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تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری 
  متون درسی مختلف

  
  
  

  

هدف پژوهش حاضر بررسـي تـأثير آمـوزش راهبردهـاي شـناختي و فراشـناختي بـر                   :هدف
افزايش يادگيري و يادداري سه نوع درس مطالعات اجتماعي، فيزيك و زبان انگليـسي سـال اول     

هـاي كنتـرل نـابرابر        يافتـة گـروه    تجربـي و طـرح گـسترش        از روش نيمـه    :روش .متوسطه بود 
وسيله معلمانشان  دبيرستان بودند كه بهاول آموز پسر سال    دانش ٢٧٠ها    آزمودني  . استفاده شد 

در مجمـوع شـش گـروه    (و در قالب دو گروه آزمايشي و يك گروه كنترل در هـر درس               انتخاب
   جلـسه بـه گـروه      ١٠طـي   .  صورت تـصادفي نامگـذاري شـدند       به) آزمايشي و سه گروه كنترل    

آزمايشي اول راهبردهاي شناختي و به گروه آزمايـشي دوم راهبردهـاي فراشـناختي آمـوزش             
هـا و     آزمـون  هـا، پـس     آزمـون  گروه كنترل در زمينه مشاهدات مربوط به اجـراي پـيش          . داده شد 
اثرمنـدي آمـوزش    . گرديـد  مقايـسه    با دو گروه آزمايـشي    ) پس از يك ماه   (هاي نگهداري     آزمون

هـا بنـا بـه        طور جداگانه براي متون آسان و دشـوار درس         راهبردهاي شناختي و فراشناختي به    
 آموزش راهبردهاي شناختي و فراشـناختي تقريبـاً در          :ها  یافته .تشخيص معلمان بررسي شد   

يلي يادگيرندگان و موجب افزايش عملكرد تحصمؤثر بود تمام موارد بر درس مطالعات اجتماعي 
اهبردهـاي شـناختي در درس      رآمـوزش   . هم در افزايش يادگيري و هم در افزايش يادداري شد         
 آمـوزش ايـن راهبردهـا در درس زبـان           .فيزيك از آموزش راهبردهاي فراشناختي مؤثرتر بـود       

 آموزش راهبردهاي شـناختي و فراشـناختي        :گیری  نتیجه. نداشتانگليسي تأثير قابل توجهي     
 تـأثير قابـل تـوجهي دارد و لـذا           هـا   درس افزايش ميزان يادگيري و يـادداري        دردگيرندگان  به يا 

  .معلمان بايد در آموزش اين راهبردها به يادگيرندگان به ويژه افراد ضعيف، بكوشند
  

هـاي مطالعــه،   راهبردهـاي يـادگيري، راهبردهــاي شـناختي، راهبردهـاي فراشـناختي، روش     : هـا  كليـد واژه 
  دداري يا،يادگيري

  

  1بهرام ملکی
  مرکز تربیت معلم شهید مدرس

  
  
  
  
  
  
  
  

  1مقدمه
شـد توانـایی یـادگیری هـر فـرد            بر خالف گذشته که تصور می     

تابعی از میزان هوش و استعدادهای اوست، در چند سـال اخیـر ایـن               
نظریه در میان روانـشناسان قـوت گرفتـه اسـت کـه بـا وجـود نقـش               

عداد در یـادگیری، عوامــل  کننـده عوامــل ذاتـی هـوش و اســت    تعیـین 
یکی از ایـن    . شوند  غیرذاتی دیگری نیز در این رابطه مهم قلمداد می        

_____________________________________________ 
  .سنندج، خیابان طالقانی، میدان سهروردی، مرکز تربیت معلم شهید مدرس:  نشانی تماس- 1

E-mail: bahram.maleki@Gmail.com 

راهبردهـای  «تـر   و یا به اصـطالح فنـی   » 2راهبردهای یادگیری «موارد  
است که در چند سال اخیر شـاهد پیـشرفت          » 3شناختی و فراشناختی  

 بـه  بنـا . ایـم    روانـشناسی تربیتـی در کـشف ایـن راهبردهـا بـوده             زیاد
تعریـف، راهبردهــای شــناختی بــه هرگونـه رفتــار، اندیــشه یــا عمــل   

در ضمن یادگیری مورد استفاده قرار      او  شود که     یادگیرنده گفته می  
سـازی    دهد و هدف آن کمک به فراگیری، سازماندهی و ذخیره           می

بـرداری از آنهـا در آینـده          ها و نیـز سـهولت بهـره          مهارت  و ها  دانش

_____________________________________________ 
2- learning strategies 
3- cognitive and metacognitive strategies 
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اصطالح فراشناخت به دانش مـا      ). 1998،  2م و هیو  1واینستاین(است  
دربارۀ فرآیندهای شـناختی خودمـان و چگـونگی اسـتفادۀ بهینـه از              

 و  3بـایلر (شـود     آنها برای رسـیدن بـه اهـداف یـادگیری اطـالق مـی             
منظور از راهبردهای فراشـناختی، تـدابیری اسـت         ). 1993،  4اسنومن

ر بخـشی   های مناسب، نظـارت بـر اثـ         شیارانۀ روش وجهت انتخاب ه  
ــتباه   ــالح اش ــا، اص ــا و     آنه ــر راهبرده ــزوم تغیی ــورت ل ــا و در ص ه

  ). 1995، 6 و برافی5گود(سازی آنها با راهبردهای جدید  جانشین
شده دربارۀ راهبردهای شناختی و فراشناختی  های انجام   پژوهش

نــشان داده اســت کــه اســتفاده از ایــن تــدابیر بــه افــزایش یــادگیری  
ویـژه بـرای     این اثر بـه   ). 2002،  7بکمان(د  شو  یادگیرندگان منجر می  

انــد،  یادگیرنــدگانی کــه بــه نحــوی بــا مــشکالت یــادگیری مواجــه 
در پژوهـشی بـا عنـوان       ) 2002 (8همچنین آندرسون . چشمگیر است 

د کـه   یرسـ   نقش فراشناخت در آمـوزش و یـادگیری بـه ایـن نتیجـه               
هـای فراشـناختی در آمـوزش زبـان دوم بـه              کاربرد آموزش مهارت  

ــمندی دارد  مع ــش ارزشـ ــان نقـ ــال. لمـ ــایی  ) 1999 (9هـ ــز توانـ نیـ
آموزان کالس پنجم و ششم را در حل مسأله پس از انجام سه               دانش

او در مطالعه خود مـشخص سـاخت کـه ارائـۀ            . تکلیف بررسی کرد  
بـه  ) نظارت و کنترل  (های ویژه و نیز راهبردهای فراشناختی         آموزش
با گروه کنترل در زمینه حـل       آنها را در مقایسه       های آزمایشی،     گروه

ــاتر ســاخته اســت  تــر و حــل ســریع مــسایل پیچیــده . تــر مــسایل توان
دارنـد کـه    هم در مطالعه خـود اظهـار مـی   ) 1998(واینستاین و هیوم  

هـای یـادگیری و مطالعـه         تواننـد از راه آمـوزش مهـارت         معلمان می 
آمـوزان خـود کمـک        بـه دانـش   ) راهبردهای شناختی و فراشناختی   (

تری باشند و در سرنوشت تحصیلی خود         ا یادگیرندگان موفق  کنند ت 
  .تری ایفا کنند نقش فعال

نتایج یک مطالعه دیگر نشان داده است که بـا آمـوزش راهبـرد              
آمـوزان سـطوح      هـای خوانـدن دانـش        تعداد اشتباه  ،»شناسایی لغات «

 نمـرات درک مطلـب آنهـا در آزمـون           ،مختلف کاهش و در مقابل    
یک مطالعۀ دیگـر    ). 1990،  11 و هیوز  10لنز(یابد   خواندن افزایش می  

ــش    ــرات دان ــطح نم ــت س ــشان داده اس ــرد    ن ــه از راهب ــوزانی ک آم
 57های کالسـی از       کنند، در آزمون    استفاده می » کردن خود  آزمون«

  ).1991 ، 12شوماخرهیوز و (یابد   درصد افزایش می71تا 
تفاده نشان دادند که اسـ ) 1382(در ایران نیز سیف و مصرآبادی     

از راهبردهای شناختی و فراشناختی بـر افـزایش درک و نگهـداری             
کارگیری  نتیجه گرفت که به  ) 1376(متولی  . ثر است ؤمتون درسی م  

راهبردهای فراشناختی با توانایی خوانـدن، درک مطلـب و سـرعت            
بـه ایـن    ) 1377(آبـادی     همچنین ابراهیمی قوام  . یادگیری رابطه دارد  

ایـن راهبردهـا عـالوه بـر درک مطلـب و            نتیجه رسید کـه آمـوزش       
ریـزی و توانـایی حـل         سرعت یادگیری، با خودپندارۀ مثبت و برنامه      

نـشان داد   ) 1377(عـالوه آوانـسیان      بـه . له افراد رابطۀ مثبت دارد    أمس
آموزش راهبردهای فراشناختی هم با درک مطلب و هم بـا سـرعت             

  .آموزان دو زبانه مرتبط است یادگیری دانش
شود که استفاده از آموزش       ی پیشینۀ موجود مشخص می    با بررس 

تواننـد در افـزایش یـادگیری         راهبردهای شناختی و فراشـناختی مـی      
با این حال، مطالعات قبلی اغلب تأثیر ایـن         . افراد عامل مؤثری باشند   

راهبردها را بر متغیرهای روانشناختی و یا تنهـا مـتن درسـی بررسـی               
دنبـال   ا توجـه بـه پیـشینۀ موجـود بـه          بر این اساس محقـق بـ      . اند  کرده

ــناختی و       ــای ش ــوزش راهبرده ــه آم ــود ک ــاختن آن ب ــشخص س م
فراشناختی بر یادگیری و یادداری دروسی که از لحاظ ماهیت و نیز            

گـذارد؟ مـثالً،    ، چگونـه تـأثیر مـی    سـطح دشـواری متفـاوت هـستند    
علـوم پایـه و یـا زبـان     (کردنی  و درک) علوم انسانی (یدروس حفظ 

 و نیـز مطالـب مختلـف اعـم از آسـان و دشـوار چگونــه از       )خارجـه 
  پذیرند؟ آموزش این راهبردها تأثیر می

هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی تـأثیر آمـوزش راهبردهـای            
شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری دانش آمـوزان           
پسر سال اول دبیرسـتان، در دروس مطالعـات اجتمـاعی، فیزیـک و              

  1. یسی بودزبان انگل
  

  روش
آزمـایش در محـیط طبیعـی    ، کـه  در این پـژوهش نیمـه تجربـی       

های مورد مطالعه به طور طبیعی از قبل شکل        گروه  و صورت گرفت 
ی درونی طرح به طـور      یگرفته بودند، کنترل متغیرهای مربوط به روا      

. هـا ممکـن نبـود       کامل صورت نگرفت و انتخاب تصادفی آزمودنی      
_____________________________________________ 
1- Weinstein   2 - Hume 
3- Biehler    4 - Snowman 
5- Good    6 - Brophy 
7- Beckman   8 - Anderson 
9- Hall    10 - Lenz 
11- Hughes   12 - Schumacher 



  تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری
  بهرام ملکی                                                                                                                                                                                    

  

  
  1384، 3، شمارۀ 7های علوم شناختی، سال  تازه

  

44

 از راهبردهای شناختی و فراشناختی که هـر         دبومتغیر مستقل عبارت    
شـده بـه      جلسۀ آموزشی بر اساس جدول برنامـه تعیـین         10کدام طی   

  .های آزمایشی آموزش داده شد گروه
  : عبارت بودند ازراهبردهای شناختی

مکـرر خـوانی، مکـرر نویـسی،         (1 راهبردهای تکرار یا مرور    -1
 مطالب، اسـتفاده    تکرار اصطالحات کلیدی با صدای بلند، بازگویی      

از تدابیر یادیـار بـرای مطالـب آسـان و خـط کـشیدن زیـر مطالـب،                   
هــای مهــم،  ســازی قــسمت نویــسی، برجــسته عالمتگــذاری و حاشــیه

  )رونویسی کردن مطالب دشوار
هـا،    اسـتفاده از واسـطه     (2 راهبردهای بسط و گسترش معنایی     -2

سـتفاده  از کلمه کلیـد، ا     ها، استفاده   تصویرسازی ذهنی، روش مکان   
گـری،    ها برای مطالب آسان و یادداشـت بـرداری، قیـاس            از سرواژه 

خالصــه کــردن بــه زبــان خــود، کــار بــستن مطالــب آموختــه شــده، 
آموزش مطالب آموخته شده به دیگران، استفاده از مطالب آموختـه           
  )شده برای حل مسائل، شرح و تفسیر و تحلیل روابط مطالب دشوار

بندی اطالعات جدید     دسته (3الب راهبردهای سازماندهی مط   -3
روابـط  : مـواد معـدنی؛ د    : گیاهـان؛ ج  : حیوانـات، ب  : الف: در قالب 

ســان و تهیــه فهرســت آسلــسله مراتبــی در ریاضــیات بــرای مطالــب 
ها، تبدیل متن درس بـه طـرح و نقـشه و نمـودار،                عناوین یا سرفصل  

 آشـنا، اسـتفاده از      یهـا   بندی اطالعات جدید بـر اسـاس مقولـه          دسته
های اصـلی یـک مطلـب و          طرح درختی برای خالصه کردن اندیشه     

نشان دادن روابط میان آنها، استفاده از نمودار گردشی برای توضیح           
 )و تشریح یک فرآیند تولید پیچیده برای مطالب پیچیده

  : عبارت بودند ازراهبردهای فراشناختی
بینـی    تعیـین هـدف مطالعـه، پـیش        (4ریـزی    راهبردهای برنامه  -1

ان الزم برای مطالعه و یـادگیری، تعیـین سـرعت مطالعـه، تحلیـل               زم
ــای      ــاب راهبرده ــادگیری، انتخ ــوع ی ــا موض ــورد ب ــونگی برخ چگ

  )شناختی
ارزشیابی پیشرفت، نظارت بـر      (5 راهبردهای کنترل و نظارت    -2

 طرح سؤال در ضمن مطالعه و یادگیری، کنترل زمـان و            ،توجه خود 
  )امتحانیهای  بینی سؤال سرعت مطالعه، پیش

تعدیل سـرعت مطالعـه و یـادگیری،         (6 راهبردهای نظم دهی   -3
  ) اصالح یا تغییر راهبرد شناختی 

متغیر وابسته اول عبارت بود از افزایش میـزان یـادگیری دروس            
آزمـون تـشریحی از کتـاب         آزمون و پـس     مختلف که به وسیله پیش    

ای   و در ســطح مقیــاس فاصــله10درســی بــر اســاس نمــره صــفر تــا 
متغیر وابسته دوم عبارت بود از افزایش میزان یـادداری          . نجیده شد س

ــه   ــب یادگرفت ــداری مطال ــا نگه ــد از    ی ــاه بع ــک م ــول ی ــده در ط ش
آزمـون دوم تـشریحی از کتـاب         وسـیله پـس    آزمون اول کـه بـه      پس

ای   و در ســطح مقیــاس فاصــله10درســی بــر اســاس نمــره صــفر تــا 
  1 .سنجیده شد

د از مطالـب آسـان و دشـوار سـه       متغیر تعدیل کننده عبـارت بـو      
درس مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی و فیزیک سال اول متوسـطه          

غیـر از نمونـه     (آمـوزان مـدارس       که بر اساس نظـر معلمـان و دانـش         
 فـوق از    هـای   درس. در سطح مقیاس رتبه تعیین و اجرا شـد        ) تحقیق

این جهت انتخاب شدند که یادگیری هر کـدام متفـاوت بـود و هـر                
آمـوزان     نفر از دانش   270ها را     آزمودنی.  داشتند یاهیت خاص یک م 

دادند که پس از انتخاب تـصادفی معلمـان           سال اول متوسطه تشکیل     
جمعـاً نـه    (آنها، در قالب دو گروه آزمایـشی و یـک گـروه کنتـرل               

  .در هر درس به صورت تصادفی نامگذاری شدند)  نفره30کالس 
رای متغیرهای آزمایشی، های حاصل از اج آوری داده برای جمع 

 متن اسـتخراج شـده از سـه کتـاب درسـی مطالعـات اجتمـاعی،                 12
دو مـتن آسـان و دو   : هر کـدام چهـار مـتن   (فیزیک و زبان انگلیسی   

هـا انتخـاب    آزمون ها و پس  آزمون برای استفاده در پیش   ) متن دشوار 
ــد ــادداری   . شـ ــادگیری و یـ ــزان یـ ــیابی میـ ــرای ارزشـ ــین بـ همچنـ
شـش آزمـون از     ( آزمـون تـشریحی      12این متـون،    آموزان از     دانش

بـه وسـیله دبیـران      ) مطالـب دشـوار   از  مطالب آسان و شـش آزمـون        
بـه وسـیله ایـشان و یـک       (مربوطه تهیه و پـس از تأییـد روایـی آنهـا             

به عالوه، برای اجرای متغیرهـای      . اجرا گردید ) همکار درسی دیگر  
ای آموزش     جلسه 10های آزمایشی، یک دورۀ       آزمایشی برای گروه  

هـا    ایـن برنامـه   . راهبردهای شناختی و فراشناختی در نظر گرفته شـد        
طوری تنظیم شدند که در هر جلـسه پـس از پایـان آمـوزش نظـری                 

آمـوزان    دهنده چندین تمـرین عملـی نیـز بـا دانـش            مطالب، آموزش 
داد تا مطمئن شود راهبردهـای یـادگیری را در حـد کـافی               میانجام  

_____________________________________________ 
1- rehearsal   2- elaboration 
3- organization   4- planning  
5- control    6- regulatory 
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  .اند گرفتهفرا
یافتـه   گسترش طرح«حقیق پژوهش حاضر عبارت بود از       طرح ت  
 1نمـودار طـرح ایـن پـژوهش در شـکل            . »1های کنترل نـابرابر     گروه

شـود، در مجمـوع       طور که مالحظـه مـی       همان. نشان داده شده است   
برای هر درس،   . کنترل وجود دارد   شش گروه آزمایشی و سه گروه     

  . ه شددو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل در نظر گرفت
  : از این قرار است1شکل مشخصات این طرح بر پایه 

ــشی  -1 ــرای هــر درس دو گــروه آزمای  و یــک گــروه )E2 و E1( ب
  .  در نظر گرفته شد(C)مقایسه یا کنترل 

 هر سه گروه، پیش از انجـام آزمـایش، همزمـان بـه وسـیله یـک            -2
  . ارزیابی شدند(T1)آزمون مشترک 

ردهای شناختی و به گروه آزمایـشی   به گروه آزمایشی اول، راهب    -3
 آمـوزش   (X)دوم، راهبردهای فراشناختی بـه عنـوان متغیـر مـستقل            

  .داده شد و به گروه کنترل در این زمینه آموزشی ارائه نشد
بـرداری    ها بـا روش نمونـه       دهد که گروه     نشان می  R نبود عالمت    -4

هـا بـه    اند، اما جایگزینی و نامگذاری آن       تصادفی کامل انتخاب نشده   
  .صورت تصادفی بوده است

 هر سه گروه پـس از انجـام آزمـایش همزمـان و در شـرایط                 -5
 مـورد ارزیـابی قـرار    (T2)وسـیله یـک آزمـون مـشترک          یکسان، بـه  

  .گرفتند
  

E1 T1 X1 T2 

 E2 T1 X2 T2   اجتماعیمطالعات

  C T1 --- T2 

 

E1 T1 X1 T2 

 E2 T1 X2 T2   فیزیک

  C T1 --- T2 

 
  E1 T1 X1 T2 

 E2 T1 X2 T2   انگلیسیزبان

  C T1 --- T2 

  
  های کنترل نابرابر یافته گروه  طرح گسترش-1شکل 

روش اجرای این طرح نیمه تجربی بدین صورت بود که قبل از            
هر چیز طی برگزاری دو جلسه تـوجیهی بـرای مـدیران و معلمـان و       

بنـدی    نریزی مناسب و زما     اران اجرایی، مسایل مربوط به برنامه     کهم
اجرای طـرح، نحـوه اجـرای جلـسات آموزشـی، نحـوه برخـورد بـا                 

های مورد نظـر بـرای هـر یـک از      آموزان، میزان و نوع فعالیت     دانش
پس از توافق، مصوب شـد هـر کـدام از دبیـران بـر           . افراد مطرح شد  

ــان  ــه زم ــه و اجــرای آزمــون   اســاس برنام ــه تهی هــای  بنــدی شــده، ب
ان و دشـوار مـشخص شـده در         از متـون آسـ    (سـاخته تـشریحی      معلم
هـای    پـس از مـشخص شـدن گـروه        . اقدام کننـد  ) های درسی   کتاب

آزمایشی کنترل به صورت تصادفی، بر اساس اعـالم قبلـی معلمـان،             
آزمون   آزمون برای متون ساده و یک پیش       طور همزمان یک پیش    به

دار بـودن تفـاوت       بـرای بررسـی معنـی     . برای متون دشوار اجـرا شـد      
ــروه  ــانگین گ ــرل، داده   می ــشی و کنت ــای آزمای ــه    ه ــوط ب ــای مرب ه

 مـورد   SPSS2افـزار     آزمون هر سه گـروه در هـر درس در نـرم             پیش
ها در هر سـه       کدام از گروه    بررسی قرار گرفت که مشخص شد هیچ      

تفـــاوت اجتمـــاعی درس زبـــان انگلیـــسی، فیزیـــک و مطالعـــات  
  1 .رندداری ندا معنی

هـای آزمایـشی بـه        هـا، گـروه     پس از اطمینان از همـسانی گـروه       
 جلسه دو ساعته در طول یک ماه و نیم در معرض اجـرای              10مدت  

آموزش راهبردهای شناختی بـرای گـروه آزمـایش          (1متغیر مستقل   
آموزش راهبردهای فراشناختی بـرای گـروه        (2و متغیر مستقل    ) اول

وســیله همکــار متخــصص آمــوزش راهبردهــای   بــه) آزمایــشی دوم
ین برنامه طـوری برگـزار شـد کـه در رونـد             ا. یادگیری قرار گرفتند  

های مـدارس و میـزان تـدریس معلمـان            اجرای برنامه درسی کالس   
 غیـر  یدر واقع این جلسات آموزشی در سـاعات       . اختاللی ایجاد نکند  

. هــای جلــسات درســی معلمــان ســه درس برگــزار گردیــد  از زمــان
هــایی دریافــت نکردنــد و روال  هــای کنتــرل چنــین آمــوزش گــروه
ذکـر ایـن نکتـه الزم       . ل تدریس معلمان خود را تجربه کردنـد       معمو

است که در هر سه گروه آزمایشی و کنترل از لحـاظ نـوع تـدریس                
تفـاوتی  بندی شخص معلم و سایر شـرایط هـیچ            معلمان، برنامه زمان  

هـای آزمایـشی و کنتـرل در          و تنها تفاوت بین گـروه     وجود نداشت   
  . بودآموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی

_____________________________________________ 
1 - non – equivalent control group design 
2- Statistical Pakage for Social Science 
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ماه و نـیم و اتمـام دوره آمـوزش راهبردهـا              پس از گذشت یک   
ــه    بــرای گــروه هــای آزمایــشی، بالفاصــله بــر اســاس اعــالم قبلــی ب

آموزان و در شرایط همسان، هـر سـه گـروه در هـر درس، در                  دانش
هـای مـشترک از متـون آسـان و دشـوار              آزمـون   معرض اجرای پس  

 و کیفیـت ارزشـیابی      یرسطح دشـوا  . قرار گرفتند ) طور جداگانه  به(
آزمون با توجه    آزمون و پس    های پیش   های یادگیری در آزمون     بازده

به نظر معلمان و همکاران دیگر آنها، تا حد ممکـن یکـسان در نظـر                
برای بررسی آثار متغیرهـای مـستقل بـر میـزان یـادداری             . گرفته شد 
های اول،    آزمون ها، پس از گذشت یک ماه از اجرای پس          آزمودنی

هـای    هـای دوم یـا آزمـون        آزمون ها در معرض اجرای پس      زمودنیآ
قـرار  ) باز هم از متون آسـان و دشـوار بـه طـور جداگانـه       (نگهداری  
   .گرفتند

  
  ها یافته

راهــه روی  اجــرای آزمــون آمــاری تحلیــل واریــانس یــک     
کـدام    های سه گروه در هر درس مشخص کرد که هـیچ            آزمون  پیش

داری بـا     رهای آزمایشی اختالف معنـی    ها قبل از اجرای متغی      از گروه 
ها، برای هـر      پس از اطمینان از تساوی گروه     ). >01/0p(هم نداشتند   

هـای سـه گانـه در         ها به طور جداگانه، تفـاوت گـروه         کدام از درس  
آزمـون   هـای نگهـداری بـا اسـتفاده از          ها و نیز در آزمون      آزمون  پس

سـی  بـرای برر  .  مورد بررسـی کلـی قـرار گرفـت         ANOVAآماری  
   هـــا در جداگانـــه اثـــر متغیرهـــای آزمایـــشی، تـــک تـــک گـــروه 

  
 بر پایـه آزمـون      ها در درس مطالعات اجتماعی       نمرات گروه   مقایسۀ  -1جدول  

  شفه
  داری سطح معنی  ها گروه  نوع آزمون

       3     و     1  آزمون مطالب آسان پس
  3     و     2

011/0  
ns  

      3      و     1  الب دشوارآزمون مط پس
  3     و     2

001/0  
003/0  

      3      و     1  آزمون نگهداری مطالب آسان
  3      و     2

001/0  
0001/0  

      3      و      1  آزمون نگهداری مطالب دشوار
    3   و         2

001/0  
001/0  

   کنترل:3گروه  ؛ راهبردهای فراشناختی:2گروه  ؛ راهبردهای شناختی:1گروه 

در اینجا بـه دلیـل عـدم امکـان        .  بررسی و مقایسه شدند    1آزمون شفه 
ارائۀ تمام جداول، فقط خالصۀ جداول مربوط به نتایج آزمون شـفه            

  .شود آورده می
  

  درس مطالعات اجتماعی
هـای اول و       گـروه   نمایش داده شـده،    1همانگونه که در جدول     

آزمــون  هـای دوم و ســوم، دو بـه دو، بــه جـز در پــس    سـوم و گــروه 
. )>01/0p ( دارند دار  ها اختالف معنی    مطالب آسان، در تمامی زمینه    

شـود کـه در درس مطالعـات          ها نتیجه گرفته مـی      با توجه به این داده    
بنابراین، آمـوزش   . اند  قیق تأیید شده  های تح   اجتماعی، تمامی فرضیه  

ی رراهبردهای شناختی و فراشناختی هم در یادگیری و هم در یاددا          
فقـط در   . مطالب آسان و دشوار درس مطالعات اجتماعی مـؤثر بـود          

دار نبود    های دوم و سوم معنی      آزمون مطالب آسان تفاوت گروه     پس
   .بود نزدیک  بسیار>01/0pداری در سطح  هم به معنی که البته آن

1  
  درس فیزیک

ــا توجــه  ــه ب ــی 2جــدول ب ــه م ــوزش    نتیجــه گرفت شــود کــه آم
راهبردهای شناختی در تمـامی مـوارد، بـه افـزایش یـادگیری و نیـز                

آمــوزان از مطالــب آســان و دشــوار درس  افــزایش یــادداری دانــش
 های مربـوط    به عبارت دیگر، تمامی فرضیه    . فیزیک منجر شده است   

  در مقابـل،  ). >01/0p(دهای شناختی تأیید شـد      به اثر آموزش راهبر   
 ها در زمینۀ راهبردهای فراشناختی در این درس به جـز      اکثر آموزش 

 منجـر   یا یـاددار  یمطالب دشوار به افزایش یادگیری          آزمون    در پس 
  .نشد

   بر پایه آزمون شفهها در درس فیزیک  نمرات گروهمقایسه -2جدول 
  ریدا سطح معنی  ها گروه  نوع آزمون

         3     و     1  آزمون مطالب آسان پس
  3     و     2

001/0  
ns  

         3      و     1  آزمون مطالب دشوار پس
  3     و     2

001/0  
016/0  

         3      و     1  آزمون نگهداری مطالب آسان
  3    و       2

001/0  
ns  

        3      و      1  آزمون نگهداری مطالب دشوار
    3      و      2

001/0  
ns  

   کنترل:3گروه  ؛ راهبردهای فراشناختی:2گروه  ؛ راهبردهای شناختی:1گروه 

_____________________________________________ 
1- Scheffe 
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  شفه بر پایه آزمون ها در درس زبان انگلیسی نمرات گروه  مقایسه-3جدول 

  داری سطح معنی  ها گروه  نوع آزمون

  آزمون مطالب آسان پس
       3     و     1

  3     و     2
ns  
ns  

  آزمون مطالب دشوار پس
      3      و     1

  3     و     2
ns  
ns  

  آزمون نگهداری مطالب آسان
      3      و     1

  3      و     2
ns 

ns  

  آزمون نگهداری مطالب دشوار
      3      و      1

    3      و      2

004/0  

ns  

   کنترل:3گروه  ؛ راهبردهای فراشناختی:2گروه  ؛ راهبردهای شناختی:1گروه 

  
  درس زبان انگلیسی

های اول    جز گروه  دهند که به    شان می ها ن    داده 3بر اساس جدول    
 دار  و سوم در آزمـون نگهـداری مطالـب دشـوار کـه تفـاوت معنـی                

های دیگـر بـین       ها در آزمون     تمامی مقایسه  ،)>01/0p (دست آمد   به
نشان دار    های دوم و سوم تفاوت معنی       گروهو  های اول و سوم       گروه
ای تحقیـق   هـ   بنابراین، در مورد این درس فقط یکـی از فرضـیه          . نداد

 اساس آن آموزش راهبردهای شـناختی بـر افـزایش یـادداری             که بر 
ــان   دانــش ــه مطالــب دشــوار درس زب آمــوزان اول متوســطه در زمین

بـر ایـن    . شـوند   هـا رد مـی      انگلیسی مؤثر است، تأیید و سـایر فرضـیه        
ــزایش     ــر اف ــناختی ب ــناختی و فراش ــای ش ــوزش راهبرده اســاس، آم

و دشـوار درس زبـان انگلیـسی        یادگیری و یـادداری مطالـب آسـان         
  .مؤثر واقع نشد

  
  بحث

نتایج تحقیق نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی در درس          
مطالعات اجتماعی، به عنوان یک درس علوم انسانی با ماهیت حفظ           
کردنـــی، آثـــار چـــشمگیری بـــر افـــزایش یـــادگیری و یـــادداری  

همچنــین مــشخص شــد کــه . یادگیرنــدگان آن بــر جــای گذاشــت

به عنوان یـک درس     (ش راهبردهای شناختی در درس فیزیک       آموز
بر افزایش یادگیری و    ) علوم پایه با ماهیت درک کردنی و فهمیدنی       
 ،در مقابـل  . گـذارد   مـی یادداری یادگیرندگان آن تأثیر قابل توجهی       

آثار آموزش راهبردهای شناختی بر درس زبان انگلیسی، به افزایش          
  .ن از مطالب درسی منجر نشدیادگیری و یادداری یادگیرندگا

ــه ــناختی در درس    ب ــای فراش ــوزش راهبرده ــب، آم ــین ترتی هم
مطالعات اجتماعی به افزایش و بهبود یـادگیری و یـادداری مطالـب             

 هـای   کـه در درس     آسان و دشوار یادگیرندگان منجر شد، در حـالی        
  .فیزیک و زبان انگلیسی اثر قابل توجهی نداشت

 ایـن مطالعـه، مقایـسه اثربخـشی      در حقیقت یکی از اهداف مهم     
آمــوزش راهبردهــای شــناختی و فراشــناختی در مــدارس، در زمینــه 

تـوان نتیجـه       می مطالعهاز این   . دروس مختلف با ماهیت متفاوت بود     
های شناختی و فراشناختی      ارتهآموزش و کاربست م   از  گرفت که   

توان برای افزایش یادگیری هر نوع درس استفاده          تحقیق حاضر نمی  
به عبارت دیگر، راهبردهـای شـناختی و فراشـناختی آمـوزش            . کرد

. ندداده شده در این تحقیق آثار متفاوتی بر دروس مختلـف گذاشـت            
مثـل  (ها بر دروس حفـظ کردنـی          توان گفت که اثر این آموزش       می

 برای دروس درک کردنی ،مناسبت بیشتر داشته  ) مطالعات اجتماعی 
ختی مـؤثرتر بـوده و بـرای        آمـوزش راهبردهـای شـنا     ) مثل فیزیک (

هیچکدام از راهبردها   ) مثل زبان انگلیسی  (دروسی با ماهیت کالمی     
احتماالً علت این امر به ماهیت  . اثر قابل توجهی به جا نگذاشته است      

و نیــاز بــه راهبردهــای مربــوط بــوده متفــاوت درس زبــان انگلیــسی 
   .ای دارد یادگیری جداگانه

 آموزش راهبردهای شناختی    های قبلی که اثربخشی     در پژوهش 
و فراشناختی بر کیفیت یادگیری یادگیرنـدگان بررسـی شـد، بـرای             
سنجش میزان افزایش یادگیری و یادداری از متون مختلف اسـتفاده           

ررسـی   بهـای قبلـی هـدف صـرفاً      در حقیقت در پژوهش   . ه است شد
که در تحقیق     ، در حالی  هاثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بود    

ف بررسی رابطه نوع درس با میزان افـزایش یـادگیری و            حاضر، هد 
نتـایج  . باشـد   یادداری حاصل از آموزش راهبردهـای یـادگیری مـی         

هــای اول و دوم تحقیــق در مــورد تــأثیر مثبــت آمــوزش       بخــش
راهبردهای شناختی بر افزایش میـزان یـادگیری و یـادداری مطالـب             

خـی مطالعـات   برهای   مطالعات اجتماعی و فیزیک با یافته   های  درس
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 ، گـارنر  ؛1991 ،شوماخرهیوز و    ؛1990 ،؛ لنز و هیوز   2002 ،بکمان(
 هـای   بـا پـژوهش    در مورد اثربخـشی راهبردهـای شـناختی           و )1990

ــریس ــلی و 1ه ــال ) 1991 (2پرس ــور ) 1999(و ه ــورد و همینط در م
 و  3اسـکراگز (بـا بعـضی تحقیقـات       های مربوط به حـل مـسأله،          داده
؛ 1993 ،؛ بـایلر و اسـنومن     1993 ،6 و مرسر  5؛ میلر 1992 ،4پیریامستر

 ،؛ عبابـاف  1377 ،آبـادی    نیز ابراهیمی قوام   ؛1998 ،واینستاین و هیوم  
 که همگـی بیـانگر تـأثیر مثبـت          )1382 ،؛  سیف و مصرآبادی    1375

آموزان و دانشجویان     آموزش راهبردهای شناختی بر یادگیری دانش     
  .اند، همخوانی دارد بوده

ط بــه اثرمنــدی آمــوزش راهبردهــای    همچنــین نتــایج مربــو  
 ،هـال (هـا     پـژوهش برخـی   فراشناختی بر افزایش یادگیری افـراد، بـا         

ــولگرن1999 ــاک7؛ ب ــلر 8، ه ــوماخر و دش ــون1995 ،9، ش  ،؛ آندرس
 ،؛ آوانــسیان1375 ،؛ عبابــاف1376 ،؛ متــولی1997 ،؛ گراهــام2002
ــصرآبادی؛1377 ــوزش   )1382 ، ســیف و م ــد آم ــار مفی ــر آث  کــه ب

امـا نتـایج    . انـد، همخـوانی دارد      فراشناختی تأکید کـرده   راهبردهای  
دست آمده در رابطه با درس زبان انگلیـسی و اثربخـشی آمـوزش               به

، )1997(های گراهام     با یافته راهبردهای شناختی و فراشناختی بر آن       
البتــه . همخــوانی نــدارد) 2002(و نیــز آندرســون ) 2003 (10کــوهن

یـادگیری ارائـه شـده در ایـن     نحوه آموزش و کاربست راهبردهـای   
کـار   تحقیق با آنچـه تحقیقـات فـوق بـرای آمـوزش درس زبـان بـه                

اند، متفاوت است کـه احتمـال دارد تفـاوت نتـایج تحقیـق بـه              گرفته
دلیل متفاوت بودن نحوۀ یادگیری درس       به. همین مسأله مربوط باشد   

زبان انگلیسی از دروس دیگـر، آمـوزش راهبردهـای یـادگیری نیـز              
ای متفاوت ارائه گردد تـا بـا ماهیـت و نحـوه یـادگیری                 به گونه باید  

در ایـن صـورت بـرای        . درس زبان انگلیسی همخوانی داشـته باشـد       
اینکه بهترین راهبردهای مناسب برای درس زبان انگلیسی مـشخص          

  .استشود، به تحقیقات بیشتری نیاز 
ــه  ــی یافت ــه طــور کل ــد   ب ــشان دادن ــق ن ــوزش کــه هــای تحقی آم

کار گرفته شده است، تـأثیر واضـح         ی که در این مطالعه به     راهبردهای
ــی ــر عملکــرد دانــش  و معن ــوزان در درس داری ب ــای آم  مختلــف ه

 حفظــی علــوم انــسانی مثــل مطالعــات هــای چــه در درس(تحــصیلی 
) کردنی علوم پایه مثـل فیزیـک        درک های  اجتماعی و چه در درس    

آموزان،   بر دانش ین راهبردها   اعالوه، اثر درازمدت آموزش      به. دارد

ــون ــید    در آزم ــات رس ــه اثب ــداری ب ــای نگه ــات . ه در درس مطالع
 تـأثیر   ، هـردو  اجتماعی، آموزش راهبردهای شـناختی و فراشـناختی       

ــی ــر جــای گذاشــت  معن ــوزش  . ندداری ب ــأثیر آم در درس فیزیــک ت
راهبردهای شناختی بیشتر از راهبردهای فراشـناختی بـود، در حـالی            

ــناخ  ــای ش ــوزش راهبرده ــق  کــه آم ــن تحقی ــناختی در ای تی و فراش
تـأثیر چنـدانی بـر افـزایش     ) احتماالً به دلیل ماهیـت متفـاوت درس       (

   1 .عملکرد یادگیرندگان درس زبان انگلیسی نداشت
مـدت راهبردهـای شـناختی و         آمـوزش کوتـاه    نتـایج با توجه به    

های فکـری     شود که مهارت    فراشناختی به یادگیرندگان مشخص می    
انـد و بـر ایـن اسـاس بـه معلمـان پیـشنهاد                 گیریقابل آموزش و یـاد    

 در درجۀ نخست به یـادگیری خـود     ،شود در طول دورۀ آموزش      می
 تـا  ،و در درجۀ دوم به آموزش آنها به یادگیرندگان مبادرت ورزنـد       

پیــشرفت یادگیرنــدگان تــأثیر چــشمگیری بــر بتواننـد از ایــن طریــق  
تمرکز بـر حجـم     شود معلمان به جای       همچنین پیشنهاد می  . بگذارند

ــه روش یــادگیری هــای یــادگیری و افــزایش  هــای یادگیرنــدگان، ب
یادگیرنـدگان از طریـق     . های آنان در یادگرفتن توجه کننـد        مهارت
هـای    تواننـد مهـارت      راهبردهای شناختی و فراشـناختی مـی        آموزش

 از  ویادگیری خود را توسعه دهند و به کسب دانش مبادرت ورزنـد  
   .ندگان فعال مبدل شوندیادگیربه این طریق 

هـایی داشـت کـه     اجرای پـژوهش حاضـر، موانـع و محـدودیت     
  :برخی از آنها خارج از اختیار و کنترل محقق بود؛ از جمله

شـود در     هـا کـه پیـشنهاد مـی         ناتوانی در انتخاب تـصادفی گـروه       -1
، یادگیرندگان از روی فهرست اسامی افراد یـک یـا       تحقیقات آینده 

صـورت تـصادفی انتخـاب شـوند و از ایـن طریـق       دو آموزشگاه بـه     
  .های آزمایشگاهی کنترل شده تشکیل گردد کالس

 کننـده   غیرمرتبط و مخـدوش   ناتوانی در کنترل برخی متغیرهای        -2
ــره  ــه به ــزش   از جمل ــه، انگی ــزان عالق ــی، می ــوع   هوش ــزان تن ــا، می ه

 یـا متغیرهـای    وآمـوزان، خـستگی   راهبردهای آموخته شده به دانش    
آزمـون    البتـه اجـرای پـیش     .  خارج از محیط مدرسه بر افراد      اثرگذار

 بـا وجـود     .ها تا حدی متغیرهای مـذکور را کنتـرل کـرد            روی گروه 
_____________________________________________ 
1- Harris   2 - Pressley 
3- Scraggs   4 - Mastrapieri 
5- Miller   6 - Mercer 
7- Bulgren   8 - Hock 
9- Deshler   10- Cohen 
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ها و یا     های همتاسازی گروه    توان از روش    این، برای کنترل بیشتر می    
  .های کنترل آماری استفاده نمود روش

ز جملــه هــا، ا نــاتوانی در کنتــرل آثــار ناشــی از اجــرای آزمــون  -3
 یـا آزمـون نگهـداری، نحـوه         2 و   1هـای     آزمـون   تساوی کامل پـس   

 نحـوه ارزشـیابی یکـسان     وهـای متعـدد   هـا در گـروه   اجرای آزمـون  
هـای    شود برای رفع این مشکل از آزمون        پیشنهاد می  .اوراق امتحانی 
هایی که سطوح دشواری و تمیـز آنهـا مـشخص شـده               عینی و سؤال  

  .است، استفاده گردد

آمـوزان،    نی بعضی رویدادها با آموزش راهبردها به دانـش        همزما -4
 و های اعیـاد     و مناسبت  های اجرایی، برگزاری مراسم     از جمله برنامه  

تر شـدن دوره آمـوزش راهبردهـا بـه            تعطیالت رسمی که به طوالنی    
 ،بـرای رفـع چنـین مـشکالتی       . شـد منجـر   هـای آزمایـشی نیـز         گروه

غیـر از آموزشـگاه انجـام    هـایی    شود پـژوهش در محـیط       پیشنهاد می 
  .شود

  
  27/11/1384 :؛    پذیرش مقاله4/8/1384: دریافت مقاله

. آموزان دختر مدارس روزانه مقطع راهنمایی شهر تهران         نقش آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطالب و سرعت یادگیری دانش          ). 1377. (آوانسیان، ا 
  .اسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایینامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشن پایان

توضیح مستقیم و چرخه افکـار بـر درک مطلـب حـل     ) آموزش دوجانبه(اثربخشی سه روش آموزش راهبردهای یادگیری ). 1377. (آبادی، ص قوام  ابراهیمی
رسـاله دکتـری،   .  شـهر تهـران  15تـر از   یی معـدل پـایین    آمـوزان دختـر دوم راهنمـا        فراشناختی، خودپندارۀ تحصیلی و سرعت یادگیری در دانش         مسأله، دانش 

  .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی
  . تهران، انتشارات دوران.روانشناسی پرورشی). 1382 (. ا.سیف، ع
فصلنامه تعلـیم و تربیـت،      . درک متون مختلف  اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر سرعت خواندن، یادداری و          ). 1382. (، و مصرآبادی، ج   .ا. سیف، ع 

  .37-54،  1382، تابستان 2، شماره 19سال 
نامـه   پایـان . 1374-75 شهر تهـران در سـال   11 و 4 و 2آموزان قوی و ضعیف دوره دبیرستان مناطق    های یادگیری دانش    مقایسه استراتژی ). 1375. (عباباف، ز 

  . تربیتی دانشگاه عالمه طباطباییکارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم 
هـای    های اول دبیرسـتان     آموزان کالس   ، درک مطلب و سرعت یادگیری دانش       بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی برخواندن     ). 1376. (م. متولی، س 
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