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تاریخ پذیرش مقاله93/10/29 :

راهبردهای فراشناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی است .روش انجام پژوهش فراتحلیل است
و جامعۀ آن شامل مطالعاتی میباشد که در ایران در مورد تأثیرگذاری آموزش فراشناخت بر
پیشرفت و بهبود عملکرد تحصیلی صورت گرفته است .از تعداد  93مطالعه یافتهشده ،تعداد
با توجه به مالکهای ورود و خروج 29 ،مطالعه انتخاب شد و مورد بررسی قرارگرفت .ابزار
جمعآوری دادهها ،دو چکلیست محققساختهای بود که برای خالصهسازی مطالعات استفاده
شد .دادهها توسط نرمافزار جامع فراتحلیل مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .نتایج نشان داد
که ترکیب مطالعات در مورد میزان تأثیرگذاری آموزش فراشناخت معنیدار است و این به
معنی تأثیرگذاری آموزش فراشناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی است .اندازه اثر حاصل از
ترکیب مطالعات ،بزرگ است که این به معنی تأثیرگذاری محسوس آموزش فراشناخت بر
پیشرفت تحصیلی میباشد .همچنین بزرگی ناکامل بیخطر نشانداد که میتوان از نتایج به
دستآمده بدون نگرانی از مطالعات غیرمعنیدار منتشرنشده استفاده کرد .بزرگی مقدار
ناهمگونی در مطالعات نشان داد که پراکندگی بین اندازه اثر مطالعات فقط ناشی از خطای
نمونهگیری نیست.

تاریخ دریافت مقاله93/03/17 :

جواد کریمی عموقین *
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مقدمه
شناخت عوامل موثر بر یادگیری به منظور بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان ،هدفی
اساسی در پژوهشهای تربیتی است (صفری ،مهدیزاده ،پاکنیا .)1389 ،برخالف
گذشته که تصور می شد توانایی یادگیری هر فرد تابعی از میزان هوش و استعداد
اوست ،به تازگی این نظریه بیان شده است که با وجود نقش تعیینکننده عوامل ذاتی
هوش و استعداد یادگیری ،عوامل غیرذاتی دیگری در این باره مهم قلمداد میشوند.
یکی از این موارد غیرذاتی ،راهبردهای فراشناختی است (ملکی .)1384 ،به عقیدة
پانااورآ )2003( 1در فراشناخت تأکید عمده بر آگاهی افراد از نظام شناختی خود
است .بر این اساس یادگیرنده تالش میکند تا از نظام شناختی خود آگاه شود ،راههای
از میان بردن موانع یادگیری را بداند ،شیوههای یادگیری را پیریزی کند و در همۀ
مراحل تفکر ،فعالیتهای خود را تنظیم نماید (به نقل از صباغیان ،لیاقتدار ،عابدی،
 .)1389فراشناخت اولین بار توسط فالول به عنوان مفهومی از ساختارذهنی ،اندوزش
داده ،جستجوی ذهنی ،عملیات بازیابی و نظارت ذهنـی و آگاهی دربارة این اندوزش
و عملیات بازیابی (نوعــی از فرا حافظه) معرفی گردید (فالول 1979 ،2به نقل از
کومین و رحمان .)2010،به گفتۀ داوسون ( )2008فراشناخت (به معنی تفکر دربارة
تفکر) مهارتهای مختلفی مانند تفکر انتقادی ،تفکر بازتابی ،حل مسئله و گرفتن
تصمیم را که مربوط به تفکر و یادگیری است شامل میشود .افرادی که مهارتهای
فراشناختی توسعه یافتهتری دارند ،در حل مسئله ،تصمیمگیری و تفکر انتقادی نیز از
افراد دیگر بهتر هستند (سن گول3و کاترانجی .)2012،4فراشناخت آگاهی شخص از
6
ساختار شناختی و خصوصیات یادگیری است (سیهان اقلو .)2011 ،5به بیان بنجامین
و برد )2006 ( 7فراشناخت به عنوان اعتقاد و دانش ما دربارة فرایند ذهنی خودمان،
جنبۀ مهمی از نظریۀ شناختی است که دربارة امکان افزایش توانایی یادگیری به
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سطوحی باالتر ارائه شده است .در واقع فراشناخت آگاهی افراد از مهارتهای
شناختی خودشان و استفاده از آنها در زمان رویارویی با مسئله است .به عبارت دیگر
فراشناخت ،شناخت در مورد شناخت یا تفکر در مورد تفکر است (ونمن1و همکاران،
2006؛ سمیر2موارچ3وگیدا ،2009 ،4به نقل از سدا اونن و کوجک.)2012 ،
از مجموعه عواملی که در پیشرفت تحصیلی دخالت دارند تعداد محدودی در
اختیار معلم و مدرسه برای بهبود بخشیدن به آنها است .برای مثال میزان هوش و
سواد والدین و پایگاه اجتماعی کودک مربوط به عوامل غیر قابل کنترل و مداخله
هستند ولی آموزش راهبردهای فراشناختی برای همه دانشآموزانی که مهارتهای
5
شناختی را به دست آوردهاند ،موثر و مفید خواهد بود .به اعتقاد ونمن و اسپانس
( )2005هوش و مهارتهای فراشناختی هر دو در عملکرد تحصیلی تعیینکننده
هستند ولی با این وجود ،به نظر میرسد احتمال تغییر و بهبود مهارتهای فراشناختی
در سالهای مدرسه بیشتر باشد (عطار خامنه و سیف .)1388 ،لفرانسو ( )1997نیز در
این مورد ،مهمترین سهم فعلی روانشناسی شناختی در روانشناسی تربیتی را تأکیدی
تازه بر چگونه یادگرفتن (آموزش فراشناخت) میشود ،معرفی کرده است (همان ).
دربارة اهمیت فراشناخت ،به اعتقاد پنکین ،سورل و مینگی ( )2010پردازش
فراشناختی به افراد اجازه میدهد تا راهبردهای یادگیری مناسب خود را انتخاب یا
ابداع کنند .فراشناخت ،نقشی اساسی در یادگیری موفقیتآمیز ایفا میکند و هر چه
تواناییهای شناختی فراگیر باالتر باشد ،فرآیند یادگیری موفقیتآمیزتر خواهد بود .به
عبارتی فراگیر باید در یادگیری خود نقش فعالی ایفاکند و یاد بگیرد که یادگیری خود
را ارزیابی کند و اگر راهبردهای یادگیریاش موفق نبود ،از راهبردهای جدید استفاده
کند (صادقی و محتشمی .)1389 ،به نظر بورکواسکی ،کار و پرسلی 1987؛ )به نقل از
سونگ و همکاران )2010 ،مهارتهای فراشناختی به عنوان یکی از شاخصهای مهم
هوش و به اعتقاد پرسود ،مکلود و کاوی ( )2007یکی از شاخصهای مهم هشیاری
هستند و عالوه بر آن به عقیدة اسمیت ،تراس و سان ( )2009مهارتهای فراشناختی
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تواناییهای پیشرفتۀ انسانی نسبت به سایر حیوانات هستند (به نقل از سونگ و
همکاران.)2010 ،
به نظر اکتورک و شاهین )2011( 1ریشۀ مطالعات امروزی فراشناخت مبتنی بر
روانشناسی شناختی (هارت1965 ،2؛ پترز )2007 ،3روانشناسی تحولی شناختی
(پیاژه1950 ،4؛ استینبچ )2008 ،5و روانشناسی تحولی اجتماعی (تسای2001 ،6؛
ویگوتسکی )1962 ،7است .طبق اظهارات هاسکین )2000( 8نقش راهبردهای
فراشناختی یادگیری از جانب سه نظریه یادگیری حمایت میشود .فالول (1992؛ به
نقل از وندراستیل و همکاران )2010 ،مفهوم فراشناخت را به مرحله تفکر صوری از
مراحل پیاژه ارتباط میدهد .در این مرحله کودکان برای استدالل استقرایی یا استدالل
قیاسی به کنترل فراشناختی نیاز دارند .هاسکین ( )2000معتقد است که فراشناخت در
نظریههای رفتارگرایی یادگیری نیز نقش دارد .وی با ارجاع به نظریه یادگیری اجتماعی
باندورا بیان میدارد که به جای یادگیری از راه تجربه ،فرد میتواند یاد بگیرد که رفتار
را به طور نمادین و از راه نظم بخشیدن به شناخت بیاموزد (بندورا1997 ،به نقل از
زاهدی و دریمنش .)1387 ،براون ( )1987و برتین1991( 9؛ به نقل از صالحی،
 )1383ویگوتسکی را پیشگام نظریهپردازان فراشناخت میداند.
با توجه به شغل آموزگاری محقق و درک ملموس نیازهای دانشآموزان چه در
سطح ابتدایی و چه در سطح راهنمایی ،این مورد مشاهده میشود که دانشآموزان
بهویژه در مناطق محروم و دوزبانه فقط سعی میکنند مطالب درسی را طوطیوار حفظ
نمایند و از راهبردهای شناختی و فراشناختی بهندرت استفاده میکنند .با توجه به
اهمیت فراشناخت در آموزش ،بررسی یافتههای تحقیقاتی که در مورد میزان اثربخشی
آموزش فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی انجام شدهاند ،میتواند مفید باشد .تعداد
زیادی پژوهش در زمینه تأثیر آموزش فراشناخت بر جنبههای پیشرفت تحصیلی در
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سراسر دنیا انجام شده است و حجم مطالعات صورت گرفته دربارة این موضوع زیاد
شده است برای نمونه موارد زیر به نقل از احمدی و اعتمادی ( )1389ارائهمیشود:
(کلین)1998 ،؛ (پرسلی)2000 ،1؛ (هارتمن)2001 ،؛ (کولیس و باجانسکی)2001 ،2؛
(بروس)2001 ،3؛ (راشل هیلس)2003 ،4؛ (سوندری و کیتزانتاز)2004 ،؛ (هودسون،
)2007؛ (کابرمن و دوری)2008 ،؛ (آلن 5و همکاران)2008 ،؛ (آتامان)2009 ،؛ (دی
ساتل( )2009 ،سن)2009 ،؛ (آن تنگ)2009 ،؛ (روت دینر)2009 ،؛ (پینتو)2009 ،؛
(تمور)2010 ،6؛ (کومین و رحمان .)2010 ،اما همۀ مطالعات نتایج مشابهی نداشتند.
برای نمونه برخی مدعی هستند که راهبردهای فراشناختی هفتاد درصد عملکرد
تحصیلی دانش آموزان را تبیین میکند (عربان ) 1380،در حالی که افرادی دیگر درصد
خیلی کمتری از عملکرد تحصیلی را به این مهارتها اختصاص میدهند (گانیه،
 .)2001با اینکه تحقیقات زیادی حاکی از تأثیر آموزش فراشناخت بر پیشرفت
تحصیلی است ،تحقیقاتی نیز وجود دارند که نتایجی مغایر با نتایج تحقیقات اشاره
شده دارند .برای مثال مک کورمید ( )1993در مدت سی روز با استفاده از روش
تقابل ،توانست راهبردهای فراشناختی را به  118دانش آموز یاد دهد ولی در پایان
هیچگونه افزایشی در عملکرد حل مسئلۀ گروه آزمایش حاصل نشد (فوالد چنگ و
همکاران .)1386 ،لیل ( )1987به بررسی رابطۀ بین فراحافظه )از زیر مجموعههای
فراشناخت با عملکرد تحصیلی دانشجویان و مقایسۀ فراحافظه در دانشجویان قوی و
ضعیف پرداخت و وجود رابطۀ مثبت بین راهبرد خودارزیابی (در فراحافظه) با
عملکرد تحصیلی را تأیید نمود ،اما ،وی در مورد رابطۀ فراحافظه بهطور کلی با
عملکرد تحصیلی به نتیجۀ قطعی دست نیافت (صالحی و فرزاد .)1382 ،در مطالعۀ
کارل ) )1988نقش مهارتهای فراشناختی در درک مطلب زبان دوم را مورد بررسی
قرارداد و در عین حال به نتیجۀ قطعی در تأیید این نقش نرسید ،اما براساس تلویحات
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حاصل از یافتهها ،بر اهمیت این مهارتها و لزوم آموزش فراشناخت بر برخی
یادگیرندگان تأکید نمود (همان).
با توجه به حجم زیاد و فزاینده تحقیقات مربوط به تأثیر آموزش فراشناخت بر
جنبههای پیشرفت تحصیلی و نیاز به تلخیص ،همراه با ترکیب نتایج و وجود
ناسازگاریها و تناقضاتی در نتایج تحقیقات و ضرورت حل آنها و همچنین نیاز به
تعیین اندازة کلی اثر متغیر مستقل یعنی آموزش فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی
(متغیر وابسته) بر اساس تحقیقات موجود ،لزوم انجام فراتحلیلی در این زمینه به
شدت احساس شد .فراتحلیل معتبرترین روش آماری برای ترکیب نتایج مجموعهای از
پژوهشهای مستقل از یکدیگر است .انجام فراتحلیل میتواند گزارشهای گوناگون و
متنوع پژوهشی ،نوشتههای بالتکلیف و بدون استفاده آرشیو کتابخانهها ،مراکز
پژوهشی سازمانها و دستگاهها را از سرگردانی نجات دهد .در این امر نیز تردید
نیست که ترکیب نتایج و استفاده از پژوهشهای انجام شده پیشین (به عنوان واحد
تحلیل( برای به دست آوردن تصویر کلی و بدون ابهام از موضوعی پژوهشی ،به
مراتب مفیدتر و مؤثرتر از تعریف طرحهای پژوهشی جدید در آن موضوع است
(هومن.)1387 ،
اصطالح فراتحلیل ،نخستین بار در سال  1976توسط گالس در انجمن پژوهشی
آموزشی آمریکا به کار برده شد .تعریفی که گالس از فراتحلیل ارائه داد عبارت است
از« :تحلیل آماری مجموعه ای بزرگ از نتایج آماری مربوط به مطالعات مختلف به
منظور یکپارچهسازی یافتههای آنها» (ایزانلو و حبیبی .)1389 ،به نوشته دارالک
( )2000فراتحلیل روشی است برای بررسی و مرور یافتههای تحقیقات گذشته به
روش کمی ،با تغییر شکل دادههای فردی مطالعات به چیزی که اندازه اثر نامیده
میشود و بعد از آن جمع آوری و تحلیل دادههاست .هدف اصلی در فراتحلیل شرح
این مطلب است که چرا نتایج متفاوتی از مطالعات صورت گرفته به دست میآید.
فراتحلیل در دهههای گذشته از مشغلههای ذهنی گروه بسیار اندکی از آماردانان که
دربارة مشکالت یکپارچهسازی و ترکیب پژوهشها در تعلیم و تربیت و روانشناسی
کار میکردند به صنعت عظیم علمی تبدیل شده است (هومن .)21 :1387 ،تنها در سه
دهه پایانی قرن بیستم ،فراتحلیل در حوزههایی مانند پزشکی ،علوم رفتاری و وجه
مشترک آنها (روانشناسی سالمت ،طب رفتاری ،علوم رفتاری و سایر رشتهها) متداول
شد .از  1970تاکنون در علوم پایه ،پزشکی و انسانی تحقیقاتی که از فراتحلیل استفاده
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نمودند ،بسیار است .با مراجعه به یکی از پایگاههای اطالعرسانی و جستجوی واژة
فراتحلیل ،کثرت فراتحلیلهای صورت گرفته را در سالهای اخیر میتوان مشاهده
کرد .برای نمونه تا تاریخ  13آذر سال  1391فقط درپایگاه ( 1)Sciencedirectکه
یکی از بانکهای اطالعاتی به شمار میرود ،بیش از  369هزار عنوان مربوط به
جستجوی کلمه فراتحلیل 2به دست آمد که نشانگر وسعت میزان استفاده از فراتحلیل
در ترکیب نتایج پژوهشهای پیشین است .در کشور ایران تحقیقات انجام شده در
حوزه فراتحلیل به ویژه در حیطه علوم تربیتی بسیار معدود و هنوز جایگاه الزم را پیدا
نکرده است .در جستجویی که در پایگاههای پژوهشی ایرانی مثل (،3)SID
 4Magiranو  5Irandocصورت گرفت تا تاریخ  13آذر سال  1391تعداد
فراتحلیلهای صورت گرفته کمتر از دویست مورد بود.
با توجه به مطالب بیان شده ،دستیابی به یافتههای هماهنگ و منسجم از نتایج
مطالعات مختلف انجام یافته در مورد تأثیرگذاری آموزش فراشناخت بر پیشرفت
تحصیلی و تعیین اندازه اثر واقعی و سطح معناداری میزان تأثیرگذاری آموزش
فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی که هدف پژوهش حاضر است با پاسخگویی به
پرسشهای زیر پیگیری میشود:
 )1آیا پژوهشهای انجام شده در ایران از تأثیرگذاری آموزش راهبردهای
فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی حمایت میکند؟
 )2میزان اثرگذاری آموزش فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی و یا بزرگی اندازه به
دست آمده از ترکیب مطالعات انجام گرفته در این مورد چقدر است؟

روش انجام پژوهش
با توجه به هدف پژوهش ،روش انجام پژوهش فراتحلیل میباشد .کوپر و هجز
( )1994پنج مرحله را برای فراتحلیل توصیف میکنند .صورتبندی مسئله (که در باال
به آن اشاره شد) ،جمعآوری دادهها ،ارزیابیدادهها ،تحلیل و تفسیر دادهها و در نهایت
1. www.sciencedirect.com
2.Meta_analysis
3. Sid

4. Magiran
5. irandoc
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ارائۀ عمومی یافتهها (به نقل از کامیلی و همکاران .)2010 ،فراتحلیل حاضر با استفاده
از رویکرد هانتر و اسمیت انجام شده است .این رویکرد ،ترکیبی از بهترین ویژگیهای
چند رویکرد است .آنها به جای آزمون شاخصهای آماری ،به اندازهگیری واقعی از
واریانس و خطای نمونهگیری تقریبی پرداختند که با استفاده از آن ،فراتحلیلگران نه
فقط از شاخصهای آماری بلکه از میزان واقعی اختالفها آگاه خواهند شد (هانتر و
اشمیت1990 ،نقل از مطیعی لنگرودی و همکاران .)1388 ،در این رویکرد الزم است
همۀ مطالعات مربوط به یک موضوع معین بدون در نظرگرفتن کیفیت جمعآوری
شوند .توزیع اندازه اثر برای خطای نمونهگیری ،خطای اندازهگیری ،محدودیت دامنه
تغییر نمرهها اصالح میشود .اگر واریانس باقیمانده همچنان بزرگ باشد ،اندازه اثر بر
اساس ویژگی مطالعات از پیش انتخاب شده به مجموعههای فرعی دسته بندی و هر
زیر مجموعه جداگانه فراتحلیل میشود (ایزانلو و حبیبی.)1389 ،
مرحلۀ دوم :جمع آوري دادهها
 )1جامعۀ پژوهش :جامعۀ پژوهش در این تحقیق ،همۀ مطالعاتی است که در
ایران با عنوان فراشناخت یا آموزش فراشناخت و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی و یا
جنبهای از آن بوده و برای محقق در دسترس بوده است.
 )2روش نمونهگیري :روش نمونهگیری در این پژوهش مطالعۀ همۀ پژوهشهایی
است که با توجه به مالکهای ورود و خروج ،به فراتحلیل راه پیدا کردند.
جدول ( )1مالکهاي ورود و خروج مطالعات به این پژوهش
مالکهای ورود
*مطالعات انجام شده در داخل کشور و از سال
 1379به بعد
*مدرک کارشناسی ارشد و باالتر پژوهشگران
*مطالعات دربارة بررسی آموزش فراشناخت یا
یکی از جوانب پیشرفت تحصیلی ( بدون در نظر
گرفتن جنسیت ،عادی یا ناتوان بودن و مقطع تحصیلی
دانشآموزان)
*مطالعاتی به صورت تجربی و شبه تجربی با
گروه کنترل
*مطالعاتی که در آن آموزش فراشناخت
(راهبردهای فراشناختی و خود نظارتی ،خود
ارزشیابی) اعمال شود.

مالکهای خروج

*مطالعاتی دربارة بررسی آموزش فراشناخت یا
مواردی غیر از جنبههای پیشرفت تحصیلی مثل
تابآوری ،کنترل هیجانی باشد
*مطالعاتی که به صورت همبستگی و یا بدون
گروه کنترل باشد.
* مطالعاتی که تأثیر آموزش راهبردهای شناختی
را در بهبود عملکرد تحصیلی بررسی کنند (.برای
مثال تأثیر آموزش خالصه نویسی و بر درک مطلب)
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 )3ابزار جمعآوري دادهها
برای جمعآوری دادهها از چک لیست محققساختهای استفاده شد و طی آن دادههای
مربوط به معرفی مطالعات و کدگذاری درج شد و هم دادههای الزم برای محاسبه
اندازه اثر ( )dکاهن از مطالعات جمعآوری شد.

 )4نحوه جمعآوري دادهها
برای یافتن پژوهشهای الزم برای فراتحلیل ،با استفاده از کلید واژههای فراشناخت،
راهبردهای فراشناختی ،آموزش فراشناخت ،آموزش راهبردهای فراشناختی ،آموزش
اجزا فراشناخت در پایگاههای اطالعاتی داخلی و به خصوص در پایگاههایی که در
علوم تربیتی به عنوان پایگاههای اصلی جستجوی مقاالت محسوب میشوند جستجو
صورت گرفت که تا تاریخ ( ) 91/9/13تعداد هفتاد مقاله به دست آمد .همچنین با
مراجعه به پژوهشکده سازمان آموزش و پرورش تهران و مرکز مدارک علمی ایران و
جستجو در این مکانها ،تعداد ( )23سند دیگر به دست آمد .با مطالعه و بررسی
سندهای مذکور در نهایت تعداد 22سند از اسناد الکترونیکی و تعداد هفت سند از
مطالعات موجود در پژوهشکده سازمان آموزش و پرورش تهران و استان اردبیل ،در
مجموع  29مطالعه با توجه به مالکهای تعریف شدة ورود و خروج تحقیقات ،برای
انجام فراتحلیل انتخاب شدند.
مرحله سوم) شیوة ارزیابی دادهها
دادههای الزم برای تعیین اندازه اثر هر یک از مطالعات و فرضیات مرتبط ،با چک
لیست محقق ساخته از مطالعات استخراج شد و وزن دهی دادههای موردنظر برای
انجام فراتحلیل با در نظر گرفتن واریانس مطالعات و اندازه نمونه هر مطالعه ،توسط
نرم افزار جامع فراتحلیل 1صورت گرفت.
مرحله چهارم) تحلیل دادهها
دادههای به دست آمده با نسخه دوم نرم افزار جامع فراتحلیل مورد تحلیل قرار
گرفت .اندازه اثر مورد استفاده در این پژوهش اندازه اثر از خانوادة ( )dاست .در
1. Comprehensive Meta Analysis V2
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خانوادة ( )dسه عنصر مهم و نسبتاً مشابه یعنی ( )dکاهن ( )g( ،)1977هدگز()1987
و دلتای گالس وجود دارد .با توجه به اینکه ( )dکاهن از بقیه اندازه اثرها پر کاربردتر
است در این پژوهش نیز از ( )dکاهن استفاده شده است .در این پژوهش هر دو مدل
فراتحلیل یعنی مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی ارائه شده است تا تفاوتهایی
که به آنها اشاره شد به طور عینی مالحظه شود .همچنین برای تفسیر اندازه اثرها از
جدول پیشنهادی کاهن استفاده میشود که در آن اندازه اثرهای بین  0/2تا نیم
کوچک ،بین نیم تا 0 /8متوسط و بزرگتر از  0/8بزرگ تفسیر میشود.
مرحله پنجم) ارائه عمومی یافتهها :در پاسخ به این سوال که آیا ترکیب مجموعۀ
پژوهشهای انجام شده دربارة تأثیر فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی از این رابطه
حمایت میکند یا نه؟ دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل
ترکیب شد و دادهها در جدول شمارة ( )2ارائه شد.
جدول ( )2خالصۀ یافتههاي فراتحلیل
رج

نام پژوهشگران

اندازه

مقدار

رج

نام پژوهشگران

اندازه

مقدار

1

کارشکی ()1381

1/32
اثر

4/65z

23

قلتاش و همکاران ()1389

0/60
اثر

1/96z

2

پاکدامن ساوجی ()1381

1/43

4/95

24

دهقانی و همکاران

1/84

3/46

3

صفری و مرزوقی

0/991

6/58

25

محمدیان و اصلی آزاد
(یار
)1386

1/81

4/17

4

)1388و مرزوقی
(صفری

0/98

5/05

26

فرخی ()1389

3/95

8/29

5

)1388و مرزوقی
(صفری

0/67

3/45

27

اصلی آزاد و

1/76

4/10

6

خامنه و
(عطار
)1388

0/57

2/11

28

7

همکاران ()1389
زارع
سیف(و)1388

0/59

2/24

29

یاغباری بناب
رمحمدیان(و)1390
بناب و
غباری
)1391
همکاران(

4/84

6/69

2/05

6/75

8

زارع و همکاران ()1389

0/56

1/15

30

9

خدامی و همکاران

3/55

4/95

31

راقبییان( مصر
سیف و
)1387
سیف
مصر)
آبادی(و1380

0/89

3/31

1/13

4/06

10

احمدی) و اعتمادی
(1388

1/51

8/15

32

11

)1384()1389
(جباری

2/35

5/72

33

سیف
مصر)
آبادی(و1380
مصر
و
سیف
آبادی()1380

1/67

5/59

0/76

2/85

12

محمدی ()1391

0/59

2/24

34

)1383
آبادی( (
تمدنی
)1380

1/27

4/10

13

محمدی ()1391

0/56

2/15

35

تمدنی ()1383

2/40

7/08

14

سراج خرمی و

0/89

4/15

36

تمدنی ()1383

1/74

7/78

15

خرمی و
سراج
)1389
همکاران(
خرمی و
سراج
)1389
همکاران(

0/63

2/16

37

احمد پور کیوانی ()1398

1/06

2/99

1/25

3/86

38

یوسفی طباطبایی ()1380

3/22

5/21

17

گلپرور و
همکاران()1389

2/18

3/87

39

بشاورد()1379

2/24

5/55

16

همکاران()1388
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18

احدی و یعقوبی ()1383

3/81

9/09

40

قدیری جعفر بیگلو

0/72

2/48

19

احدی و یعقوبی ()1383

4/39

6/72

41

دربند سری ()1379
(کیا
)1385

3/10

5/72

20

احدی و یعقوبی ()1383

3/33

6/10

42

رحیم پور ()1380

1/09

3/94

21

عابدی و

0/75

1/62

ترکیب نتایج در مدل ثابت

1/23

27/31

22

فیروزی
مشکوه و
همکاران()1390

0/87

3/22

ترکیب نتایج در مدل تصادفی

1/56

12/61

نصیر()1388

آنچه که مشهود است ترکیب مقادیر  Zمطالعات باال در مدل اثرات ثابت برابر با
 Z=27.31میباشد که از میزان  Zجدول بزرگتر است و با توجه به اینکه مقدار
 P<0.001است ،بنابراین پاسخ سوال اول در فراتحلیل مدل اثرات ثابت این بود که
در مجموع ،آموزش فراشناخت و راهبردهای فراشناختی باعث بهبود عملکرد
تحصیلی دانشآموزان میشود .همچنین ترکیب مقادیر  Zمطالعات باال در مدل اثرات
تصادفی برابر با  Z=12.61میباشد که از میزان  Zجدول بزرگتر بود و با توجه به
اینکه مقدار  P<0.001است ،بنابراین پاسخ سوال اول در فراتحلیل مدل اثرات
تصادفی نیز این چنین میشود که در مجموع ،آموزش فراشناخت و راهبردهای
فراشناختی باعث بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان میشود .در مجموع میزان
اثرگذاری آموزش فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی (بزرگی اندازه اثر به دست آمده از
ترکیب مطالعات انجام گرفته) چنانچه در جدول ( )2مشاهده میشود در مدل ثابت
برای این مطالعات برابر  1/23بود .یعنی آموزش فراشناخت میانگین عملکرد گروه
آزمایش را به میزان  1/23انحراف معیارنسبت به گروه کنترلی که از این آموزش
بهره مند نبودند ،بهبود بخشیده است و با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کاهن
( ) ES>0/8شدت ضریب اثر بزرگ است .همچنین میانگین اندازه اثرات در مدل
تصادفی برای این مطالعات برابر  1/56بود که بیانگر این نکته است که آموزش
فراشناخت میانگین عملکرد گروه آزمایش را به میزان  1/56انحراف معیارنسبت به
گروه کنترلی که از این آموزش بهره مند نبودند ،بهبود بخشیده است و با توجه به
جدول تفسیر اندازه اثر کاهن ( )ES < 0/8شدت ضریب اثر بزرگ است.

ارزیابی در مورد تورش انتشار
بخشی از هر فراتحلیل ارزیابی سوگیری انتشار است که ناشی از انتشار پژوهشهای
چاپ شده (معنادار) و عدم انتشار پژوهشهای چاپ نشده (غیر معنادار) و انواع
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خطاها میباشد .هر فراتحلیلی فی نفسه به سبب مالکهای انتخاب و حذف مطالعات،
مقداری سوگیری دارد .نمودار قیفی ،ابزاری ترسیمی برای بررسی سوگیری انتشار
است که محور افقی آن ا ندازه اثرات و محور عمودی آن شامل خطای استاندارد اندازه
اثرات میباشد .در زیر نمودار قیفی برای ارزیابی سوگیری انتشار مطالعات مورد
بررسی در فراتحلیل حاضر در نمودار شمارة ( )1ارائه شده است.

نمودار ( )1سوگیري انتشار

از لحاظ تفسیری در نمودارهای قیفی شکل ،مطالعاتی که خطای استاندارد پایین
دارند و در باالی قیف جمع میگردند ،سوگیری انتشار ندارند .اما هر چه مطالعات به
سمت پایین قیف کشیده میشوند ،خطای استاندارد آنها زیاد میشود و سوگیری
انتشار آنها افزایش مییابد .با توجه به نمودار  2مطالعات مورد استفاده در پژوهش
حاضر ،در حد متوسط سوگیری انتشار داشتند.

برآورد تعداد ناکامل بی خطر )NSF( 1
همچنین برآورد مقدار ناکامل بی خطر برای ترکیب پژوهشهای باال میتواند میزان
اطمینان مورد انتظار در مورد یافتههای فراتحلیل را ،مشخص کند .تعداد ناکامل بی
خطر بیانگر تعداد مطالعات فرضی انتشار نیافته و غیر معنیداری است که اگر به
پژوهشهای ترکیب شده اضافه شود باعث عدم معنیداری کل پژوهشها میشود .اگر
این عدد کوچک باشد بیانگر آن است که هرگاه تعداد کمی مطالعه با نتایج مغایر به
مجموع مطالعات اضافه شود ،باعث عدم معنیداری ترکیب پژوهشها میشود ،از
اینرو باید در به کار بردن نتایج فراتحلیل احتیاط کرد .اما اگر این عدد بزرگ باشد
1. Number fail safe
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نشانگر آن است که برای عدم معنیداری ترکیب پژوهشها باید تعداد زیادی پژوهش
غیر معنیدار انتشار نیافته وجود داشته باشد و وجود تعداد زیاد پژوهش انتشار نیافته
بعید است و میتوان نتایج حاصل از فراتحلیل را با اطمینان بیشتری به کار برد .تعداد
ناکامل بیخطر برای ترکیب مطالعات ذکر شده در جدول شمارة ( )3ارائه شده است.
جدول ( )3برآورد تعداد ناکامل بی خطر
مقدار  zترکیب
بدون وزن مطالعات
29/538

سطح معنی
داري
0/0001

مقدار zبحرانی 95
درصد
1/96

مقدار
آلفا
0/05

تعداد

NFS

9498

تعداد ناکامل بی خطر برای این فراتحلیل برابر با  9498عدد مطالعه انتشار نیافته
غیر معنیدار است .به این معنی که باید تعداد  9498مطالعه غیر معنیدار انتشار نیافته
وجود داشته باشد تا در مجموع میزان تأثیرگذاری آموزش فراشناخت بر پیشرفت
تحصیلی را بیمعنی کند که این مسئله خیلی بعید به نظر میرسد و با این تفاسیر
میتوان از نتایج به دست آمده از این فراتحلیل با اطمینان و بدون نگرانی از مطالعات
غیر معنیدار چاپ نشده استفاده کرد.
1

بررسی میزان ناهمگونی
یکی دیگر از مسائل مورد توجه در فراتحلیل ،میزان همگونی اندازه اثرات است که با
استفاده از مقدار ( )Qیا مقدار ناهمگونی مورد بررسی قرار میگیرد .عدم معنیداری
میزان همگونی نشان دهندة همگونی اندازه اثرات مورد بررسی است و بر این داللت
میکند که متغیرهای دیگری که بر متغیر وابسته اثر بگذارد ،وجود نداشته و پراکندگی
بین اندازه اثر مطالعات فقط ناشی از خطای نمونهگیری است .ولی معنیداری مقدار
( )Qنشاندهندة ناهمگونی است و بر این داللت میکند که متغیرهای دیگری نیز
وجود داشتهاند که بر متغیر وابسته اثر گذاشتهاند و پراکندگی بین اندازه اثر مطالعات
فقط ناشی از خطای نمونه گیری نیست .اگر میزان ناهمگونی زیاد باشد بهتر است با
دستهبندی اندازة اثرات و ترکیب هر دسته عامل ،ناهمگونیها مشخص شود .میزان

1. heterogeneity
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ناهمگونی مطالعات مورد بررسی در این فراتحلیل در جدول شمارة ( )4ارائه شده
است.

جدول ( )4میزان ناهمگونی مطالعات مورد بررسی
مقدار Q

درجه آزادي

سطح معنی داري

284.074

41

0/0001

تفسیر
معنیداری آزمون Qبه معنی ناهمگونی اندازه
اثرات است

مشاهده میشود که که مقدار ( )Qزیاد است و این مقدار با درجه آزادی 41
معنیدار است و تأیید کننده آن است که اندازه اثرات ناهمگون بودند و در نتیجه
متغیرهای دیگری نیز وجود داشتهاند که بر متغیر وابسته اثر گذاشتند و پراکندگی بین
اندازه اثر مطالعات فقط ناشی از خطای نمونه گیری نبوده است .برای کاهش این
ناهمگونی اندازه اثرات طبقهبندی شدند و برای هر طبقه به صورت جداگانه فراتحلیل
انجام شد و تأثیر متغیرهای تعدیلکننده جنسیت دانشآموز ،درسهای آموزش
دادهشده (ریاضی یا مهارت خواندن) ،مقطع تحصیلی (ابتدایی ،راهنمایی و یا
دبیرستان) و نوع دانشآموزان (عادی و ناتوان یادگیری) بررسی شد که در مقاله
دیگری با عنوان معرفی متغیرهای تعدیلکننده در فراتحلیل ،ارائه خواهد شد.

بحث و نتیجهگیري
نتایج فراتحلیل حاضر که از ترکیب  42فرضیه حاصل از  29پژوهش به دست آمده
است نشان داد که در مجموع تحقیقات انجام شده از تأثیرگذاری آموزش فراشناخت
بر پیشرفت تحصیلی حمایت میکنند و میزان تأثیر آموزش فراشناخت بر پیشرفت
تحصیلی در ترکیب مطالعات معنیدار است .به بیان دیگر آموزش فراشناخت باعث
افزایش پیشرفت تحصیلی میشود که نتایج این پژوهش با یافتههای (فالول)1985 ،؛
(کلین)1998 ،؛ (اسوانسون)1992 ،؛ (زیمرنمن و مارتینز-پونز)1990،؛ (لوینگستون،
( )1996برانسفورد ،براون و کوکینگ( ،)1999 ،استنبرگ( ،)1985 ،زیمرمن و شانگ،
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( ،)1998هارتمن)2001 ،؛ (دیگارت)2001 ،؛ (بکمان( ،)2002 ،مکمان)2002 ،؛
(اگوستیرادی)2005 ،؛ (فستکور مککلور)2005 ،؛ (اسالوین)2006 ،؛ (توماس،
)2003؛ (فو)2007 ،؛ (آرتینو( ،)2008 ،نوس)2008 ،؛ (هودسون)2007 ،؛ (سوندری و
کیتزانتاز)2004 ،؛ (کومین و رحمان)2010 ،؛ ( مارتینز)2006 ،؛ (کابرمن و دوری،
)2008؛ ( مورتن)2008 ،؛ (کاریگان)2006 ،؛ (آلونسو و وویدس )2007 ،و تعداد
زیاد دیگری از مطالعات دیگر همخوانی دارد و فقط با یافتههای (مک کرومید)1993 ،
مغایر است .نتیجه ترکیب مطالعات انجام شده در مورد تأثیرگذاری آموزش فراشناخت
بر پیشرفت تحصیلی ،مطابق با انتظاری بود که قبل از انجام پژوهش و با مطالعه پیشینه
پژوهش در مورد مطا لعات انجام گرفته در خارج از کشور ،ایجاد شده بود .آنچه به
نظر می رسد این است که سازمان ذهن و تواناییهای شناختی هر فرد مانند هر
سازمانی با برنامهریزی ،نظارت و ارزشیابی مناسب به بهرهوری بیشتری میرسد.
تواناییهای فراشناختی در افراد ،مدیریت سازمان شناختی افراد را برعهده دارد و هر
اندازه تواناییهای فراشناختی بیشتر و کاملتر باشد ،نظام شناختی کارایی بیشتری
خواهد داشت .آموزش فراشناخت با افزایش کنترل و مدیریت و نظارت فرد بر نظام
شناختی خود باعث بهرهوری بیشتر فرد از توانایی شناختی و قدرت ذهنی خویش
میشود و به دنبال آن با افزایش توانایی شناختی ،پیشرفت تحصیلی فرد نیز بهبود
مییابد و عملکرد تحصیلی او بهتر میشود .هاسکین ( )2000مفهوم فراشناخت را به
نظریههای یادگیری پردازش اطالعات ارتباط میدهد و معتقد است همانطور که رایانه
با الگوریتم یا کد ،دانش را دریافت و از آن استفاده میکند ،شناخت فرد نیز با
الگوریتمها و حلقهها ،دانش را دریافت و تحلیل میکند .همچنین به اعتقاد او ،در
مقایسه با کودکان ،بزرگترها الگوریتمهایی با اطالعات و حلقههای (لوپ) بیشتری
دارند .از نظر او ،فراشناخت در ساختار شناختی افراد ،به پیچیدگی و توانایی الگوریتم
میافزاید و این منجر به افزایش ظرفیت حل مشکل و دستیابی به هدف میشود (به
نقل از زاهدی ودریمنش.)1387 ،
میانگین اندازه اثرات به دست آمده در مدل ثابت و مدل تصادفی برای این
مطالعات با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کاهن بزرگ است .بزرگی اندازه اثر
نشانگر محسوس بودن پیشرفتهای تحصیلی حاصل در اثر آموزش فراشناخت است.
شاید فراشناخت یکی از معدود مؤلفههایی باشد که بتوان با آموزش آن پیشرفت
تحصیلی را به این میزان بهبود بخشید .همچنین بزرگی اندازه اثر حاصل مؤید این

154

فصلنامه مطالعات اندازهگیري و ارزشیابی آموزشی

نکته نیز است که آموزش فراشناخت که آموزشی به نسبت کم هزینه است تا چه
میزان میتواند برای دانشآموزان از لحاظ پیشرفت تحصیلی مفید باشد .بزرگی خیلی
زیاد عدد ناکامل بیخطر ،بیانگر این نکته است که میتوان از نتایج به دست آمده از
این فراتحلیل با اطمینان و بدون نگرانی از مطالعات غیر معنیدار چاپ نشده استفاده
کرد.
پژوهشگران در پایان به محققان پیشنهاد میکنند که نتایج تجزیه و تحلیل
فرضیههای خود را بهطور کامل و همراه با سطح معنیداری به کار رفته برای آزمونها
در پژوهشها ذکر نمایند و فقط به ذکر نتایج کلی اکتفا نکنند .در صورت یافتن رابطه
بین متغیرهای مورد بررسی ،اندازه اثر آنها را نیز محاسبه و در نتایج تحقیق خود ذکر
کنند .به مطالعه دقیق روشهای آماری مختلف بپردازند تا قادر به استفاده از
مناسب ترین روش آماری در تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده باشند .متأسفانه
بسیاری از پژوهشهایی که از فراتحلیل کنار گذاشته شدند ،به دلیل استفاده از روش
آماری نادرست در آنها بوده است .برای گردآوری دادهها در پژوهش خود از
ابزارهایی بهره بگیرند که از روایی و پایایی برخوردار هستند و مقدار آنها را نیز در
گزارش خود ذکر کنند .اصل امانتداری را در تحقیقات خود رعایت کنند و از
رونوشت از تحقیقات دیگران جداً خودداری کنند .در فراتحلیل حاضر ،مشاهده شد
که تعدادی از تحقیقات دقیقاً از روی تحقیق دیگر رونویسی شده و فقط عنوان آن
تغییر یافته است.
همچنین پژوهشگر به سازمان آموزش و پرورش پیشنهاد میکند با توجه به اهمیت
زیاد فراشناخت و آموزش فراشناخت ،با برگزاری دورهها و کارگاههایی برای معلمان،
مهارتهای فراشناختی و توانایی تدریس فراشناخت را در معلمان عزیز این مرز و بوم
بهبود بخشند .همچنین گروه تألیف کتب درسی ،در تألیف کتابهای جدید بیشتر به
فراشناخت و مهارتهای فراشناختی بپردازند و همچنین درسهایی را وارد کتابهای
درسی نمایند که به آموزش مستقیم فراشناخت اختصاص یابد.
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پیوست
منابع مورد استفاده در فراتحلیل
– احمدپور کیوانی ،فضلاهلل ( .)1389تأثیر دو روش تدریس حل مسئله و فراشناخت

بر پیشرفت تحصیلی و خودپنداره دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان در درس
ریاضی ( )1دورة متوسطۀ شهرستان رودسر در سال تحصیلی  .1388-89پایاننامۀ

–
–

–
–

–

–

–

–
–

کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن.
احمدی ،امینه و اعتمادی ،مهناز .)1389( .تعیین تأثیر آموزش فراشناختی بر سواد خواندن
دانشآموزان دختر .فصلنامۀ علمی -پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی.)3( 3 ،
بشاورد ،سیمین ( .)1379تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر
عملکرد حل مسئله ریاضی دانشآموزان عقب ماندة ذهنی .پایاننامۀ کارشناسی
ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی.
پاکدامن ساوجی ،آذر ( .)1381تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در
دانشآموزان دچار مشکل درک خواندن .مجلۀ تعلیم و تربیت استثنائی.15 ،
تمدنی ،فرحناز ( .)1383بررسی تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در
یادگیری و پیشرفت تحصیلی هنرجویان هنرستان .پایاننامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ
روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
جباری ،سوسن ( .)1384تأ ثیر آموزش فراشناخت خواندن با روش یادگیری
مشارکتی ( )CIRCبر میزان درک مطلب دانشآموزان دیر آموز .مجلۀ علوم
اجتماعی و انسانی.)4( 22 ،
خدامی ،نغمه؛ عابدی ،احمد و آتشپور ،حمید ( .)1388تأثیر آموزش حافظۀ فعال
و فراشناخت بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر ناتوان در یادگیری ریاضی.
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.)1( 12 ،
دهقانی ،مرضیه؛ امیری ،شعله و مولوی ،حسین ( .)1386مقایسۀ تأثیرگذاری
آموزش اسنادی و آموزش راهبردهای فراشناختی و اسنادی بر درک مطلب
دانشآموزان نارساخوان دختر .پژوهش در حیطۀ کودکان استثنایی.)4( 7 ،
رحیمپور ،شکوفه ( .)1380بررسی نقش آموزش اجزا دانش فراشناخت در حل
مسائل ریاضی .پایاننامۀ کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شیراز.
زارع ،حسین و محمدی احمدآبادی ،ناصر ( .)1389تأثیر آموزش فراشناخت در
حل مسائل ریاضی دانشآموزان .رهیافتی نو در مدیریت آموزشی-161 :)3( 2 .
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سراج خرمی ،ناصر؛ برومندنسب ،مسعود؛ یگانهدوست ،عصمت و رشتی ،سارا
( .)1389تأثیر آموزشهای فراشناختی بر عملکرد تحصیلی درس ریاضی
دانشآموزان مقطع راهنمایی .یافتههای نو در روانشناسی.
سیف ،علیاکبر و مصرآبادی ،جواد ( .)1380اثربخشی آموزش راهبردهای
یادگیری (شناختی و فراشناختی ) بر سرعت خواندن ،یادداری و درک مطلب در
متون مختلف .پایاننامۀ کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه عالمه
طباطبایی.
صفری ،یحیی و مرزوقی ،رحمتاله ( .)1388مطالعۀ تجربی بررسی میزان تأثیر
آموزش به شیوة فراشناختی بر عملکرد تحصیلی و آگاهیهای فراشناختی
دانشآموزان در برنامۀ درسی علوم دورة راهنمایی .دو ماهنامۀ علمی–پژوهشی
دانشور رفتار.)29( 6 ،
عابدی ،احمد؛ قادری نجفآبادی ،مریم؛ شوشتری ،مژگان و گلشنی ،فرشته
( .)1390تأثیرگذاری آموزش برنامۀ فراشناخت پانورا و فیلیپو بر عملکرد حل
مسئله و دانش و مهارت فراشناخت دانشآموزان با نارسایی ویژه در ریاضی.
فصلنامۀ روانشناسی افراد استثنایی.)5( 2 ،
عطار خامنه ،فاطمه و سیف ،علیاکبر ( .)1388تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی
بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی .پژوهشنامۀ مطالعات روانشناسی تربیتی.9 ،
غباری بناب ،باقر؛ افروز ،غالمعلی؛ حسنزاده ،سعید؛ بخشی ،جعفر و پیرزادی،
حجت ( .) 1391تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی فعال تفکرمدارانه و خود
نظارتی بر درک مطلب دانشآموزان با مشکالت خواندن .ناتوانیهای یادگیری1 ،
(.)2
غباری بناب ،باقر و راقبیان ،رویا .)1378( .تأثیر آموزش دو راهبرد فراشناختی
 SQP4Rو خود نظارتی ،بر درک مطلب خواندن دانشآموزان پسر پایۀ دوم
راهنمایی .مجلۀ روانشناسی و علوم تربیتی.)4( 38 ،
فرخی ،نورعلی ( .)1389تأ ثیرگذاری آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر
درک مطلب دانشآموزان پسر پایۀ دوم راهنمایی منطقۀ  11آموزش و پرورش
تهران .فصلنامۀ روانشناسی تربیتی.18 ،
قدیری جعفربیگلو ،فرشاد ( .)1385تأثیرگذاری آموزش راهبردهای یادگیری و
مطالعه (فراشناختی) بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی .پایاننامۀ کارشناسی
ارشد رشته مشاور مدرسه ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکدة روانشناسی و علوم
تربیتی.
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– قلتاش ،عباس؛ اوجینژاد ،احمدرضا و برزگر ،محسن ( .)1389تأثیر آموزش
راهبردهای فرا شناخت بر عملکرد تحصیلی و خالقیت دانشآموزان پسر پایۀ پنجم
ابتدایی .فصلنامۀ روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن.)4( 1 ،
– کارشکی ،حسین ( .)1381تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب
دانشآموزان .مجلۀ روانشناسی.)1( 6 ،
– کیادربندسری ،محمد ( .)1379بررسی تأثیر تلفیق دو روش فراشناختی خودآموزی

و تدریس دوجانبه بر مهارت درک خواندن دانشآموزان نارساخوان پایه چهارم
ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی  .1378-79پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،رشتۀ

–

–

–

–

–

–

روانشناسی کودکان استثنایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،دانشکدة
روانشناسی و علوم اجتماعی.
گلپرور ،فرشته؛ میرنسب ،میرمحمود و فتحی آذر ،اسکندر ( .)1388اثربخشی
آموزش خود نظارتی توجه بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانشآموزان پسر پایۀ
چهارم ابتدایی دچار ناتوانی ریاضی .فصلنامۀ روانشناسی کاربردی .)3( 4
مشکوه ،مریم و نصیری فیروز ،علیرضا ( .)1388خود ارزشیابی راهکاری
فراشناختی در باال بردن دانش گرامری زبانآموزان .نشریۀ علمی پژوهشی فناوری
آموزش.)1( 4 ،
یارمحمدیان ،احمد و آزاد ،مسلم ( .)1390اثر آموزش فراشناخت و روابط فضایی
بر عملکرد ریاضی کودکان دچار ناتوانی یادگیری ریاضی .مجلۀ روانشناسی
بالینی.)2( 4 ،
یارمحمدیان ،احمد و آزاد ،مسلم ( .)1390اثربخشی آموزش فراشناخت بر بهبود
عملکرد ریاضی کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی .فصلنامۀ تازههای علوم
شناختی.)1( 14 ،
یعقوبی ،ابوالقاسم و احدی ،حسن ( .)1383تأثیر آموزش ر هبردهای فراشناختی بر
بهبود عملکرد خواندن دانشآموزان نارساخوان پسر پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی
شهر همدان .مطالعات روانشناختی.)1( 1 ،
یوسفی طباطبایی ،فخرالسادات ( .)1380بررسی تأثیر آموزش راهبردهای شناختی
و فراشناختی بر بهبود عملکرد حل مسئله دانشآموزان حساب نارسا .پایاننامه
کرشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی.

