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 سخن مترجمان
تربیت به ويراستاری داگالس هکر )استاد گروه کتاب راهنمای فراشناخت در تعلیم و 

شناسی دانشگاه ايالتی شناسی تربیتی دانشگاه يوتا(، جان دانلوسکی )گروه روانروان

شناسی دانشگاه ممفیس( اثری است که ضمن پوشش کنت( و آرتور گراسر )گروه روان

های علوم تربیتی، ای از يافتهمبانی نظری فراشناخت و کاربست آن در عمل تربیتی، آمیزه

 کند. علوم شناختی و فناوری را در اين حیطه عرضه می

نظريه فراشناخت، يکی از رويکردهای غالب در میان انواع رويکردهای يادگیری به 

گردد های آموزشی و پرورشی کشورهای پیشرفته تالش میآيد. در واقع در نظامشمار می

های يادگیری بر پايه تدريس و تدوين فعالیتهای ريزی درسی و طراحی روشبرنامه

رويکردهای فراشناختی شکل گیرد. در ايران، سابقه توجه به کاربست نظريه فراشناخت، 

های که چرا توسعه مهارتنزديك به يك دهه است که اوج گرفته است. در مورد اين

های فعالیت فراشناختی اهمیت دارد بايد به بررسی دقیق فرايندهايی بپردازيم که بر

ها در ارزيابی مسأله، دهند. اين مهارتها را جهت میکنند و آنشناختی نظارت می

راهبردهای يادگیری برای حل آن، ارزيابی اثربخشی راهبردهای انتخابی و تغییر راهبردها 

گیری شناسی فراشناخت، حوزه انديشهدر جهت بهبودبخشی يادگیری، مؤثر است. روان

رسد. جان فالول نخستین کسی بود می 1968پیشینه آن به حدود دهه نوينی است که 

که گفتگو درباره فراشناخت را آغاز کرد و به تدريج جمع بسیاری از انديشمندان به آيین 

نوين تفکر در اين حوزه روی آوردند. فالول، فراشناخت را به عنوان آگاهی از شناخت و 

زبینی فعاالنه شناخت تعريف کرد. اصطالح فرايندهای شناختی و کنترل، تنظیم و با

ها فراشناخت، دانش فرد درباره فرايندهای شناختی خود و چگونگی استفاده بهینه از آن

برای رسیدن به اهداف يادگیری است. به عقیده کاستا اگر بتوانید از وجود يك گفتگوی 

و حل مسأله را  گیریدرونی در ذهن خود آگاه شويد و اگر بتوانید فرايندهای تصمیم

ايد. فرايندهای شناختی دارای دو عنصر مستقل، اما بشناسید، فراشناخت را تجربه کرده

مرتبط با يکديگرند؛ يکی دانش فراشناختی و ديگری تجربه فراشناختی. دانش فراشناختی 

شود و مشتمل بر دانش فرد درباره ها نسبت به ذهن و عملکرد آن مربوط میبه دانش

 هاآيد که فرد از توانايیشود. دانش فراشناختی وقتی به دست میف و راهبرد میخود، تکلی
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های شناختی خود آگاه شود. تجارب فراشناختی به آن دسته از تجارب و نیز ناتوانايی

 شوند. شود که به اقدام شناختی مربوط میشناختی و عاطفی گفته می

 

 نگاه اجمالی به محتوا و سازماندهی کتاب
فصل است که با توجه به همپوشانی نسبی  11بخش و  18اصلی کتاب، شامل  نسخه

فصل با نظر متخصصین اين حوزه انتخاب و ترجمه  18برخی از فصول با منابع موجود، 

 شده است. 

اطالعات اساسی در مورد فراشناخت و نگارش هم برای پژوهشگران و هم فصل اول 

يف فراشناخت ارائه شده و سپس به مرور کلی . ابتدا تعردهدارائه میپژوهان اقدام

اند  هايی که در حوزه پژوهش و درك نقش فراشناخت در نگارش حاصل آمده پیشرفت

فراشناخت که برای نگارش ضرورت  از جملههای نگارش  خواهیم پرداخت. اينکه توانايی

ورت گسترده های آموزشی که به ص شوند با مرور رويکردها و راهبرد چگونه تقويت می دارد

 شود. اند تبیین می مورد مطالعه قرار گرفته

. اين تعريف ابتدا به شودمیبا تعريف صريح و آشکار فرآيند نگارش آغاز  فصل دوم

ها  های متعدد تقسیم شده و سپس به توصیف و تبیین مفهوم هر يك از اين بخش بخش

و کنترل فراشناختی  يشپاکه نه تنها  شودمیخواهیم پرداخت. سپس در اين مورد بحث 

از اجزای مهم نگارش هستند، بلکه نگارش همان فراشناخت کاربردی است. بر اساس اين 

شود که تعريف نگارش از آن استخراج  مطرح می ی نگارشنظريه فراشناخت ،استدالل

شناسی جديد جهت ارزيابی نگارش به  اين بخش با توصیف کوتاه روش ،شود. در نهايت می

 توان به تعريف و نظريه نگارش فراشناختی پرداخت. رسد که طی آن می پايان می

های فراشناختی که برای درك و تفسیر فرآيندهای  به بررسی قابلیتفصل سوم 

 در خصوصخته و آموزان ضرورت دارند پردا های پژوهشی دانش در پروژه پژوهشگری

هايی در زمینة اهداف و مدل. همچنین کندها بحث میداليل اهمیت اين مهارت

شود که بر اساس آن می توان يادگیری آموزان ارائه میراهبردهای کاوشگری برای دانش

کاوشگری علمی را در آنها بهبود ببخشید و در عین حال فرايندهای خودتنظیمی را به 

آموزانی که دارای عملکرد تحصیلی  رويکرد به طور ويژه برای دانش. اين آنها ياد داد

 ضعیف هستند مؤثر است. 
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آموزان دارای برای حل مسأله دانش مفهومی مدلنوعی به بررسی فصل چهارم 

همراه با کارکردهای  ( با مبانی شناختی و فراشناختیMLDناتوانايی يادگیری رياضی )

به  ،. افزون بر اينشوده میپرداخت MLDان دچار حمايتی و معیوب کودکان و نوجوان

که آيا مشکالت فراشناختی در برخی از کودکان  شودپرداخته میبررسی اين موضوع 

 عالوه،بهماندگی يا معلولیت در نظر گرفت يا خیر.  توان به عنوان عقب را می MLDدچار 

که  شودمیاين مورد بحث در  ،. در نهايتخواهد شد توجهبر ارزيابی و آموزش فراشناخت 

های ، برنامههای آموزش فراشناخت با شکست مواجه شوند آيا در شرايطی که برنامه

 . جبرانی چه نقشی دارند

تمرکز ويژه بر فرآيندهای شناختی و فراشناختی مرتبط با در فصل پنجم با 

  پرداختهخودتنظیمی، به بررسی مطالعات موجود با محوريت يادگیری در محیط ابررسانه 

انداز های فراشناختی، از چشمخواهد شد. يادگیری خودتنظیم به عنوان يکی از مدل

شناختی،  مسائل نظری، روششود و بعد از آن به رويکرد پردازش اطالعات مطرح می

، اند مفهومی و آموزشی که توسط پژوهشگران عرصه يادگیری خودتنظیم مطرح شده

در حوزه  يادگیرندگانتوسط  قابل کاربرد نظارتی هایآيندفرپرداخته خواهد شد. در ادامه 

تقويت نظارت های تعاملی )ابررسانه( معرفی و در نهايت به منظور با رسانهخودتنظیمی 

ی برای مربیان و معلمان پیشنهاد آموزان در خالل يادگیری با ابررسانه راهکارهاي دانش

 شود. می

-های آن را مطرح میفراشناخت، امتیازات و چالشفصل ششم با رويکردی نقادانه به 

 خواسته شودمفروضه اصلی اين فصل حاکی از آن است که اگر از کودکان کند. 

فراشناخت را به ديگران ياد داده و از آن در قبال ديگران استفاده کنند، اين روند به آنها 

و از فراشناخت  گیرندهای فراشناختی را بهتر ياد ب کند دانش محتوايی و مهارت کمك می

های ای از برنامهدر ادامه به معرفی نمونه .خودمحور به فراشناخت ديگرمحور هدايت شوند

شناختی و همچنین کاربرد آن ای مبتنی بر فراشناخت تعاملی و مبانی نظری و روشرايانه

 پرداخته خواهد شد. 

ها برای کمك به فصل هفتم به آموزش خصوصی به عنوان يکی از اثرگذارترين روش

هدف اصلی اين فصل بازسازی دانش فراشناختی، فرا شود. آموزان اشاره میيادگیری دانش

معلمان در  ،آموزان و معلمان است. به عنوان مثال ارتباطی و فراعاطفی در ذهن دانش
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دانند؟ افراد  ها، آموزش، استدالل و ماهیت آموزش خصوصی چه می مورد شناخت، هیجان

آموز و معلم،  دانند؟ آيا بر اساس تغییر در تخصص دانش آموزان( چه می م )دانشتحت تعلی

که بر اساس  شودمیصحبت  موضوع در مورد اين . در ادامهکند فرادانش نیز تغییر می

آموزان در مورد  شوند، دانش هايی که در خالل آموزش خصوصی نمايان می فعالیت

دهی به آنچه که تحت عنوان  دانند. بعد از پوشش فراشناخت، فراارتباط و فراعاطفه چه می

. در کل اين پرداخته خواهد شدشود به فرادانش معلمان  آموزان شناخته می              فرادانش  دانش

ت گرفته و ئکه از اختالل فراشناختی نش پرداخته خواهد شدهايی  فصل به شناسايی توهم

وصی را تحت تأثیر خود قرار ند موفقیت يادگیری در فرآيند آموزش خصنتوا در نهايت می

 دهند.

 هایبه بررسی مطالعات اخیر در مورد تأثیر انواع مختلف حمايتفصل هشتم 

های آموزش هوشمند هم بر يادگیری محتوای حوزه و هم در مورد  فراشناختی در سیستم

 شده آزمايش کنترل مسیر . سپس چهارپرداخته خواهد شدرفتارهای فراشناختی مطلوب 

اند.  انجام شده شرايط طبیعیدر  وهای درس واقعی               عمدتا  در کالس شود کهتوصیف می

به معرفی چند روش جديد و نوآورانه برای ارزيابی رفتارهای فراشناختی در  ،همچنین

در  ه وهای يادگیری پرداخت آموزان در فعالیت زمان واقعی به موازات مشارکت دانش

ماندگار در رفتارهای فراشناختی و  هایپیشرفتدر مورد موفقیت نسبی در ايجاد  ،نهايت

 .شد دداليل مقاومت رفتارهای فراشناختی در برابر تغییر بحث خواه

بندی  به شش قسمت تقسیم شده است. بخش اول مربوط به دستهفصل نهم 

های فراشناختی است؛ يعنی مواردی که قبل، در حین و بعد از انجام تکلیف انجام  قضاوت

. بخش سوم شامل های قضاوت فراشناختی استمقیاسدو مربوط به  شوند. بخش می

مروری کوتاه بر برخی از مداخالت تجربی است که در مطالعات مورد بررسی قرار 

های فردی )يعنی حافظه  ای موسوم به تفاوت اند. تمام اين موارد در گروه گسترده گرفته

ت مؤخر( و پارامترهای متن و آزمون فعال(، پارامترهای تکلیف )قضاوت آنی در برابر قضاو

در مورد چند مسئله  ،گیرند. در بخش چهارم متن يا آشنايی با متن( قرار می طول)يعنی 

نشده که هر نوع استنباط از مطالعات نظارتی را تحت تأثیر قرار بدون پاسخ و حل

ششم  هايی برای اقدامات آتی و در بخش دهند بحث شده است. در بخش پنج پیشنهاد می

 هايی برای مطالعات آتی ارائه شده است. پیشنهاد
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ابتدا چند مورد از  کند.شناختی ارائه میاعتبار بومای در مورد  مقدمه فصل دهم

             مخصوصا  آنچه  -شودتوصیف می شوند انجام می شناختی بوم اعتباراشتباهاتی که به نام 

آل پذيری چندان ايده عمیمشود اين مفهوم برای درك نحوه دستیابی به ت که باعث می

پذيری پرداخته و در مورد  های تعمیم نباشد. سپس به طور عمیق به چند مورد از چالش

به  در ادامه. شد دخواه بحث شناختیاعتبار بومای از عوامل چندگانه در  زيرمجموعه

را تعريف  شناختیبوم اعتباراولین کسی است که که معرفی مطالعات اگون برونسويك 

های معرف برای  شناسی بايد از طرحکه دانشمندان روان کردده و چنین استدالل کر

 ، پرداخته خواهد شد.پذيری استفاده کنند افزايش احتمال دستیابی به تعمیم

  

 هادی صمدیه

 نسترن فریور راد

 طلیعه سعیدی رضوانی
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 "راهنمای فراشناخت در تعلیم و تربیت"کتاب مقدمه ای بر ترجمه 
اهمیت شناخت و فرايندهای شناختی در زندگی بشر امروزه برجسته شده و بسیاری از 

محصوالت پیشرفته بشری حاصل استفاده مناسب از فرايندهای شناختی است. گرچه 

تفاده فرايندهای شناختی مهم است، اما موضوع کنترل و مديريت فرايندهای شناختی، اس

تری است. فراشناخت از مناسب و بهینه از آن، بازتوانی و توانمندسازی آن موضوع مهم

( 1966ای به اسم فالول )ابتدای طرح آن توسط پیاژه در قالبی ديگر و نیز نوپیاژه

ای کرده است. گرچه در ابتدا فقط دانش و فرايند فراشناختی به گسترش قابل مالحظه

کنترل فرايندهای شناختی به کار رفت، اما امروزه گسترش قابل عنوان اجزای آن برای 

شناسی شناختی، علوم شناختی و به خصوص تعلیم و تربیت شناختی توجهی در روان

آثار پژوهشی زيادی در اين زمینه به خصوص در زمینه  1998پیدا کرده است. از دهه 

ت. با گذشت سه دهه از آغاز کاربردی تعلیم و تربیت ايران طراحی و اعتباريابی شده اس

اين موضوع هنوز هم آثار زيبا، کاربردی و به روزی در زمینه کاربرد فراشناخت در تعلیم و 

تواند روز، کاربردی، دقیق و معتبر که میخورد. يکی از آثار بهتربیت به چشم می

ار گیرد موردتوجه و استفاده پژوهشگران و به خصوص معلمان، استادان تعلیم و تربیت قر

(  است. 1889هکر، دانلوسکی و گراسر ) "راهنمای فراشناخت در تعلیم و تربیت"کتاب 

اند،  به مولفان با تکیه بر آخرين تحقیقات صورت گرفته در اين زمینه سعی کرده

دهی موضوعات کاربردی چون احساس عامل بودن، نگارش، درك مطلب، خودنظم

دی و مالحظات بافتی و اندازه گیری فراشناخت، يادگیری، فرادرك مطلب، تفاوتهای فر

های ذکر ای در اين زمینه فراهم کنند. در همه زمینهادبیات غنی کاربردی و پیشرفته

مدل شده مبانی و مدلهای فراشناختی قابل دفاع خوبی فراهم شود که طرح شده سعی

ياضی در کودکان مدل برای حل مسئله رو نیز  (1998نگارش نلسون و نارنز ) یفراشناخت

نظارت و ) فراشناخت تعاملی( يا 1889دسوته ) خردسال با مبانی شناختی و فراشناختی

( نمونه بارز فرايندهای کاربردی و 1889( شوارتز و همکاران ) تنظیم عامل آموزش پذير

 ای است که در اين زمینه انجام شده است. خالقانه

تواند مورد استفاده معلمان، استادان، پژوهشگران و اثر ترجمه شده ارزشمند،  می

دانشجويان حوزه روان شناسی و تعلیم و تربیت در همه مقاطع قرار گیرد. در تعامل با 

استعدادهای تربیتی پژوهشگران و معلمان ايرانی، امیدواريم اشتراکات و حساسیتهای 
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ری گردد. از دانشجويان پرکار تبافتی آن منجر به ظهور مدلهای نظری و کاربردی نوآورانه

های مهم و شناسی تربیتی که زحمت انتخاب بیشتر فصلمند دوره دکتری روانو عالقه

اند سپاسگزارم. از طريق اين اثرمهم، زمینه توسعه و ترجمه و انطباق آن را به عهده گرفته

 اشتراك دانش به خوبی فراهم شده است. امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد.
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