
                                                                                      Iranian Quarterly of Education Strategiesراهبردهای آموزش      نامهفصل

 Vol. 3, No. 4, Winter 2011                                                                                                                          ۱۳۸۹ ستانزم، ۴شماره  ،۳دوره 

                                                                                                                                                      ۱۴۳Pages: 143-148-۱۴۸: صفحات

  

 .فرستاده شوند reza_mohtashami1979@yahoo.comها بايد به نشاني تمام درخواست. رضا محتشمي: نويسنده مسئول

 20/11/1389: پذيرش مقاله   22/8/1389: دريافت مقاله

 مروری

  

  نقش فراشناخت در فرآيند يادگيري

 
زينب صادقي  

۱
 MSc ،رضا محتشمي

*

 MD    
*

...ا مرکز تحقيقات طب و دين، دانشگاه علوم پزشکي بقيه
)عج(

  ، تهران، ايران
۱

رياست جمهوري، تهران، ايران نهاد ،معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
  

  

  چکيده

محققان و متخصصان تعليم و تربيت . عنوان مفهومي متداول در تعليم و تربيت با فرآيند يادگيري انکارناپذير است رابطه مفهوم فراشناخت، به: مقدمه

چگونه "هاي فراشناختي و يادگيري  هاي آموزشي بر آموزش نظامطور گسترده به نوع و سطح دانش مورد نياز فراگيران عالقمندند و اين مستلزم تاکيد  به

فراشناخت به استعداد درک و کنترل مطلب مورد يادگيري گفته . طور مستقل بينديشند يادگرفتن است تا فراگيران بتوانند در برخورد با مسايل گوناگون به

فراشناخت، نقشی . هاي يادگيري فراگيران را توسعه بخشد تواند مهارت و مي شود و نقش بسيار مهمي در بهبود و گسترش عملکردهاي شناختي دارد مي

عبارتي فراگير  به. آميزتر خواهد بود هاي شناختي فراگير باالتر باشد، فرآيند يادگيري موفقيت کند و هرچه توانايي آميز ايفا مي اساسي در يادگيري موفقيت

اش موفق نبود، از راهبردهاي جديد  د بگيرد که يادگيري خود را ارزيابي کند و اگر راهبردهاي يادگيريبايد در يادگيري خود نقش فعالي ايفا کند و يا

 .استفاده کند

توجهي دارد؛ لذا مدرسان بايد در آموزش اين  هاي فراشناختي به فراگيران، در افزايش يادگيري و يادداري دروس تاثير قابل آموزش مهارت: گيرينتيجه

   .فراگيران بکوشند تا از اين طريق آنان را به يادگيرندگان فعال مبدل سازندها به  مهارت

  فراشناخت، يادگيري، فراگير، مدرس :هاکليدواژه
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Abstract 

Introduction: The relationship of meta-cognition as a common concept in pedagogy, with the learning process 

is undeniable. Pedagogical researchers are highly interested in the type and level of learners' required 
knowledge. In order to enable learners to have an independent reflection in confronting with various problems, 

educational systems are obliged to emphasize on meta-cognitive learning and "learning how to learn". The 

capacity to gain cognition and control over the context to be learnt is known as meta-cognition and plays an 

important role in improvement and development of cognitive functions and can develop learning skills. Meta- 

cognition plays a significant role in successful learning, so that more powerful cognition skills of learners will 

lead to more success in learning. In other words, learner should play an active role in learning process and learn 

to evaluate his learning process and apply new styles of learning in case of any failure in former ones. 

Conclusion: Teaching learners the meta-cognitive skills plays a significant role in empowerment of students’ 

learning efficacy; therefore, teachers have to focus on this point in order to turn students into active learners.  
Keywords: Meta-cognition, Learning, Learner, Teacher 
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  مقدمه

فراشناخت با آگاهي از فرآيندهاي شناختي انسان و نيز يافتن 

ها همواره مورد توجه منظور تقويت و بهبود اين تواناييهايي به روش

محققان و متخصصان تعليم و تربيت . متخصصان تعليم و تربيت است

. مندندطور گسترده به نوع و سطح دانش مورد نياز فراگيران عالقهبه

کردن آن، شاخص يادگيري مطلوب دريافت منفعل اطالعات و حفظ

طور رود بهاکنون از فراگيران انتظار مي. مورد نياز در آينده نيست

اند بينديشند؛ روابط بين اند و يا خواندهانتقادي درباره آنچه شنيده

  ].۱[گيري درگير شوند بررسي کنند و در فرآيند تصميم ها را ايده

وي فراشناخت . مطرح شد فالولمفهوم فراشناخت نخستين بار توسط 

کند که موضوع آن گونه دانش يا کنش شناختي تعريف ميرا هر

. فراشناخت با شناخت تفاوت دارد. شناخت يا تنظيم شناخت است

قبيل تفکر، استدالل، شناخت بر کليه فرآيندهاي عالي ذهن از 

خالقيت، هوش و يا فرآيندهاي درگير در پردازش اطالعات از قبيل 

فرآيندهاي . يابدسازي و بازيابي اطالعات مشمول ميدقت، ذخيره

يادشده معطوف بر يک محتوي و موضوع بيروني است، در حالي که 

 فراشناخت به دانش فرد درباره کليه فرآيندهاي شناختي يادشده و نيز

شود کارگيري آنها جهت تحقق اهداف يادگيري اطالق مينحوه به

در فراشناخت تاكيد عمده بر آگاهي موجود انساني از نظام ]. ۲[

كند تا از نظام بر اين اساس يادگيرنده تالش مي. شناختي خود است

بردن موانع يادگيري را بكاهد، هاي ازميانشناختي خود آگاه شود، راه

ريزي كند و در همه مراحل تفكر، يادگيري را پي هاي بهينهشيوه

افراد داراي قدرت باالي فراشناختي . هاي خود را تنظيم نمايدفعاليت

كنند، راه حل انتخابي خود در فهم روابط بين واقعيات مساله دقت مي

تري نمايند، مسايل پيچيده را در قالب مراحل جزييرا بررسي مي

كردن از خود، جريان تفكرشان را كنترل لنمايند و با سئواتحليل مي

  ].۳[كنند مي

هاي مختلفي از تحقيقات گوناگوني درباره نقش فراشناخت در زمينه

در بيشتر اين تحقيقات مالحظه . جمله حل مساله صورت گرفته است

تر از سايرين هاي فراشناختي موفقشده است که افراد واجد فعاليت

شاهده کرد که رفتارهاي فراشناختي نقش م کايعنوان مثال به. هستند

هاي افراد در مهمي در حل مساله دارند و چنين نتيجه گرفت که تفاوت

هاي فراشناختي آنها نسبت داد و اين توان به تفاوتحل مساله را مي

ها کمتر به ميزان دانش پايه و يا حتي انتخاب راهبردهاي راه تفاوت

معتقد است براون انتقال يادگيري، در زمينه ]. ۴[شوند  حل مربوط مي

که چون دانش فراشناختي احتماال  مبناي يادگيري چگونه يادگرفتن 

است، پس کسب چنين دانشي يعني آگاهي از قواعد، راهبردها و 

طور کارآمدتر و شود که افراد بتوانند بهاهداف مساله باعث مي

ع و تکليف هاي شناختي خود با موضوتري به انطباق توانايي منعطف

راهبردهاي شناختي به هرگونه رفتار، انديشه يا ]. ۵[جديد بپردازند 

شود که او در ضمن يادگيري از آنها استفاده عمل يادگيرنده گفته مي

سازي دهي و ذخيرهکند و هدف آن کمک به فراگيري، سازمانمي

برداري از آنها در آينده است ها و نيز سهولت بهرهها و مهارتدانش

]۶.[  

هاي منظور بررسي نقش مهارتبا توجه به آنچه گفته شد، اين مقاله به

شناختي در فرآيند يادگيري تدوين شده است که در اين راستا ابتدا به 

آورنده فراشناخت وجودمفهوم فراشناخت، عناصر فراشناخت، عوامل به

و ضرورت آموزش اين مهارت پرداخته و در ادامه به الگوهاي آموزشي 

مبتني بر فراشناخت، نقش مهارت فراشناخت در فرآيند يادگيري و 

  .پردازدهمچنين به نقش فراشناخت در ارتباط با مدرس و فراگير مي

  

  تعريف فراشناخت

رسد، نظر ميبرانگيز و دشوار بهاگرچه تعريف جامع از فراشناخت، چالش

به  اما عموم محققان در اين نکته اتفاق نظر دارند که فراشناخت

تر، طور دقيقبه. شودشناختن شناخت يا دانستن درباره دانستن گفته مي

 فالول]. ۷[فراشناخت، دانش فرد درباره چگونگي يادگيري خود است 

عنوان آگاهي از شناخت و فرآيندهاي شناختي و فراشناخت را به

، از فولکدول]. ۲[کنترل، تنظيم و بازبيني فعاالنه شناخت تعريف کرد 

نظريه پردازش اطالعات، فراشناخت را فرآيندهاي کنترل اجرايي ديد 

دهي و دستکاري اطالعات از قبيل توجه، مرور و تمرين، سازمان

  ].۸[داند  مي

اصطالح فراشناخت، دانش فرد درباره فرآيندهاي شناختي خود و 

. چگونگي استفاده بهينه از آنها براي رسيدن به اهداف يادگيري است

گر فراشناخت، دانش يا آگاهي فرد از نظام شناختي خود به عبارت دي

، فراشناخت را وسيله دستکاري و شيماموراو  متکالفه]. ۹[است 

  ].۱۰[داند بخشي فرآيندهاي شناختي مي نظم

ها يا فرآيندهاي فراشناخت را به دو صورت آگاهي فرد از فعاليت براون

فرآيندهاي شناختي کاررونده براي تنظيم هاي بهشناختي خود و روش

  ].۱۱[کند بيان مي

  

  عناصر فراشناخت

فرآيندهاي فراشناختي داراي دو عنصر مستقل، اما مرتبط با يکديگرند؛ 

دانش ]. ۱۲[يکي دانش فراشناختي و ديگري تجربه فراشناختي 

. شودها نسبت به ذهن و عملکرد آن مربوط ميفراشناختي به دانش

فرد درباره خود، تکليف و راهبرد  دانش فراشناختي مشتمل بر دانش

ها و آيد که فرد از تواناييدست ميدانش فراشناختي وقتي به. شودمي

براي مثال از نظر رئوس، . هاي شناختي خود آگاه شودنيز ناتوانايي

اي که بايد فردي که از ضعف حافظه خود آگاه است، کارهاي روزانه

اين . ع مناسب به آنها بپردازدکند تا در موقانجام دهد را يادداشت مي

آگاهي فرد از ضعف حافظه خود، نوعي دانش فراشناختي است که به او 

دهد تا اقدام مناسبي براي جبران ناتواني خود انجام دهد اخطار مي

]۱۳ .[  

شود به آنچه فرد درباره خود يا طور کل دانش فراشناختي مربوط ميبه

فراشناختي به آن دسته از  و تجارب] ۱۴[داند  درباره شناخت مي
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شود که به اقدام شناختي مربوط تجارب شناختي و عاطفي گفته مي

هاي فراشناختي ممکن است آگاهانه و قابل بيان و يا تجربه. شوندمي

هاي افراد، کمتر از فعاليت. کمتر آگاهانه و کمتر قابل بيان باشد

فعاليت  که در جريان يکخودگردان خود اطالع دارند، مگر اين

شناختي مثل خواندن به مشکلي مثل ابهام در کلمه يا اشکال در جمله 

دهد که در اينجاست که فراشناخت به آنان هشدار مي. برخورد کنند

تجارب فراشناختي . اي بيانديشندمشکل دارند و بايد براي حل آن چاره

کند تا دريابد در کجاي يک عمل شناختي است؟ به فرد کمک مي

شرفت کرده است؟ چه مشکلي در جهت رسيدن به هدف دارد؟ چقدر پي

درباره دانش فراشناختي به سه مولفه اطالع فرد از نظام  فالول]. ۱۵[

شناختي خود، اطالع فرد از تکليف و اطالع فرد از راهبردها اشاره کرده 

  .است

اين مولفه به دانش فرد اشاره  :اطالع فرد از نظام شناختي خود

دارد در مورد آنچه بايد درباره يادگيري و پردازش اطالعات بداند و 

هاي حافظه، مراحل حافظه و ظرفيت آنها، شامل اطالعاتي مثل توانايي

اطالع از . کننده استنحوه بررسي مطالب و فرآيندهاي کنترل

تواند به فرد در مي هاهاي حافظه و برآورد درست اين توانايي توانايي

اکتساب، نگهداري و استفاده درست از آنچه يادگرفته است، کمک کند 

]۱۶.[  

شامل دانش درباره ماهيت، نوع، کيفيت و  :اطالع فرد از تکليف

از آنجا که . چگونگي تکليفي است که قرار است فرد با آن درگير شود

روع کاربر عدم کارآيي حافظه، بيش از هر چيز به فقدان توجه در ش

اگر مطالب در ابتداي پردازش با دقت انتخاب نشده باشد، . شودمي

منظور پردازش صحيح به. يادآوري آن نيز با اختالل مواجه خواهد شد

هاي خود در آن زمينه آگاهي اطالعات، يادگيرنده بايد بتواند از توانايي

  ].۱۷[پيدا کند 

از راهبردهاي شناختي  اين مولفه به آگاهي :اطالع فرد از راهبردها

وقت و کجا، از چه که فرد بداند چهو فراشناختي اشاره دارد و اين

اطالع از راهبردهايي که در مراحل . تواند استفاده کندراهبردي مي

دهي، سازمان(رود، کار ميگوناگون نگهداري و بازيابي اطالعات به

يادآوري موثر  تواند در امر اکتساب ومي) مرور ذهني، تمرکز و غيره

  ].۱۸[باشد 

راهبردهاي فراشناختي را در دو جنبه دانش و کنترل  وينوگرادو  پاريس

دانش و کنترل خود، شامل . دهندخود و دانش و کنترل فرآيند قرار مي

دانش و کنترل فرآيند شامل دو . سه بخش تعهد، نگرش و دقت است

اجرايي رفتار عنصر اساسي انواع دانش موثر در فراشناخت و کنترل 

انواع دانش موثر شامل دانش خبري، دانش فرآيندي و دانش . است

ريزي و سنجي، طرحکنترل اجرايي شامل ارزش. شرطي است

فراشناخت داراي عناصر مختلفي است که ]. ۱۹[بخشي است  نظم

نقش مهمي در بهبود کنترل فرآيندهاي شناختي دارند و اين عناصر در 

  .شوند عملکرد شناختي بهبود يابديگر باعث ميتعامل و ترکيب با يکد

  

  وجودآورنده فراشناختعوامل به

هاي فرهنگي، ساخت ، معتقدند كه سه عامل يادگيريمشمنو  اسكرا

هاي فراشناختي گذاري نظريهفردي و تعامل همگنان در ايجاد و پايه

شدن فرهنگ از هاي فراشناختي از درونينظريه. فرد دخالت دارند

مفاهيم مشترك اجتماعي از . شونديادگيري اجتماعي، ساخته مي طريق

طريق تجربه غيررسمي و آموزش رسمي به فراگيران انتقال داده 

بارزترين نوع يادگيري فرهنگي، آموزش مستقيم طرز استفاده . شوند مي

ها به فراگيران سازي اين مهارتهاي فراشناختي و هماهنگاز مهارت

اي كه هدف آن افزايش دانش فراشناختي شرطي، مانند برنامه. است

هاي عالوه بر يادگيري. فرآيندي و خبري در مورد خواندن باشد

فرهنگي كه تحت تاثير آموزش و پرورش رسمي و غيررسمي است، 

كنند تا هاي شخصي را بنا ميخود افراد نيز ساختارها يا سازمان

انش فراشناختي خود ها و راهبردهاي شناختي خود را توسعه و دمهارت

اي وجود آورند تا يادگيرندهرا منظم كنند و نيز بتوانند شرايطي را به

دهي تعامل همگنان شامل فرآيندي داراي سازمان. راهبردي شوند

اين . اجتماعي است كه از انتقال فرهنگي و سازمان فردي متمايز است

اعث افزايش افراد داراي سطح مشابه شناخت هستند كه تعامل با آنان ب

  ].۱۴[شود عملكرد فرد در تكاليف شناختي مي

  

  ضرورت آموزش مهارت فراشناخت

هدف اساسي آموزش فراشناختي، خودکنترلي و خودآموزي است تا 

فراگيران يادگيرندگان مستقلي شوند که بتوانند فرآيندهاي شناختي و 

شده خود، هدايت، نظارت و شان را در جهت اهداف تعيينيادگيري

بسيار از مشکالت يادگيري و انتقال يادگيري ناشي ]. ۲۰[اصالح کنند 

ها و مهارت. ها و راهبردهاي فراشناختي استاز فقدان مهارت

راهبردهاي يادشده به فرد امکان انتخاب، کنترل، نظارت، مديريت و 

بنابراين الزم است . دهددر نتيجه بهبود فرآيندهاي شناختي را مي

دهي، نظارت بر خود، هايي از قبيل نظامنه مهارتفراگيران در زمي

ريزي و تعيين هدف، آموزش الزم را ببينند تا بر راهبردهاي برنامه

هاي جديد ايجاد مسلط شوند و پايه يادگيري شناختي تصميم يافته

در غير اين صورت حل تکاليف جديد که قبال  با آن مواجه . شود

زش چنين راهبردهايي يعني آمو. اند، برايشان مشکل است نشده

آموزش ]. ۲۱[آموزش فراشناختي از آموزش شناختي متمايز است 

شناختي مستلزم آموزش راهبردهاي ويژه تکاليف است، در صورتي که 

آموزش فراشناختي بر آموزش فنون نظارت، ارزيابي و نحوه استفاده از 

آموزش  براي شناخت اين دو نوع]. ۲۲[راهبردهاي شناختي تاکيد دارد 

آموزش انفعالي . شودبه تفاوت آموزش فعال و انفعالي اشاره مي

شود که هاي شناختي مطرح ميعنوان رويکردي در آموزش مهارت به

با اين آموزش فراگيران از اهميت و . گيردروي محتوا انجام مي

کارآمدي راهبردهاي مورد استفاده خود اطالعي ندارند و بر کارکرد آنها 

شود که عنوان مثال به فراگير آموزش داده ميبه. کندنظارت نمي
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که اين کشي زير مطالب را انجام دهد، بدون ايننويسي و يا خطحاشيه

کنند که هاي پژوهشي مشخص مييافته]. ۲۱[کار را به او بگويند 

شده منجر هايي به نگهداري و تعميم راهبردهاي آموختهچنين روش

اشناختي، رويکرد فعاالنه به آموزش است که آموزش فر]. ۲۳[شود نمي

طي آن به اهميت و موقعيت کاربرد راهبردها و فرآيندهاي شناختي 

داند که بايد زير نکات مهم را خط بکشد و فراگير مي. شودپرداخته مي

اين کار براي او چه نفعي خواهد داشت و با اين کار  بازده يادگيري او 

ها نوع آموزش هدايت و نظارت بر فعاليتدر اين . افزايش خواهد يافت

  ].۲۱[شود و فرآيندهاي شناختي آموزش داده مي

عنوان هدف نهايي آموزش تلقي شود، در هر حال فراشناخت نبايد به

عنوان فرصتي براي مجهزکردن فراگيران به دانش و بلکه بايد به

گرفت، منظور اداره يادگيري خود آنها در نظر هاي الزم بهمهارت

  ].۲۴[که آنها را در تکاليف آينده ماهر و کنجکاو بار آورد طوري به

  

  الگوهاي آموزشي مبتني بر فراشناخت

، براونو  پالينسكاراين روش توسط . روش اول آموزش متقابل است

در اين . جهت بهبود فرآيند خواندن و درك مطلب ابداع شده است

دادن و كردن، توضيحكردن، خالصهروش از چهار راهبرد سئوال

بيني حوادث آينده جهت بهبود ساختن نكات پيچيده و پيشروشن

صورت گروهي روش آموزش متقابل به. شودفرآيند آموزش استفاده مي

در اين روش، مدرس و دو تا چهار فراگير، يك گروه . شوداجرا مي

هاي گروه به اين صورت انجام فعاليت. دهنديادگيري را تشكيل مي

صدا براي گيرد كه نخست مدرس و فراگير قسمتي از متني را بيمي

كردن، كردن، سئوالبعد فراگير راهبردهاي خالصه. خوانندخود مي

كردن را درباره متني كه خوانده است پياده بينيدادن و پيشتوضيح

سپس مدرس و فراگيران قسمتي ديگر از موضوع را مطالعه . كندمي

اين . كنديكي از فراگيران نقش مدرس را ايفا ميبار كنند و اينمي

احتمال دارد كه فراگيران . يابدجريان تا جايي كه الزم باشد ادامه مي

در . خوبي از راهبردهاي مورد نظر استفاده كننددر ابتداي كار نتوانند به

هاي الزم اين شرايط، نقش مدرس ارايه سرنخ، راهنمايي و تشويق

  ].۲۱[است 

، ابداع شده و مانرواين روش توسط . پرسش متقابل است روش ديگر

خواندن جمله به نوبت توسط (مشتمل بر بيان هدف توسط مدرس 

كردن مدرس و فراگيران از يکديگر، ، سئوال)مدرس و فراگير

 طور كامل، استداللشده بهدادن به همه سئواالت مطرح جواب

مراجعه به اطالعات  شده توسط مدرس و فراگيران باهاي ارايه پاسخ

اگر فراگيران (متن، تشويق فراگيران به پرسيدن سئواالت سطح باال 

گويد سئوال خوبي است، بايد هاي سطح باال بپرسند، مدرس ميسئوال

ها در سطح پائين اگر سئوال. دادن به آن فكر كنمپيش از جواب

ح باال، هاي سطدهد و با پرسيدن سئوالهستند، صرفا  به آنها جواب مي

و تداوم اين شيوه خواندن تا ) كندفراگيران را به اين كار تشويق مي

، چهار فن مورگانو  وارگر، مونتانگيو]. ۸[جايي كه الزم باشد، است 

مهم آموزشي سنجش حل مساله، آموزش صريح فرآيندها و 

راهبردهاي حل مساله، الگوسازي فرآيند، بازخورد به عملكرد را در 

  .كننداشناختي مطرح ميهاي فرمهارت

تعيين سطح دانش راهبردي فراگيران و ميزان استفاده آنها از اين 

دانستن پايه دانش، سطح مهارت، سبك . راهبردها داراي اهميت است

يادگيري و پردازش اطالعات، فعاليت راهبردي و انگيزش فراگيران 

. كندبراي يادگيري به مدرسان در ارايه آموزش موثر و كافي كمك مي

آموزش صريح فرآيندها و راهبردهاي حل مساله مستلزم بازخوردهاي 

فوري و اصالحي به عملكرد يادگيرنده، ارايه تقويت مثبت، يادگيري 

صورت متن در اين روش، هر درس به. زياد و در حد تسلط است

آيد تا يادگيري درس آسان شود و نسبت به وجود اي درمينمايشنامه

ي و راهبردهاي خودتنظيمي در يادگيري فراگيران فرآيندهاي شناخت

طور فعال از طريق در اين روش فراگيران به. اطمينان حاصل شود

شان روي بحث اوليه درباره اهميت حل مساله، عملكرد فردي

كنند، آزمون و اهداف عملكرد كه براي خودشان طراحي مي پيش

عبارت از تفكر  فراينالگوسازي . كنندفعاالنه در يادگيري شركت مي

اين راهبرد آموزشي بر . بلند در حين انجام فعاليت شناختي است

كند و فرصتي براي فراگيران در يادگيري از طريق تقليد تاكيد مي

مدرس . آوردكردن و شنيدن چگونگي حل مساله فراهم ميمشاهده

دهد كه چگونه هرچه را كه در عنوان الگو به فراگيران نشان ميبه

اين راهبرد . دهند، بازگو كنندكنند و انجام ميين حل مساله فكر ميح

مدرس بايد . هاي خودتنظيمي فراگيران خواهد شدباعث رشد مهارت

كه چگونه، چه وقت و تا چه منظور نظارت بر عملكرد فراگيران و اينبه

از اين طريق فراگيران . ميزان پيشرفت دارند، بازخورد داده شوند

شوند تا در همه مراحل و راهبردهاي حل مساله فعال تشويق مي

ميل به مشاركت و تشويق آنها خصوص شناسايي فراگيران بيباشند، به

فراگيران بايد بدانند كه دقيقا  . با دادن بازخوردهاي مناسب اهميت دارد

گيرد تا بتوانند آن را هايي مورد تشويق قرار ميچه رفتارها و پاسخ

دهد كه آنها در حل مساله كردن فراگيران نشان مييقتشو. تكرار كنند

شوند كه اين خود باعث تر نيز ميموفق هستند و به مرور موفق

هاي توانند يادگيري خود را به حوزهنفس در آنان شده و مياعتمادبه

  ].۲۵[ديگر تعميم دهند 

  

  نقش مهارت فراشناخت در فرآيند يادگيري

دهي، تکرار و مرور ذهني و بسط سازمان منظور از راهبردهاي شناختي،

فراشناخت به معني آگاهي از . يا ايجاد ارتباط بين مطالب است

همچنان که راهبردهاي . يادگيري خويشتن و نظارت بر آن است

اند، راهبردهاي فراشناختي، تدابيري براي شناختي، راهبردهاي يادگيري

راهبردهاي عمده . دنظارت بر راهبردهاي شناختي و هدايت آنها هستن

دهي ريزي، نظارت و نظمتوان در سه دسته برنامهفراشناختي را مي

آميز ايفا فراشناخت نقش اساسي را در يادگيري موفقيت]. ۲۶[قرار داد 

هاي موثر منظور بررسي فعاليت فراشناختي و تعيين مولفهبه. کندمي
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]. ۱۶[است آميز داراي اهميت فراشناخت، مطالعه يادگيري موفقيت

آموزاني که براي يادگيري و شايستگي انگيزه دروني نيرومندي دانش

دهي دارند، از فرآيندهاي شناختي پيچيده، مانند بسط يا سازمان

  ].۲۸، ۲۷، ۲۶[کنند استفاده مي

هاي فراشناختي در يادگيري موثر در ها و مهارتنقش مهم مولفه

]. ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹[ست مطالعات متعدد به صراحت نشان داده شده ا

آموزان پايه هفتم براساس پژوهشي که روي دانش ديگروتو  پينيتريچ

اند به اين نتيجه رسيدند که در دروس علوم و زبان انگليسي داشته

. آموزان رابطه مثبت داردفراشناخت با عملکرد يادگيري دانش

ان دهند که مينشان مي  زيمرمنو  استرنبرگ، برانسوردهاي  پژوهش

خودآگاهي شناختي و يادگيري ارتباط مثبت وجود دارد و خودآگاهي 

بسياري از فراگيراني که مشکل ]. ۳۳[شناختي الزمه يادگيري است 

دانند، در حالي که مشکل واقعي يادگيري را برآمده از ناتواني خود مي

خودگرداني در ]. ۱۱[آنها چگونگي کاربرد راهبردهاي يادگيري است 

ملي مهم در پيشرفت تحصيلي است و فراگيران خودگردان يادگيري عا

. کنندريزي و ارزيابي مييابي به آنها برنامهبا تعيين اهدافي، براي دست

گيرند، در تحصيل کار ميآنهايي که راهبردهاي خودگرداني را بيشتر به

کند تا آموز را وادار ميخودگرداني دانش. کنندخود بيشتر پيشرفت مي

فراشناختي، انگيزشي و رفتاري در اداره تفکر و يادگيري خود طور به

  ].۳۴[فعال باشد و کنترل يادگيري را در دست بگيرد 

  

  نقش فراشناخت در ارتباط با مدرس و فراگير

براي . کندفراشناخت در فرآيند يادگيري نقش محوري را ايفا مي

فراگيران مدرس و فراگير تکيه بر فراشناخت به اين معناست که 

شدن از تفکر خود در حين خواندن، توانند يادگيري خود را به آگاه مي

سادگي اين توانند بهنوشتن و حل مساله ارتقا دهند و مدرسان مي

ساختن فراگيران از راهبردهاي حل مساله موثر و آگاهي را با مطلع

هاي انگيزشي و شناختي تفکر ارتقا بخشند کردن درباره ويژگيبحث

نگري و تمرين منظم، تعهد، توانند از طريق درونفراگيران مي]. ۲۴[

را ) عناصر فراشناختي(نگرش مثبت و فردي نسبت به يادگيري و دقت 

  ]. ۱۹[دست آورند به

در اين فرآيند اول از همه مسئوليت نظارت بر يادگيري از مدرسان به 

اطفه و که خود ادراکي، عشود و دوم اينخود فراگيران منتقل مي

بدين طريق . شودانگيزش مثبت در ميان فراگيران تقويت مي

هاي شخصي فرد را نسبت به تفکرات خود ايجاد فراشناخت بينش

عالوه بر اين مدرس براي . دهدکند و يادگيري مستقل را رشد مي مي

ها و تواند فعاليتکند که ميفراگيران در نقش الگويي عمل مي

نظارت و هدايت کند و مانند فراگيران  اش رافرآيندهاي ياددهي

ريزي و شناخت سريع مدرس مقدار زيادي از وقت خود را صرف برنامه

الگوهاي مرتبط با محتوا و آموزش کالسي، مشارکت در حل مسايل، 

کند و زماني که فراگيران به نظارت بر فرآيند يادگيري و آموزش مي

تالش براي نيل به سوي رسند، مدرس راهبردها را بهاهداف نمي

اي خود و در عمل اهداف شناختي و فراشناختي در زندگي حرفه

  ].۲۴[دهد تدريس تغيير مي

  

  گيرينتيجه

اگر هدف تعليم و تربيت پرورش فراگيراني باشد که بتوانند مسئوليت 

يادگيري خويش را به عهده بگيرند، پس ابتدا الزم است که اين 

از داليل مهم عدم آموزش . ويژگي در مدرسان پرورش يابد

هاي فراشناختي در کالس و عدم تاکيد بر راهبردهاي  مهارت

فراشناختي آن است که مدرسان براي اين راهبردها ارزش قايل 

مدرسان بايد با كاهش كنترل . نيستند، يا درباره آنها آگاهي ندارند

ند ها هموار نمايگونه آموزشمحوري زمينه را براي اينبيروني و معلم

بر اين اساس . بنابراين اين نگرش بايد در مدرسان تغيير يابد]. ۳۵[

هاي يادگيرندگان، به جاي تمرکز بر حجم يادگيريمدرسان بايد به

هاي هاي يادگيري و افزايش استقالل يادگيري و مهارتروش

يادگيرندگان از طريق آموزش . فراگيران در يادگرفتن توجه کنند

هاي يادگيري خود را توسعه دهند و وانند مهارتتمهارت فراشناخت مي

به کسب دانش مبادرت ورزند و از اين طريق به يادگيرندگان فعال 
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