
 

هاي شناختی و فراشناختی شاگردانبررسی مهارت  

هاي درسی فیزیکمطلب کتاب درخواندن و درك  

  

  2یمنصور وصال ، 1يسعیده نظر

  شهرستان خدابنده، دبیرستان شبانه روزي ایثار،خدابنده ، آموزش و پرورش ) زنجان1

  تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده علوم، گروه فیزیک) 2

بررسی راهبردهاي شـناختی و فراشـناختی    پژوهش هدفهاي درسی و درك مطلب است. هاي آموزش علوم خواندن کتابترین بخشیکی از مهم کیده:چ

ختی، مصاحبه و مشاهده هسـتند.  نامه آگاهی فراشناپژوهش کیفی پرسشهاي این گردآوري داده هاي. ابزاربرندخواندن کتاب درسی بکار می است که شاگردان در

، از  آمـوزان . نتایج پـژوهش حـاکی از ایـن اسـت کـه دانـش      بودند زنجانشهرستان خدابنده، روستاي دوتپه  "دبیرستان ایثار "لشاگردان کالس او پژوهش نمونۀ

کنند از لحاظ تعـداد  ی شناختی و فراشناختی که شاگردان موفق استفاده میراهبردهای طورهمینکنند. راهبردهاي شناختی بیش از راهبردهاي فراشناختی استفاده می

  .و تنوع از راهبردهاي شاگردان ناموفق بیشتر بود

    خواندن، درك مطلب، شناخت، فراشناخت کلمات کلیدي:

  اینجا کد موضوعی مقاله نوشته شود. در ):PACSکدمقاله (

  . مقدمه 1

فراشناخت موضوع مهمی است که در آموزش و پرورش 

ما هنوز توجه چندانی به آن نشده است. یـادگیري مـوثر و   

ریزي و تنظیم هدف، نظـارت شخصـی بـر    کارا شامل طرح

ي پیشرفت، و در صورت لزوم اصالح راهبردها است. همه

  فراشناختی هستند. این فعالیت ها در واقع

اند که دانش فراشـناختی یعنـی   داده هاي اخیر نشانپژوهش

ي شـناخت خودشـان و کنتـرلِ    آمـوزان دربـاره  دانشِ دانش

شناخت خودشان کـه نقـش مهمـی در یـادگیري دارد. بـه      

ي مسئوالن تعلیم و تربیت در کشورهاي همین دلیل دغدغه

آموزان د دانشپیشرفته و در حال توسعه این است که بتوانن

]. از 1را به استفاده از راهبردهاي فراشناختی مجهز سـازند[ 

رو، ضرورت پرداختن جدي بـه بحـث فراشـناخت در    این

  شود.آموزش فیزیک احساس می

اگربه آموزش علوم نگاهی مجدد بیاندازیم، یکی از اهـداف  

ي مطالـب  تواند آشنایی شاگردان با چگونگی مطالعهآن می

مطلب در ی روزمره باشد. با خواندن و دركعلمی در زندگ

هاي زندگی روزمره سروکار داریم. مثل بسیاري از موقعیت

هـا و مجـالت،   هـاي علمـی روزنامـه   خواندن و فهم مقالـه 

ها و ابزارها، همچنین خواندن و فهمیدن دستور عمل وسیله

دستور عمل تهیه غذا و ... همین طور بسیاري از مشاغل به 

اي هاي مدرسهاند. در آموزشمطلب وابستهكخواندن و در

که آموزش فیزیک هم جزئـی از آن اسـت خوانـدن فعـال،     

هــا اهمیــت زیــادي دارد. در درك مطالــب و یادســپاري آن

شــود نقــش آمــوزش مهارتهــاي مقالــه حاضــر ســعی مــی

مطلب بهتر فراشناختی در آموزش موثرتر و خواندن و درك

  .شاگردان مورد بررسی قرار گیرد



 

   مبانی نظري و بیان مسأله. 2

اگر به طور خالصه بخواهیم واژه فراشناخت را تعریف  

کنیم می توان گفت  فراشناخت دانش و فهمی است که ما 

هاي شناختی خود و از فرایندهاي شناختی و توانایی

آن مانند تنظیم این فرآیندها، چیزهاي دیگر مرتبط با 

داریم. راهبردهاي فراشناختی بندرت صریحاً به شاگردان 

]. ما انتظار داریم شاگردان مواد  3شوند[آموزش داده می

کنیم، یادبگیرند؛ ولی برنامه درسی را که به آنها ارایه می

معموالً به همان میزان وقت صرف چگونه یادگرفتن 

کند، شاگردي مدرسه را ترك می کنیم. وقتییادگیري نمی

است به سرعت و اطالعاتی که در مدرسه دریافت کرده

درصد مطالب در عرض  60شود. بیش از کامل محو می

سال، اگر به طور مداوم استفاده نشوند، فراموش  3تا 2

هاي ها و دورهکردن آموزش]. بعالوه براي طی3شوند[می

شخصی با مسائل  اي بیشتر، در زندگی آینده، هرحرفه

جدیدي براي حل کردن، اطالعات جدیدي براي فهمیدن، 

استنتاج کردن و تکالیف جدیدي براي انجام دادن، مواجه 

-شود. با تجهیز شاگردان به دانش چگونه یادگرفتن میمی

هاي آینده گونه چالشتوانیم آنها براي موفقیت در این

- براي قدرت هاي فراشناختی ابزارهاییآماده کنیم. مهارت

  ]. 3ها است[دادن یادگیرنده

هاي گوناگونی مانند حل مسئله، درك فراشناخت در زمینه

مطلب خوانده شده، نوشتن و انجام فعالیتهاي آزمایشگاهی 

) 1392مورد بررسی قرار گرفته است. براي نمونه امینی (

به بررسی فراشناخت شاگردان در حل مسئله فیزیک 

  پرداخته است.

راشناخت دانش فراشناختی و خودنظم بخشی اجزاي ف

  فراشناختی است.

دانش فراشناختی آگاهی فرد از متغیرهاي شخصی، 

متغیرهاي مرتبط با تکالیف مختلف، متغیرهاي مرتبط با 

ي اینکه کی و راهبردهاي متفاوت و  دانشِ شرطی درباره

 ].10کجا مناسب است که از این راهبردها استفاده کرد[

خودنظم بخشی فراشناختی، استفاده از مهارتهاي منظور از  

فراشناختی است. راهبردهاي فراشناختی فرایندهایی ترتیبی 

(متوالی) است که فرد براي کنترل فرایندهاي شناختی خود 

که به یک هدف شناختی (مثال برد، و از اینبکار می

شود. این فهمیدن یک متن) رسیده است، مطمئن می

ند که یادگیري؛ کنترل، نظارت و هدایت فرایندها کمک میک

هاي ریزي و نظارت بر فعالیتشود. این فرایند شامل برنامه

  ].10ها است[شناختی، بعالوه بررسی نتایج این فعالیت

اند که راهبردها و یافته هاي پژوهشی زیادي نشان داده

- اند، براین اساس برنامههاي فراشناختی آموختنیمهارت

ها و راهبردهاي براي بهبود توانایی هاي زیادي نیز

  ].4فراشناختی دانش آموزان تدارك شده است[

براي استفاده از راهبردهاي یادگیري ابتدا شاگردان باید از 

انواع راهبردهاي یادگیري فراشناختی آگاهی داشته 

باشند(دانش بیانی)، بدانند چگونه از این راهبردها استفاده 

ي) و باالخره بدانند تحت چه کنند (دانش عملی یا روند

شرایطی از این راهبردها استفاده کنند (دانش شرطی). 

همین طور شاگرد در تجارب یادگیري خود به ادراك 

کارامدي راهبردهاي شناختی و فراشناختی و ادراك 

خودکارامدي رسیده باشند.زیرا این ادراك باعث تداوم 

گرد می استفاده از راهبردهاي یادگیري دروس توسط شا

  ].13شود[

در پژوهش حاضر محقق به آموزش مهارتهاي فراشناختی 

مرتبط با خواندن و درك مطلب به شاگردان و بررسی  

  میزان اثرگذاري این آموزش ها پرداخته است.

مروري بر تحقیقات قبلی در این زمینه توسط محقق انجام 

شده است که در ادامه شرح آن را می خوانید. مختاري و 

) در پژوهش خود  ابزار جدیدي براي 2002( 1ردریچا

سنجش راهبردهاي فراشناختی خواندن که توسط شاگردان 

گیرد، ایجاد کرده در هنگام خواندن مورد استفاده قرار می

هاي فراشناختی از آگاهی "نامۀ خودسنجی اند. پرسش

                                                           
١ - Mokhtari & Reichard 



 
درجه  5سوال و با مقیاس  30شامل  "2راهبردهاي خواندن

هاي نامه براي ارزیابی آگاهیسشاي است. این پر

هاي نوجوان و بزرگسال طراحی شده فراشناختی خواننده

نامه است. سه زیر مجموعه از راهبردها در این پرسش

مورد بررسی قرار گرفته است: راهبردهاي عمومی خواندن، 

راهبردهاي حل مسئله و راهبردهاي حمایتی. روایی و 

ث قرار گرفته است. اعتبار عاملی این مقیاس مورد بح

هاي روانشناختی و نحوة امتیازدهی به این همچنین  ویژگی

  ].17نامه نیز بیان شده است[پرسش

) دربررسی راهبردهاي فراشناختی که در 2009(3کوبوکو

شود به سنجش آگاهی کالس توسط شاگردان بکار برده می

فراشناختی دانش آموزان و مقایسه راهبردهاي فراشناختی  

استفاده در زبان مادري (ترکی استانبولی) و زبان  مورد

دهنده این بود که انگلیسی پرداخته است. نتایج نشان

راهبردهایی که در خواندن توسط شاگردان مورد استفاده 

گیرد در هردو زبان، تفاوت چندانی باهم ندارد. قرار می

کنندگان راهبردهاي مشابهی را با تعداد دفعات شرکت

ه، در هردو زبان بکار برده و اعالم کرده تکرار مشاب

  ].14بودند[

هاي خواندن کتاب ") در مقالۀ خود2011( 4هیجاك و لیلیانا

به بررسی "درسی علوم: نقش فراشناخت در فهم مطلب 

راهبردهاي فراشناختی که توسط شاگردان رومانیایی در 

هاي درسی علوم (فیزیک، شیمی، زیست خواندن متن

  ].16اند[شود، پرداختهه میشناسی) استفاد

هایی شناختی مرتبط با فراشناخت در در ارزیابی مهارت

 5درس فیزیولوژي؛ تحقیقی توسط گارت، آلمان و گاردنر

  ].18[ ) اجرا شده است2007(

)  به گسترش، کاربرد و ارزیابی یک تکنیک 2001( 6کوخ 

) در سنجش فراشناخت پرداخته 7KEفراشناختی (آزمون  

  .]2است[

                                                           
٢ -MARSI 
٣ - Cubukcu 
٤ - Haiduc & Liliana 
٥ - Garret, Alman, & Gardner 

محققان داخلی در مقاالت مختلفی به موضوع فراشناخت 

) به مقایسه 1387پرداخته اند. براي مثال عباباف (

راهبردهاي شناختی و فراشناختی دانش آموزان متوسطه به 

تفکیک سطح توانایی، رشته تحصیلی و جنسیت دست زده 

  ].13است[

تاثیر آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی بر افزایش 

ادگیري و یادداري متن دروس مختلف ( مطالعات ی

) 1384اجتماعی؛ فیزیک و زبان انگلیسی ) توسط ملکی (

  ]. 19بررسی شده است[

آموزان دختر در پژوهشی که روي دانش )1391دائمی(

دوره ابتدایی انجام داد به این نتیجه رسید که آموزش 

راهبردهاي فراشناختی به شیوة آموزش دوجانبه باعث 

زایش سرعت و بهبود خواندن و درك مطلب شاگردان اف

  ]. 20است[ شده

تاثیر آموزش راهبردهاي فراشناختی بر  )1381کارشکی(

آموزان را بررسی کرده است. نمرات درك مطلب دانش

حاصل از پیش آزمون و پس آزمون گروهها نشان دهنده ي 

موثر بودن آموزش هاي فراشناختی در شاگردان بود.یعنی 

ش راهبردهاي فراشناختی باعث بهبود عملکرد درك آموز

  ].4شود[مطلب شاگردان می

)در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش 1389فرخی ، (

راهبردها شناختی و فراشناختی بر درك مطلب دانش 

آموزان پسر در دورة راهنمایی پرداخته است. نتایج نشان 

لب ها بر میزان درك مطدهنده تاثیرگذار بودن آموزش

  ].11درگروههاي آزمایشی بوده است[

  فرایند و روش پژوهش. 3 

تواند یکی از این پژوهش دربارة آموزش و یادگیري می

هاي انسانی باشد. هم یاددهنده و هم یادگیرنده، بررسی

هایی هستند که درجامعه کوچک مدرسه بر هم اثر انسان

واند تمیپژوهش کیفی پذیرند. گذارند و از هم اثر میمی

) شناخت دیگران 1اَشکال جدیدي از دانستن در سه حوزه 

                                                                                     
٦ -Koch 
٧ -koch-Eckstein 



 
]. 22) شناخت عمیق ایجاد کند[3ها و) شناخت پدیده2

براي پژوهش در زمینۀ فراشناخت نیز هم به شناخت عمیق 

ي خواندن و درك مطلب نیاز شاگردان و شناخت پدیده

  است.

شناسی آن هدف پژوهشگر از اجراي طرح تحقیق پدیده

ه معنی یک پدیده یا مفهوم مورد مطالعه را از نظر است ک

شناسی هیک گروه افراد بررسی کند. به عبارت دیگر پدید

سعی بر آن دارد که به شناخت از پدیده، از طریق پی بردن 

  به درك افراد از آن پدیده، ارج نهد.

توان گفت که چنانچه پژوهشگر بنابراین بطور خالصه می

اي ضمنی یک پدیده (از جمله بخواهد ساختار و معن

احساسات، اندیشه و ...)را، با توجه به معنایی که افراد از 

اند آشکار نماید، از روش آن در زندگی خود تجربه کرده

  ].26کند[شناسی استفاده میتحقیق پدیده

نمونه مورد بررسی این تحقیق شاگردان کالس اول 

ن خدابنده دبیرستان ایثار دوتپه سفلی از توابع شهرستا

پژوهش دانش آموزان دوره (استان زنجان)است. جامعه 

-94متوسطه هستند. پژوهشگر از ابتداي سال تحصیلی(

هاي مرتبط با ) سعی داشت تا تعدادي از مهارت93

فراشناخت، شناخت و یادسپاري را به شاگردان آموزش 

دهد. در این راستا مدت زمانی از ساعت تدریس فیزیک، 

ها اختصاص داده شد. کالس اول به آموزش مهارتدر دو 

درطی مدت  ده هفته، شاگردان با خالصه نویسی، توجه به 

ها، طرح سوال از متن، فعال کردن ساختار متن و عنوان

هایی براي براي مطالعه و روش  PQ4Rدانش قبلی، روش 

افزایش یادسپاري متن آشنا شدند. سعی پژوهشگر این بود 

ها را درکالس کن شاگردان این مهارتکه تا جاي مم

تمرین کنند و خود معلم الگوي اجراي مهارتها باشد. از 

پرسش نامه آگاهی فراشناختی براي بررسی میزان آگاهی 

شاگردان از فرایند خواندن استفاده شد. سپس مصاحبه 

هایی با شاگردان در مورد چگونه خواندن و روشهایی که 

اده هاي بدست آمده از مصاحبه به کار می برند اجرا شد.د

شدند. بعالوه در  حلیلتMAXQDAها توسط نرم افزار 

مشاهدات  93-94تمام مدت نیم سال اول سال تحصیلی 

معلم( محقق) از کالس درس یادداشت و مورد بررسی 

  قرار گرفتند.

هاي گر با استفاده از روش، پژوهشدر اجراي این پژوهش 

ها نامه به اجماع روشسشمختلف مشاهده، مصاحبه و پر

نامۀ آگاهی فراشناختی در پرداخته است. در ابتدا پرسش

هایی بدون اختیار شاگردان قرار گرفت و سپس مصاحبه

هاي کانونی) در زمینۀ خواندن و درك ساختار(در گروه

مطلب با شاگردان توسط پژوهشگر انجام شد. همزمان در 

وع در کالس مدت زمان پژوهش مشاهدات مرتبط با موض

  شد.درس یادداشت می

اجماع سه سویه به عنوان جانشینی براي روایی درونی، 

ها با استفاده از منابع چندگانه و اخذ تشخیص و تبیین داده

  ].22رود[تر بکار مینتایج بهتر و وسیع

ها بعد ها در مصاحبهجهت اعتبار بخشی به کدگذاري گویه

ها به نظر دونفر از از مشخص کردن کدها توسط محقق، کد

ي فراشناخت و شناخت کار کرده پژوهشگرانی که در زمینه

  بودند، رسید.

  و یافته هاي پژوهش . نتیجه گیري4

ها که پژوهشگر بعد از بررسی مصاحبه یکی از موضوعاتی

دریافت که با تصورات قبلی وي تناقض داشت، این بود 

کرد که شاگردانی که که قبل از انجام پژوهش فکر می

موفقیت تحصیلی ندارند، زمان کمی را براي مطالعه درس 

دهند. اما با توجه به اطالعات بدست فیزیک اختصاص می

اد زمان زیادي را صرف مطالعه آمده، متوجه شد که این افر

خوانند، ولی این کنند و حتی چندین مرتبه کتاب را میمی

   العه کیفیت چندانی ندارد.مط

هاي شاگردان سال اول دبیرستان از چه مهارت - 1

شناختی و فراشناختی در هنگام مطالعه کتاب فیزیک 

 کنند؟استفاده می

توان بیان می نفر از شاگردان، 8هاي بعد از تحلیل  مصاحبه 

کرد که شاگردان راهبردهاي شناختی را بیش از راهبردهاي 



 
کدي که در قسمت 152برند. از تعداد فراشناختی بکار می

راهبرد 68راهبرد شناختی و  84راهبردها فعال شد، تعداد 

) همین موضوع را نشان 1-5فراشناختی بودند. نمودار(

  دهد.می

  

55%
45%

  
  : مقایسه راهبردهاي شناختی و فراشناختی1مودارن

از میان راهبردها ي شناختی راهبردهاي تکرار و مرور 

بیشترین فراوانی را داشت. در بین راهبردهاي فراشناختی 

) 2- 5راهبرد نظارت بیشتر فعال شده بود. نمودار(

راهبردهاي شناختی و فراشناختی را به تفکیک زیر 

  . دهدمجموعه ها نشان می

  
: مقایسه راهبردهاي شناختی و فراشناختی به تفکیک زیر 2نمودار

  هامجموعه

هاي بدست آمده از مصاحبه و مشاهده، با توجه به داده

رویکرد شاگردان به حفظ کردن مطلب با مکررخواندن یا 

دهند مکرر نوشتن قابل مالحظه است. شاگردان ترجیح می

با مکرر خواندن و چندین بار مرور یک مطلب آنرا 

هاي ایجاد این نگرش بیاموزند و بفهمند. یکی از علت

سواالت امتحانی است. سواالت در سطح دانش و تنها 

سنجند، پس شاگردان نیز ترجیح ي شاگردان را میحافظه

 مطلب روي آورند. مطلب به حفظدهند بجاي دركمی

هاي شناختی و مهارت آموزش کوتاه مدت - 2

 فراشناختی به شاگردان تا چه حدتاثیر دارد؟

 93-94محقق در تمام مدت نیم سال اول سال تحصیلی  

فیزیک به آموزش مهارتها  ساعات درسدر هر فرصتی در 

ها چندان موثر رسد این آموزشپرداخت، اما بنظر میمی

تنها  . دلیل این ادعا این است که در حین مصاحبه هاندنبود

که از روشهایی که شما در  "اعالم کرد یکی از شاگردان

کنم. اون روشی که گفتید کالس گفتید هم استفاده می

وقتی  "خونید را بامزه کنید تا یادتون بمونه!چیزهاي که می

از بقیه درحین مصاحبه در مورد این که آیا از روش هایی 

د، کننکه در کالس آموزش داده شده است استفاده می

ها متفاوت بود. شاگردان موفق بیان پرسیده شد پاسخ

کردند که روشهاي آموزش داده شده در کالس همان 

برند و به آنها براي مطالعه بکار میهایی است که که روش

دو نفر از  کنند براي نمونه طور طبیعی از آن استفاده می

ه کآموزانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند بیان کردند دانش

 "همون کاریه که موقع خوندن انجام میدیمPQ4Rروش  "

روش  "نیز این بود یکی دیگر از مصاحبه شوندگان . نظر 

خواستم را مطالعه من خوب است و همیشه نمره اي که می

ها اگردان غیرموفق این بود که آموزشنظر گروه ش"گرفتم.

 نتوانسته بودند به طور موثري آنها را بکار مفید بود ولی

رت آموزش داده شده نویسی که اولین مهاخالصه تنها برند.

  بود بیشتر مورد توجه شاگردان قرار گرفته بود.

باتوجه به اینکه فرصت آموزش مهارتها در کالس محدود 

بود(بعد از اتمام تدریس فیزیک تا زمان تعطیلی کالس) و 

بر ارزش این فرصت کافی براي تاکید محقق  -معلم

ها مورد توجه و استفاده ، این آموزشتنداشها آموزش

شاگردان قرار نگرفت. البته در مورد اهمیت مهارتهاي 

شناختی و فراشناختی روي تابلو کالس مطالبی نصب شده 

بود تا شاگردان مطالعه کنند. اما این مطالب نیز مورد توجه 

شاگردان قرار نگرفت. شاید اختصاص دادن ساعت 

گردان و تمرین بیشتر مهارتها اي براي آموزش شاجداگانه

طور این که شخص دیگري این بیشتر موثر باشد. همین

اي تلویزیونی ها را اجرا کند یا به صورت برنامهآموزش

  تواند موثرتر باشد.ها بیان شود، میاهمیت آن



 
نکته دیگر که در یکی از مصاحبه مالحظه شد این بود،  

من "که بود کرده اظهار  اینکه یکی از مصاحبه شوندگان 

از دوستام بیشتر یاد می گیرم مثال از زهرا یادگرفتم چیزایی 

دهنده نقش چنین اظهاري نشان "که یادم میره بنویسم.

بسیار زیاد یادگیري از همگنان در آموزش است. بنظر 

محقق یک راه براي یادگیري راهبردهاي شناختی و 

شاگردان تواند همین صحبت میکالسان فراشناختی از هم

برند هاي کانونی در مورد راهبردهایی که بکار میدر گروه

هایی که به طور غیر آشکار و باشد. به این طریق شیوه

شوند. شوند آشکار و عمومی میانفرادي بکار برده می

تواند همزمان گروه را هدایت کند و روشهاي معلم نیز می

 مناسب را بدین ترتیب به شاگردان آموزش دهد.

گاهی فراشناختی شاگردان از فرایند خواندن در چه آ - 3

 حدي است؟

نامه آگاهی فراشناختی از فرایند بعد از بررسی پرسش

توان این نتیجه را گرفت که میزان آگاهی خواندن می

شاگردان از فرایند خواندن خود نسبتا خوب است. با نگاه 

توان نتیجه گرفت مطابق نظر به پاسخ پرسش قبلی، می

دانستن ساده درباره راهبردهاي خواندن 8و بروان بیکر

مناسب براي شاگردان کافی نیست. شاگردان باید قادر 

باشند که استفاده از این راهبردها را در فهم خواندن کنترل 

  ].17و نظارت کنند[

شود که با توجه به داده هاي بدست آمده نتیجه می 

ز آگاهی شاگردانی که مورد مصاحبه واقع شدند، ا

متغیرهاي شخصی بیشتر و از متغیرهاي مرتبط با تکلیف و 

راهبردها کمتر است. باید توجه داشت که دانش 

فراشناختی شاگردان از کارکرد ذهن و حافظه چندان 

هاي شاگردان چنین مناسب نیست. براي مثال از مصاحبه

برداشت می شود که آنها خوب بیادآوردن مطالب خوانده 

دانند. اگر نتوانند مطلبی یادگرفتن میشده را برابر خوب 

-که خوانده اند را مدتی بعد به خوبی بیادآوردند، نتیجه می

                                                           
٨ -Baker & Brown 

شان اند و یا روش مطالعهگیرند که مطلب را یادنگرفته

ي کارکرد مناسب نبوده است. اما دانش اندکی درباره

تواند شاگردان را از این روال طبیعی فراموش حافظه می

اي که دوباره به آن پرداخته ده شدهکردن مطلب خوان

است، آگاه کند. عالوه براین با داشتن آگاهی در مورد نشده

هایی براي بیادسپاري و یادآوري بهتر حافظه احتماال راه

مطلب خوانده شده توسط خود شاگردان طراحی و اجرا 

شود. براي مثال راهبردهایی براي معنادارکردن بیشتر می

تري خواهد که باعث یادگیري بادوام مطالب خوانده شده

  شد.

هاي فراشناختی و شناختیِ شاگردان مهارت - 4

موفق و غیر موفق در خواندن و درك مطلب چه تفاوتی 

 باهم دارند؟

ها شاگردان هاي بدست آمده از مصاحبهبا بررسی داده

موفق در تمام راهبردهاي شناختی و فراشناختی و دانش 

را فعال کردند. در بررسی فراشناختی کدهاي بیشتري 

  شاگردان غیر موفق کدهاي کمتري فعال شده است.

با توجه به بررسی مشاهدات و مصاحبه ها در دوگروه 

- توان گفت شاگردانی که به متن خوانده شده فکر میمی

کنند یا کار دیگري مرتبط با خواندن مثل گفتن براي خود 

ارة آنچه و دیگران، آموزش متن به دیگران، یا بحث درب

دهند، فهم بیشتر و موفقیت بیشتري در اند، انجام میخوانده

  بیادآوردن مطالب دارند.

گیر بین ي جالب توجه در داده ها تفاوت چشمنکته

بخشی فراشناختی( شاگردان موفق و غیرموفق در خودنظم

- بکاربردن راهبردهاي فراشناختی) است. به طور کلی می

از راهبردهاي شناختی و  توان گفت که شاگردان موفق

برند. فراشناختی متعدد و متنوعی آگاهند و آنها را بکار می

کنند و بر آن ریزي میبراي یادگیري خود از متن برنامه

نظارت و کنترل دارند. یادگیري خود از متن را ارزیابی 

دهند. کنند واگر الزم شد راهبردهاي خود را تغییر میمی

هاي تحصیلی باعث ند و موفقیتآورنتایجی که بدست می



 
شود. در مقابل تقویت و انگیزه بیشتر آنها در خواندن می

شاگردان غیر موفق نتایج ضعیف راهبردهاي اندکی که بکار 

بینند و ناامیدانه عالقه خود را به خواندن از برند را میمی
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Abstract:  
A most important parts of Science education is textbooks and reading comprehension. This study aimed to investigate 
the cognitive and metacognitive strategies while reading a textbook that students utilize .Tools for data collection in this 
qualitative research are metacognitive awareness questionnaire, interview and observation. The sample were selected 
from first grade students of high school “Eesar” Khodabande city, Zanjan. The results suggest that students who were 
interviewed, metacognitive strategies, cognitive strategies they use. Another result of the cognitive and metacognitive 
strategies that are successful in terms of the number and variety of strategies were more successful students. 
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