران دهک  5ب ط یا گ  رش رعنایک  ،

 

 : (Rehearsal)مرور ذهنیراهبرد تکرار یا  (1

                                                 
1
 - Schoonfeld, A.H 

2
 - Cognitive Strategiesg 

3
 - Weinstein 

4
 - Hiuom 

5
 - Elaboration 

6
 - Organization 
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( ، افالعات به فر  ر عددی در حافظه کوتاه ردت حفظ رک شتود  یکتک ان   4774) 4 به نظر سایفرت

این روشها، ررور ذهنک اس   ررور ذهنک عبارت اس  ان تکرار افالعات به صورت آه  ه یا بتا صتدای   

وتاه ردت برای فعال نخهداش ن آنها تا بلند  به عبارت دیخر ، تکرار رفاهیم یا تصاویر ذهنک در حافظه ک

 و استنورن  2یلر ارکان پردانش بعدی فراهم آید، یکک ان انواع ررور ذهنک ررور ذهنک نخدارنده اس   با
، کیفی تک   کررور ذهنک نخهدارنتده یتا تکترار فتوفک وار واحتدهای افالعتات      »( رک گویند: 4772) 7

اری افالعات در حافظه کوتاه ردت کمک رک کنتد و  این نوع ررور ذهنک فقط به نخهد« راشینک دارد 

( ، 4731) بر ان قال افالعات ان حافظه کوتاه ردت به حافظه بلند ردت تاثیری ندارد  ولک به نظر گرین

: الب ه نخهداری راده هتا در   5و نوررن 1تاثیر آن در این نرینه ب یار اندک اس   بنا به عقیده لیندنی 

طه ررور ذهنک فقط نرانک رک تواند روثر شتود کته رقتدار آن افالعتات بته      حافظه کوتاه ردت به واس

اندانه کافک ، کم باشد  به فور کلک ، هر قدر راده ها بیش ر ررور ذهنک شوند اح مال بیشت ری بترای   

  (4731یوسفک لویه،دت به حافظه بلند ردت و ود دارد )ان قال آنها ان حافظه کوتاه ر

ر بترای بته   وبرای راهبردهای گوناگون حافظه اس  که همخک ان تکرار یتا رتر   تکرار یا ررور عنوان کلک

دس ه کلک تق یم  2دافر سپردن رطالب اس فاده رک کنند  راهبرد تکرار یا ررور ذهنک را رک توان به 

 کرد:

  غیر رعنک دار(ار ویژه روضوع های ساده و پایه )راهبرد تکر ت الف

 پیچیده و رعنک دار   یژه روضوع هایراهبرد تکرار و ت ب

 هر کدام ان این راهبردها کاربرد ویژه ای دارند که در نیر شرح داده رک شود:

 

 غیر معنی دار(ار ویژه موضوع های ساده و پایه )راهبرد تکرالف(

                                                 
1
 - Seifert 

2
 - Bieher 

3
 - Snowman 

4
 - Lindze 

5
 - Norman 
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حفظ فوفک وار( اس  که بته  روضوعات ساده و غیر رعنک دار روش )راهبرد یا روش یادگیری  رعموالً

دانش در کلیه رقافع و ر و ررور اس وار اس   هر  ند که هدی عمده تحصیل علم و فور عمده بر تکرا

رتک شتوند کته     یادگیری رطالب رعنک دار اس  با این حال یادگیرندگان گاهک نا تار   تمارک سنین ،

برای رسیدن به این هدی رقداری رطالب غیررعنک دار را نیز حفظ کنند   رطالب غیتر رعنتک دار بته    

رعنک دار نی  ند ، ارا بترای رطالتب رعنتک دار پایته و  هتار وب بته        ه رک شود که ذاتاًرطالبک گف 

، شماره  معی  شتهرها و کشتورها و نظیتر اینهتا، دوشتبخ انه       42تا 4ح اب رک آیند، رانند اعداد 

حجم رطالب غیر رعنک دار، در قیاس با رطالب رعنک دار ب یار کم اس  و نباید در گ  رش دادن آنها 

را به فور فوفک وار رک آرونیم، ارا هیچ نیانی نی ت  کته    42تا 4راط کرد رثال را اح ماال اعداد ان اف

عتدد اول سل تله    42به باال را اینخونه یادبخیریم، نیرا با اس فاده ان افالعتات رربتوط بته     42اعداد ان 

  (4712سیف،کار آسانک اس  ) 42اد بزرگ تر ان کردن اعد اعداد، رعنک دار

ب ه راهبرد های تکرار یا ررور به هیچ و ه روثرترین راهبرد برای یادگیرنده و پردانگشتر رطلتع و بتا    ال

تجربه به شمار نمک آید  با و ود این در یادگیری بردک ان رطالب به دصتوص در نتزد کودکتان قابتل     

عات است   اس فاده اس   به فور کلک رک توان گف  راهبرد تکرار یک راهبرد  ه  ذدیره سانی افال

 تا بانیابک 

 

 راهبرد های تکرار برای یادگیری موضوع های ساده و پایه

 اهم این راهبرد ها به شرح نیر اس :

 )ند بار ان رودواندن) رکرر دوانک  

 )ندبار رونوی ک کردن) رکرر نوی ک  

 تکرار اصطالحات رهم و کلیدی ر ن 

 بانگوئک رطالب ، برای  ند بار به فور ذهنک 

 تدابیر یادیار) رانند آهنگ، قافیه و تصاویر( اس فاده ان 

 تق یم روضوع به ا زاء و بخش بخش حفظ کردن آن 
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 ررور دس ه  معک 

 شرح روارد فو  در نیر آرده :

یکک ان راههای به یاد سپردن رطالب غیر رعنک دار،  ند بتار ان رو دوانتدن آنهاست   دوانتدن رکترر      

 ردت و سپس ان قال به حافظه بلند ردت دواهد شد رطالب سبب نخهداری آنها در حافظه کوتاه 

روش رودوانک رکرر، روثر واقع نشد تاک یک دیخر، حفظ رطالب با رکرر نوی ک اس ، به دصوص اگر 

به ر اس  رطالب را  ند بار رونوی ک کرد  راه دیخر حفظ افالعات ، تکرار اصطالحات رهم و کلیدی  ،

آشنایک قبلک با آنهتا نتدارد، راننتد بعضتک ان عالئتم عناصتر       اس ، بخصوص اصطالحاتک که یادگیرنده 

 شیمیایک در  دول عناصر 

بانگویک رطالب، برای  ند بار به فور ذهنک اس   بخصتوص اگتر   ،  روش دیخر که برای تکرار ذکر شد

 هم یکتک یادیار یادگیرنده تمایل داش ه باشد تا ان یادگیری رطالب دافر  مع باشد  اس فاده ان تدابیر 

ان تاک یک های راهبرد تکرار اس   رنظور را ان یادیار در اینجا تکنیک ها یتا فترح هتایک است      دیخر 

رانند آهنگ، قافیه یا یک تصویر ذهنک که برای افزایش ذدیره سانی و یادآوری افالعتات در حافظته   

اگتر  « رعنکبک عکنوج های ر دا» ک رانندرطالبرورد اس فاده قرار رک گیرد  بطور رثال رثال در تکرار 

 به کلمات آهنگ و قافیه داده شود برای کودکان  الب تر و یادگیری آنها سهل تر دواهد شد 

راه دیخر حفظ افالعات ، بخش بخش حفظ کردن آنهاس   اگر رطلبتک کته قترار است  حفتظ شتود       

گرفت ،  فوالنک اس  به ر اس  آن را به  ند بخش تق یم نمود و سپس این بخش ها را به نوبت  یاد 

در این صورت یادگیری رطالب آسان تر دواهد شد، رانند حفتظ کتردن  تدول ضترب بتا یتک شتعر        

فوالنک که رک توان آنها را به  ند بخش تق یم و  دا دا آنهتا را آرودت   روش دیختری کته بترای      

یادسپاری رطالب رک توان ذکر کرد، روش ررور دس ه  معک ، اس   ان این روش در رهد کتودک هتا   

د اس فاده رک شود و کودکان بدون آنکه رفهوم سرودها یا شعرهایک را که رک دوانند درک کننتد،  نیا

به فور دس ه  معک آنها را ررور رک کنند تا حفظ شوند و ح ک آنها را برای ردتک نیاد در ذهن دتود  

 نخه رک دارند 

 راهبرد تکرار ویژه موضوع های پیچیده و معنی دار ( ب
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ی روشوع های پیچیده و رعنک دار رک توان ان راهبرد های دیخری اس فاده کترد کته   برای به یاد سپار

 اهم آنها به شرح نیر اس :

 دط کشیدن نیر رطالب رهم 

 عالر  گذاری 

 حاشیه نوی ک 

  بر   ه سانی ق م  های رهم 

 رونوی ک یا کپک کردن رطالب 

  ان خاب نکات رهم و کلیدی 

 لهرطالعه با فاص 

  رطالبرعای  توالک رناسب 

 تکرار رطالب و یادگیری تا حد اشباع 

 شرح روارد فو  در نیر آرده:

این راهبرد وق ک رورد اس فاده قرار رک گیرند که هدی یادگیرنده ، تمرکز روی اندیشته هتای اصتلک،    

نکات رهم و ق م  عمده رطالب رورد یادگیری اس    این راهبرد ها بیش ر ان راهبرد های رربوط بته  

ان سوی یادگیرنده نیان به تفکر فعال دارند  به عنوان نمونه، یادگیرنده برای اینکته ب وانتد    تکالیف ساده

رطالب رهم یک ک اب درسک را ررورکند باید قادر باشد که رطالب رهم را ان غیر رهم تشخیو دهد) 

 (4712سیف،

ان دط کشتیدن   دط کشیدن نیر رطالب رهم رک باشد  رنظور کک ان راههای به یاد سپردن رطالب ،ی

نیر  مله ای ان یک نوش ه این اس  که اهمی  آن  مله را ن ب  به سایر نوش ه های آن  مله نشان 

ادگیرنده را در ررورهای بعتدی  دهیم  انجام این کار هم در به یاد سپردن رطالب تاثیر دارد و هم کار ی

راهبرد عالر   پیچیده ،ه تکالیف تر رک کند   یکک دیخری ان روشهای قابل اس فاده در تکرار ویژسهل

گذاری اس   برای این کار شیوه عالر  گذاری رخصوص دود را ابداع کنید و همیشته آن را بته کتار    

رتک بریتد، همیشته و در همته       (   سعک کنید عالر هایک را که به کار 4731ببرید) اسفندیاری رقدم،
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، ر و ته شتوید کته هتدی     هده آن عالر باشد تا به رحر رشا ک ابهایک که رطالعه رک کنید یک ان

  مله یا ر ن  ه بوده اس   به ر اس  در عالر  گذاری، شیوه ساده و سودرند به کار گرف ه شود 

یکک دیخر ان راهبرد های تکرار و ررور رخصوص تکتالیف پیچیتده ، حاشتیه نوی تک است   بعضتک ان       

نوی ند تا در ررا عات بعدی به راح تک  یادگیرندگان، رطالب رهم را انر ن اس خراج و در حاشیه رک 

 به اصل رطلب دس رسک داش ه باشند 

بر   ه سانی همانند شبرنگ کشیدن روی رطالب یا دط به دور کلمه یا  مله رهم کشتیدن نیتز    ت

 روش دیخری در این رقوله اس  

باشد فورا آن  وق ک رطلب رهمک را در رقاله ای یا ک ابک رطالعه رک کنیم که برای را اهمی  داش ه ت

 را رونوی ک کرده یا کپک بررک داریم  اقدام به این عمل هم، دود کاربرد یک نوع راهبرد اس  

یکک دیخر ان راههای به دافر سپاری رطالب، ان خاب نکات رهتم و کلیتدی روضتوع است   رعمتوال       ت

یا یتک شتبه  ملته    رنظور و هدی اصلک ان تشریح یک بند یا پاراگرای را اغلب رک توان در یک کلمه 

  (4731فوسک،رک گوئیم )« یکلید» پیدا کرد که به آن کلمه اساسک، 

تشخیو این رطالب و نکات کلیدی کمک نیادی به درک رطلب کرده و در عین حال بترای حفتظ و   

 یادآوری آن دیلک روثر اس  

یادگیرنتده بته  تای    راه دیخر حفظ افالعات ، تمرین پراکنده یا رطالعه با فاصله اس   در این روش ت 

رک کند  العات را حفظ کند، وق ش را تق یماینکه سعک کند تا یکباره و در یک نوب  رقدار نیادی اف

و  ندین بار آن افالعات را ررور رک نماید، تا  لو د  خک دتود و فراروشتک رطالتب را بخیترد  اگتر      

  در نوب  بعتد بته   وش کرده اسیادگیرنده  ندین نوب  صری رطالعه کند، آنچه را در نوب  قبل فرار

  (4712سیف،سرع  رک آروند )

یکک دیخر ان راههای حفظ کردن افالعات ، رعایت  تتوالک رناستب رطلتب است   ایتن روش بترای        ت 

یادگیرنده رفید اس  نیرا ان تدادل رطالب  لوگیری رک کند، ظاهراً ضمیر نادودآگاه را برای تفکیک 

 ه  نخهداری و به دافر آوردن در فوالنک ردت، نیان به نرتان   و فبقه بندی و دس ه بندی افالعات

، دو درس رشابه را پش  سرهم نخوانید، بلکه در این فاصتله روی درس  فرآینددارد، برای ت هیل این 
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نبتتان عربتتک را پشتت  ستتر هتتم نخوانیتتد ر فتتاوتک کتتار کنیتتد، بتترای رثتتال، درس نبتتان انخلی تتک و 

  (4731نصرت،)

تتا    ، پر آرونی یعنک تکرار رطالب و یتادگیری اس 4دادل در یادگیری ، پر آرونی راه  لوگیری ان تت 

  یافت   حد اشباع، برای این رنظور ، پس ان آنکه یادگیرنده به حد دلخواه به یادگیری یاعملکرد دست 

تمرین و تکرار اداره رک دهد  نرانک گف ه رک شود کته رهتارتک بته حتد      بان هم برای ردتک بیش ر به

نی آرود ه شده اس  که تمرین اضافک دیخر ن واند آن را بهبود بخشد عالوه بر اینکه رعلوم شده پرآرو

رو ب ان قال یادگیری نیتز  پر آرونی ان تدادل  لوگیری رک کند، همچنین نشان داده شده اس  که 

پایته   (  پر آرونی در بعضک ان رنابع  زء راهبردهای تکرار ویژه تکالیف ستاده و 4712سیف،رک شود )

آرده اس  ولک اکثر دانش آرونان و ح ک دانشجویان برای یتادگیری رطالتب پیچیتده دروستک نظیتر      

 عربک، فل فه و رنظق و ریاضیات هم ان این راهبرد ها اس فاده رک کنند 

 

 راهبرد بسط یا گسترش معنایی (2

و روضتوع یتا رتاده    ( رک گویند: راهبرد ب ط، راهبردی اس  که بین د4717) 7 و رک گلین 2اسکاتر 

افالعاتک یا بیش ر که ان فبقه یک انک نی  ند، ارتباط برقرار رک کند  به عبارت دیخر، راهبترد ب تط،   

راهبردی اس  که رو ب رک شود افالعات در سطح عمیقک پردانش شود ، ب تط عمیتق) رعنتک دار    

هتا   ب  به سایر راهبردراهبرد ب ط ن کردن افالعات( به رین روش برای به دافر سپردن اس   الب ه

هتا ،  راهبردان در ه دشواری و پیچیدگک بیش ری بردوردار اس   بنابراین، ب ط در رقای ته بتا ستایر    

رتر ان سایر رهارت رشد یاف ه تری اس   هنخارک ک افراد این فن حافظه را کشف رک کنند، آن را روث

  (4731/ یوسفک لویه،  5و پرسلک  1اشنایدر راهبرد ها رک یابند )

                                                 
1
 - Over Learning 

2
 - Schater 

3
 - Meglynn 

4
 - Schneider 

5
 - Persely 
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عل  اینکه توانایک ب ط به عنوان یک راهبرد دود به دود دیرتر ان سایر راهبردها ظاهر رک شود ایتن  

برای به کارگیری ب تط ،  اس  که راهبرد ب ط ر  لزم تالش ذهنک فراوان در ا راس ، به فوری که 

ی انجتام همزرتان ایتن    باید داده ها را به تصاویر تبدیل نموده به یک رابطه بین آنها بیاندیشتیم ، بترا  

فعالی  ها ، حافظه فعال یا کاری کودکان باید به حد کافک رشد کرده باشد   بر این اساس ، ان ظار رک 

رود کودکان هر  ه بزرگ ر رک شوند بیش ر و رؤثرتر ان راهبرد ب تط است فاده کننتد )یوستفک لویته ،      

4731  ) 

ست  صتورت هتای رخ لفتک داشت ه      رمکن ا ت ب ط یا گ  رش رعنایک به عنوان یک راهبرد شناد ک

 باشد:

 الف ت راهبرد ب ط ویژه تکالیف ساده و پایه 

 ب ت راهبرد ب ط ویژه تکالیف پیچیده 

 الف ذ اهم راهبردهای بسط یا گسترش ویژه مطالب ساده و پایه : 

  اس فاده ان واسطه ها 

  تصویرسانی ذهنک 

  روش رکان ها 

  )اس فاده ان کلمة آشنا )کلید 

  فاده ان سرواژه ها اس 

  افزودن  زئیات بیش ر به رطالب تانه 

  دلق رثال هایک برای رطالب تانه 

 شرح روارد فو  در نیر آرده اس  : 

هتا  ، اس فاده ان واسطه ها یتا ریتانجک  دار دار به رطالب رعنکت یکک ان راه های تبدیل رطالب غیررعنک

دار برقرار کرد   پتژوهش  واد غیرررتبط روابط رعنکاس    ان فریق واسطه ها رک توان بین رطالب و ر

، اثربخشک واسطه ها را به اثبات رسانده اند   در ایتن نتوع    4  داعکرهای رربوط به یادگیری  ف  ها 

                                                 
1
 - Parid Associates 
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پژوهش ، به آنرودنک  ف  های کلمات رانند شانه ت لیوان ، پا ت صندلک ،  کتش ت ستاع  داده رتک       

ک و به دورین کلمه آنها ، پاسخ رک گویند   آنرودنک باید با دیدن شود   به کلمات اول  ف  ها ، رحر

یا شنیدن کلمه اول )رحرک( به آن پاسخ بدهد و کلمه دوم را به یاد آورد   کودکان بهنجار به سرع  

دار کردن  ف  های کلمات ان واسطه های ذهنک اس فاده کنند رثالً شانه در رک آرونند تا برای رعنک

 (  4712وی صندلک ت او با  کش به ساع  کوبید )سیف ، لیوان ت پا ر

ترین روش ب ط رعنتایک است  و تتأثیر قدرتمنتدی بتر حافظته دارد ، در       رهم 4ت تصویرسانی ذهنک 

دار برقرار رک شود   رثالً ذهنک ان فریق ایجاد یک رابطة ذهنک ، بین رطالب ارتباط رعنکتصویرسانی 

ش رررغ  زء پرنده ها اس  ، رک توانید تصویر ذهنک ان رحلک که پر  که داگر بخواهید به دافر ب پاری

 ان انواع پرنده ها اس  و ش رررغ هم در بین پرنده ها حضور دارد برای دود ب انید   

رطالعه تصویرسانی ذهنک که نرانک تقریباً ان سوی روانشناسان رف ارگرا کارالً کنار گذاش ه شده بود ، 

این سؤال بود کته : افالعتات   اسک شناد ک رجدداً شروع شد و عل  اصلک آن شنبا شکل گرف ن روان

 خونه در حافظه ذدیره رک شود ؟ تردیدی نی   که همه ان تان هتا بته در تاتک بته فتور ذهنتک        

تصویرهای ذهنک را تجربه رک کنند ، همه را رک توانیم با تفکر درباره دصوصیات اشیاء و شکل هتای  

 «   ببینیم»دود  آشنا ، آنها را در ذهن

شناسان شناد ک به روضوع تصویرسانی ذهنک رطالعات عدیتده ای را بته دنبتال داشت ه و     تو ه روان

 ترین آنها عبارتند ان : نظریه هایک ان این رطالعات بیرون کشیده شده که رهم

یک یتا   ( که ردعک اس  : افالعات را رک توان در4717)پای ویو ،  2ذ فرضیه رمزگذاری دو گانه   1

 دو سی  م ررزگذاری نمود : کالرک ، تخیلک و ررزگذاری تخیلک همان تصویرسانی ذهنک اس   

( که رع قدند : افالعتات در  هتار وب   4737)آندرسون و باور ،  3ذ فرضیه گزاره ای ذ مفهومی    2

 کند   اندود ه رک گردد که اشیاء یا رویدادها و ارتباط بین آنها را رشخو رک « قضیه ای رجرد»

                                                 
1
 - Metal Imagery 

2
 - Dual – Coding Hypothesis 

3
 - Conceptual – propositional Hypothesis 
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که ردعک اس  : بردک افالعتات فقتط در    2)بوگل کک(  1ذ فرضیه تصویرسازی ذهنی رادیکال   3

 بان نموده رک گردد  « شکل تخیلک»

تمرین در ساد ار تصاویر ذهنک را ع به آنچه رک دواهید به دافر ب پارید باعث بهبود رهتارت هتای   

تتر باشتد   ساد ه شتده غیرعتادی و رضتحک   یادگیرنده در حفظ کردن رک شود   هر  ه تصویر ذهنک 

 اح مال یادآوری آن کلمه یا افالعاتک که در ارتباط با آن رک باشد بیش ر اس     

ترین شیوه یادآوری اح ماالً باید روش یکک دیخر ان راه های ب ط رعنایک روش رکان ها اس    قدیمک

  م ابتداع کترده    522 یموندن در حتدود رکانک باشد   گف ه اند که این روش را شاعر یونانک به نام ست 

که در ردح یکک ان اشترای نادگتان   آن ان این قرار اس  : ان سیموندن دواس ه شده بود  اس    را رای

رم شعری ب راید و در یک ریهمانک رسمک در حضور ردعوین آن را بخواند   هنخارک که ستیموندن در  

کس ، ددایان یونانک که سیموندن در شعرش آنها را کار شعر دواندن بود پیکک ان  انب کاس ور و پولو

نیز س ایش کرده بود ، به رجلس آرد و سیموندن را برای  ند لحظه به بیرون ان تاالر فترا دوانتد   در   

رردنتد   ا  تاد آن  نتان در هتم فترو رفت  کته         انسقف تاالر فرو ریخ  و تمام ریهمانت این فاصله 

دود نبودند ، در این هنختام ستیموندن گتام پتیش نهتاد و همته        بانراندگان قادر به شناسایک رردگان

(   4731  دها را یک به یک ان روی  ایک که آنها در تاالر نش  ه بودند رشتخو کترد )صتلحجو ،    

الب ه تصدیق یا ر  ند کردن این داس ان غیررمکن اس  ارا نمونته ای ان یتک سی ت م یتادآوری بتر      

 گذارد   اساس رحل اس قرار در اد یار را رک

اس فاده ان کلمه آشنا )کلید( : روش دیخری برای ب ط رعنایک روش کلمته کلیتد است  کته ان ستوی      

رورد اس فاده قترار گرفت      « آرونش نبان دوم»( در 4735) 7و اتکینی ون وراگ ( 4735اتکین ون )

 ک باشتد  یک کلمه کلیدی ، یک کلمه رثالً انخلی ک اس  که صوت آن به نوعک شبیه یک کلمه دار

بعد ان آنکه آنرودنک ها کلمه دار ک را با یک کلمه کلیدی پیوند داد ، به تشکیل تصویر ذهنک کلمته  

کلیدی در حال تعارل با تر مه انخلی ک رک پردانند   لذا بین کلمته دتار ک و تر مته انخلی تک آن     

                                                 
1
 - Radical – Imagery Hypothesis 

2
 - Bogelski 

3
 Atkinson. R.C.& Raugh. M.R ـ  
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کلمه بیخانه اس  و  ننجیره ای ایجاد رک شود که ررکب ان یک کلمه کلیدی که ان نظر صوتک شبیه به

را کلمته   patoارتبافک تصویری کلمه کلیدی و کلمه واقعک انخلی ک اس  ، رک باشتد   رتثالً کلمته    

 ت potشبیه به  patoانخلی ک اس  )به رعنک اردک( در نظر بخیرید   تلفظ  duckاسپانیائک به رعنک 

o  اس    با اس فاده ان"pot"  به عنوان کلمه کلمه کلیدی رک تتوان "duck"      را تصتور کترد کته بتر

 (  4734)دیگ( قرار دارد )سول و / راهر ،  potسرش 

اس فاده ان سرواژه ها هم روش دیخری برای ب ط رعنایک اس    یکک ان روشهای یادگیری و یتادآوری  

آنها رک توان کلمه ای ساد  که برای یب ان ترکرهم اس فاده ان حروی اول کلمات یا  مالت اس  که 

  ری و یادآوری کلمات اصلک بکتار رتک رود   بته کلمته ای کته بتدین فریتق ستاد ه رتک شتود          نخهدا

که ان حروی اول نیروی نرینک ارتش  مهوری اسالرک درس   «نزا ا»گف ه رک شود رانند  «سرواژه»

 شده اس   

است    تعتدادی ان    «افتزایش  زئیتات بیشت ر بته رطالتب تتانه      »یکک دیخر ان روشهای ب ط رعنتایک  

رتک    دگیرندگان برای درک به ر و سریع تر روضوعاتک که تانه یاد گرف ه اند به آنها رطالبک اضتافه  یا

کنند   به نحوی که آنها به دان  ه های قبلک نزدیک ساد ه و قابل  ذب نمایتد و ب واننتد در حافظته    

 دران ردت ذدیره سانند  

اس    در این  «الهائک برای رطالب تانهدلق رث»روش دیخری که برای ب ط رعنایک رک توان ذکر کرد 

روش یادگیرنده برای رطالب تانه ، داس انها یا عبارتهایک دلق رک کند و سعک رک کنتد بتا بته دتافر     

سپردن آن داس ان رطلب تانه را نیز به یادسپرده و با یادآوری داس ان روضوع تانه نیز در ذهنش ننده 

 رک شود  

 

 یچیده راهبرد بسط ، ویژه مطالب پب(

کمک کند تتا ب وانتد تو ته    هدی ان یادداش  برداری این اس  که به یاد گیرنده  یادداشت برداری :

هتا و  یتد تنهتا   کلمته   دود را بر نک ه های اصلک ر مرکز کند یا به عبارت دیخر در یادداش  برداری با

ی اصلک رطلب ه ت ند و  عبارتهائک را ثب  کرد که به فور روشن به را رک رسانند که نک ه یا نک ه ها
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(   یادداشت  بترداری در   4731این رطالب را یادگیرنده باید بته نبتان دتود بنوی تید )ریرعابتدینک ،      

صورتک  زو راهبرد ب ط رعنایک رح وب رک شود که به یادگیرنده کمک کند تتا رعنتای رطالتب را    

 به ر بفهمد  

بین ارور رخ لف یاد رک گیرد به عنتوان   در قیاس گری یادگیرنده با اس فاده ان شباه  قیاس گری :

اس فاده رک نماید و به یتادگیری  رثال ، کار قلب با یک تلمبه قیاس رک کند و ان شباه  بین این دو 

ویژگیهای قلب رک پرداند   نک ه ای که باید در کار قیاس گری رورد تو ه قرار گیرد این اس  که در 

آرود ه شود )کتار قلتب( تشتبیه     اس  این روش همواره یک  یز آشنا )رثل تلمبه( به  یزی که قرار

   (4712رک شود )سیف ، 

دالصه کردن ، یادگیرنده رطالبک را که رطالعه کرده اس  به نبتان   در خالصه کردن به زبان خود :

دود بانسانی رک کند و با رونوی ک فر  دارد   به عبتارت دیختر ، دالصته نوی تک عبتارت است  ان :       

   (4731نوش ن رفهوم کارل رطلب و روضوعک با حداقل  مالت )اسفندیاری رقدم ، 

روشهای ب ط رعنائک بانگو کردن به نبان دتود است  و بتا    ان دیخر یکک  بازگو کردن به زبان خود :

روش بانگو کردن رطرح در ق م  تکرار ، فر  دارد   در آنجا هدی ان بتانگوئک ، تکترار رطالتب اوال ً    

کوتاه ردت یا ان قال آن به  بصورتک که در ر ن آرده رک باشد و ثانیا ً هدی نخهداری رطالب در حافظه

و بیتان آن بته      ولک در اینجا رنظور ان بانگو کردن ، درک رفهوم رطلتب   دران ردت رک باشد حافظه

 نبان دود و افمینان ان یاد سپاری رک باشد  

کته  راه دیخر ب ط رعنایک آرود ه شده اس    اگر رتک دواهیتد رطلبتک را     کاربرد روزمره مطالب :

در صتورت بته   هر رطلب فراگرف ه شتده  یادگرف ه اید در دافرتان بماند ، آن را به کار ببرید   تقریبا ً 

کارگیری برای یادگیرنده رأنوس شده و ح ک با و ود او عجین رک شود   سعک کنید افالعات ک تب  

شده را در نندگک رونرره به کار ببندید   هیچ  یز نمک تواند  ای تمترین عملتک را بخیترد )نصترت ،     

4731  ) 
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رک کند        ش رطالب به دیخران فرد اول سعکدر آرونمطالب آموخته شده به دیگران :  آموزش

دودش رطلب را درک کند تا ب واند آن را به دیخران آرونش دهد   در صورت اس فاده ان ایتن روش و  

 روفقی  در آرونش ، فرد ن ب  به ب ط رعنایک رطلب افمینان حاصل رک کند  

رای رتدتک راکتد بمانتد و ان آن    اگر رطلب آرود ه شده باستفاده از مطالب در ح  کردن مسائ  : 

اس فاده نشود اح مال فراروشک نیادتر رک شود   برای پایداری یادسپاری به ر اس  گاهخاهک رطالتب  

قبلک در ذهن ررور شوند   برای این کار به رین روش اس فاده ان رطالب آرود ته در حتل ر تائل بته     

 رک شود    رش رعنایک رطالب دصوص ر ائل  دید و ایجاد پیوندهای تانه اس  که سبب گ  

راهبرد دیخری که در نرینه ب ط رعنایک رک توان رطرح ستاد  شترح و تف تیر و تحلیتل     تفسیر : 

روابط ریان ا زای تشکیل دهنده یک رطلب اس    رنظور ان تف یر عبارت   ان : دلق پیوندهائک که 

 (   4735فر ، به رطالب حفظ کردنک رعنا رک بخشد )ساالری

دار اس  روش رؤثری اس  نیرا ان یادگیرنده رک دواهند پیوندهائک را بیافریند که برای او رعنک تف یر

تک ا تزاء و تحلیتل آنهتا درک      اگر رطلب آرود نک ان ا زای رخ لف تشکیل شده باشد ، تف یر تک

 رعنک را گ  رش رک دهد  

 

 ( راهبرد های سازماندهی3

 (  4731، به دافر سپرده شوند )یوسفک لویه عات اس  که بایددهک رب نک بر روابط بین افالسانران

بندی کردن آنهتا در واحتدها و   هنخارک که را تالش رک کنیم که فهرس ک ان راده ها را ان فریق دس ه

دهتک بته صتورت    ایتم   ستانران  دهک اس فاده کردهدار به یاد آوریم ان راهبرد سانرانقطعه های رعنک

 (  4731حافظه رنجر رک شود )یوسفک لویه ، بر   ه ای به بهبود 

دهتک ویتژه   آن را به دو رقولته راهبترد ستانران   دهک انواع ر نوعک دارد که را در اینجا راهبرد سانران

 ایم : دهک ویژه تکالیف پیچیده تق یم کردهتکالیف ساده و پایه و راهبرد سانران

 

 یه :دهی ویژه تکالیف ساده و پاراهبردهای سازمانالف( 
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این راهبرد وق ک رورد اس فاده قرار رک گیرد که فهرس ک ان واژه ها که ان فبقه های رخ لف تشکیل  

بندی رحر رطالب به فبقات یتا رقولته   دس ه»شده اس  به یادگیرنده ارائه شود   در این راهبرد  ز 

، گیاهتان ، رتواد   بندی بر اساس روضتوع )حیوانتات   کار دیخری صورت نمک گیرد و رعموالً دس ه« ها

 رعدنک( و یا روابط سل له رراتبک در ریاضیات ، نران رویداد ، نوع واقعه ، نوع ارتباط انجام رک شود   

 

 دهی ویژه تکالیف پیچیده :سازمان هایراهبردب( 

تر باید ان راهبردهایک اس فاده شود که عالوه بر گ  رش دادن بته  برای یادگیری روضوع های پیچیده 

دار ستاند و بته   فعال یا کوتاه ردت ، به یادگیرنده کمک رک کند تتا افالعتات  دیتد را رعنتک    حافظه 

فریقک آنها را به حافظه درانردت ب پارد که برای رصاری آتک در دس رس و به راح تک قابتل بانیتابک    

 (  4712باشند )سیف ، 

 گیرند به شرح نیر اس  : دهک تکالیف پیچیده رورد اس فاده قرار رکراهبردهائک که برای سانران

    تهیه فهرس  عناوین یا سرفصل ها 

    تبدیل ر ن درسک به نقشه یا  دول 

 بندی افالعات  دید بر اساس روضوعات آشنا   دس ه 

    اس فاده ان فرح درد ک برای نشان دادن رابطه ها 

    اس فاده ان نمودار برای توضیح و تشریح رطالب پیچیده 

 ا و تفاوت ها   رشخو کردن شباه  ه 

    ان زاع عناصر رش رک ان تجارب رخ لف 

دهک تهیه فهرس  عناوین سرفصل هاست    راننتد آنچته کته در فهرست       یکک ان راهبردهای سانران

رطالب اینخونه ک اب ها رشاهده رک شود   گاهک اوقات با کنار هم گذاردن سرفصل های یتک ک تاب   

 ه باشیم و یا به رفهوم و هدی اصلک ک اب پک ببتریم )داور ،  ک اب را داشکل وانید دالصه ای ان ترک 

(   الب ه برای این رنظور باید به اندیشه های اصلک و فرعک تو ه داش  و آنها را بتا است فاده ان   4712

دهک تبدیل ر ن درسک به نقشه یا  دول کلمات و عبارات به هم رربوط ساد    راهبرد دیخر سانران
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ور ، یادگیرنده اب دا اندیشه یا رفهوم اصلک ر ن را رشخو رک کند   بعد اندیشته  اس    برای این رنظ

ها یا رفاهیم فرعک واب  ه به رفهوم اصلک را رشخو رک کند   سپس این اندیشه هتای فرعتک را بته    

رفهوم اصلک وصل رک کند   ن یجه یک فرح یا نقشه اس  که رفهوم اصلک در باال یا وستط و اندیشته   

 (  4712در نیر یا پیرارون آن قرار رک گیرند )سیف ، های فرعک 

دهک ویژه تکالیف پیچیده اس فاده ان نمودار اس    ان نمودارهتا بترای   یکک دیخر ان راهبردهای سانران

پیچیده اس فاده رک کنند   نمودارها رمکن اس  به صورت س ونک ، دایره  فرآیندتوضیح و تشریح یک 

، کته در  ود   رثل انواع نمودارها در آراریخری به اب کار یادگیرنده رسم شای ،  ندضلعک یا هر شکل د

 یک نخاه افالعات نیادی به را رک دهد  

رشخو کردن شباه  ها و تفاوت ها در دادل رطالتب و روضتوعات یتادگیری دتود یتک نتوع روش       

 (  4712سانران دادن اس  که به یادگیری و یادآوری رطلب کمک رک کند )یوسفک ، 

دهک رنظور نمود روش ان زاع عناصر رشت رک  راهبرد دیخری که رک توان در نرره راهبردهای سانران

ان تجارب رخ لف اس  که عالوه بر درک عمیق رطالب و یادسپاری آنهتا یتک نتوع ستانران دادن بته      

،  رطالبک اس  که یادگیرنده در دفعات رخ لف آرود ه اس    با تو ه به انتواع راهبردهتای شتناد ک   

 (  4712نشان داده ایم )یوسفک ،  های نیرآنها را به صورت دالصه در شکل

 

 

 راهبردهای تکرار یا مرور ذهنیذ راهبردهای شناختی  2ذ  1ک  ش

 ویژه تکالیف پیچیده ویژة تکالیف ساده و پایه

 ( دط کشیدن نیر رطالب رهم 4 (  ند بار ان رو دواندن )رکرردوانک(4

 گذاری( عالر 2 کردن )رکررنوی ک( (  ند بار رونوی ک2

 نوی ک( حاشیه7 ( تکرار اصطالحات رهم و کلیدی 7

 سانی ق م  های رهم ( بر   ه1 ( بانگوئک رطالب برای  ندین بار بطور ذهنک1

 ( رونوی ک یا کپک کردن رطالب5 ( اس فاده ان تدابیر یادیار5

 ن خاب نکات رهم و کلیدی ( ا1( تق یم به ا تزاء و بختش بته بختش حفتظ      1
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 کردن 

 ( رطالعه با فاصله 3 ( ررور دس ه  معک 3

 ( رعای  توالک رناسب رطالب1 

 ( تکرار رطالب و یادگیری تا حد اشباع 7 

 

 راهبردهای بسط یا گسترش معناییذ  2ذ  2شک  

 دهیراهبردهای سازمانذ  2ذ  3شک  

  

 ویژه تکالیف پیچیده ویژة تکالیف ساده و پایه

 برداری ( یادداش 4 ( اس فاده ان واسطه ها  4

 گری( قیاس2 ( تصویرسانی ذهنک2

 ( دالصه کردن به نبان دود 7 ( روش رکانها 7

 ( بانگو کردن به نبان دود 1 ( اس فاده ان کلمه آشنا )کلید(1

 ( کاربرد رونرره رطالب آرود ه شده 5 ( اس فاده ان سرواژه ها 5

 رود ه شده به دیخران( آرونش رطالب آ1 ( افزودن  زئیات بیش ر به رطالب تانه1

( دلتق داست ان هتا و رثتال هتایک بترای       3

 رطالب تانه

 ( اس فاده ان رطلب آرود ه شده برای حل کردن ر ائل3

 ( شرح و تف یر و تحلیل روابط ریان ا زای تشکیل دهنده یک رطلب1 

 ویژه تکالیف پیچیده ویژة تکالیف ساده و پایه

 ( تهیه فهرس  عناوین یا سرفصلها   4 بندی افالعات  دید در قالب :( دس ه4

التف( روضتوعات )حیوانتات ت گیاهتان ، رتواد       

 رعدنک روابط سل له رراتبک در ریاضیات(

 ( تبدیل ر ن درسک به نقشه یا  دول   2

 بندی افالعات  دید بر اساس روضوعات آشنا  ( دس ه7

 ( اس فاده ان فرح درد ک برای نشان دادن رابطه ها 1 اقعهب( نران رویداد یا نوع و

 ( اس فاده ان نمودار برای توضیح و تشریح رطالب پیچیده  5 ج( نوع ارتباط

 ( رشخو کردن شباه  ها و تفاوت ها 1 د( نوع شباه  

 ( ان زاع عناصر رش رک ان تجارب رخ لف 3 
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  تشریح راهبردهای فراشناختی و انواع آن :

، فراشناد  را  نین تعریف کرد : فراشناد  بته   4731در صفحات قبل گف ه شد که فالول در سال  

ها فرآینتد های شناد ک و بانده های دویش یا هر  یزی کته بته آن   فرآینددانش یک فرد در رابطه با 

عنتوان  داده هتا   بته   یا رربوط اس  ، افال  رک شود   یعنک ویژگک های رربوط به یادگیری افالعات 

گیر فراشناد  )فراحافظه ، فرایادگیری ،فراتو ه ، فرانبان ، یا هر  یز دیخر( ه  م ، اگر رثال ، رن در

د ار رشکل ه  م ، اگر به فکرم دطور کند که  Bبیش ان رورد  Aر و ه شوم که در یادگیری رورد 

ر دهم ، اگتر ایتن اتفتا     به عنوان یک حقیق  ، رجددا ً آن را رورد بررسک قرا Cقبل ان پذیرش رورد 

را در نوع سئوال  ند گزینه ای ، قبل ان تصتمیم گیتری در   ها سبب شود که تر یح دهم همه گزینه 

رورد به ری آنها ، ررد بررسک قرار دهم ، اگر اح اس کنم به ر اس  ان  ه  اح مال فراروش کتردن  

نظارت فعال و نظم بخشتک رتداوم و   داش ه باشم ، فراشناد  ، در این ریان ، به  D رورد یادداش ک ان

ها افال  رک شود که به روضوعات شناد ک که به رعمول در ددر  هدی یا فرآیندهماهنخک در این 

 (  4774، اسمی رنظور واقعک رک باشد ارتباط دارد )نیس ب  و ژاک 

وم ( رفهت 4712،  2، پتاریس و لینتدوئر    4717 4 پاریس و همکارانش )پاریس ، لیپ ستون وویک تون  

 دود به فور شفای توضیح داده اند   7 «تفکر راهبردی»فراشناد  را در رباحث 

بتیش ان رب تدی    را در این رک دانند که ر خصو ها ها آنها تفاوت اساسک بین ر خصو ها و رب دی

و هدفمند ه  ند ، به فور رثال ر خصصتان ریاضتک و علتوم     ت 1دودنظم داده شده  تدارای رف ار  ها 

رورد ان ظار ، رقای ه رک کنند ، در حالک که رب دی ها ، اغلب در دفتاع  دود را با ن ایج یج همواره ن ا

صریح اهدای اصلک و فرعک شان د ار شک   رک شوند و یا رمکن اس  تطبیق آگاهک دود با تصویر 

  (4712ذهنک شان را فراروش کنند )انصاری ، 

 تتکلیتف    تک تنها به سه  نبه آگاهک ان شخص( دافر نشان رک کند که دانش فراشناد 4714فالول )

راهبردها د م نمک شود بلکه ترکیب ها و تعارالت بین دو یا سه  نبه را نیز شارل رک شود   به فتور  

                                                 
1
ـ   Paris, Lipson and Wixon 

2
ـ    Lindduer 

3
ـ    Strategic Thinking 

4
ـ   Self ـ   Regulated 
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رثال ، شخو رمکن اس  آگاه باشد آن رقدار ان افالعاتک که به ذهنش دطور رک کند   ب ت خک بته   

لیف( و نیز آگاه بودن شخو ان نقاط قوت و ضعف دود و تک تعمل به دافر آوردن فرد )تعارل راهبرد 

راهبرد( باشد )نیس ب  وژاک اسمی  ،  تان خاب راهبرد رناسب با سبک یادگیری دودش )تعارل فرد  

4774 )4   

عبارت ان دانش و باورهایک اس  که به ررور ان فریق تجربه در حافظه بلند ردت  «دانش فراشناد ک»

 ارور شناد ک فرد ررتبط اس   و به اندود ه شده اس  

تجربه شناد ک یا عاففک اس  که به یک اقدام شناد ک رربوط رک شتود ، آنهتا   « تجربه فراشناد ک»

تجارب کارال ً آگاهانه و قابل بیان و یا کم ر آگاهانه و کم ر قابتل بیتان ه ت ند   ب تیاری ان تجتارب      

د ک اس  و  ه نوع پیشرف ک کترده است  ،   فراشناد ک ، نشان رک دهند که فرد در کجای اقدام شنا

رک کند و یا اح ماالً دواهد کرد   به ویژه به نظر رک رسد ، آنها در روقعی  هایک ر  رتک دهنتد کته    

ان ظار رک رود فرد به بانبینک و تنظیم آگاهانه و دقیق شناد  دود ناگزیر اس    به نظر رک رسد که 

 ارشناد ک فک دوره انجام تکلیف شناد ک ، افالعاتک برای دانش فراشناد ک ، تجربه فراشناد ک و رف

 (  4712یکدیخر فراهم رک کنند و همدیخر را فرا رک دوانند )انصاری ، 

ریزی ، نظارت و بتانبینک را رطترح ستاد ه است  )رتارنانو ،      براون برای راهبردهای فراشناد ک ، فرح

ناد  سه توانائک رربوط به هتم و تود دارد :   ( رک گویند ، در فراش4711(   گالور و برونینگ )4712

(   به نظتر ستیف نیتز راهبردهتای فراشتناد ک      4733آگاهک ، تشخیو و نظارت )آقاناده ، واحدیان ، 

 عمده را رک توان در سه دس ه قرار داد : 

 ریزی ت راهبردهای برناره 4

 ت راهبردهای کن رل و نظارت  2

  ( 4712دهک )سیف ، ت راهبردهای نظم 7

                                                 
1
ـ    Nisbet and Schuck Smith 
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و دانش و  2، فراشناد  دارای دو  نبه اصلک دانش و کن رل دود  4بر اساس دیدگاه پاریس و وینخراد 

(   ایتن دو  نبته در ادارته بته تفصتیل رتورد       4712اس  )انصاری به نقل ان شعبانک  7 فرآیندکن رل 

 بررسک قرار رک گیرد   

 

 دانش و کنترل خود : 

 اس  :  1و تو ه  5، نخرش  1تعهد این  نبه ان فراشناد  شارل سه بخش 

 الف ذ تعهد :

آرونان ن ب  بته تکتالیف تحصتیلک ،    اکثر رعلمان به فور شهودی تشخیو رک دهند که تعهد دانش

آرونان رطابق کیفی  دروس یا رواد آرونشک عارل اساسک و تعیین کننده روفقی  آنهاس    اگر دانش

روضوعک شان ک نی ت  و افتراد در هتر نرتان توانتایک       تالش نکنند ، پیشرف  نخواهند داش    تعهد

ن هتایک بتا دالقیت  بتاال در     (  در تحقیقات دود دریاف  که ان ا4715) 3ایجاد آن را دارند   پرکینز 

 هایک که دیخران قادر به ایجاد تعهد نی  ند ، تعهد به و ود رک آورند  روقعی 

رژی در تاساساً تصمیمک بترای بته کتارگیری انت     ( یادآور رک شوند که تعهد4711) 1بالسک و ارسیک 

 کتی

ردن تانونمند کت تراشناد  را قت تن  نبته ان فت  ت( ایت 4717) 7راس تتکلیف یا کار اس    پتاریس و کت   

 رک نارند  « رهارت بااراده»

           در کالس درس ، بحث و رثال رک توانتد راهیت  و اهمیت  تعهتد را بترای شتاگردان روشتن نمایتد           

کارهتای عظیمتک را انجتام داده     هایک ان ک انک که به دافر تعهد قویرونان به راح ک با نمونهآدانش

                                                 
1
ـ   Paris and Winogran 

2
ـ   Kowledge and Control of Self 

3
ـ    Kowledge and Control of Process 

4
ـ   Commitment 

5
ـ   Attitued 

6
ـ    Cross 

7
ـ   Perkins 

5
 Blasi and oresickـ 

6
ـ   Cross 
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   ، آشنا رک گردند ، ولک ان این که دود نیز توانایک ایجاد تعهد را در رورد هتر کتاری داشت ه باشتند     اند

یم رک گیرنتد ،  نده رک شوند   تعهد  یزی نی   که دارج ان کن رل آنها باشد ، آنها دود تصمحیرت

 (  4712یا بر رک گزینند که ن ب  به کارشان ر عهد باشند یا نباشند )رارنانو ، 

آرونان و نیز بردک ان بزرگ االن به اش باه تعهد را با اح اسک کته در رتورد کارشتان    ب یاری ان دانش

رک  سرگررک رن نده رک کند یا باعث اگر کاری که انجام رک دهم ررا هیجان»دارند ، ربط رک دهند 

شود ، پس رن باید ن ب  به آن ر عهد باشم ، ولک اگر باعث هیجان و سرگررک رن نی   ، رتن نیتز   

(  نتین  4717) 4تر اس    رانتدلر  در حالک که روقعی  ان این هم پیچیده«   ن ب  به آن تعهد ندارم

ید رک شود   این سی  م رغز تول 2شرح رک دهد که سطح انرژی یا برانخیخ خک را ان سی  م لیمبیک 

گاهک به وسیله افالعات دنیای بیرون کن رل رک شود ارا به راح ک در برابر کارکردهای درونتک بتدن   

اگر بدن به اندانه کافک نخوابیده و یا تغذیه نشده باشد ، عملکرد دوبک نداش ه  واکنش نشان رک دهد  

  بنابراین به عنوان عارل تعیین کننده نباید ، در ن یجه در تولید انرژی و انخیزش رشکل دواهد داش  

به این ر ئله تو ه داش ه باشیم که ریل داریم سخ  کار کنیم یا نه ، بلکه باید به این بیاندیشیم که 

 آیا تصمیم گرف ه ایم ن ب  به آن کار ر عهد باشیم یا نه ؟

 

 ب ذ نگرش : 

کار ، ارتباط نزدیک به سطح تعهد را دارد او  ( : نخرش ، در  ریان انجام4737و  4732) 7وینر  ان نظر

رفتار را می توان حاص  تعام  سه متغیر مهذم  درالخوی سه و هک رف ار ان ان بیان رک کند که 

، گاهک اح اسات عل  نخرش ها ه  ند که بعد بر رف ار  یعنی نگرش ، احساسات و اعمال دانست

ند اح اساتک را ایجاد کنند که بته نوبته دتود بتر     رک گذارند   ولک گاهش نخرش ها نیز رک توان تأثیر

                                                 
7
ـ   Mandler 

1
ـ    Limbic System 

3
ـ   Weiner 
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( 4712) 2( و هتارتر  4717)  4( ، کتارینخ ون  4717پردانانک همچون وینتر ) رف ار رؤثر باشند   نظریه

  بخش است .کوشش نتیجهنیروی نخرش را دیلک ساده و روشن  نین بیان کرده اند : 

که نظریه اسنادی ناریده رتک  شناد ک روانبخش اس  : تحقیق و بررسک در یک نرینه کوشش ن یجه

در رورد یک تکلیف یا کار به فتور وستیعک بتر     7نشان داده اس  که افکار یا اندیشه پردانی ها شود ، 

( ، در تحقیقات دود هم بته ایتن ن یجته    4717رویکرد افراد ن ب  به آن تکلیف اثر رک گذارد   وینر )

توانذایی ، کوشذش ،   یکک ان  هار عل  اسناد رک دهنتد ؛   رسید که افراد به فور کلک روفقی  را به

ر لماً شانس و افراد دیخر استنادهای ستودرندی نی ت ند ، نیترا اگتر       افراد دیگر ، شانس و اقبال ،

شانس ان آدم برگردد یا اینکه تنها باشد ، آنخاه  ه دواهد شد ؟ در نختاه اول بته نظتر رتک رستد کته       

را داراس  ، رک تواند هر کاری « دمیره رناسب»یعنک اگر فکر کند که  توانایک ان همه کارآردتر اس   

را انجام دهد   ر أسفانه اسناد توانایک اغلب ن یجه رعکوس رک دهد   به رغم توانایک که شما در دتود  

آرونانک که روفقی  را تنها سراغ دارید ، ح ماً کارهایک و ود دارد که شما در آن رهارت ندارید   دانش

-توانایک ن ب  رک دهند ، رمکن اس  ح ک برای کار  دید هیچ تالش نکنند و یا آن را ان روی بکبه 

مفیدترین اسناد کوشش ریلک انجام دهند  ون رک پندارند که فاقد اس عداد النرند   ان این  هت   

یعنک ایمان به اینکه تالش سخ  و گ  رده رعموالً رنجر بته روفقیت  دواهتد شتد      و تالش است ؛

 (  4712)رارنانو ، تر مه یوسفک ، 

دتود ت   »یتا   5« دتود ت تصتمیمک   »( تحقیتق در نرینته  ایختاه کن ترل     4712) 1به نظر واین ت این  

، ریزان اثربخشک کن ترل شتخو بتر ن تایج یتک تکلیتف یتا کتار را نشتان رتک دهتد و             1« کارآردی

رین عوامذ  در موفقیذت   تآموزان در انجام یک وظیفه ، از مهمبرانگیختن باور توانایی دانش

آرونان باید رع قد شوند که انجام تکلیف غیررمکن نی   و رعلمان رک توانند  نین دانش آنها است.

(   پیش ان آنکه شاگردان ب وانند ان نخترش  4712آرونش تقوی  کنند )انصاری ،  فرآیندنخرشک را در 

                                                 
1
ـ   Corington 

2
ـ    Hartar 

3
ـ   Ideations 

4
ـ   Weinstein 

5
ـ    SelfـDetermination 

6
ـ    Selfـefficacy 
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        ر اشخاص ح ک آگاه شتوند ، رعلمتان   های دود و کن رل بر آنها به عنوان بخشک ان یک راهبرد کلک د

نخست آنکه نگرش ، بر رفتار مؤثر رک توانند آنها را به سوی دو اس نباط یا درک رهنمون شتوند ،  

)رارنانو ، تر مته یوستفک ،    است و دیگر آن که مردم تا حدی بر نگرش های خود کنترل دارند

4712)  

 

 ج ذ توجه و دقت : 

فراشناد  ، آگاه بودن و کن رل سطح تو ه و دقت  است  ،    فرآیندخشک در بآدرین ررحله دود نظم

روانشناسان رع قدند که را در هر لحظه نیر بمبارانک ان رحرک ها قرار داریم و ر لماً نمک تتوانیم بته   

همة آنها تو ه کنیم یا به آنها بپردانیم ، پس به بردتک تو ته داریتم و بقیته را نادیتده رتک گیتریم ،        

شان ن ب  به تعهد و گرایش ها به اش باه رع قدنتد کته تو ته    ان رردم غالباً رانند اع قاد غلطب یاری 

توجه غیرارادی ، انعکاس است دارج ان کن رل آنهاس    ارا تو ه دو نوع اس  : ارادی و غیرارادی : 

ن رتک  برای رثال نونادان با شنیدن صدای بلند تو ته غیترارادی ان دتود نشتا    یا یک واکنش است . 

، بته  ک فبق تو ه غیرارادی عمل رک کنتیم دهند یعنک سر دود را در  ه  صدا بر رک گردانند   وق 

ترین رحرک ها یا رحرکک که بیشت رین شتدت را دارد تو ته رتک کنتیم )رتارنانو ، تر مته        غیرعادی

 (  4712یوسفک ، 

ال : در حتین  بترای رثت   توجه ارادی تحت کنترل آگاهی است و بیشتر فعال است تا منفعذ  . 

 ، فبتق تو ته ارادی عمتل   م یک تصویر وق ک تصمیم رک گیریم که به  زئیات آن تو ه کنیتماشای 

پتردانی  ، یا هنخام انجام یک تکلیف وق ک پک رک بریم که پنج دقیقه آدتر را در حتال دیتال   ایمکرده

رت تو ه ارادی عمتل  ایم و دوباره حواس دود را روی روضوع ر مرکز رک نمائیم ، در واقع به صوبوده

پرتتک  آرونان پس ان آنکه ر و ه حواسایم و این همان تو ه ارادی اس  که باعث رک شود دانشکرده

 (  4712،  مرکز شوند )ریرنایکدود شدند ، دوباره صای بنشینند و بر آنچه در کالس رک گذرد ر

 

 دانش و کنترل خود و خودتنظیمی : 
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ن فراشناد  ، دانش و کن رل دتود ، بتر استاس دیتدگاه پتاریس و      در  ند صفحه قبل ، اولین  نبه ا

وینوگراد بررسک شد   با تو ه به آنچه که بیان گردید ، سه  نبه دودتنظیمک رربوط بته فراشتناد    

 عبارتند ان : 

 ت نظارت و کن رل تعهد    4

 ت نظارت و کن رل نخرش    2

 ت نظارت و کن رل تو ه    7

عمل ، نیان به تالش و تمترین نیتاد و رعنتک     فرآیند نبه ان فراشناد  در وحدت و رشارک  این سه 

کردن روقعی  های رربوط به رح وا دارد   یکک ان راه های رسیدن به این اهدای شفای کردن دیدگاه 

آرونان در یک فعالی  کالسک ، رعلم رک تواند ان ها و رفاهیم فراشناد  اس    قبل ان درگیری دانش

د که سطوح تعهد ، نخرش و دق  و تو ه دود را در رورد فعالی  رورد نظر یادداش  کنند   آنها بخواه

دقیقته در   45التک   42این تمرین نران  ندانک نمک فلبد و نیز رک تواند ان آنهتا بخواهتد در حتدود    

آرتونان رتک تواننتد در دف ر ته     نرینه سه  زء دودتنظیمک با یکدیخر رباحثه کنند   همچنین دانش

ایشان در رورد تعهد ، نخرش و تو ه دود رطلبک یا رطتالبک یادداشت  کننتد و توضتیح دهنتد کته       ه

آگاهک ت   آرونان رک توانند دودآگاهک بر رف ارشان تأثیر رک گذارد   به این ترتیب دانشت    خونه دود

وهشخران را با تجربه شخصک یا کاوش گروهک ک ب کنند   ان آنجا که ب یاری ان پژد ت تنظیمک  و دو

رع قدند که تحقق  نین هدفک به دور ان یادگیری رح وای یک درس ، نران قابل تو هک رک فلبد ، 

به رعلمان توصیه رک کنند که بر روی تفکر راهبردی ر مرکز شوند و الخوهایک ان اندیشه ، تعهتدات ،  

گیتری  نحوة تصتمیم آرونان روفق و  خونخک دس یابک آنها به حل ر ائل و باورها و نخرش های دانش

 فرآینتد آنها و اسنادهای رثب  و رنفک که در فعالی  رونانه آنها ر جلک رک شوند ، ارائته دهنتد و در   

 یادگیری فرص  هایک را به رنظور انعکاس اندیشه و ن ایج اعمال ویژه فراهم کنند   

 

 :  فرآینددانش و کنترل 
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روی دو عنصر رهتم   فرآینده دانش و کن رل ( در بخش رربوط ب4717و ویک ون ) 4پاریس ، لیپ ون 

 تأکید رک کنند   انواع دانش رؤثر در فراشناد  و کن رل ا رایک رف ار   

 

 انواع دانش مؤثر در فراشناخت : 

 سه نوع دانش رهم در فراشناد  عبارتند ان : 

   2( دانش بیانک 4

   7( دانش روندی 2

   1( دانش شرفک 7

یق علمک اس    رانند افالعات بیانک یا قضایایک که در ذهن راست    رتثالً   دانش بیانک رربوط به حقا

 رجموعة افالعات تاریخک ، علمک ، ادبک که به صورت قضایائک در ذهن و ود دارد  

دانش روندی ؛ شارل افالعات درباره اعمال رخ لفک اس  که باید در یک تکلیف انجام داده شود و آن 

آرون رمکتن است    ف را رشخو رک کند   برای رثال ، دانش روندی دانش،  خونخک انجام دادن تکلی

شارل روش رطالعه ،  خونخک سطحک یا عمیق دواندن ،  خونخک دالصه کردن ،  خونخک است نباط  

دانش های روندی ، دارنه وسیعک ان اعمال رربوط به هم در یک تکلیتف را  »افالعات ذکر شده باشد   

یر رف اری باارنش و قابل دس رسک برای فردی ه  ند که آنها را برای نیل توضیح رک دهند   آنها ذدا

 (  4712)رارنانو ، تر مه یوسفک ، « به اهدای رخ لف ان خاب رک کند

دانش شرفک ، دانشک اس  که رشخو رک کند  را یک راهبرد داده شده رؤثر واقع رک شود یا  ته  

رت و راهبرد دیخر به کار گرفت     ته نرتانک ستطحک     وق  باید یک عبارت یا راهبرد را در رقابل رها

تتر است      رطالعه کنیم ،  را یک نخرش رهم اس  و  را یک روش برای حل یک ر أله به ر یا رهم

،  فرآینتد اند   برای به کار گترف ن کن ترل فراشتناد ک در یتک     اینها همه نمونه هایک ان دانش شرفک

یمک بترای آن تکلیتف رتورد نیتان     ا یا ارور دار ک و  ه رفاهآرونان باید بدانند که  ه پدیده هدانش

                                                 
1
ـ   Lipson 

2
ـ    Deciarative Knowledge 

3
ـ    Procedural Knowledge 

4
ـ    Conditional Knowledge 
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، کدام یک ان راهبردها ، کاوش ها و شیوه های کار رناسب است  )دانتش شترفک( ؛ دیختر آنکته      اس 

یا شیوه برگزیده را به کار ب   ، به عنوان رثال ، اگر قرار اس  شتاگردان دربتاره    ، خونه باید راهبرد 

فراشناد ک فکر کنند ، النم اس  داده ها و رفاهیم رربوط را که باید در نوش ن یک گزارش به صورت 

گزارش گنجانده شود رورد تو ه قرار دهند   ارا رواردی ان قبیل اد صاصک بتودن آن در رقابتل کلتک    

بودنش ،  خونخک سانران دادن داده ها و اینکه هر اس داللک و تعمیمک تا  ه رورد تأیید است  و آیتا   

دطک رفروض نک ه داص را تأیید رک نماید یا دیر نیز باید ر أله رورد نظتر آنهتا باشتد      یک نمودار 

این سه نوع دانش ، یعنک بیانک ، روندی و شرفک  نبه های اساسک فراشناد  رک باشتند   رعلمتان   

به  آرونان رعرفک نمایند و نیزباید قادر باشند این ا زاء را در تکالیف درسک تشخیو دهند و به دانش

 (  4712فور رنظم آنها را آرونش داده و تقوی  نمایند )انصاری ، 

 

 

 کنترل اجرایی رفتار :

دهتک  ریزی ، ارنشیابک و نظتم ، شارل برناره فرآینددورین  نبه فراشناد  رربوط به دانش و کن رل  

 اس    

نجام هتدی هتای ویتژه رتک     ریزی رربوط به ان خاب آگاهانه راهبردها به رنظور ابرناره:  1ریزی برنامه

روش های   آرونان باید رجموعه ای ان باشد   در این ررحله دانش بیانک و شرفک کاربرد دارند   دانش

تترین  تترین را ان ختاب کننتد   رهتم    ویژه رربوط به یک تکلیف را بدانند و در هر نقطه رعین رناستب 

 ریزی به شرح نیر اس  : راهبردهای برناره

 یادگیری   تعیین هدی برای 

 بینک نران النم برای یادگیری و رطالعه   پیش 

    تعیین سرع  رناسب برای رطالعه 

    تحلیل  خونخک بردورد با روضوع یادگیری 

                                                 
1
ـ   Planning 
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   )ان خاب راهبردهای یادگیری رفید )شناد ک 

    اس فاده ان فرص  ها 

  اولین قدم بترای رطالعته    ریزی ، تعیین هدی برای یادگیری و رطالعه اس یکک ان راهبردهای برناره

دوب و رؤثر ، دان  ن هدی یادگیری و تنظیم برناره  ه  رسیدن به آن هدی رک باشتد   صترفاً بتا    

آرونی باید ان دودش بپرستد بترای  ته بته     رف ن به ردرسه نمک شود رطالب را یاد گرف    هر دانش

 ی های دود را رک وب کند  ردرسه رک رود ؟ هدفش ان یادگیری رطالب  ی   ؟ ح ک به ر اس  هد

آرتون دتوب بتودن ،    بینک نران النم برای یادگیری و رطالعه اس    دانتش ریزی ، پیشبرنارهراه دیخر 

آرتونان  فقط به ردرسه رف ن ، به درس گوش دادن ، یادداش  برداش ن و ار حان دادن نی     دانش

بینک رک کنند و ام تکالیف درسک را پیشروفق ک انک ه  ند که نران رورد نیان برای یادگیری و انج

بینک نران النم برای رطالعه ریزی و پیشآرونان ان برنارهبا برناره کار رک کنند   ر أسفانه بیش ر دانش

 و یادگیری گریزانند و آن را دس  و پاگیر رک دانند   

برای این کار اول باید   ریزی ، تعیین سرع  رناسب برای رطالعه اس  یکک دیخر ان راهبردهای برناره

نوع رطالعه را رشخو ساد    اگر هدی فقط آگاهک ان رطلب اس  رک توان سرع  را افتزایش داد و  

اگر هدی رطالعه دواندن برای ار حان یا دواندن دقیق و عمیق باشد در این صورت با سرع  کم ری 

 باید رطالعه کرد   

آرتون روفتق   ک بردورد با روضوع یادگیری اس    دانتش ریزی ، تحلیل  خونخروش دیخر راهبرد برناره

قبل ان شروع به یادگیری رطلبک ، اول  خونخک بردورد با روضوع را رشخو رک کند   آیا روضتوع را  

ان ک اب درسک باید بخیرد یا افالعات  نبک النم دارد ، آن افالعات را به تنهایک باید یاد بخیرد یا بته  

 ن را انجام دهد  صورت گروهک هم رک تواند آ

روش هتای   یک رطلب داصک را باریزی ، ان خاب راهبردهای یادگیری رفید اس    راهبرد دیخر برناره

تتر ان  ر عدد رک توان یاد گرف  ولک بین این راهبردها رمکن اس  بعضک ها رفیتدتر و به تر و آستان   

هبردهای رخ لف آشنا باشتد و هتم   روفق هم باید با را آرونانخر ن یجه بدهد   لذا دانشراهبردهای دی

 بداند هر راهبرد را در  ه رورد به کار گیرد  
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به این  آرونانص  ها اس    دیلک ان دانشریزی ، اس فاده ان فرآدرین راهبرد رطرح شده برای برناره

راهبرد تو ه ندارند و ر أسفانه فرص  های ایجاد شده را ان دس  رک دهند کته بعتداً ارکتان  بتران     

 ر نمک شود   به فور رثال ، اس فاده ان ننگ تفریح ، تعطیالت یا فرص  هایک که غیرر رقبه پیش ری

رک آید رثالً دبیری به عل  گرف اری یا بیماری در کالس حاضر نمک شود و این فرصت  رناستبک بته    

 تک  آرتونان و ح آرونان ضعیف اس  تا ضعف دود را  بران نمایند ولک اکثر دانشدصوص برای دانش

 (   4712دانشجویان ان  نین فرص  هایک اس فاده نمک کنند )انصاری ، 

 

 

 ارزشیابی : 

( ارنشیابک شارل ارنیتابک ستطح دانتش رو تود فترد در      4717در ردل پاریس ، لیپ ون و ویک ون )

ا راس    هدی ان ارنشیابک آگاهک یاف ن ان  خونخک پیشرف  دود و نیر نظر گرف ن و هدای   فرآیند

 (  4712س  )سیف ، آن ا

 راهبردهای ارنشیابک شارل : 

     ارنشیابک ان پیشرف 

   فرح سؤال در ضمن رطالعه و یادگیری 

    کن رل نران رطالعه 

    کن رل سرع  رطالعه 

آرون روفق ک ک اس  که به یکک ان راهبردهای ارنشیابک ، کن رل و ارنشیابک ان پیشرف  اس    دانش

یری دود ارنیابک بته عمتل رتک آورد و ریتزان یتادگیری دتود را ان رطلتب        فور ررتب ان  ریان یادگ

انتد و ح تک گتاهک    اند رطلب را رطالعه کردهایم که ادعا کردهآرونانک را دیدهرشخو رک کند   دانش

اند یا ن یجة رطلتوب را بته   یا روفق نشدهاند ولک در ار حان ادعا رک کنند  ندین بار رطلب را دوانده

ده اند   اگر ان آنها سؤال شود آیا در  ریان رطالعه ، ارنشیابک ان دود به عمل آورده اس  ؟ دس  نیاور

  واب رنفک اس    
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آرون دوب ک ک است   راه دیخر برای ارنشیابک ، فرح سؤال در ضمن رطالعه و یادگیری اس  ، دانش

وضوع سؤال فرح کند   بته  که در تمام رراحل یادگیری ح ک دواندن ا مالک و رودوانک ساده نیز ان ر

دصوص سؤال هایک که حدس رک نند در ار حان بیاید و سپس  واب سؤال هتای رطترح شتده را ان    

دتود ار حتان بته عمتل رتک آورد       ر ن درس پیدا کرده و یادداش  رک نماید و در فرص  رناستب ان 

 (  4712، )سیف

آرتونان  لعه اس    بعضتک ان دانتش  ان دیخر راهبردهای ارنشیابک ، کن رل نران و همچنین سرع  رطا

نران النم برای رطالعه یا سرع  النم برای رطالعه را تعیین رک کنند ولک عمتل نمتک کننتد در ایتن     

-بندی و تعیین سرع  رطالعه صری کردهصورت هم به هدی نمک رسند و هم نرانک را که برای نران

 (  4712دود ان دس  رک دهند )سیف ، اند ، بک

 

 دهی :نظم

دهک رربوط به دس یابک به اهدای نهائک و فرعک اس    فقدان نظم نشتانخر  ( نظم4731ان نظر براون ) 

پذیری در رف تار یادگیرنتده را رو تب رتک     دهک انعطایا رای کورکورانه نقش اس    راهبردهای نظم

ی دود را شود و به او کمک رک کنند تا هر نران که برایش ضرورت داش ه باشد روش و سبک یادگیر

 (  4712تغییر دهد )سیف ، 

 دهک در این پژوهش عبارتند ان : راهبرهای نظم

    تعدیل سرع  رطالعه 

    اصالح یا تغییر راهبردهای شناد ک 

دهک تعدیل سرع  رطالعه اس    این راهبترد هماهنتگ بتا راهبترد کن ترل و      یکک ان راهبردهای نظم

دگیرنده ر و ه رک شود که در یادگیری پیشرف  و روفقی  ارنشیابک عمل رک کند   یعنک وق ک که یا

النم را ک ب نکرده اس  و این رشکل ناشک ان کم یا نیاد بودن سرع  رطالعه اس  ، بالفاصله سرع  

 دود را تعدیل رک کند  
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آرونان روفتق توانتایک   دهک ، تغییر راهبرد شناد ک اس    یکک ان ویژگک های دانشراهبرد دیخر نظم

 و راهبرد غیررؤثر و اصالح یا تعویر آن به راهبرد شناد ک رؤثر اس    تشخی

شکل در صفحه بعد ، رجموعه راهبردهای فراشناد ک به صورت دالصه نشان داده شده اس  )سیف ، 

4712   ) 

 

 

 

 ذ مجموعه راهبردهای شناختی 2ذ  4شک  

 راهبردهای فراشناد ک

 فرآینددانش و کنترل   دانش و کنترل خود

 ریزی الف: راهبردهای برنامه  ت تعهد  4

 ( تعیین هدی برای یادگیری و رطالعه4  ت نخرش  2

 بینک نران النم برای یادگیری و رطالعه( پیش2  ت تو ه 7

 ( تعیین سرع  النم برای رطالعه7  

 ( تحلیل  خونخک بردورد با روضوع یادگیری1  

 شناد ک(( ان خاب راهبردهای یادگیری رفید )5  

 ( اس فاده ان فرص  ها 1  

 ب : راهبردهای کنترل و ارزشیابی   

 ( ارنشیابک ان پیشرف  4  

 ( فرح سؤال در ضمن رطالعه و یادگیری2  

 ( کن رل نران رطالعه 7  

 ( کن رل سرع  رطالعه 1  

 دهی ج : راهبردهای نظم  

 ( تعدیل سرع  رطالعه 4  

راهبتترد شتتناد ک )ریرنایتتک ، ( اصتتالح یتتا تغییتتر 2  
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4712) 
 

 فراشناخت و فرایادگیری :

فراشناد  به رعنک ت شناد  درباره شناد  ت بیان شده و فرایادگیری به رعنتک ت یتادگیری دربتاره        

 یادگیری ت عنوان شده اس    

 فرق یادگیری و فرایادگیری :

دار کتردن  اس  ، فرایادگیری ، رعنک دار کردن تجربیاتدلق دانش به وسیله رعنک فرآیندیادگیری ،  

 ( آیا تو ه به فرایادگیری ضروری اس  ؟2222تجربیاتمان ان یادگیری اس  )واتکینز و همکاران 

 به دالیل نیر ، تمرکز بر فرایادگیری )یادگیری درباره یادگیری( ضروری اس  : 

   برابر رک شود  2هار سال دانش پایه در  ارعه به سرع  در حال افزایش اس  و در حال حاضر هر

   

 دهک در افرای پردانش افالعات رو به پیشرف  و فزونک اس  ضرورت دارد در  ارعه ای که سانران

 تری ان شغل ها ، یادگیرنده کارآردی شوند  افراد بیش ری برای دارنه وسیع

 یتادگیری ارتبتاط    در  ارعه در حال یادگیری ، دورنمای اس خدام بیش ر به توانایک افزایش و ان قال

 دارد تا به رجموعه ای ان کیفی  ها   

  نیان دارند ، نه تنها در رورد داصتک کته   رردم به یادگیری در نرینه های گوناگون در دارنه وسیعک

 (   4712ا بار ه   )انصاری ، 

 

 یادگیری کارآمد و نقش فرایادگیری :

 یابد  یادگیری کارآرد با اس فاده ان روش های نیر ارتقاء رک 

 ت یادگیری فعال 

 ت یادگیری رشارک ک 

 ت ر ئولی  در یادگیری 
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 (  4712ت یادگیری درباره یادگیری )فرا یادگیری( )ریرنایک ، 

 

 چگونگی تسهی  یادگیری : 

ی ساد اری بدانیم هیچ روش واحدی برای آرونش فوری آن دنبال نخواهد شد فرآینداگر یادگیری را 

دواهد بود که در رویکرد تدریس گنجانده شتود   در هتر تجربته کالستک النم       ارا عوارل داصک نیان 

است  ، تجربته را پتردانش کننتد   تکتالیف      « یاد گف نک»اس  یادگیرنده ها به رنظور دلق دانش که 

« انجام دادن»نیادی و ود دارد که ب واند راهک را برای پردانش بان نماید   رک دانیم که رردم صرفاً ان 

گیرند ، آنچه که اهمی  دارد این اس  که  خونه ارتبافتات بتین تجربته هتا ، و اندیشته هتا        یاد نمک

 ساد ه شود   

 

  خونخک داش ن تجربه به رنظور یادگیری کافک نی   بدون                       

 تعمق بر آن ، رمکن اس  تجربه فراروش شود ، یا یادگیری بالقوه دود را ان دس  بدهد  

 

 کلیدی در پردازش تجربه عبارتند از :  عوام 

  ارتباط دادن رعنک  دید به رعنک رو ود 

  فکر کردن درباره تجربه های  اری 

  اس فاده و به کارگیری در تجارب آینده 

افزودن ر غیرهایک به آنچه ان قبل رک دانند و انجام رک دهند یاد رک گیرنتد   بته ایتن    رردم ان فریق 

 (  2222تر رک شود )واتکینز و همکاران ، تر و پیچیدها کارلترتیب درک و اعمال آنه

 

 یک یادگیرنده کارآمد کیست ؟

های ضتروری را بته دست     فرآینتد یادگیرنده کارآرد ک ک اس  که به رنظور کارآرد شتدن ، درک ان  

 (  4774آورده اس  )نیس ب  ، 
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های فرآیندآرون را درگیر عالی  دانش( ، یادگیری رؤثر آن اس  که ف4777) 4بنا به عقیده بیخز و رور 

 ریزی ، نظارت و تفکر رک کند   بنابراین یادگیرنده های کارآرد : فراشناد ک برناره

   فعال و راهبردی ه  ند 

   در همکاری راهر ه  ند 

    قادر به پیشبرد و تحول اهدای دویش ه  ند 

    یادگیری دود را رک فهمند 

رجموعه ای ان راهبردهایک ه  ند ، رهارت ان خاب رناسب ان ریان آنها ، یادگیرنده های کارآرد دارای 

و سوگیری برای یادگیری بیش ر ، ح ک در رواقعک که نرینه های یتادگیری رتؤثر نباشتند را دارنتد       

 نین یادگیرنده هایک ان فریق پردانش یادگیری به روش اد صاصک رک توانند دتود را پتیش ببرنتد    

 (  2222ن ، )واتکینز و همکارا

های فرآینتد با تو ه به رطالب باال رک توان گف  یک یادگیرنتده کارآرتد ک تک است  کته درکتک ان       

ایتن درک در یتادگیری در نرینته هتای ب تیار      درگیری را به دس  آورده اس  و قادر بته کتارگیری   

 (  4712گ  رده ای اس  )ریرنایک ، 

 

 اهمیت یادگیرنده راهبردی شدن :

ه رک دواهند و یا رک توانند ر ئولی  اصلک نظم بخشتیدن بته یتادگیری دتود را بته      آرونانک کدانش

آوری و تحتوالت  عهده گیرند ، به رین روقعی  را برای روفقی  در  هانک که د ار تغییتر ستریع فتن   

شدید ا  ماعک ه   ، دواهند داش     هان حاضر دنیایک اس  که در آن نیان شدیدی به یتادگیری  

آرونان و دانشجویان نباید در ردرسه و دانشخاه فقط به فکر افتزودن دانتش و   ارد   دانشرداوم و ود د

سانی رهارت باشند ، بلکه باید یاد بخیرند کته دتود را هتدای  کننتد   یادگیرنتدگان راهبتردی ،       غنک

سانی یادگیری دود در نرینته هتای تحصتیلک و غیرتحصتیلک را دارنتد      توانایک به عهده گرف ن بهینه

 (   4733آقاناده ، واحدیان ، )

                                                 
1
ـ   Biggs.J.B. and Moor P.J. 
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های درگیتر  فرآیندبا تو ه به رطالب باال رک توان گف  یک یادگیرنده کارآرد ک ک اس  که درکک ان 

در یادگیری را بدس  آورده اس  و قادر به کتارگیری ایتن درک در یتادگیری در نرینته هتای ب تیار       

 (  4712گ  رده ای اس  )یوسفک ، 

 

 

 ن راهبردی : ویژگی های یادگیرندگا

( این ویژگک هتا  4771به نقل ان واین  این و هیوم ) 527شناسک پرورشک صفحه سیف در ک اب روان

 را به شرح نیر رعرفک کرده اس  :

 

 یادگیرندگان راهبردی یا استراتژیکی : 

   رطالعه کردن افالعات نیادی دارندت درباره  خونه  4

 فاده رک کنند   ت ان راهبردهای یادگیری و رطالعه اس  2

 ت ان رهارت های فکر کردن اس فاده رک کنند    7

 اند   ت برای رهارت های یادگیری و فکر کردن ارنش قائل 1

 ت عالقه کافک برای اس فاده ان این رهارت ها را دارند    5

 ت باور دارند که رک توانند این رهارت ها را به کار بندند   1

 رورد نظر دود را در یک نران رعقول به انجام برسانند  ت رک توانند فعالی  های  3

 ریزی رک کنند   ت برای رسیدن به هدی های دود برناره 1

 ت بر رف ار و  خونخک پیشرف  دود نظارت دارند   7

 ت ن ایج کار دود را در رابطه با هدی های دود و باندورد حاصل ان نظر رعلم ارنیابک رک کنند    42

 ان ن ب  به یادگیری و رطالعه یک رویکرد نظاردار اس    ت رویکردش 44

همة این ویژگک ها با یکدیخر به صورت تعارلک عمل رک کنند و رش رکاً بر پیاردهای یتادگیری تتأثیر   

 (  4712رک گذارند )ریرنایک ، 
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 ج( مرور تحقیقات قبلی 

 ذ پیشینه پژوهش در خارج :  1

آرتونان روفتق ،  نتدین    راهبردهای یادگیری و رطالعه در دانشدر رابطه با سنجش ریزان اس فاده ان 

 نوع پرسشناره تدوین شده اس  که هر کدام به ابعاد داصک تأکید دارد   

، تحت  عنتوان پرسشتناره راهبردهتای رطالعته و یتادگیری کته توستط          4( LASSIت پرسشناره )  4

اد نخرش ت انخیزش ت ردیری  وق  ت    سؤال با ابع 33ساد ه شده و شارل  4731در سال   2واین  این 

آرارش هیجانک ت تمرکز ت پردانش افالعات ت ان ختاب نکتات اصتلک ت فنتون رطالعته ت دودآنرتایک ت             

 ملته پتژوهش نهترا    دهک اس    این پرسشناره در ایران در تحقیقات رخ لف رتن راهبردهای ار حان

 رورد اس فاده قرار گرف ه اس    ( 4737یوسفک )

 4773که توسط پال انک و شاررا در هندوس ان ساد ه شتده و در ستال    7( PSSHIره )ت پرسشنا  2

نتوع ان عتادت هتای رربتوط بته رطالعته را رتورد         1رورد تجدیدنظر قرار گرف ه اس    این پرسشناره 

بندی نران ، شرایط فیزیکک رناسب برای رطالعته ،  سنجش قرار رک دهد   این عادت ها شارل تق یم

اندن ، یادداش  کردن ، عوارل رؤثر در انخیزش یادگیری ، حافظته ، برگتزاری ار حانتات و    توانایک دو

تر مته و بته دفعتات روی     4731تندرس ک اس    این پرسشتناره توستط ابوالفضتل کررتک در ستال      

آرونان دبیرس انک تهران ا ترا و کتاربرد   دانشجویان دانشخاه عالره فبافبایک و دانشخاه تهران و دانش

 ه اس   داش 

توسط رورنو و دای وس ا ساد ه شد  4774که در سال  1( CSIت پرسشناره رهارت های شناد ک )  7

نظتارت بتر رونتد    ت رقوله عادت های رطالعه اس  : )ان جام دادن بته رطالتب     1سؤال ان  12و شارل 

در ستال   گتر( ایتن پرسشتناره توستط بحرانتک     رطالعه ت تکرار و حفظ رطالب ت غلبه بر عوارل ردادله  

 رورد اس فاده قرار گرف ه اس     4732

                                                 
1
ـ   Learning and Study Sreategdes Inventory 

2
ـ   Weinstein 

3
ـ    Plasany and Ssharma Stoy Habites Inventory 

4
ـ   Cognitive Skills Inventory 
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ستؤال کته در ستال     52با عنوان )پرسشناره راهبردهای یتادگیری( شتارل    4( LSQت پرسشناره )  1

در ستاد    4714توسط واتکینز و همکاران ساد ه شد و در ایران توسط ابوالفضل کررک سال  2222

 آنرون رورد اس فاده قرار گرف    

 مالت این پرسشناره برای شناد  به ر آرونش گیرنده ها اس فاده کرد   رحقق ان بردک  

 بین در این رابطه :نمونه پژوهش های مربوط به تدوین مطالعه پیش

گیری و رطالعته  راهبردهتای یتاد  »( در پتژوهش دتود تحت  عنتوان :     4771) 7و اوالستن   2 بتراتن  ت

س فاده کرده بودند ، دریاف نتد دانشتجویانک   ( اLASSIکه ان پرسشناره )« دانشجویان سال اول انرژی

رک پایین دارند ان راهبرها اس فاده  که توانایک درک باالئک دارند بیش ر ان دانشجویانک که توانایک درک

کنند و در ضمن ، دانشجویان دد ر در کل بیش ر ان پ رها راهبردها را بته کتار رتک گیرنتد )بتراتن ،      

آرتونان نتاروفق و   ( در پژوهش دود نشان دادن کته دانتش  4731) 5و پیاتکوف کا  1(  ت ریچل 4771

کته پیشترف  تحصتیلک بیشت ری دارنتد دارای عتادات رحیطتک         کآرتونان ضعیف در رقای ه با دانتش 

 (  4712ناده ، تری ه  ند )به نقل ان ررتضویتر ، رهارت تحصیلک و رطالعه ضعیفنارناسب

بررسک )رف ارهای راهبرد ردار( در ان خاب قراین بانیابک بوسیله در کانادا به  1ت سمیون فریزر و بارنابک 

کودکان تیزهوش و عادی پک بردند که کودکان عادی دارای رهارت های دودتنظیمک کم ری بودند و 

 (  4712کم ر به دنبال قراین یادگیری و یادیار بودند )به نقل ان ح ینک ، 

بتین روی پیشترف     ند ر غیری ان ر غیرهای پتیش ( در یک تحلیل ، رگرسیون 4772) 3ت ویلهی ک 

تحصیلک دانشجویان نشان داد که در در ه اول ، نمرات دودارنیابک ان توانایک دواندن و فعالی  هتای  

 بین درنمره رالک بودند   رطالعه و پس ان آن نمره )کن رل و رفهوم دود( به رین پیش

                                                 
1
ـ    Learning Strategies Questionary 

2
ـ    Braten 

3
ـ    Olaussen 

4
ـ    Michel 

5
ـ    Piatcofska 

6
ـ   Simon Fraser and Barnaby 

7
 - Wilhiti 
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( رعلتوم شتد کته دانتش فراشتناد ک و      4717و همکتاران )  4دیخری کته توستط واگنتر    ت در تحقیق 

اسنادهای علک بیرونک بیش رین سهم را در واریانس پیشرف  دواندن داش ه اس  )به نقل ان آوان تیان  

 ،4733   ) 

اند که عالوه بر اس عداد تحصیلک عوارل دیختری و تود   ( بر این عقیده4711) 2ت گادنال و ویلیار ون 

هنک رربوط نمک شوند ارا بر پیشرف  تحصیلک تأثیر دارنتد   ان نظتر   های ذفرآینددارند که به هوش و 

 آنان رهارت های رطالعه و دودپنداره ان  مله این عوارل ه  ند  

آنها رابطه درونک بین ر غیرهای دودپنداره ، رهارتهای رطالعه و پیشرف  تحصیلک را این گونه تعبیتر  

ار باشد در ردرسه روفق دواهد بتود و ایتن روفقیت     کرده اند که : وق ک ک ک ان رهارت رؤثر بردورد

باعث رشد دودپنداری رثب  در او رک شود که این دود تحولک در برناره های آرونشک به ح اب رک 

و   r=  52/2دار باالیک بین عادات رطالعه و رعدل گزارش شده )آید   در این پژوهش همب  خک رعنک

25/2 < P ، 4732( ، )به نقل ان بحرانک)  

( نیز رابطه رعدل و عادات رطالعته را تأییتد کترده است    آنتان      4772) 7ت تحقیق نیک ون و فراس  

را بین رعدل نمرات و عادات رطالعته دانشتجویان گتزارش کترده انتد       11/2ضریب همب  خک رعادل 

(224/2 > P( ضمناً نمرات عادات رطالعه دد ران به ر ان پ ران بود   )25/2 < P الب ه رعت )  دل آنهتا

 (  4732هم باالتر بود )به نقل ان بحرانک ، 

 ( گزارش کرده اس    11/2( ضریب همب  خک رعادل و نخرش های رطالعه را )4717) 1ت کاپال 

 ( گزارش کرده اس    74/2( بین رف ار رطالعه و رعدل ضریب )4731و رحمودی ) 5ت واگ  ای 

ردت رطالعته در یتک هف ته و رعتدل را رعتادل       ضریب همب  خک بین( 4732و همکارانش ) 1ت آلن 

 (  4732( گزارش کرده اند )به نقل ان بحرانک ، 27/2)

                                                 
1
ـ   Wagner 

2
ـ   Gadzell & Willamson 

3
ـ   C.T.Nixon & A.G.Frost 

4
ـ    B.J. Cappela 

5
ـ    R.Wagstaff 

6
ـ   G.J.Allen 
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ستاوت  دانشجوی سال اول دانشتخاه ایتاالت    422( در پژوهشک روی 4771) 2و نان یس  4ت کارولین 

رکتز در  ( با تمr=  71/2ارریکا نشان داده اند بین رعدل پیشرف  تحصیلک با ردیری  نران ) 7وس رن 

 دار و ود دارد   ( همب  خک رعنکr=  23/2( و با راهبردهای یادگیری )r=  72/2رطالعه )

رهارت های  به هر حال ان رجموعه این تحقیقات رک توان و ود رابطه بین پیشرف  تحصیلک و بعضک 

 رطالعه و یادگیری را ن یجه گرف    

 :  نمونه تحقیقات تجربی و شبه تجربی آموزش راهبردها

( در پژوهشک کته بتر روی راهبردهتای یتادگیری فراشتناد  و      4711) 1ت اوکا   5ت اسکات   1ت پاریس 

انخیزش انجام دادند به این یاف ه رسیدند که راهبردهای درک رطلب را رک توان به کودکان دردستال  

 آرونش داد و این راهبردها با روقعی  یادگیری ررتبط رک باشد   

آرتونان کتالس   ( به رقای ه درک رطلب و رهارت های حافظه ای دانش4711) 1ین و واینش ا 3ت رایر 

شاگردان با اس فاده ان ر تون   هارم با قرائ  دوب و ضعیف پرداد ند و توانایک نظارت بر درک رطلب 

 گیری شد   فریق اندانه 7رشکل که با غلط همراه بود به 

 قرائ   آرونان در حینت به فریق تصحیح دودبخود دانش 4

 کشک نیر لغات ت به فریق دط 2

آرونان حین رطالعه و ریزان درک او بتر استاس پاستخ بته ستؤاالت      ت به فریق رشاهده رف ار دانش  7

 آرونان با قرائ  ضعیف کم ر به نظارت و درک رطلب اقدام رک کنند   ن یجه نشان داد : دانش

تو ته ه ت ند و در   به راهبردهای یادآوری بتک آرونان ضعیف اغلب ( نشان داد : دانش4715ت فالول )

 فعالی  فراشناد ک درگیر نمک شوند و اح اس نیان به درگیری در این نرینه هم ندارند   

                                                 
1
ـ    Carolyn 

2
ـ    Nancys 

3
ـ    South Western 

4
ـ    Paris 

5
ـ    Scott 

6
ـ     Oka 

7
ـ    Mayer 

8
ـ    Weinstein 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت علمی ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .و پژوهشی آس
 

94 

 

 

 

 

 

( در پژوهشک رابطه بین راهبردهای شناد ک و دواندن 4711ت پاریس ت اسکات )   2ت دیوید   4ت کراس 

آرتونانک کته   جته حتاکک بتود کته : دانتش     و درک رطلب را در یک فرح آنرایشک بررستک کردنتد ن ی  

راهبردهای شناد ک را آرونش دیده بودند در رقای ه با گروه کن رل ن ایج  شمخیری در فراشناد  و 

 اس فاده ان آن راهبردها در دواندن ک ب کرده بودند   

 ( در پژوهشک تأثیر آرتونش راهبردهتای فراشتناد ک را در دوانتدن و درک    4717ت پاریس و اسکات )

رطلب بررسک کردند و گزارش کردند که در گروه آرونش دیده ن تایج  شتمخیر در بهبتود دوانتدن و     

 توانایک درک رطلب رشاهده کرده اند   

آرتونان  ( به نقل ان گیج و برالینر ، پس انآنکته دانتش  4712) 1و پالین کار  7در تحقیق دیخری براون 

واب دادن باندوردهای اصتالحک فتراوان بته آنتان     سؤال های رربوط به دواندن و فهمیدن را درس   

پاسخ های  یاد دادند که  خونهدادند و آنها را برای پاسخ های درس  تشویق کردند   همچنین به آنها 

آرونان راهبردهای صحیح رطالعه کردن آرونش داده شده غلط دود را تغییردهند سپس به این دانش

بینتک  بندی افالعات ت پتیش  ب دواندنک به نبان دود ت دس ه ان  مله : بانگویک اندیشه های رهم رطل

سؤال هایک که رمکن بود درباره رطلب دواندنک پرسیده شود و روشن ساد ن نکات ربهم و نحوه حل 

آرونان دبیرس انک کردن ر ائل ، ن ایج پژوهش نشان داد که آرونش رهارت های فراشناد ک به دانش

 آنها افزایش رک دهد   هم یادگیری و هم ان قال را در 

( بته بررستک رابطتة بتین فراحافظته )ان نیررجموعته هتای        4777( به نقل ان نوهتر ) 4772) 5ت لییل 

فراشناد ( و عملکرد تحصیلک دانشجویان و رقای ة فراحافظه دانشجویان قتوی و ضتعیف پردادت       

ناد ( با عملکرد تحصیلک وی و ود رابطة رثب  بین راهبردهای دودارنیابک )یکک ان رؤلفه های فراش

را نشان داد   ارا در این رطالعه در رورد رابطة فراحافظه با عملکرد تحصیلک کلک ن یجة قافعک بدس  

 نیارد   

                                                 
1
ـ    Cross 

2
ـ    Daivid 

3
ـ    Brown 

4
ـ    Pallinnskar 

5
ـ    Leeil 
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آرونان پایتة هفت م در دروس علتوم و نبتان     ( در رطالعه ای روی دانش4772) 2و دیخروت  4ت پی ریج 

آرونان رابطتة رثبت  دارد   ان   عملکرد یادگیری دانشانخلی ک به این ن یجه رسیدند که فراشناد  با 

یاف ه های دیخر این پژوهش همب  خک رثب  انخیزش درونک و حونه کارآردی با فراشناد  بود و نیز 

 تر به ریزان بیش ری ان راهبردهای فراشناد  اس فاده رک کردند   آرونان روفقدانش

 اک  اب راهبرد دواندن و درک رطلب تأثیر دارد   ( گزارش کرد : فراشناد  بر 4775) 7ت گال نک 

بین توانایک های فراشناد ک با نمرات پیشرف  تحصیلک و درک رطلب ( گزارش کرد 4773) 1ت رفنود 

  5( 4777آرونان دبیرس ان رابطه رک باشد )نوهر ، نبان انخلی ک و ریاضک دانش

( 4771) 3گرف  ، بته نقتل ان کتار و  تویس     ( انجام 4711) 1ت در تحقیقاتک که به وسیله اس رنبرگ 

رشخو شد اگر  ه غالب افراد باهوش در تنظیم شناد ک درگیرند ، ارتا نرتانک کته بتا یتک تکلیتف       

 شناد ک ر ضمن تالش روا ه شوند ، بیش ر ان راهبردهای فراشناد ک اس فاده رک کنند   

اثربخشتک راهبردهتای شتناد ک و     ( پس ان باننخری پژوهش های انجام شده دربتاره 4772) 1ت گارنر 

فراشناد ک گف ه اس  : پژوهش های رو ود به روشتنک نشتان رتک دهنتد کته رف تار است راتژیکک ،        

یادگیری را افزایش رک دهد و همچنین روشن شده اس  که یادگیرندگان راهر رک دانند که  ه نران 

 (   4731باید اس راتژیکک عمل کنند )نقل ان سیف ، 

خشک ان پیشرف  تحصیلک در رش ه های رخ لف به توانایک حل ر تأله ب ت خک دارد   در   ان آنجا که ب

اینجا به تعدادی ان پژوهش های انجام گرف ه در نرینه رابطه راهبردهای فراشتناد ک بتا حتل ر تأله     

 اشاره رک کنیم   

دریاف نتد ، آن   (4775به نقل ان کیالگ )( 4717) 1ت گلی ر   7ت رایمن   2ت لویس   4ت باسوک   7ت کای 

آن دس ه ان دانشجویان رش ه فیزیک که در حل ر ائل این حیطه علمک راهر بودند ان این واقعی  که 

                                                 
1
ـ    Peintrich 

2
ـ    Digrote 

3
ـ    Gaultney 

4
ـ    Mefnod 

5
ـ    Zohar 

6
ـ    Sternberg 

7
ـ    Carr & Joyce 

8
ـ    Garner 

9
ـ    Chi 
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 ه هنخام در رورد یک  مله در یک رثال رو ود در ک اب درسک ناکام رک رانند نیز آگاه بودنتد بته   

ف ته نشتان دهنتده ضتعف     گشایان ضعیف ان فقدان درک دود ناآگاه باشند ، این یانظر رک رسد ر أله

گشایان ضعیف عموراً فکر رک کردند که تمام رثال های ک اب نظارت فراشناد ک در آنان اس    ر أله

گشایان دوب رک دان  ند که  ه هنختام در درس شک ت  دتورده انتد رتک      اند ولک ر ألهرا فهمیده

 شوار رک پرسیدند   اند و سؤاالتک در رورد نکات ددان  ند که کدام نک ه داص را نفهمیده

گشایان دبره در رقای ه بتا  ( گف  : ر أله4733( به نقل ان ابراهیمک قوام آبادی )4714) 5ت شوئنفلد 

گشایان رب دی ، نظارت فراشناد ک بیش ری بر عملکرد حل ر أله دود اعمال رک کنند و تالش ر أله

 تری را به حل ر أله اد صاص رک دهند   های رناسب

( اظهار رک دارد کته ر خصصتان دبتره ریاضتک و علتوم      4737( به نقل ان انصاری )4715) ت شوئنفلد

گتر و هدفمنتد   همواره ن ایج دود را با ن ایج رورد ان ظار رقای ه رک کنند و دارای رف ار دتود تنظتیم  

 بیش ری ه  ند   

-ش ان حری دانش( تأدیر دبره ها در شروع حل ر أله نمایانخر  یزی بی4775) 1ت به عقیده کیالگ 

 آرون بیش ر آنهاس  ، این تأدیر رنعکس کننده اصل کن رل فراشناد ک اس    

آرتونان  دانش آرونانک دارای دانش فراشناد ک باال در رقای ه ؛( دریاف  که : دانش4774ت سوان ون )

رتک  شان در حل ر أله به تر عمتل   نظر ان سطح اس عداد تحصیلکدارای دانش فراشناد ک کم ، صری

 کنند  

( عناصر فراشناد ک نیر در حتل  2222( به نقل ان آن ونی ک و همکاران )4711ت به عقیده اس رنبرگ )

 :ر أله تأثیر دارند 

 الف : تصمیم در رورد راهی  ر أله 

 ب : ان خاب عناصر یا گام های رورد نیان 

                                                                                                                                               
1
ـ    Basook 

2
ـ    Lewis 

3
ـ    Reiman 

4
ـ    Glaser 

5
ـ    Shoenfeld 

6
ـ    Kellogg 
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 دهک به عناصر ان خاب راهبرد رناسب برای نظم :  

 مائک ذهنک برای افالعات ان خاب یک بانن :ت 

 تخصیو رنابع  :ث 

 نظارت بر پاسخ ها  :ج 

 

 

 پژوهش ها در مناطق مختلف جهان :

( در پژوهشک تح  عنوان تأثیر دانتش فراشتناد  در حتل ر تأله در     2222و همکاران ) 4ت ال اندرو 

م دادند   ن ایج نشان شناسک انجاشناسک و غیررواندانشخاه کاتولیک ریالن ای الیا روی دانشجویان روان

داد سطوح باالی دانش فراشناد ک با عملکترد رناستب در حتل ر تأله ارتبتاط دارد ، همچنتین ایتن        

شناستک بته دلیتل آگتاهک بیشت ر ان راهبردهتای شتناد ک و        پژوهش اعتالم کترد ، دانشتجویان روان   

 تر بودند   ه روفقفراشناد ک ن ب  به سایر دانشجویان علوم ان انک در کاربرد شیوه های حل ر أل

( هم در رطالعه ای که بته رنظتور تحلیتل فراشتناد ک بتر درک      4711) 1دیکر  و 7، نوررا  2ت کولینز 

آرون اس رالیایک کالس پنجم تتا هفت م انجتام گرفت  ، ایتن یاف ته را       دانش 71رطلب دواندن بر روی 

 دواندن رک شود  حاصل کردند که آرونش راهبردهای فراشناد ک رو ب بهبود درک رطلب و 

( در پک بررسک ارتباط بین آرتونش فراشتناد  و درک رطلتب دوانتدن تحقیقتاتک      4773) 5ت رلوث 

رتک    انجام داده که ن ایج آن نشان داد : دانش فراشناد ک آنرودنک ها در فول سال تحصیلک افزایش 

 یابد و این دانش با راهبردهای یادگیری و درک رطلب در ارتباط اس    

                                                 
1
ـ    Alessandre 

2
ـ    Kollins 

3
ـ    Norma 

4
ـ    Decker 

5
ـ    Melloth 
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آرون کالس نهم در تخزاس غربک سه عارل دانش 713( در پژوهشک روی 4771و همکاران ) 4لیورن ت او

آرتونان و رعلمتان بترای    پنهان را در ساد ار راهبردهای رطالعه و یادگیری شناسایک نمودند که دانش

 یادگیری به ر باید به کار گیرند : 

 رؤثر  ت فعالی  های رربوط به کوشش 4

 ی دارای  نبه های شناد ک ت فعالی  ها 2

 ت فعالی  های هدفدار که به شدت با هم در ارتباط ه  ند    7

آرتونان  ( در پژوهشک تح  عنوان )راهبردهای یادگیری و رطالعه دانتش 4771ت الک اندر و همکاران )

 آرونان سنخاپوری ان لحاظ عملکترد در رقیتاس  روفق دد ر در سنخاپور( نشان دادند که در کل دانش

(LasstتHSقوی )       تر ان آرریکایک ها ه  ند و عالقه و تعهد بته پیشترف  بتاالتری نیتز دارنتد و نیتز

آرونان که ان پردانش های راهبردی اس فاده رک کنند در حونه های علمک تحصیلک پیشترف  و  دانش

 (   12شای  خک بیش ری ک ب رک کنند )شقاقک 

انشجویان رکاتبه ای نشان دادند که دانشجویان روفق ( در پژوهشک روی د4777و همکاران ) 2ت  خد 

آریتز  بطور  شمخیری در یک سل له ان رعیارها رانند اع ماد به رطالعات توانایک در دواندن روفقیت  

ر ون درسک ت انخیزه و نیان به پرهیز ان شک   ، آگاهک بیشت ری داشت ند ، بیشت ر ان بقیته ان رنبتع       

انخیزه پیشرف  باالیک نیز بردوردار بودند و نیز دانشجویان روفق بیش ر کن رل درونک اس فاده کرد و ان 

 (   4712، اشناد ک اس فاده رک کردند )شقاقکان دانشجویان ناروفق ان راهبردهای فر

( در دانشخاه ریشیخان نشان دادنتد کته : تنظتیم شتناد  و است فاده ان      4777) 1آر و پل 7ت پین ریچ 

آرتونش نفتوذ کترده و     فرآینتد توانند بر روی انخیزش و رؤثر واقتع شتدن   راهبردهای فراشناد ک رک 

 رو ب روفقی  و پیشرف  تحصیلک دانشجویان گردد  

انتد کته   ( تعدادی پژوهش را با این ن تایج ذکتر کترده   4737نقل ان سیف  4771ت واین  این و هیوم )

ردهای شناد ک و فراشناد ک( به رعلمان رک توانند ان راه آرونش رهارت های یادگیری و رطالعه )راهب

                                                 
1
ـ    Oliverez 

2
ـ    Jegede 

3
ـ    Pintrich 

4
ـ    Paull. R 
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تری باشتند و در سرنوشت  تحصتیلک دتود نقتش      آرونان دود کمک کنند تا یادگیرندگان روفقدانش

 تری ایفا نمایند   فعال

ستانی رعلمتان   آرتاده »رک پژوهشک تح  عنوان ( در کالج رری2222و همکاران ) 4ت داگالس هارن 

انجتام دادنتد کته ن تایج آن نشتان داد :      « آروناندگیری دانشبرای یادگیری و ارتباط با راهبردهای یا

آرتونان رابطتة رثبت  دارد   همچنتین راهنمتایک      راهبردهای رورد اس فاده با پیشرف  تحصیلک دانش

آرونان در  ه  راهبردهای یادگیری شناد ک و فراشتناد ک بطتور قابتل تتو هک در پیشترف       دانش

آرونان اثر داش    این پژوهش همچنین نشتان داد  درسک دانشآریز تکالیف تحصیلک و انجام روفقی 

آرونان ن ب  بته  که رعلمان رنابع رهمک برای آرود ن راهبردهای یادگیری و  خونخک رویکرد دانش

تکالیف ه  ند   این پژوهشخران پیشنهاد رک کنند که رعلمان نه تنها باید دود با راهبردهای رفید و 

شنایک کارل پیدا کنند بلکه به فتور ررتتب است فاده ان ایتن راهبردهتا را بته       رؤثر یادگیری ، رطالعه آ

 آرونان توصیه کرده و آرونش دهند   دانش

 

 ذ پیشینه پژوهش در ایران : 2

 نمونه های ساد  آنرون یا تدوین پرسشناره  ه  سنجش یادگیری و رطالعه : 

یادگیری( بترای ستنجش راهبردهتای     ت )پرسشناره راهبردهای  4731سؤالک واحدی  72ت پرسشناره 

 یادگیری دانشجویان ساد ه شده اس    

آرونان( برای رقای ته  با عنوان )اس راتژی های یادگیری دانش( 4737سؤالک عبابای ) 12ت پرسشناره 

 فراگیران قوی و ضعیف دوره دبیرس ان  

شتناد ک دودرتان و  ختونخک    های فرآیند( : فراشناد  = دانش را دربارة 4777،  2ت )بایلر واسنورن 

 اس فادة بهینه ان آنها برای رسیدن به هدی های یادگیری  

 رؤلفه دارد: 2: فراشناد  حداقل ( اظهار داش ند که 4732به نقل ان راهر ،  4711،  7ت )بیکر و براون 

                                                 
1
ـ    Douglas Hamman 

2
ـ    Bailer & Snowman 

3
ـ    Bailer & Snowman 
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 ت دانش )آگاهک(  4

 ت کن رل )تنظیم(  2

ا و رنابعک که النرة عملکرد رؤثر یک تکلیف اس  که اولک ناظر اس  بر آگاهک ان رهارت ها و راهبرده

است  تتا ان تکمیتل روفتق تکلیتف       جذویی مکانیزم های خود نظمو دورک النرة توانایک اس فاده ان 

تفکر دربارة تفکر یا دانش آگاه افمینان حاصل آید   به عبارت دیخر رک توان فراشناد  را بعنوان 

 (   4711ر و براون ، توصیف کرده اس  )بیک و کنترل شناخت خود

 رویه ان فراشناد  را رشخو رک کند :  1( در بررسک دود 4771 4ت )آر تک وای  

الف ت دانش ن بک فرد دربارة شناد  : رثل دانش درباره عوارلک که بر توانایک بر یاد ستپردن  یزهتا    

 تأثیر رک گذارد   

 در ردت یک سخنرانک   ش شخصک بر درک دودان افکارش : رثل نظارت  کب ت آگاهک شخص

ج ت توانایک برای تنظیم تفکر : رثل تصمیم گرف ن برای اینکه کدام راه را در هنخارک که یتک ر تأله    

 رشکل را حل رک کند بکار بندد   

 (   2222د ت آرادگک یا اس عداد به کار انداد ن توانایک تنظیم فکر )به نقل ان ریکک و اس یس ، 

داری ان نظر شیوه های یادگیری بتین  ناره کارشناسک ارشد دود تفاوت رعنکدر پایان 4731ت کارکار 

داری بین رعدل ( و نیز همب  خک رثب  و رعنکP > 224/2دو گروه ان دانشجویان قوی و ضعیف را )

 دانشخاه با شیوه های یادگیری را گزارش نموده اس    

ین ریتانخین نمتره شتیوه هتای رطالعته و      بابانژاد قصاب نیز در پژوهش دود تفاوت بارن و آشتکاری بت  

 (  4712آرونان روفق و ناروفق گزارش کرده اس  به نقل ان )ررتضوی ناده ، یادگیری دانش

رقای ته راهبردهتای رطالعته و    »ناره کارشناسک ارشد دتود تحت  عنتوان    ( در پایان4712ت یوسفک )

گزارش کرده است  کته   « ان انک تهران یادگیری دو گروه دانشجویان روفق و ناروفق علوم پایه و علوم

ن ناروفق ان لحاظ کاربرد راهبردها در سطح باالتری قرار دارند انشجویان روفق در رقای ه با دانشجویاد

                                                 
1
ـ    R.T.W 
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ود ندارد بردهای رطالعه تفاوت رعناداری و و نیز بین دانشجویان علوم پایه و علوم ان انک ان لحاظ راه

   

آرونان دارای پیشرف  تحصیلک باال و د بین ریانخین نمرات دانشدر پژوهش دو( 4712ناده )ررتضوی

پیشرف  تحصیلک پایین در دصوص اس فاده ان شیوه های هنخام رطالعه و ریزان بردورداری ان تمرکز 

 حواس و ریزان اس فاده ان عادات غلط رطالعه تفاوت رعناداری رشاهده کرد   

آرتونان  ش فراشناد  در حل ر ائل ریاضک در دانشنقش دان»( در پژوهشک با عنوان 4737صمدی )

آرونان اعالم کرد : آرونش دانش فراشناد ک ، رنجر به عملکرد به ر دانش« کالس  هارم اس ان تهران

 و ک ب نمرات به ر در ریاضک گردیده اس    

ل ر أله در بررسک ارتباط بین توانایک های فراشناد ک و ح»( در تحقیقک با عنوان 4731ت پور نورون )

نشتان داد : بتین توانتایک    « سالة تیزهوش رراکز آرونشک فرنانختان تهتران   45و  42آرونان بین دانش

 فراشناد ک باال و نمرات باال در حل ر ائل ریاضک رابطه و ود دارد   

رقای ة تتأثیر دانتش فراشتناد ک ، باننمتایک گتزاره ای و      »( در رسالة دود با عنوان 4735ت کریمک )

« آرونان روفق و ناروفق راهنمایکردهای شناد ک بر عملکرد حل ر أله های کالرک ریاضک دانشراهب

 شناد ک قرار گرف ند عملکرد به رینشان داد : دانش آرونان گروه آنرایشک که تح  آرونش دانش فرا

 در حل ر أله های کالرک ریاضک در رقای ه با گروه گواه ارائه دادند   

بررسک نقش ا زای دانش فراشناد ک در حتل ر تأله و   »( در رساله دود با عنوان 4735فر )ت ساالری

به ن ایج حاکک ان تأثیر دانش فراشناد ک در حتل  « آرونان پ ر سوم راهنمایکپیشرف  تحصیلک دانش

 آرونان دس  یاف    ر أله و پیشرف  تحصیلک دانش

آرتونان  ه ان راهبردهتای رطالعته در دانتش   ( اعالم نمود که : سرع  دواندن و اس فاد4735ت ریقاتک )

دبیرس انک )گروه آنرایش( ن ب  به اب دایک )گروه کن رل( بیش ر بود ، لذا آرونش راهبردهای دواندن 

 را در سطوح باالتر ان اب دایک توصیه نمود   

دهتک  ب ط( نشان داد : بین گروه دال  و غیردال  در اس فاده ان راهبردهای تکرار ، 4731ت بانرگان )

دار و ود نداش  بلکه این تفاوت تنها در است فاده ان راهبترد ت نظتارت بتر      دهک تفاوت رعنکو سانران
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آرونان دال  بیش ر ان شاگردان غیردال  ان روشهای درک رطلب ت دود را نشان داده بود یعنک دانش 

 رفید و سودرند در دواندن و یادگیری اس فاده رک کنند   

اعالم کرد : بین گروه های آرونش دو  انبه و رش رک با گروه های گواه و بانآرونی ( 4731ت ر ولک )

اسنادی تفاوت رعناداری و ود دارد و روش آرونشک دو  انبته بتر دوانتدن و درک رطلتب و سترع       

 یادگیری اثر دارد   

فیف تأثیر عقب رانده د ( نشان داد : آرونش راهبردهای یادگیری در حافظة کودکان4731ت با عزت )

   رثب  دارد

( : اثربخشک سه روش آرونش راهبردهای یادگیری )آرونش دو  انبه ت  4733ت ابراهیمک قوام آبادی )

توضیح ر  قیم و  ردة افکار( بر درک رطلب ، حل ر أله ، دانش فراشناد  ، دودپنداره تحصیلک و 

 آرونان را به صورت رعنادار رالحظه کرد   سرع  یادگیری دانش

نقش آرونش راهبردهتای فراشتناد ک بتر درک رطالتب و     »( در تحقیق دود به نام 4733اوان یان ) ت

آرونان ، بعد ان یادگیری راهبردهای فراشتناد ک در  نشان داد که دانش« آرونانسرع  یادگیری دانش

نیز  ترند و اعالم کرد که : بین دانش فراشناد ک و درک رطلب و پیشرف  تحصیلک ودرک نبان روفق

 دار و ود دارد   رثب  رعنکرابطه بین پیشرف  تحصیلک با درک رطلب 

تأثیر آرونش راهبردهتای فراشتناد ک پتس د تام بتر درک      » ( در تحقیقک با عنوان4731ده )نات لک

نشان داد که این روش در عملکرد و سرع  « آرونانسرع  یادگیری و عملکرد دواندن دانش  ،رطلب

 ن تأثیر رثب  دارد  آرونایادگیری دانش

تأثیر آرونش راهبردهای حافظه بر عملکترد کودکتان بتا    »ناره دود با عنوان ( در پایان4712ت تدین )

نشان داد که بین هر یک ان گروه های آنرایش و کن ترل در نمتره   « ناتوانک دواندن در تکالیف حافظه

دار و ود دارد و این رعناداری بین آنرون ت پس آنرون راهبردهای حافظه تفاوت رعناهای تفاضل پیش

 نمره های گروه های آنرایش و کن رل در دو آنرون تعمیم و نخهداری نیز دیده شد   

تتأثیر آرتونش راهبردهتای یتادگیری و ریتزان بته       »( در پژوهش دود با عنتوان  4737ت عباسک اول )

ن یجته گرفت  کته    «  انآرون سوم دبیرست کارگیری آنها در درک رطلب و سرع  رطالعه پ ران دانش
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گروه آنرایشک که رورد آرونش راهبردهای یادگیری قرار گرف ته بودنتد در بته کتارگیری راهبردهتای      

 یادگیری ، درک رطالب و سرع  رطالعه ن ب  به گروه گواه به فور رعناداری به ر عمل کردند   

ورت کتار گروهتک در   رتونش بتا راهبردهتای فراشتناد ک بصت     ( ، هم ن یجه گرف  : آ4712ت انصاری )

 رقای ه با روش سخنرانک باعث پیشرف  تحصیلک به ری در شاگردان رک شود   

ام بتر درک  ثیر آرونش راهبترد فراشتناد ک پتس دبت    تأ»نارة دود با عنوان ( در پایان4737ت غالرک )

 توان   هتر سته  « آرونان دد ر پایه سوم دبیرس انرطلب و سرع  یادگیری و عملکرد دواندن دانش

 ن یجه این تأثیر رثب  را تأیید کند  

بررسک رابطه بین ا زای دانش فراشناد ک و درک رطلب »( در رسالة دود با عنوان 4714ت ریرنایک )

اعالم کرد که این رابطه رثب  و ود دارد ولک در پایه پنجم « آروناندواندن با دیدگاه تحولک در دانش

 ر غیرهای شخو ت تکلیف ت راهبرد با هم ر فاوتند    اب دایک و سوم راهنمایک در اس فاده ان

( در رسالة دود ن یجه گرف  : ا زای دانش فراشناد ک با پیشرف  تحصتیلک رابطته   4712ت حیدری )

آرتونش و   فرآینتد آرونان ان رهارت های فراشناد ک و به کارگیری آنها در رثب  داش ه و افالع دانش

هبود رک بخشد همچنین ر غیر ت دانش شخصک درباره دتود ت در   یادگیری ، عملکرد تحصیلک آنها را ب

 پیشرف  تحصیلک بیش رین سهم را داش ه اس    

دتود   تأثیر دانش فراشتناد  و آرتونش روش  »( در رسالة دک ری دود تح  عنوان 4714ت صالحک )

 سه ن یجه رهم گرف  : « حل ر أله کودکان بر عملکرد پرسشخری هدای  شده

ان نحوه کالرک کردن تفکر ، کودکان دارای دانش فراشناد ک بیش ر در حل ر أله به ر  نظراول : صری

 عمل کردند   ان کودکان دارای دانش فراشناد ک کم

دوم : کودکانک که رلزم به انجام دودپرسشخری هدای  شده بودند در حل ر أله به ر ان آنرودنک های 

 رلزم به دودگویک صری یا کن رل عمل کردند   

سوم : کودکان دارای دانش فراشناد  نیاد به هنخام حل ر أله به ر رک توانند بهترة بیشت ری ان بته    

 کالم درآوردن افکار دود ببرند   
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تدوین ابزار سنجش راهبردهای یادگیری و رطالعته و  »( در رساله دک ری دود با عنوان 4714کررک )

 ن یجه گرف  : « آرونانتعیین رابطه این راهبردها با پیشرف  تحصیلک دانش

  رک کنند   آرونان ضعیف ان راهبردهای یادگیری و رطالعه اس فادهش ان دانشآرونان قوی بیت دانش 4

 ت سن تمام راهبردها با پیشرف  تحصیلک رابطه رثب  دارد    2
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 فصل سوم

 روش پژوهش
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 مقدمه )روش تحقیق(

ش آنرودنیهتا ، ابتزار پتژوهش و روش آرتاری     در این فصل به بررسک روش پژوهش ،  خونخک گتزین  

 پرداد ه رک شود   با تو ه به راهی  روضوع و اهدای آن ، در این پژوهش ان روش       اس فاده شد  

 

 جامعه آماری

ت  4715کلیه دانش آرونان تیز هوش پایه اول رقطع دبیرس ان شهر تهران که در سال تحصیلک  

  رشغول به تحصیل بوده اند   4711

 

 نمونه و روش نمونه گیری

پ رانه و یک دبیرس ان  نان آنجائیکه در شهر تهران تنها دو دبیرس ان تیز هوشان )یک دبیرس ا 

( قرار داش  ، با اس فاده ان روش نمونه گیری تصادفک دوشه ای یک دبیرس ان تیز هوش رانهدد 

)دو کالس ان پایه های اول( برگزیده  دد رانه ان خاب شد و اس فاده ان روش تصادفک افراد گروه نمونه

و یک کالس به عنوان گروه کن رل  آنرایشیک کالس به عنوان گروه بصورت تصادفک شدند و 

 دانش آرون داش    72گزینش شد که هر کالس 

  

 ابزار اندازه گیری 

ابزارهای اندانه گیری پژوهش حاضر آنرون راهبردهای یادگیری و آنرونهای رسمک آرونشخاه 

 تیزهوشان بود   

 آزمونهای رسمی ذ  1

الف ت آنرونهای رسمک نیم ال اول : شارل همه دروس نظری و عملک ، ک بک و شفاهک بود که رعدل 

 آنها در نظر گرف ه شد   

ب ت آنرونهای رسمک نیم ال دوم : شارل همه دروس نظری و عملک ، ک بک و شفاهک بود که رعدل 

 آنها در نظر گرف ه شد  
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 ذ آزمون راهبردهای یادگیری  2

در این پژوهش ان آنرون راهبردهای یادگیری به رنظور بررسک روشهای رطالعه دانش آرونان اس فاده 

( انجام 4711نش این و رایر )یو رطالعاتک که و یشد   این پرسشناره بر اساس نظریه شناد ک یادگیر

 ( هنجاریابک شده اس    4735دادند توسط باصری )

 1سوال اس  که راهبردهای یادگیری رورد اس فاده دانش آرونان را در  27رسشناره شارل این پ

حیطه راهبرد ررور ذهنک ، راهبرد ب ط رعنایک ، راهبرد سانراندهک و راهبرد نظارت بر درک رطلب 

اد م ، ر وسط ، نیگزینه اس  که به ترتیب عبارتند ان : هیچ ، ک 5بررسک کرده اس    هر سوال دارای 

   ، دیلک نیاد

 راهبرد مرور ذهنی :  

 نشان دهنده راهبرد ررور ذهنک اس    21،  21،  47،  42،  1،  7سوالهای 

 راهبرد سازماندهی : 

 نشان دهنده راهبرد سانراندهک اس     21،  23،  25،  22،  47،  43،  45،  3،  2سوالهای 

 :راهبرد بسط معنایی )بسط دهی( 

 نشان دهنده راهبرد ب ط دهک اس    22،  24،  41،  41 ، 42،  4سوالهای 

 راهبرد نظارت بر درک مطلب : 

 نشان دهنده راهبرد نظارت بر درک رطلب اس     27،  27،  44،  7،  1،  5،  1سوالهای 

 شیوه اجرای آزمون راهبردهای یادگیری 

ه اس    قبل ان ا رای آنرون آنرودنیها تکثیر و به صورت گروهک ا را شد تعداداین پرسشناره به 

گزینه ای سوال  27ه آنرودنیها توضیح داد : آنرونخر دس ورالعمل تکمیل پرسشناره را به این شکل ب

د م شده که در « دیلک نیاد»شروع به و گزینه « هیچ»که در رورد روش رطالعه شماس  و ان گزینه 

ق  بخوانید و فقط در رقابل یکک ان گزینه ددو صفحه در اد یار شما گذاش ه رک شود   هر سوال را به 

که رورد نظرتان اس  عالر  بزنید ، تو ه داش ه باشید که رمکن اس  به دفعات فقط یک  کهای
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گزینه بخصوص رورد نظرتان باشد این رهم نی   ، رهم آن اس  که گزینه ای که ان خاب کرده اید 

خام رطالعه آن را انجام رک دهید  اگر شما به فور دقیق همان  یزی را نشان بدهد که شما در هن

، اگر عالر  بخذارید« دیلک نیاد»همیشه روقع رطالعه نیر رطالب رهم دط رک کشید  لوی گزینه 

دهید  لوی گزینه اگر گاه به گاه این کار را انجام رکو « نیاد»به  لوی گزینه  ،بیش ر رواقع

و اگر اصالً بکار نمک بندید  لوی « کم» لوی گزینه و اگر کم ر این کار را انجام رک دهید « ر وسط»

 عالر  بخذارید   وق  پاسخ دهک رحدود نی     « هیچ»گزینه 

 

 پرسشنامه راهبردهای یادگیری

دانش آرون گرارک عبارات نیر روشهای و سبکهای رخ لف رطالعه و یادگیری را بیان رک کند  

بر روی یک یان حال  پنجخانه : )×( ا گذاش ن عالر  دواهشمند اس  هر عبارت را با دق  بخوانید و ب

 هیچ ، کم ، ر وسط، نیاد ، دیلک نیاد در پاسخناره ریزان اس فاده دود ان آن روش را رشخو کنید   

 روقع رطالعه یک ر ن سعک رک کنم رطالب رهم را با نمودار به یکدیخر رربوط کنم    (4

ن درس در فهم رطالب بعدی رهم ام ق م  ایروقع رطالعه یک درس  دید تو ه رک کنم که کد (2

   اس 

 روقع درس دواندن و یادگیری یک سری کلمه سعک رک کنم آنها را  ندین بار تکرار کنم  (7

برای اینکه رطمئن شوم رطالب دوانده شده را بخوبک فهمیده ام بعد ان رطالعه ان دود سواالتک رک  (1

 کنم   

 ی و رهم بحث را یادداش  رک کنم   هنخام صحب  کردن رعلم در کالس نکات کلید (5

   ه یکدیخر ربط رک دهمهنخام یادگیری یک سری کلمه سعک رک کنم به نحو رعنک داری آنها را ب (1

( صک )رانند نران وقوع یا رکان    هنخام رطالعه یک سری رطالب سعک رک کنم بر اساس نظم دا (3

 آنها را ررتب کنم   

وال در ارتباط با آن فصل تهیه رک کنم تا هنخام رطالعه قبل ان رطالعه دقیق هر فصل تعدادی س (1

 بدانم  ه  یزی باید بخیرم   
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 ح ک اگر صحب های رعلم برای رن بک رعنک باشد سعک رک کنم آن را دوب بفهمم   (7

 هنخام رطالعه ک ب درسک یا رقاله علمک نیر رطالب رهم آن دط رک کشم    (42

 ساده بررک گردانم    دواندن یک ر ن علمک آن را به نبان انبعد  (44

    دارمروی همه روارد و رطالب  زئک و تخصصک ک اب تمرکز  (42

 روی تمرین و سواالت آدر هر فصل کار رک کنم ح ک اگر رجبور نباشم    (47

  برای ررور رجدد درس سعک رک کنم نکات کلیدی و کلمات رهم هر ر ن را با رداد رنخک  (41

   رشخو کرده یا با هاشور ندن نمایان تر کنم

 هنخام درس دواندن سعک رک کنم رطالب  دید را به رطالبک که رک دانم ربط دهم    (45

هنخام درس دواندن سعک رک کنم همه رطالب رربوط به آن درس را در یک  ا  مع کرده و به  (41

 آنها نظم داصک دهم   

  رک کنم  کنم و به رطالبک که دوانده ام فکر کان دواندن یک ر ن لحظه ای توقف ردر نر (43

 روقع درس دواندن سعک رک کنم برای دود هدفک ان خاب کنم    (41

برای انجام دادن تکالیف  دید سعک رک کنم ان درسهای گذش ه که قبالً یاد گرف ه ام اس فاده  (47

 کنم   

 در رورد هر ر ن سعک رک کنم به رین روش رطالعه را بیابم و ان آن اس فاده کنم    (22

طالب درسک سر کالس سعک رک کنم ان روی آنچه نوش ه ام روقع درس دواندن برای یادآوری ر  (24

 دوباره بنوی م   

 برای رطالعه و یادگیری به ر سعک رک کنم هر درسک را دالصه نوی ک کنم    (22

سعک رک کنم رطالب پیچیده علمک را به قالبهای قابل فهم و ساده ان قال دهم تا سریع ر یاد  (27

 بخیرم   

 را کلمه به کلمه حفظ رک کنم   روقع درس دواندن  واب سواالت  (21

    هنخام دواندن ر ون درسک ، آنها را به بحث های کالسک ارتباط رک دهم (25

 برای دواندن درسهایم برناره ریزی رک کنم    (21
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 قبل ان رطالعه درباره  یزهایک که برای یادگرف ن النم دارم فکر رک کنم    (23

 ک اس فاده رک کنم   ان رطالب درسک  الب و یا  دید در بحث های دانوادگ (21

ه رن در یادآوری آن وق ک باید رطلب  دیدی را حفظ کنم تصاویری در ذهنم رک سانم که ب (27

  رطلب کمک کند

  

 گذاری : روش نمره

، پاسخ « صفر»نمره « هیچ»و حداقل صفر دارد بدین شکل که برای پاسخ  1هر سؤال حداکثر نمره 

نمره « دیلک نیاد»و پاسخ « 7»نمره « نیاد»، پاسخ « 2»نمره « ر وسط»، پاسخ « 4»نمره « کم»

 تعیین شده اس    « 1»

 

 روایی تست : و اعتبار 

( بوده اس  31/2)،این آنرون که ان روی آلفاکرونبا  رحاسبه شده اس   (اع بار) ضریب قابلی  اع ماد

 (  4735)باصری ، 

 

 

 

 ول نیر اس  : نهای راهبردهای یادگیری به شرح  دضریب اع بار درده آنرو

 

 آلفا نهادرده آنرو

 11/2 ررور ذهنک

 51/2 ب ط دهک

 51/2 سانراندهک

 53/2 درک رطلب
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 31/2 کل آنرون

 

(بار 4735روایک آنرون ان فریق تحلیل عارلک بررسک شد که  هار عارل اس خراج گردید  )باصری،

 عارلک هر کدام ان سوالهای درده آنرون ها به شرح  دول نیراس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :هر یک ان سواالت پرسشناره راهبردهای یادگیری عارلک دول بار ● 

سواالت 

 راهبرد

 ررور ذهنک

 بار

  عارلک

سواالت 

 راهبرد

 ب ط ذهنک

 بار 

 عارلک

سواالت راهبرد 

 سانراندهک

 بار 

 ارنش

 سواالت راهبرد

نظارت بر درک 

 رطلب

 بار

 عارلک

7 51/2  2 54/2 4 11/2 1 11/2 

1 11/2 3 11/2 42 51/2 5 77/2 

42 77/2 45 12/2 41 11/2 1 12/2 

47 55/2 43 12/2 41 14/2 7 51/2 
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21 11/2 47 11/2 24 12/2 44 13/2 

21 11/2 22 52/2 22 17/2 1 12/2 

  25 51/2   27 57/2 

  23 11/2   27 52/2 

  21 77/2     

 

دارند و نشان رک دهد  1/2هر عارل بار بیش ر ان با تو ه به  دول باال سواالت هر درده آنرون روی 

 که این آنرون  هار عارل را رک سنجد و دارای روایک اس  

 

 طرح پژوهش و شیوه اجرا :

  :فرح پژوهش حاضر با تو ه به رراحل انجام آن به شرح نیر اس   

 با یک ر غیر ر  قل اس   آنرون ت پس فرح آنرایشک حاضر ، فرح پیش آنرون 

  اس   (ونهای نیم ال اول )اول دی راهرهمان رعدل نمرات درسک آن های پیش آزمون : نمره

  اس  (همان رعدل نمرات درسک آنرونهای نیم ال دوم )اول درداد راه نمره های پس آزمون :

 اس     یادگیریآرونش روشهای رطالعه و یادگیری راهبردهای  متغیر مستق  :

سها در فول نیم ال اول تحصیل هیچ تغییری در روقعی های بعد ان ان خاب کال شیوه اجرا :

شروع نیم ال  نا)نوب  اول( برگزار شد   ارا بعد گروههای آنرایش و کن رل ایجاد نشد ، تا ار حانات 

دوم تحصیلک ، هف ه ای یک  ل ه یک ساع ه آرونش ناهبردهای شناد ک و فراشناد ک به صورت 

زار گردید   در پایان سال تحصیلک آنرونهای نوب  دوم آرونشخاه حضوری در کالس گروه آنرایش برگ

نوب  ار حانات )رعدلهای دو ترم( با هم رقای ه  2به روال عادی دود برگزار شد   سرانجام ن یجه 

 گردید   

 

 موضوعات آموزش جلسات: 
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 خیزه( ت آرونش نقش ویژگیها و توانمندیهای ان ان بویژه دررورد رغز )ذهن( و اراده )ان 4

 رفهوم حافظه اهمی  حافظه و عوارل روثر بر حافظه   ت آرونش  2

 ت آرونش رفهوم درس  یادگیری و عوارل روثر در یادگیری ان ان    7

 عوارل روثر بر فراروشک و راههای کن رل این عوارل   کفراروشت آرونش  1

 لعه رونانه   ارائه یک نمونه برناره رطا+ ت آرونش رراحل رطالعه دوب و روفق  5

  پردانش افالعات در ذهن و عوارل روثر بر آن )سه نوع حافظه( رراحل ت آرونش  1

راهبردهای شناد ک : الف ت ررور کردن )ویژه تکالیف ساده با ذکر روارد و رثال ، ویژه ت آرونش  3

  تکالیف پیچیده با ذکر روارد و رثال( 

)ویژه تکالیف ساده با ذکر روارد و رثال ، ویژه ت آرونش راهبردهای شناد ک : ب ت ب ط دهک  1

 تکالیف پیچیده با ذکر روارد و رثال(  

ت آرونش راهبردهای شناد ک : ج ت سانراندهک )ویژه تکالیف ساده با ذکر روارد و رثال ، ویژه  7

    (الیف پیچیده با ذکر روارد و رثالتک

  ود )تعهد ، نخرش ، دق (ت آرونش راهبردهای فرا شناد ک : دانش و کن رل د 42

ت کن رل و ارنیابک  2ت برناره ریزی  4) فرآیندت آرونش راهبردهای فرا شناد ک : دانش و کن رل  44

  ت نظم دهک(  7

ت ارائه نمونه  مالت پرسشک راهبردهای شناد ک و فراشناد ک به دانش آرونان برای یاف ن نقاط  42

  رک رطلب( قوت و ضعف دود )دود سنجک یا نظارت بر د

سه  ل ه رفع اشکال رشاوره فردی و گروهک ، بررسک پرسشناره ها با دودشان و ارائه  -47

 هنمودهای النم   ر

 

 روشهای جمع آوری اطالعات : 

 ه   مع آوری افالعات پژوهشخر بعد ان تهیه رعرفک ناره به آرونش و پرورش اس ان تهران ررا عه 

ردشان را پرس و  و نموده پس ان ک ب آگاهک ان اینکه رراکز نموده و آدرس رراکز اس عدادهای د
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اس عدادهای دردشان به شکل کارالً رجزا و بدون هیچ ارتبافک به آرونش و پرورش رک باشد   با 

ای دردشان ررا عه نموده ضمن رعرفک دود و ارائه رعرفک ناره و هک ب آدرس به ررکز اس عداد

 5افالعات حاصل ربنک بر این بود که  گردید رورد نیان ک ب شرح توضیحات النم تا حدی افالعات 

ررکز برای رقطع  2ررکز برای رقطع راهنمایک  و  7ررکز برای اس عدادهای دردشان و ود دارد 

 352دبیرس ان که ان این دو ررکز یک ررکز برای دانش آرونان تیز هوش دد ر بود که حدوداً بیش ان 

 42نفر دانش آرون تیز هوش ، پایه اول بودند که در  272ن این تعداد دانش آرون تیز هوش داش  که ا

کالس رشغول به تحصیل بودند که رحقق پس ان تهیه رجون ان همان ررکز  ه  ررا عه به ردرسه 

با ردیری  دد رانه تیز هوش به ردرسه ذیربط ررا عه نموده و ضمن توضیحات النم و ارائه ردارک 

 ربادرت به گزینش گروه آنرایش و گروه کن رل صورت گرف   پس ان آن ردرسه هماهنخک های النم

با راهبردهای یادگیری ،  ررتبطدر اولین فرص   ه  تدریس رباحث و رطالب آرونشک  ونموده 

رطالب آرونشک را در اد یار دبیر پرورشک قرار داده و قرار گذاش ه شد تا هف ه ای یک اع  به گروه 

 ای فراشناد ک و شناد ک داده شود  آنرایشک آرونش راهبرده

 :  روش تجزیه و تحلی  اطالعات

شادصهای آرار توصیفک : ربحث روش آراری در این پژوهش آرار توصیفک و آرار اس نبافک اس    در 

ان  نرون فرضیه هاارائه شده اس     ه  تجزیه و تحلیل داده ها نیز به رنظور آررکزی و پراکندگک 

و آنرون گروههای همب  ه  tرورد اس فاده آنرون   آنرونهای به عمل آردفاده آرار اس نبافک اس 

 بود پیرسون  همب  خک

 

 

 

 

 

 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت علمی ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .و پژوهشی آس
 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 تجزیه و تحلیل داده ها
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 مقدمه 

در این فصل افالعات و یاف ه های پژوهشک در دو بخش ارائه شده اس    در بخش اول به توصیف 

رها( حاصل ان آنرون راهبردهای یاف ه های )شادو های ررکزی ، شادو های پراکندگک و نمودا

یادگیری و رعدل آنرودنیها در آنرونهای رسمک نیم ال اول و نیم ال دوم پرداد ه شده اس    در 

 بخش دوم ، ان فریق آنرونهای اس نبافک به فرضیه های پژوهشک پاسخ داده شد   

 

 :بخش اول ذ توصیف اطالعات 

ای بدس  آرده ان آنرون راهبردهای یادگیری و شادو های آراری و نمودارهای حاصل ان داده ه

 رعدل آنرونهای نیم ال اول و دوم افراد رورد رطالعه در صفحات بعدی آرده اس    

             

 راهبردها با پیشرف  تحصیلکراهبردهای یادگیری و درد ( شادو های آراری 4-1 دول )

 ر غیرها

 ها شادو

ررور  رعدل

 ذهنک

درک  سانراندهک ب ط دهک

 رطلب

راهبرد 

 یادگیری

 5/43 23/47 55/41 15/41 57/43 71/45 ریانخین

 22 27 41 47 41 45 ریانه

 22 21 42 22 47 45 نما

 17/2 75/2 21/2 15/4 13/2 17/2 انحرای اس اندارد

 11/1 31/1 22/5 11/7 21/1 22/1 واریانس

 35/44 42 44 47 44 44 حداقل نمره

 25/25 21 24 22 21 22 حداکثر نمره

 5/41 47 47 41 41 25/47 صدکها

یلک ترسیم شده ص دول فو  به رنظور بررسک راهبردهای یادگیری و درده راهبردها با پیشرف  تح

آنرودنک که ریانخین نمرات راهبردهای یادگیری و درده راهبردها با  12نفره  معا  72گروه  2؛ اس 
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نشان رک دهد   همانطور که رالحظه رک شود ریانخین نمرات  رات آنرودنیها در دو ترم تحصیلک رانم

( ان سایر گروهها بیش ر اس  وریانخین نمرات در راهبرد 23/47افراد گروه نمونه در درک رطلب )

( ان سایر گروهها کم ر اس   با تو ه به انحرای اس اندارد گروهها رک توان رطرح 55/41سانراندهک )

 درک رطلب ان همه بیش ر و در راهبرد ب ط دهک کم ر اس  کرد که انحرای اس اندارد 

 

 بخش دوم ذ تحلی  یافته ها : 

ان راهبردهای یادگیری )ررور ذهنک ت ب ط دهک ت سانران  در این ربحث رابطه بین نمرات حاصل

گروههای  tآنرون دادن و نظارت بر درک رطلب( با رعدلهای آنرودنیها ان فریق همب  خک پیرسون و 

  دولهای رربوفه در صفحات بعدی آرده اس      بدس  آرد   ههمب

 ن راهبرد ررور ذهنک با پیشرف  تحصیلک رابطه و وددارد : به اولفرضی

 آنرون همب  خک رابطه بین راهبرد ررور کردن با پیشرف  تحصیل(2-1 دول)

نوع ضریب  

 همب  خک

 سطح رعناداری  ه  ریزان تعداد

 **222/2 رثب  142/2 72 پیرسون ررور کردن

 

لتذا،  است    r=  1/2و رقدار  5/2کو ک ر ان  (>P 224/2سطح رعناداری) ان آنجایک که دول فو  در 

دالیل کافک برای رد فرض صفر و ود دارد و رشخو ریشود بین راهبرد ررور کردن  ن یجه رک گیریم

ه  رابطه که رثب  اس  رتک  و پیشرف  تحصیلک ارتباط ر  قیم و ود دارد  بنابراین ، با تاکید بر  

 توان گف  راهبرد ررور کردن باعث افزایش پیشرف  تحصیلک رک شود 

 وم : بین راهبرد ب ط دهک با پیشرف  تحصیلک رابطه و ود دارد  دفرضیه 

 ب ط ذهنک با پیشرف  تحصیلک بررسک رابطه بین بکارگیری راهبرد (7-1 دول )

 رعناداری سطح  ه  ریزان تعدادنوع ضریب  

                                                 
**

 ستاره نشان دهنده معني دار شدن است. 
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 همب  خک

 **222/2 رثب  525/2 72 پیرسون ب ط ذهنک

 

ن یجه رک  ،اس 25/2کو ک ر ان  >P) 224/2)و سطح رعناداری  r=  5/2 ون در  دول فو  رقدار 

دالیل کافک برای رد فرض صفر و ود دارد و بین راهبرد ب ط دهک و پیشرف  تحصیلک ارتباط گیریم 

د بر  ه  رثب  رابطه رک توان رطرح کترد کته بتا است فاده ان     ر  قیم رالحظه رک شود   لذا با تاکی

  اهبرد ب ط دهک پیشرف  تحصیلک افزایش رک یابد 

 

 : بین راهبرد سانراندهک با پیشرف  تحصیلک رابطه و ود دارد    سومفرضیه 

 با پیشرف  تحصیلک ( بررسک رابطه بین راهبرد سانراندهک1-1 دول )

نوع ضریب  

 همب  خک

سطح   ه  زانری تعداد

 رعناداری

 **222/2 رثب  317/2 72 پیرسون سانراندهک

 

رتک  است  ن یجته    25/2و ک ران کت  >P 25/2سطح رعنتاداری و r= 3/2با تو ه به  دول فو  رقدار 

دار بتین راهبترد   گیریم فرض صفر رد شده و فرض پژوهشک تأیید رک شتود و رابطته رثبت  و رعنتک    

د دارد و کاربرد راهبرد ستانراندهک رنجتر بته افتزایش پیشترف       هک با پیشرف  تحصیلک و وسانراند

 تحصیلک ریشود 

 : بین راهبرد نظارت بر درک رطلب و پیشرف  تحصیلک رابطه و ود دارد   فرضیه  هارم

 

 با پیشرف  تحصیلک درک رطلب بررسک رابطه بین راهبرد نظارت  (5-1 دول )

 داریسطح رعنا  ه  ریزان تعدادنوع ضریب  

                                                 
**

 ستاره نشان دهنده معني دار شدن است. 
**

 .ستاره نشان دهنده معني دار شدن است 
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 همب  خک

نظارت بر درک 

 رطلب

 **222/2 رثب  171/2 72 پیرسون

 

و  >P 25/2 سطح رعناداریو  3/2 rهمانطور که در  دول فو  رشاهده رک شود  ون رقدار 

اس  ن یجه رک گیریم فرض صفر رد شده و فرض پژوهشک تأیید رک شود و یک  25/2کو ک ر ان 

پس رک ری بین راهبرد نظارت بر درک رطالب با پیشرف  تحصیلک و ود دارد   دارابطه رثب  و رعنک

 توان گف  با اس فاده ان راهبرد درک رطلب پیشرف  تحصیلک افزایش رک یابد 

راهبرد های یادگیری باعث  رف  تجصیلک رابطه و ود دارد فرضیه پنجم:بین راهبرد یادگیری و پیش

 همب  ه اس فاده شد  tرون آراری افزایش پیشرف  تحصیلک ریشود ان آن

 آنرایش و کن رل آراری دو گروهی شادو ها(1-1 دول )

دطای انحرای  انحرای  رعنایک تعداد ریانخین 

 ریانخین

  4پس آنرون/پیش آنرون گروه

 

 

  2پس آنرون/پیش آنرون گروه

 

22/41 

22/43 

 

77/47 

23/45 

45 

45 

 

45 

45 

743/7 

431/2 

 

251/7 

172/2 

151/2 

512/2 

 

372/2 

311/2 

 همب  خک دو گروه واب  ه( 3-1 دول )

 سطح رعناداری همب  خک تعداد 
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پس آنرون/پیش آنرون 

  4گروه

 

پس آنرون/پیش آنرون 

  2گروه

45 

 

45 

115/2- 

 

225/2 

213/2 

 

772/2 

 

(اس  ن یجه ریخیریم <P 25/2) (رشاهده رک کنیم  ون سطح رعناداری1-2همانطور که در  دول)

دو گروه نمرات اس قالل و ود دارد و بین راهبردهای یادگیری و پیشرف  تحصیلک این بین 

 (و ود دارد r =11/2همب  خک )

 

 در گروههای همب  ه Tآنرون  (1-1) دول

T 

   تفاوت های دو گروه

با فاصله افمینان 

 در تفاوت ها %75

تفاوت دو 

 گروه)همب  ه( 
انحرای 

 اس اندارد
 ریانخین

 

 پایین تر باالتر

577/2 

 

251/4- 

51/2- 

 

43/4- 

11/5- 

 

17/7- 

274/4 

 

237/4 

317/1 

 

455/1 

22/7- 

 

47/4- 

  4پس آنرون/پیش آنرون گروه

 

 

 2پس آنرون/پیش آنرون گروه

 

 

  فرضیه ششم:بکارگیری راهبردهای یادگیری باعث پیشرف  تحصیلک رک شود

 (7-1بقیه  دول)

 ح رعنا داری سطsig همان dfدر ات آنادی  
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پس آنرون/پیش آنرون 

  4گروه
 

 

پس آنرون/پیش آنرون 

 2گروه

27 

 

27 

224/2 

 

727/2 

 

(اس  ن یجه ریخیریم >P 25/2( رشاهده رک کنیم  ون سطح رعناداری)1-7همانطور که در  دول)

ه ارا در گروآنرایش تفاوت رعنک دار و ود داردگروه بین ریانخین نمرات پیش آنرون و پس آنرون 

لذا رک توان گف  کاربرد راهبردهای یادگیری باعث   ریانخین نمرات رعنک دار نبودکن رل ، تفاوت 

 پیشرف  تحصیلک رک شود 
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 بحث و بررسی نتایج

 اس     با تو ه به یاف ه های  پژوهشک در ارتباط با فرضیه های تحقیق روارد نیر قابل بحث و بررسک

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 گیریبحث و نتیجه
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رک  4هوشیشرف  تحصیلک در دانش آرونان تیزفرضیه اول : بکارگیری راهبردهای یادگیری باعث پ

تایید شده اس   یاف ه های این تحقیق با یاف ه های   P <25/2شود ن یجه آنرون پژوهشک با 

رقای ه اس راتژی های »( تح  عنوان 4735عبابای ) در پژوهشتحقیقات نیر تطبیق رک کند  

بین بکارگیری  رطرح شده اس  که « ادگیری دانش آرونان قوی و ضعیف دوره دبیرس انی

( رابطه رثب  و ود دارد و یادگیرندگان روفق ان 2روانشناد کاس راتژیهای یادگیری )شناد ک و 

 حداکثر اس فاده را رک برند    7رهارتهای شناد ک و فراشناد ک

ارشد دود تفاوت رعنک داری ان نظر شیوه های یادگیری  در پایان ناره کارشناسک (4731)ت کارکار

( و نیز همب  خک رثب  و رعنک داری بین  P <224/2) بین دو گروه ان دانشجویان قوی و ضعیف

 ه اس    کردرعدل دانشخاه با شیوه های یادگیری را گزارش 

شیوه های رطالعه و  اتبابانژاد قصاب نیز در پژوهش دود تفاوت بارن و آشکاری بین ریانخین نمر

  ( 4712اده ، نیادگیری دانش آرونان روفق و ناروفق گزارش کرده اس  )به نقل ان ررتضوی 

رقای ه راهبردهای رطالعه و »در پایان ناره کارشناسک ارشد دود تح  عنوان ( 4712)ت یوسفک 

زارش کرده اس  که گ« یادگیری دو گروه دانشجویان روفق و ناروفق علوم پایه و علوم ان انک تهران

 دانشجویان روفق در رقای ه با دانشجویان ناروفق ان لح ظ کاربرد راهبردها در سطح باالتری قرار دارند

 بین دانشجویان علوم پایه و علوم ان انک ان لحاظ راهبردهای رطالعه تفاوت رعناداری و ود ندارد    و

: بین ریانخین  د ن یجه گرف ه اس  که دو در پایان ناره کارشناسک ارشد (4712)تضوی نادهت رر

نمرات دانش آرونان دارای پیشرف  تحصیلک باال و پیشرف  تحصیلک پائین در دصوص اس فاده ان 

شیوه های هنخام رطالعه و ریزان بردورداری ان تمرکز حواس و ریزان اس فاده ان عادات غلط رطالعه 

    و ود داردتفاوت رعنا داری 

                                                 
1
- Bright Students 

2
 - Psycological 

3
 - Metacognitive & Cognitive Skills 
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نقش دانش فراشناد  در حل ر ائل ریاضک در دانش »تحقیقک با عنوان ( در 4737صمدی )ت 

اعالم کرد : آرونش دانش فراشناد ک ، رنجر به عملکرد به ر « آرونان کالس  هارم اس ان تهران

    رک شوددانش آرونان و ک ب نمرات به ر در ریاضک 

ک های فراشناد ک و حل ر اله در بررسک ارتباط بین توانای»( در تحقیقک با عنوان 4731پورنورون )ت 

نشان داد : بین توانایک « ساله تیزهوش رراکز آرونشک فرنانخان تهران 45و  42بین دانش آرونان 

 فراشناد ک باال و نمرات باال در حل ر ائل ریاضک رابطه و ود دارد   

گزاره ای و ایک تاثیر دانش فراشناد ک ، باننمرقای ه »( در رساله دود با عنوان 4735کریمک )ت 

« راهبردهای شناد ک بر عملکرد حل ر اله های کالرک ریاضک دانش آرونان روفق و ناروفق راهنمایک

عملکرد  ،نشان داد : دانش آرونان گروه آنرایشک که تح  آرونش دانش فراشناد ک قرار گرف ند

 کالرک ریاضک در رقای ه با گروه گواه ارائه دادند    ائلبه ری در حل ر 

بررسک نقش ا زای دانش فراشناد ک در حل ر اله و »( در رساله دود با عنوان 4735ساالری فر ) ت

ل حبه ن ایج حاکک ان تاثیر دانش فراشناد ک در « پیشرف  تحصیلک دانش آرونان پ ر سوم راهنمایک 

 ر اله و پیشرف  تحصیلک دانش آرونان دس  یاف    

سرع  دواندن و اس فاده ان راهبردهای  رطرح ریکند ، فبق ن ایج پژوهش دود( 4735) ریقاتکت 

( بیش ر بود ، لذا 2( ن ب  به اب دایک )گروه کن رل4رطالعه در دانش آرونان دبیرس انک )گروه آنرایشک

    رک نمایدآرونش راهبردهای دواندن رادر سطوح باالتر ان اب دایک توصیه 

در 1و غیر دال   7بین گروه دال  ود گزارش کرد کهبا اس فاده ان یاف ه پژوهش د( 4731بانرگان )ت 

 بلکه این تفاوت  ب ط دهک و سانران دهک تفاوت رعنک دار و ود نداش اس فاده ان راهبردهای تکرار ،

دانش آرونان دال   ،یعنک  دراهبرد ت نظارت بر درک رطلب ت دود را نشان داده بو تنها در اس فاده ان

 در دواندن و یادگیری اس فاده رک کنند    این روشان بیش ر ان شاگردان غیر دال  

                                                 
1
 - Eperimental Group 

2
 - Control Group 

3
 - Creative Group 

4
 - Uncreative Group 
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بین گروههای آرونش دو  انبه و رش رک با  ، در پژوهش دود رطرح رک کند( 4731ر ولک )ت 

گروههای گواه و بانآرونی اسنادی تفاوت رعناداری و ود دارد و روش آرونشک دو  انبه بر دواندن و 

 درک رطلب و سرع  یادگیری اثر دارد  

آرونش راهبردهای یادگیری در حافظه کودکان  در پژوهش دود عنوان رک کند،( 4731با عزت ) ت

   داردتاثیر رثب  دفیف عقب رانده 

سه روش آرونش راهبردهای یادگیری )آرونش دو  انبه ت  4بخشک( اثر4733قوام آبادی ) کابراهیمت 

7فراشناد ،دانش 2ر اله ه افکار( بر درک رطلب،حلتوضیح ر  قیم و  رد
تحصیلک و  1، دودپنداره 

 سرع  یادگیری دانش آرونان را بصورت رعنادار رالحظه کرد  

نقش آرونش راهبردهای فراشناد ک بر درک رطالب و » با عنواندود  پژوهش( در4733اوان یان ) ت

 ک در نشان داد که دانش آرونان ، بعد ان یادگیری راهبردهای فراشناد« سرع  یادگیری دانش آرونان

و اعالم کرد که  بین دانش فراشناد ک و درک رطلب و پیشرف  تحصیلک و  ه  نددرک نبان روفق 

 درک رطلب رابطه رثب  رعنک دار و ود دارد    ونیز بین پیشرف  تحصیلک 

تاثیر آرونش راهبردهای فراشناد ک پس د ام »با عنوان  پژوهش دود( در 4731لک ناده )ت 

(SQ1R، بر درک رطلب ) نشان داد که این روش « سرع  یادگیری و عملکرد دواندن دانش آرونان

 در عملکرد و سرع  یادگیری دانش آرونان تاثیر رثب  دارد  

تاثیر آرونش راهبردهای حافظه بر عملکرد کودکان با »( در پایان ناره دود با عنوان 4712تدین )ت 

هر یک ان گروه های آنرایش و کن رل در نمره ه بین نشان داد ک« اندن در تکالیف حافظهناتوانک دو

راهبردهای حافظه تفاوت رعنادار و ود دارد و این رعناداری  1ت پس آنرون5های تفاضل پیش آنرون 

 بین نمره های گروههای آنرایش و کن رل در دو آنرون تعمیم و نخهداری نیز دیده شد   

                                                 
1
 - Effectiveness 

2
- Problem Solving  

3
 - Knowledg Metacognition 

4
 - Self-Concept 

5
 - Pretest 

6
 - Pasttest 
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رونش راهبردهای یادگیری و ریزان به تاثیر آ»( در پژوهش دود با عنوان 4737عباس اول )ت 

ن یجه گرف  که « آرون سوم دبیرس ان ک رطلب و سرع  رطالعه پ ران دانشکارگیری آنها دردر

بودند در بکارگیری راهبردهای گروه آنرایشک که رورد آرونش راهبردهای یادگیری قرار گرف ه 

  ور رعناداری به ر عمل کردند   یادگیری ، درک رطالب و سرع  رطالعه ن ب  به گروه گواه به ف

( ، هم ن یجه گرف  :آرونش با راهبردهای فراشناد ک بصورت کار گروهک در رقای ه 4712انصاری )ت 

 با روش سخنرانک باعث پیشرف  تحصیلک به ری در شاگردان رک شود   

با بر درک تاثیر آرونش راهبرد فراشناد ک پس د»( در پایان ناره دود با عنوان 4737غالرک )ت 

توان   هر سه « رطلب و سرع  یادگیری و عملکرد دواندن دانش آرونان دد ر پایه سوم دبیرس ان

 ن یجه این تاثیر رثب  را تایید کند   

بررسک رابطه بین ا زای دانش فراشناد ک و درک رطلب »( در رساله دود با عنوان 4714یرنایک )ت ر

اعالم کرد که این رابطه رثب  و ود دارد ولک در پایه « اندر دانش آرون 4دواندن با دیدگاه تحولک

 پنجم اب دایک و سوم راهنمایک در اس فاده ان ر غیرهای شخو ت تکلیف ت راهبرد با هم ر فاوتند  

( در رساله دود ن یجه گرف  : ا زای دانش فراشناد ک با پیشرف  تحصیلک رابطه 4712) ریدحیت 

آرونش و  فرآیندان ان رهارتهای فراشناد ک و به کارگیری آنها در رثب  داش ه و افالع دانش آرون

یادگیری ، عملکرد تحصیلک آنها را بهبود رک بخشد همچنین ر غیر ت دانش شخصک درباره دود ت در 

 پیشرف  تحصیلک بیش رین سهم را داش ه اس    

ارونش روش دود  انش فراشناد  وتاثیر د»( در رساله دک ری دود تح  عنوان 4714صالحک )ت 

صری نظر ان نحوه  (4گرف  : رهم  سه ن یجه« خری هدای  شده بر عملکرد حل ر اله کودکانشسپر

 دانشکالرک کردن تفکر ، کودکان دارای دانش فراشناد ک بیش ر در حل ر اله به ر ان کودکان دارای 

 عمل کردند در حل ر اله به ر  فراشناد ک کم

                                                 
1
 - Transformational Approach 
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م دود پرسشخری هدای  شده بودند در حل ر اله به ر ان آنرودنیهای کودکانک که رلزم به انجا (2

کودکان دارای دانش فراشناد  نیاد به هنخام حل  (7یک صری یاکن رل عمل کردند  رلزم به دود گو

 ر اله رک توانند بهره بیش ری ان به کالم درآوردن افکار دود ببرند   

تدوین ابزار سنجش راهبردهای یادگیری و رطالعه » ( در رساله دک ری دود با عنوان 4714کررک )ت 

ت دانش آرونان قوی  4ن یجه گرف : « و تعیین رابطه این راهبردها با پیشرف  تحصیلک دانش آرونان

ت بین تمام  2بیش ان دانش آرونان ضعیف ان راهبردهای یادگیری و رطالعه اس فاده رک کنند   

 دارد   راهبردها با پیشرف  تحصیلک رابطه رثب 

پس آنرون و  آنرون و( پس ان ا رای یک فرح آنرایشک و اس فاده ان پیش 4717)4پاریس و اسکات ت 

آرونش راهبردهای فراشناد ک رشاهده کردند که دانش آرونان گروه آنرایشک ن ب  به گروه گواه در 

 دواندن و درک رطلب ن ایج  شمخیرتری بدس  آوردند   

( دررابطه با تاثیر آرونش راهبردهای یادگیری به دانش آرونان 4711) 2راونن ایج تحقیق پالینکار و ب

ضعیف دوره اول ر وسطه نشان داد که پس ان آرونش رهار تمام سطح یادگیری و هم ریزان ان قال 

 یادگیری در آنها افزایش یاف   

نهم و یاندهم دانش آرون کالس  11( در پژوهش دود با 4711دراین راس ا  ان وای  و ریچارد ) 

  ل ات آرونشک راهبردهای فراشناد ک را به رنظور بهبود عملکرد تحصیلک آنها رفید و روثر یاف ند  

( در دانشخاه ریشیخان در پژوهش روی دانشجویان و نیز داگالس هاتن و 4777آر )ت پین ریچ و پل

یجه رسیدند که ( در کالج رری رک در پژوهش روی دانش آرونان به همین ن 2222همکاران )

 اس فاده ان راهبردهای فراشناد ک رو ب روفقی  و پیشرف  تحصیلک فراگیران رک شود   

 فرضیه دوم : بین راهبرد ررور ذهنک با پیشرف  تحصیلک رابطه و ود دارد   

تایید شد و نشان داد راهبرد ررور ذهنک رابطه رثب  و رعنک  P < 25/2ن یجه آنرون فرضیه پژوهش 

( ، عباسک اول 4737پیشرف  تحصیلک دارد   یاف ه های این پژوهش با یاف ه های یوسفک لویه )دار با 

( ، 4711( ، لتور  و  تین)  4735( ، ریچارد و آگوس )4712( ، شقاقک )4712( ، رهر آبادی )4731)

                                                 
1
 - Pareace & Scott 

2
 - Palenkar & Brown 
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(، یوستفک  4731( ، کارکتار ) 4735( ، عبتا بتای )  4772( ، رنجتک و پرفینتک )  4717شارا ر و رایر )

( ، ستاالری  4735( ، کریمتک ) 4731( ، پورنتورون) 4737( ، صمدی )4712( ، ررتضوی ناده )4712)

( 4733( ، ارا آوان یان )4733( ، ابراهیمک قوام آبادی )4731( ، بانرگان)4735( ، ریقاتک )4735فرد)

 ( تطبیتق 4714( و کررتک ) 4712( ، حیدری )4714( ، ریرنایک )4737( ، غالرک )4731، لک ناده )

 رک کند   

 سوم : بین راهبرد ب ط دهک با پیشرف  تحصیلک رابطه و ود دارد    فرضیه

تایید شد و نشان داد بین راهبرد ب ط دهک و پیشرف   P < 25/2ن یجه آنرون فرضیه پژوهش با  

( 4731تحصیلک رابطه رثب  و رعنک داری و ود دارد ن یجه این تحقیق با یاف ه های تحقیقات لوین )

( ، رونن 4711( ، بلذا )4711( ، پرسلک و راریس )4715(، پن ریچ و دی گروث )4733 ون )اسون

( ، رارتین و پرسلک 4717( ، وین سوترلند )4717( ، رک دانیل و پرسلک)4717هک و همکاران )

 ( تطبیق رک کند   4774)

  هارم : بین راهبرد سانراندهک با پیشرف  تحصیلک رابطه و ود دارد    فرضیه

تایید شد و نشان دادبین راهبرد سانران دهک با پیشرف   P < 25/2ن یجه آنرون فرضیه پژوهشک 

تحصیلک رابطه رثب  و رعنک دار و ود دارد   ن یجه این پژوهش با یاف ه های تحقیقات اندرسون 

به  ( که4711( ، ویویل و بوسیلین )4711( ، کوک و رایر )4715( ، فالویل )4735( ، لوین )4735)

( نیز دریاف ه های 4735اثر بخش بودن راهبرد سانراندهک اشاره دارد تطبیق رک کند  عبابای )

پژوهشک دود نشان داد که دانش آرونان قوی به فور رعنا داری ن ب  به دانش آرونان ضعیف در 

 بکارگیری این اس راتژیها برتری داش ند    ون سانران دادن رطالب به فهمیدن به ر رطالب و

یادگیری سریع آنها رنجر رک شود   سانران دادن به کدگذاری به ر و کد گذاری به یادآوری سریع تر 

 رطالب کمک رک کند   

 پنجم : بین راهبرد نظارت بر درک رطالب و پیشرف  تحصیلک رابطه و ود دارد                   فرضیه

داد بین بکارگیری راهبرد نظارت بر درک تایید شد و نشان  P < 25/2ن یجه آنرون فرضیه پژوهش با 

و پیشرف  تحصیلک رابطه رثب  و رعنک داری و ود دارد که با ن ایج تحقیقات افرادی  ون کینورن و 
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( ، هودج و 4772( ، پاینه و رنینگ )4777(، رلوث )4711( ، پاریس و همکاران )4775وارس )

(  که همخک نشان 4731( ، عباسک اول )4731( ، ر ولک )4772( ، تیلور و فریه )4772همکاران )

دادند بکارگیری راهبرد نظارت بر درک رطلب باعث بهبود یادگیری و پیشرف  تحصیلک   رک شود ، 

 تطبیق رک کند  

 

 محدودیتهای پژوهش 

ت در نمونه ان خاب شده فقط دانش آرونان تیزهوش پایه اول شرک  داش ند بنابراین یاف ه های  4

 توان به دانش آرونان عادی و سایر رقافع تیز هوشک تعمیم داد   پژوهش را نمک

یاف ه های تحقیق قابل  ،بنابراین  ت این پژوهش فقط روی دانش آرونان رقطع دبیرس ان انجام شد 2

 تعمیم به دیخر رقافع تحصیلک نی     

 ران تعمیم داد   ت آنرودنیهای تحقیق همخک دد ر بودند و نمک توان ن ایج بدس  آرده را به پ  7

تحقیق را نمک توان ن یجه این  ،بنابراین  ت نمونه این تحقیق ان دانش آرونان شهر تهران ان خاب شد 1

 به دانش آرونان شهرهای دیخر تعمیم داد   

 

 پیشنهادهای پژوهش :

ش راهبردهای یادگیری بر دان کار پژوهش در ارتباط با تاثیر آرونشت به ر اس  در صورت رمکن  4

 آرونان عادی صورت گیرد   

ت پیشنهاد رک شود کار تحقیقک در روی دانش آرونان تیز هوش دیخر رقافع  تحصیلک صورت  2

 گیرد   

 صورت گیرد   د رک شود یک کار پژوهشک نیز بر روی دانش آرونان تیز هوش پ ر ت پیشنها 7

دانش راهبردهای یادگیری بر  ر بکارگیریت پیشنهاد رک شود کارهای پژوهشک در رابطه با تاثی 1

 آرونان در شهرس انهای دیخر صورت گیرد   
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 پیشنهادهای کاربردی :

ت النم اس  به والدین و رعلمان در نرینه راهبردهای یادگیری و تاثیر آن بر درک رطلب و رابطه آن  4

 با پیشرف  تحصیلک دانش آرونان آگاهیهای النم داده شود   

در رراکز تربی  رعلم برای آرونش راهبردهای یادگیری و رطالعه برای دبیران ، ت ایجاد واحد درسک  2

 تا آنان ب وانند دانش آرونان دود را با این شیوه آگاه سانند و این روشها را به آنان آرونشک دهند   

رعلمین رقافع رخ لف تحصیلک ، کالسهای آرونشک ین آرونش و پرورش رک توانند برای ت ر ئول 7

 ردهای شناد ک و فراشناد ک را فراحک کنند   راهب

ت ر ئولین ونارت آرونش و پرورش در صورت ارکان رک توانند باتحلیل رح وای ک ب درسک ،  1

راهبردهای شناد ک و فراشناد ک هر درس را به تفکیک ی عیین نمایند و ح ک به صورت دس ورالعمل 

 د   و راهنمای تدریس ک ب در اد یار رعلمین قرا ردهن

ت ر ئولین آرونش و پرورش رک توانند برناره های آرونشک راهبردهای شناد ک و فراشناد ک را به  5

تا دانش آرونان با اس فاده ان آنها توانایک دود  ،نبان ساده  بخشک ان تمرین ک ابهای درسک قرار دهند 

 را باال ببرد  

آرونشتک راهبردهتای شتناد ک و     ت ر تئولین آرتونش و پترورش رتک تواننتد در نرینته روشتهای         1

فراشناد ک کارگاههای آرونشک برگزار نمایند تا ریزان آگاهک رعلمین و سایر دس  اندرکاران آرونشک 

 رنافق کشور افزایش یابد  

 منابع فارسی

مبذذانی نظذذری و کاربردهذذای آموزشذذی نظریذذه     ( ،4733آقاناده،رحرم،احدیان،رحمتتد) -4

 نان ،تهران:ان شارات نوپردافراشناخت

نقش آموزش فراشناختی در درک مطلب و سرعت یذادگیری دانذش   ( ،4733آوان تیان،ارا)  -2

،پایان نارته کارشناستک ارشتد رشت ه      آموزان دختر مدارس دو زبانه مقطع راهنمایی شهر تهران

 کودکان اس ثنایک،دانشخاه عالره فبافبایک 
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ان پیشذرفت تحصذیلی و خذود    تاثیر راهبردهای فراشناختی بر میز( ،4712انصاری،رریم) -7

 17سال اول دبیرسذتان هذای منطقذه    کنترلی دانش آموزان دختر در درس زیست شناسی 

 ،پایان ناره کارشناسک ارشد رش ه برناره ریزی درسک،دانشخاه عالره فبافبایک تهران

اثربخشی سه روش آموزشذی راهبردهذای یذادگیری و    ( ،4733ابراهیمک قوام آبادی،صغری) -1

،دانش و جانبه،توضذذیح مسذذتقیم و چرخذذه افکذذار بذذر درک مطلب،حذذ  مسذذالهآمذذوزش د

فراشناختی خود پنداره تحصیلی و سرعت یادگیری در دانش آموزان دختر دوم راهنمذایی  

 رساله دک ری،دانشکده روانشناسک و علوم تربی ک،دانشتخاه عالرته   شهر تهران 11معدل پایین تر از 

 فبافبایک 

رابطه انگیزش تجصیلی و عادات مطالعه گروهذی از دانذش    بررسی،( 4732بحرانک،رحمود) -5

 دانشخاه شیران ،پایان ناره کارشناسک ارشد،رش ه روانشناسک تربی ک،آموزان متوسطه شیراز

ررکتز   2و4( ،ج 4731 پروین کتدیور،ر ر م) کاربرد روانشناسی در آموزش( ،4731بیلر،رابرت) -1

 نشر دانشخاهک 

تهران:روس ه فرهنخک هنری  چگونه حافظه خود را تا پنج برابر کنیم؟، (4737پارسایک،رلوک) -3

 پارسایک اصفهان 

تاثیر آموزش راهبردهای حافظه بر عملکرد کودکان با ناتوای خواندن ( ،4712تدین،سعیده) -1

 ،پایان ناره کارشناسک ارشد رشاوره کودکان اس ثنایک تهران،دانشخاه آناد ررکزی در تکالیف حافظه

بررسی آموزش بکارگیری راهبردهای یادگیری بذر خالقیذت   ( ،4712 ینک،فر  ال تادات) ح-7

طرح تحقیذق شذورای   پیشرفت تحصیلی دانس آموزان دوم دبیرستان نظام سالی واحذدی. 

 پژوهشی استان تهران.

پایتان نارته    لینقش اجزا دانش فراشذناخت در پیشذرفت تحصذی   ( ،4737،پروین)حیدری -42

 ،دانشخاه آناد تهران ررکزی روانشناسک تربی ک کارشناسک ارشد رش ه
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س فاده ل ابکلیدی قا ه انصمام گزیده ای ان تمرین های،بآموزش تندخوانی( ،4712داور،رهران) -44

 ن شارات حفیظ نش آرونان و دانشجویان تهران: ادا

ررسی نقش اجزای دانش فراشناختی در خ  مسذاله و  ب( ،4735ساالری فر،رحمد ح تین)  -42

 ،آموزش و پرورش تهران.9پسر سوم راهنمایی منطقه نش آموزان شرفت تحصیلی داپی

 ،تهران:ان شارات آگاه روشهای تحقیق در علوم رفتاری( ،4731سررد،نهره و همکاران) -47

(:ان شتارات  4732،تر مه فرهتاد رتاهر،تهران)  روان شناسی شناختی( ،4771سول و،رابرت،ال) -41

 رشد 

 ،تهران:نشر دوران روش های یادگیری و مطالعه( ،4731سیف،علک اکبر) -45

، ا  پنجم،تهران،نشتر  روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی( ،4737سیف،علک اکبر) -41

 دوران 

ویذرایش  ،روان شناسی پرورشی،روان شناسی یادگیری و آموزش( ،4712سیف،علک اکبر) -43

 ،تهران:نشر آگاه  پنچم

،تهران:نشر اصول روان سنجی یادگیری و آموزش،ویرایش پنجم( ،4733شریفک،  ن پاشا) -41

 آگاه 

 ،تهران:ان شارات اریر کبیر فرهنگ علوم رفتاری( ،4735شعاری نژاد،علک اکبر) -47

تاثیر آموزش مهارتها و راهبردهای یادگیری و مطالعه در یذادگیری  ( ،4712شقاقک،فرهاد) -22

 دانشخاه عالره فبافبایک ری روانشناسک تربی ک،رساله دک دانشجویان دانشگاه پیام نور،

تاثیر دانش فراشناختی و آموزش روش خود پرسشذگری هذدایت   ( ،4714صتالحک، واد)  -24

رستاله دک تری روانشناستک    نشده بر عملکرد ح  مساله کودکان:یذک رویکذرد فراینذد گذرا،    

 تربی ک،دانشخاه عالرع فبافبایک 
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وزش راهبردهای یادگیری و میزان بکذارگیری آنهذا در   تاثیر آم( ،4737عباسک اول،کریم) -22

،پایتان نارته کارشناستک ارشتد     دانش آموزان پسر دبیرستان مرنددرک مطلب و سرعت مطالعه 

 رش ه روانشناسک تربی ک،دانشخاه آناد تهران ررکزی 

مقایسه استراتژی های )راهبردهای( یادگیری دانش آموزان قذوی و  ( ،4735عبابای،نهره) -27

،پایان نارته کارشناستک ارشتد رشت ه برنارته ریتزی       تهران 11و4و2یف دوره دبیرستان مناطق ضع

  درسک،دانشخاه عالره فبافبایک 

(بذر درک  PQRSTتاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی پس خبذا) ( ،4737غالرک،آرنه) -21

مطلب،سرعت یادگیری و عملکذرد خوانذدن دانذش آمذوزان دختذر پایذه دوم دبیرسذتان        

 ،پایان ناره کارشناسک ارشد،رش ه روانشناسک تربی ک،دانشخاه عالره فبافبایک شیراز

 ( ،ان شارات رشد 4733،تهران:)رشد شناختی،ترجمه فرهاد ماهر( ،4711 ان ا )فالول، -25

مقایسه شیوه های مطالعه و یادگیری در دو گرئه از دانشجویان فوی ( ،4731کارکتار،علک)  -21

،پایتتان نارتته کارشناستتک ارشد،رشتت ه روانشناستتک زشذذکی یاسذذوجو ضذذعیف دانشذذگاه علذذوم پ

 تربی ک،دانشخاه عالره فبافبایک 

 ،تهران: ان شارات سم  روان شناسی تربیتی( ،4737کدیور،پروین) -23

 ،تهران: ان شارات رنشور ارید مجموعه مقاالت در روانشناسی( ،4737کدیور،پروین) -21

ر سنجش راهبردهای یادگیری و مطالعه و تعیین رابطه تدوین ابزا( ،4714کررک،ابوافضتل)  -27

،رستاله دک ری،روانشناستک   این راهبردها با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی تهران

 تربی ک،دانشخاه عالره فبافبایک 

،باننمتایک گتزاره ای و راهبردهتای    مقایسه تاثیر دانذش فراشذناختی  ( ،4735کریمک،فرهتاد)  -72

حل ر اله های کالرتک ریاضتک در دانتش آرتونان روفتق پ تر ستوم راهنمتایک          شناد ک بر عملکرد

 ،پایان ناره کارشناسک ارشد،دانشخاه تربی  رعلم 31-35سنقر،سال 
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روانشناسذذذی شذذذناختی بذذذرای  ،( 4733گالور، ان،ران ینتتتگ رویس،برودنینتتتگ،را ر)  -74

 ،تر مه،علینقک)کمال(درانی، تهران:ررکز پیش دانشخاهک معلمان

راهبردهای یادگیری و یادسپاری مهارت های ( ،4777ی آن،رفوت،لیندالیل،لئوناردو فتابو) رر -72

 ( ،نشر نک 4735تر مه علینقک)کمال(درانی،تهران:):مطالعه در طول برنامه درسی

مقایسه و بررسی استراتژی های مطالعه و یادگیری ( ،4712ررتضوی ناده،سید حشم  اله) -77

تحصیلی باال و پایین در مقطع متوسذطه اسذتان کهگیلویذه و     دانش آموزان دارای پیشرفت

 ،پایان ناره کارشناسک ارشد،رش ه برناره ریزی درسک،دانشخاه غالره فبافبایک بویراحمد

بررسی رابطه بین اجزای دانش فراشناختی و درک مطلب خواندن ( ،4714ریرنایک،فافمه) -71

، تهذران  9بتدایی و سوم راهنمایی منطقذه  با دیدگاهی تحولی در دانش آموزان پایه پنجم ا

 رساله کارشناسک ارشد دانشخاه تربی  رعلم 

،تهران: تا   «چگونه درس بخوانیم،چگونذه امتحذان بذدهیم   »( ،4731ریر عابدینک،احمتد)  -75

 ششم،نشر  کاره 

،تهران: تا  هف م،ررکتز ان شتارات  هتاد     آئین مطالعذه و یذادگیری  ( ،4731ررتضوی،نصرت) -71

 شهید بهش ک  دانشخاهک

مقایسه استفاده از راهبردهای شذناختی و فراشذناختی در بذین    ( ،4737واحدی،شتهرام)  -73

پایان ناره کارشناسک ارشد رش ه روانشناسک تربی ک دانشتخاه   دانشجویان ترک زبان و فارسی زبان

 عالره فبافبایک 

گیری)علی اکبذذر مقدمذذه ای بذذر نظریذذه هذذای یذذاد( ،4733هرگنهان،بک آر وال تتون ام ا ) -71

 ( 4773تهران:نشر دوران )تاریخ ان شار اثر به نبان اصلک،مترجم(،سیف

،تهران: تا  نهم،نشتر   اندازه گیری روانی تربیتی و فن تهیه تست( ،4731هورن،حیدر علک) -77

 پارسا 
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نظریذذه هذذای یادگیری)جلذذد اول()محمذذد تقذذی   ( ،4713هیلخارد،ای کک وبتتاور  ک ا ) -12

 ( 4735ان:ررکز نشر دانشخاهک)تاریخ ان شار اثر به نبان اصلک،تهربراهنی،مترجم(

مقایسذذه زاهبردهذذای مطالعذذه و یذذادگیری دانشذذجویان موفذذق و ( ،4712یوستتفک،نهرا) -14

،پایتان نارته کارسناستک ارشتد،     رشته علوم انسانی و علوم پایه دانشذگاه هذای تهذران   ،ناموفق

 دانشخاه عالره فبافبایک روانشناسک تربی ک،

تاثیر نگهداری راهبردهذای مذرور ذهنی)نگهدارنذده و بسذط     ( ،4731یوسفک لویه،رجید) -12

دهنذذده(و سذذازماندهی بذذر مشذذکالت حافظذذه کودکذذان عقذذب مانذذده ذهنذذی آمذذوزش   

 ،تهران:سانران آرونش و پرورش اس ثنایک:پژوهشکده کودکان اس ثنایک پذیر
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