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نيست؛  آموزش  پژوهش،  در  گام  نخستين 
به  فرد  در  الزم  انگيزه هاي  و  زمينه ها  بايد 
ــارورزِي  ك كه  است  آن  از  پس  آيد.  وجود 
در  را  پژوهشگري  ملكة  مي تواند  آموزه ها 

طاّلب ايجاد كند.
مي كوشد  پژوهش«  سوي »به مجموعة 
و  ترويج  به  قالب ها  كوتاه ترين  از  استفاده  با 
تحقيق  راه  و  بپردازد  پژوهش  فرهنگ  تقويت 
و معرفت جويي را براي طـاّلب جوان هموارتر 

كند.

از همين مجموعه:
1. حرفه اي ها چگونه كتاب مي خوانند؟

2. تمركز؛ چرا و چگونه؟
3. از حافظه چه مي دانيم؟

4. از شنيدن تا گوش كردن!
5. مهارتهاي يادداشت برداري در كالس درس

6. تكنيك هاي مرور
7. چگونه فرايند يادگيري خود را مديرّيت كنيم؟

8. روشهاي عملي تقويت حافظه
9. مديرّيت سرعت مطالعه

قيمت:50تومان

نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پُست جواب قبول
هزينة پُستي طبق قرارداد 37184/22 پرداخت شده است.

مؤّسسة	طرف	قرارداد:
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم
قم/	صندوق	ُپستي	37185-3361

تلفن:	0251-2941207-9
Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونت پژوهشي حوزة علميّة قم

ادارة امور پژوهشي طّلب
واحد ترويج پژوهش

در صورت تمايل، فرم مشّخصات فردي 
را تكميل كنيد.
نام	و	نام	خانوادگي:

محّل	تولّد: 	 تاريخ	تولّد:	
زن مرد	 جنسّيت:	

شهر	محّل	سكونت:
تحصيلت	حوزوي:

محّل	تحصيل:
تحصيلت	دانشگاهي:

محّل	تحصيل:
آدرس	ُپستي:

تلفن	تماس:

سلسلهنگارههايكوتاه
ويژةطّلبمدارسعلمّيه

بهسوي
پژوهش
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برايمطالعةبيشتر:

1. سيف، علي اكبر؛ روشهاييادگيريومطالعه؛ 
تهران، نشر دوران.

ترجمة  تربيتي؛  روانشناسي برالينر؛  گيج،   .2
حسين لطف آبادي و همكاران؛ انتشارات ناييژ.

نظرّيههاي همكاران؛  و  نادرقلي  قورچيان،   .3
يادگيريونظرّيةفراشناختدرفرايندياددهي

ويادگيري؛ انتشارات تربيت.

بهكوشش: سّيدمهدي موسي زاده
عضو  آذربايجاني؛  مسعود  علمي:  نظارت
هيئت مديرة انجمن روان شناسان حوزه و عضو 

هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ويرايشوصفحهآرايي: محسن فصاحت

خشت  خانوادة  شما،  انتقادهاي  و  پيشنهادها 
اّول را در ارائة ويرايشهاي بعدي اين بروشور، 

ياري مي رساند.

قم - صندوق ُپستي37185-3361 
تلفن:0251-2941207-9

Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونتپژوهشيحوزةعلمّيةقم

ادارةامـورپژوهشيطّلب
واحدترويجپژوهش

فصل نامة خشت اّول

كتاب خشت اّول

2و3.	هوّيت	روحانّيت	و	طّلب	جوان1.	طّلب	جوان	و	توليد	علم

5و6.	پژوهش	و	طّلب	جوان4.	ورود	دانشجويان	به	حوزه

7.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)1( 2.	فقه	آموزي	و	افق	هاي	فرارو1.	انسان	ُمدرن	و	تبليغ	دين

بروشور خشت اّول

8.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)2(

منشـورات گروه مطـبوعاتي خشت اّول
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  ما 
»چگونه فرايند يادگيري خود را مديريّت كنيم؟« 

بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

7 خويش  درك  عدم  از  درك نمي كنند،  را  مطلبي  كه 
است  ممكن  متوّجه شوند،  هم  اگر  و  نيستند  آگاه 
كه از راه حّل مشكل و نحوة استفاده از آن بي اّطالع 

باشند.

راهبردهاي بين تمايز  
شناختيوفراشناختي

را  تمايز  اين  سعي مي كنيم  مثال،  يك  ذكر  با 
نشان دهيم:

مربوط  اصطالحات  معاني  تصميم مي گيرم  من 
هدفي  انتخاب  بياموزم؛  را  فقه  اصول  درس  به 
تجربة  برمي آيم.)يك  آن  عهدة  از  فكرمي كنم  كه 

فراشناختي(
مي پردازم. خود  نظر  مورد  مطلب  مطالعة   به 

)فّعالّيت شناختي(
بعد از خواندن چند سطر، مكث مي كنم؛ احساس 
به من دست  نفهميده ام،  را  اينكه چيزي  از  مبهمي 

مي دهد.)تجربة فراشناختي(
مي خوانم.)فّعالّيت  دوباره  را  سطر  دو  آن 

شناختي(
مي فهمم.)تجربة  دارم  كه  احساس مي كنم  حال 

فراشناختي(
كه  تعريفي  هر  به  و  ادامه مي دهم  خواندن  به 
خودم  براي  را  آن  بار  دو  يكي  برمي خورم، 

تكرارمي كنم.)مرور ذهني، يك راهبرد شناختي(
اينكه  از  حاكي  مي دهد،  دست  من  به  احساسي 

دارم ياد مي گيرم.)تجربة فراشناختي(
از  يك  هر  به  مي رسانم.  پايان  به  را  كارم 
اصطالحات نگاه مي كنم و به آرامي، تعريف آن را 

تكرار مي كنم.)فّعالّيت شناختي(
از اينكه مطالب را مي فهمم و تا امتحان فردا آنها 
رضايت مي كنم. احساس  خواهم داشت،  ياد  به   را 

)تجربة فراشناختي(

چندسؤال!
   يادگيري در ما چگونه صورت مي گيرد؟

   يادگيري چه مراحلي دارد؟
خود يادگيري  به  نسبت  مي توانيم  چگونه    

اشراف داشته باشيم؟
مهارتهاي  با  ارتباطي  چه  تحصيلي،  موّفقّيت    

فراشناختي مي تواند داشته باشد؟

شناختوفراشناخت؟!
راهُبرد1هاي  به  يادگيري  مهارتهاي  و  روش 

شناختي و فراشناختي تقسيم مي شود.
به  هم  كه  است  كسي  ماهر،  يادگيرندة 
به روشهاي  روشهاي شناختي مجّهز است و هم 

فراشناختي.
شناخت و فراشناخت، دو مفهوم مكّمل يكديگرند. 
شناخت به فرايندهايي اشاره مي كند كه ما به كمك 
آنها ياد مي گيريم، فكر  مي كنيم و به ياد مي آوريم. 
فرايندهاي  دربارة  ما  دانش  به  فراشناخت  اّما 
شناختي خودمان و چگونگي استفادة بهينه از آنها 
گفته مي شود.  يادگيري  هدفهاي  به  رسيدن  براي 
از  آگاهي  يا  دانش  به  فراشناخت  سخن،  ديگر  به 
نظام شناختي خود و يا به دانستن دربارة دانستن 

گفته مي شود.
دانش فراشناختي مي تواند به فرد امكان دهد كه 
راهبردهاي  كه  مديرّيت كند؛ چرا  را  يادگيري خود 
بر  نظارت  براي  هستند  تدبيرهايي  فراشناختي، 
راه هاي يادگيري و هدايت آن راه ها. اين راهبردها 
به ما مي گويند كه براي سهولت بخشيدن به فرايند 
يادگيري، يادآوري و سازمان دادِن داشته ها، از چه 

راه هايي استفاده كنيم.
در  عامل  مدير  يك  كار  كه  همان گونه  درست 
نيز  فرد  يك  كار  است،  سازمان  ادارة  سازمان، 
دانش  و  است  خود  انديشة  و  تفّكر  بر  مديرّيت 
اين  تا  مي دهد  فرد  به  را  امكان  اين  فراشناختي 

توانايي را به دست آورد.

1. به يك نقشة كلّي يا مجموعه اي از عملّيات كه براي 
راهبرد  شده است،  طرح ريزي  معّيني  هدف  به  رسيدن 

گفته مي شود.

چه »فراشناختي« دانش  
كمكيبهماميكند؟

و  يادگيري  هنگام  به  تا  ياري مي دهد  را  ما   1
دانستن، پيشرفت خود را زير نظر بگيريم؛ همچنين 
اين دانش به ما كمك مي كند تا نتايج تالشهايمان را 
ارزيابي كنيم و ميزان تسلّط خود را بر مطالبي كه 

آموخته ايم، بسنجيم.

2   فرد با يادگيري اين دانش به اين درك مي رسد 
كه مثاًل بهتر است شماره تلفنها را بنويسد؛ وگرنه 
است  الزم  اينكه  يا  فراموش خواهد كرد؛  را  آنها 
پاراگراف هاي پيچيده را دوباره بخواند يا آنها را 
يا  بفهمد؛  بهتر  را  نويسنده  منظور  تا  خالصه كند 

اينكه از مطالب يادداشت برداري كند.

مهّم  مطلِب  سه  به  »فراشناخت«  دانش   3
اشاره مي كند:

1 دانش مربوط به خودِ يادگيرنده؛
مانند آگاهي از رجحانها، عالقه ها، نقاط ضعف 
و عادتهاي مطالعه و مثل آگاهي يادگيرنده از اينكه 
صدا  و  سر  ُپر  و  شلوغ  محيط  در  نمي تواند  او 
مطالعه كند و يا اينكه اگر در شب مطالعه كند، بهتر 

ياد مي گيرد.
2 دانـش مربوط به تكليف يادگيري؛

تكاليف  دشواري  به  مربوط  اّطالعات  مانند 
انجام  براي  نياز  مورد  كوشش  مقدار  و  مختلف 

تكاليف تحصيلي.
مثاًل اينكه يادگيرنده بداند بحث مقّدمة واجب در 
اصول فقه به دليل دشواري و مغلق بودن، نيازمند 
صرف زمان و كوشش بيشتري جهت درك دقيق 

آن است.
تكنيك هاي  يا  و  راهبردها  به  مربوط  دانش   3

يادگيـري و چگونگي استفاده از آنها؛
مختلف  تكنيك هاي  از  بايد  يادگيرنده،  يك  مثاًل 
روزنامه خواني،  سؤالي،  خواندن  مانند  يادگيري 
آگاهي   ... و  دقيق خواني  و  اجمالي  خواندن 
يادگيري،  هنگام  به  لزوم  موقع  در  تا  داشته باشد 

از آنها استفاده كند.

مهّم راهبرد سه معّرفي   



فراشناختي

1راهبردهايبرنامهريزي
اين راهبردها شامل موارد زير است:

1  تعيين هدف براي يادگيري
2  پيش بيني زمان الزم براي مطالعه

3  تعيين سرعت مناسب مطالعه
4  تحليل چگونگي برخورد با موضوع

5  انتخاب راهبردهاي يادگيري مفيد

دانش پژوهان موّفق، آنهايي نيستند كه فقط سِر 
كالس حاضر مي شوند و به درس گوش مي دهند؛ 
تاريخ  تا  مي مانند  منتظر  و  برمي دارند  يادداشت 
امتحان فرا برسد؛ بلكه دانش پژوهان موّفق، كساني 
تكاليف  انجام  براي  نياز  مورد  زمان  كه  هستند 
تحقيقاتي  دربارة  پيش بيني مي كنند؛  را  درسي 
دست  به  را  الزم  اّطالعات  انجام دهند،  بايد  كه 
كاري  گروه هاي  ضرورت،  هنگام  به  و  مي آورند 
نيز  از ساير رفتارهاي نظم دهي  تشكيل مي دهند و 

استفادة فراوان مي برند.
به ديگر سخن، دانش پژوهان موّفق، يادگيرندگاني 

فّعال اند؛ نه منفعل.

2راهبردكنترلونظارت
منظور از كنترل و نظارت، ارزشيابي يادگيرنده 
از كار خود و آگاهي يافتن از چگونگي پيشرفت و 

هدايت آن است.
هنگام  در  توّجه  بر  نظارت  مي توان  جمله،  از 
مطالعه و كنترل زمان و سرعت مطالعه را نام ُبرد. 
وقت  هر  تا  كمك مي كند  يادگيرنده  به  راهبرد  اين 
به مشكلي برمي خورد، به سرعت آن را تشخيص 

داده و در رفع آن بكوشد.
به مثال زير توّجه كنيد:

شما مشغول مطالعه و آماده شدن براي امتحان 
درس اصول فقه هستيد. از خود دربارة اين درس 
سؤالهايي مي پرسيد و متوّجه مي شويد كه بعضي 

قسمتهاي كتاب را خوب نفهميده ايد.
خواندن  روش  كه  درمي يابيد  ديگر،  عبارت  به 
و يادداشت برداري شما براي اين قسمتهاي كتاب 

يادگيري  راهبرد  است  الزم  و  نبوده است  مؤّثر 
ديگري را به كار ببنديد.

3راهبردنظمدهي
در  انعطاف پذيري  موجب  نظم دهي،  راهبردهاي 
تا  او كمك مي كنند  به  و  يادگيرنده مي شوند  رفتار 
هر زمان كه ضرورت داشته باشد، روش و سبك 

يادگيري خود را تغييردهد.
و  كنترل  راهبردهاي  با  نظم دهي  راهبردهاي 
عنوان  به  عمل مي كنند.  هماهنگ  طور  به  نظارت، 
نظارت  و  كنترل  راه  از  يادگيرنده  كه  وقتي  مثال، 
متوّجه مي شود كه در يادگيري، موّفقّيت الزم را به 
دست نمي آورد و اين مشكل، ناشي از كم يا زيادي 
سرعت مطالعه يا راهبرد غيرمؤّثر يادگيري است، 
راهبرد  يا  تعديل مي كند  را  خود  سرعت  بالفاصله 

مؤّثرتري را برمي گزيند.
راهبردهاي  از  بهره مند  يادگيرندگاِن  بنابراين، 
نظم دهي، حاضر نمي شوند كه به روشهاي ناموّفق 
يادگيري و مطالعه ادامه بدهند؛ بلكه همواره از راه 
نظارت بر كار خود، نواقِص روشها و راهبردهاي 
يادگيري شان را شناسايي مي كنند و به اصالح و يا 

تعويض آنها، اقدام مي نمايند.
مهمّ ترين  از جمله  فوق،  توضيحات  به  توّجه  با 
و  مطالعه  سرعت  تعديل  نظم دهي،  راهبردهاي 
يادگيري و نيز اصالح يا تغيير راهبردهاي يادگيري 

است.

راهبردهاي بر  »فراشناختي«  راهبردهاي   4 
آنها  به  و  مي كنند  كنترل  اِعمال  يادگيري، 

جهت مي دهند.
يادگيرندگان،  به  مي توان  ديگر،  سخن  به 
اّما  آموزش داد؛  را  بسياري  يادگيري  راهبردهاي 
بي بهره  الزم  فراشناختي  مهارتهاي  از  آنان  اگر 
باشند و ندانند در يك موقعّيت معّين، كدام راهبرد 
يا تكنيك يادگيري مورد استفاده قرارمي گيرد و چه 
وقت بايد تغيير استراتژي داد، هرگز يادگيرندگان 

موّفقي نخواهندشد.
تحقيقات نشان مي دهد فراگيراني كه داراي آگاهي 
فراشناختي هستند، در مقايسه با فراگيران ناآگاه، 
برتري  اين  نشان مي دهند.  بهتري  عملكرد  خود  از 
فرد  به  فراشناختي  آگاهي  كه  است  اين  خاطر  به 
امكان مي دهد تا براي يادگيري خود برنامه ريزي كند 
و به گونه اي بر آن نظارت داشته باشد كه مستقيمًا 

باعث بهبود عملكردش  شود.
***

خوانندگانحرفهاي
ازتواناييفراشناختيباالييبرخوردارند؛

بدينصورتكه...
آنها بر مطالعة خويش نظارت مي كنند و تغييرات 
الزم را به وجود مي آورند؛ يعني براي متون مشكل، 
مقاالت  آهسته مي كنند؛  را  خود  مطالعة  سرعت 
گزارشهاي  از  و  مي خوانند  دوباره  را  انتزاعي 

پيچيده، يادداشت برمي دارند.
بر  آگاهانه،  تالش  كمترين  با  خوب  خوانندگان 
جريان مطالعة خويش نظارت و آن را تنظيم مي كنند. 
خويش  مطالعة  بر  نظارت  از  زماني  افراد  اين 
آگاهي مي يابند كه با مشكل روبه رو مي شوند؛ مثاًل 
كه  تالشي  و  برخوردمي كنند  بي معنا  جمله اي  به 
براي اصالح و فهم درست صورت مي دهند، نظارت 
ايشان بر درك عبارات و جمالت را آشكارمي كند.

غيرحرفه اي  خوانندگان  اّول،  گروه  خالف  بر 
آگاه  مطالعه  جريان  در  خويش  وضعّيت  از  اغلب 
نيستند. آنها ممكن است متون مختلف را به شكل 

يكسان بخوانند.
بر جريان  مؤّثري  به صورت  افراد معمواًل  اين 
مطالعة خويش نظارت ندارند و آن را تنظيم نمي كنند. 
به نظر مي رسد كه خوانندگان غيرحرفه اي، زماني 
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  ما 
»چگونه فرايند يادگيري خود را مديريّت كنيم؟« 

بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

7 خويش  درك  عدم  از  درك نمي كنند،  را  مطلبي  كه 
است  ممكن  متوّجه شوند،  هم  اگر  و  نيستند  آگاه 
كه از راه حّل مشكل و نحوة استفاده از آن بي اّطالع 

باشند.

راهبردهاي بين تمايز  
شناختيوفراشناختي

را  تمايز  اين  سعي مي كنيم  مثال،  يك  ذكر  با 
نشان دهيم:

مربوط  اصطالحات  معاني  تصميم مي گيرم  من 
هدفي  انتخاب  بياموزم؛  را  فقه  اصول  درس  به 
تجربة  برمي آيم.)يك  آن  عهدة  از  فكرمي كنم  كه 

فراشناختي(
مي پردازم. خود  نظر  مورد  مطلب  مطالعة   به 

)فّعالّيت شناختي(
بعد از خواندن چند سطر، مكث مي كنم؛ احساس 
به من دست  نفهميده ام،  را  اينكه چيزي  از  مبهمي 

مي دهد.)تجربة فراشناختي(
مي خوانم.)فّعالّيت  دوباره  را  سطر  دو  آن 

شناختي(
مي فهمم.)تجربة  دارم  كه  احساس مي كنم  حال 

فراشناختي(
كه  تعريفي  هر  به  و  ادامه مي دهم  خواندن  به 
خودم  براي  را  آن  بار  دو  يكي  برمي خورم، 

تكرارمي كنم.)مرور ذهني، يك راهبرد شناختي(
اينكه  از  حاكي  مي دهد،  دست  من  به  احساسي 

دارم ياد مي گيرم.)تجربة فراشناختي(
از  يك  هر  به  مي رسانم.  پايان  به  را  كارم 
اصطالحات نگاه مي كنم و به آرامي، تعريف آن را 

تكرار مي كنم.)فّعالّيت شناختي(
از اينكه مطالب را مي فهمم و تا امتحان فردا آنها 
رضايت مي كنم. احساس  خواهم داشت،  ياد  به   را 

)تجربة فراشناختي(

چندسؤال!
   يادگيري در ما چگونه صورت مي گيرد؟

   يادگيري چه مراحلي دارد؟
خود يادگيري  به  نسبت  مي توانيم  چگونه    

اشراف داشته باشيم؟
مهارتهاي  با  ارتباطي  چه  تحصيلي،  موّفقّيت    

فراشناختي مي تواند داشته باشد؟

شناختوفراشناخت؟!
راهُبرد1هاي  به  يادگيري  مهارتهاي  و  روش 

شناختي و فراشناختي تقسيم مي شود.
به  هم  كه  است  كسي  ماهر،  يادگيرندة 
به روشهاي  روشهاي شناختي مجّهز است و هم 

فراشناختي.
شناخت و فراشناخت، دو مفهوم مكّمل يكديگرند. 
شناخت به فرايندهايي اشاره مي كند كه ما به كمك 
آنها ياد مي گيريم، فكر  مي كنيم و به ياد مي آوريم. 
فرايندهاي  دربارة  ما  دانش  به  فراشناخت  اّما 
شناختي خودمان و چگونگي استفادة بهينه از آنها 
گفته مي شود.  يادگيري  هدفهاي  به  رسيدن  براي 
از  آگاهي  يا  دانش  به  فراشناخت  سخن،  ديگر  به 
نظام شناختي خود و يا به دانستن دربارة دانستن 

گفته مي شود.
دانش فراشناختي مي تواند به فرد امكان دهد كه 
راهبردهاي  كه  مديرّيت كند؛ چرا  را  يادگيري خود 
بر  نظارت  براي  هستند  تدبيرهايي  فراشناختي، 
راه هاي يادگيري و هدايت آن راه ها. اين راهبردها 
به ما مي گويند كه براي سهولت بخشيدن به فرايند 
يادگيري، يادآوري و سازمان دادِن داشته ها، از چه 

راه هايي استفاده كنيم.
در  عامل  مدير  يك  كار  كه  همان گونه  درست 
نيز  فرد  يك  كار  است،  سازمان  ادارة  سازمان، 
دانش  و  است  خود  انديشة  و  تفّكر  بر  مديرّيت 
اين  تا  مي دهد  فرد  به  را  امكان  اين  فراشناختي 

توانايي را به دست آورد.

1. به يك نقشة كلّي يا مجموعه اي از عملّيات كه براي 
راهبرد  شده است،  طرح ريزي  معّيني  هدف  به  رسيدن 

گفته مي شود.

چه »فراشناختي« دانش  
كمكيبهماميكند؟

و  يادگيري  هنگام  به  تا  ياري مي دهد  را  ما   1
دانستن، پيشرفت خود را زير نظر بگيريم؛ همچنين 
اين دانش به ما كمك مي كند تا نتايج تالشهايمان را 
ارزيابي كنيم و ميزان تسلّط خود را بر مطالبي كه 

آموخته ايم، بسنجيم.

2   فرد با يادگيري اين دانش به اين درك مي رسد 
كه مثاًل بهتر است شماره تلفنها را بنويسد؛ وگرنه 
است  الزم  اينكه  يا  فراموش خواهد كرد؛  را  آنها 
پاراگراف هاي پيچيده را دوباره بخواند يا آنها را 
يا  بفهمد؛  بهتر  را  نويسنده  منظور  تا  خالصه كند 

اينكه از مطالب يادداشت برداري كند.

مهّم  مطلِب  سه  به  »فراشناخت«  دانش   3
اشاره مي كند:

1 دانش مربوط به خودِ يادگيرنده؛
مانند آگاهي از رجحانها، عالقه ها، نقاط ضعف 
و عادتهاي مطالعه و مثل آگاهي يادگيرنده از اينكه 
صدا  و  سر  ُپر  و  شلوغ  محيط  در  نمي تواند  او 
مطالعه كند و يا اينكه اگر در شب مطالعه كند، بهتر 

ياد مي گيرد.
2 دانـش مربوط به تكليف يادگيري؛

تكاليف  دشواري  به  مربوط  اّطالعات  مانند 
انجام  براي  نياز  مورد  كوشش  مقدار  و  مختلف 

تكاليف تحصيلي.
مثاًل اينكه يادگيرنده بداند بحث مقّدمة واجب در 
اصول فقه به دليل دشواري و مغلق بودن، نيازمند 
صرف زمان و كوشش بيشتري جهت درك دقيق 

آن است.
تكنيك هاي  يا  و  راهبردها  به  مربوط  دانش   3

يادگيـري و چگونگي استفاده از آنها؛
مختلف  تكنيك هاي  از  بايد  يادگيرنده،  يك  مثاًل 
روزنامه خواني،  سؤالي،  خواندن  مانند  يادگيري 
آگاهي   ... و  دقيق خواني  و  اجمالي  خواندن 
يادگيري،  هنگام  به  لزوم  موقع  در  تا  داشته باشد 

از آنها استفاده كند.

مهّم راهبرد سه معّرفي   



فراشناختي

1راهبردهايبرنامهريزي
اين راهبردها شامل موارد زير است:

1  تعيين هدف براي يادگيري
2  پيش بيني زمان الزم براي مطالعه

3  تعيين سرعت مناسب مطالعه
4  تحليل چگونگي برخورد با موضوع

5  انتخاب راهبردهاي يادگيري مفيد

دانش پژوهان موّفق، آنهايي نيستند كه فقط سِر 
كالس حاضر مي شوند و به درس گوش مي دهند؛ 
تاريخ  تا  مي مانند  منتظر  و  برمي دارند  يادداشت 
امتحان فرا برسد؛ بلكه دانش پژوهان موّفق، كساني 
تكاليف  انجام  براي  نياز  مورد  زمان  كه  هستند 
تحقيقاتي  دربارة  پيش بيني مي كنند؛  را  درسي 
دست  به  را  الزم  اّطالعات  انجام دهند،  بايد  كه 
كاري  گروه هاي  ضرورت،  هنگام  به  و  مي آورند 
نيز  از ساير رفتارهاي نظم دهي  تشكيل مي دهند و 

استفادة فراوان مي برند.
به ديگر سخن، دانش پژوهان موّفق، يادگيرندگاني 

فّعال اند؛ نه منفعل.

2راهبردكنترلونظارت
منظور از كنترل و نظارت، ارزشيابي يادگيرنده 
از كار خود و آگاهي يافتن از چگونگي پيشرفت و 

هدايت آن است.
هنگام  در  توّجه  بر  نظارت  مي توان  جمله،  از 
مطالعه و كنترل زمان و سرعت مطالعه را نام ُبرد. 
وقت  هر  تا  كمك مي كند  يادگيرنده  به  راهبرد  اين 
به مشكلي برمي خورد، به سرعت آن را تشخيص 

داده و در رفع آن بكوشد.
به مثال زير توّجه كنيد:

شما مشغول مطالعه و آماده شدن براي امتحان 
درس اصول فقه هستيد. از خود دربارة اين درس 
سؤالهايي مي پرسيد و متوّجه مي شويد كه بعضي 

قسمتهاي كتاب را خوب نفهميده ايد.
خواندن  روش  كه  درمي يابيد  ديگر،  عبارت  به 
و يادداشت برداري شما براي اين قسمتهاي كتاب 

يادگيري  راهبرد  است  الزم  و  نبوده است  مؤّثر 
ديگري را به كار ببنديد.

3راهبردنظمدهي
در  انعطاف پذيري  موجب  نظم دهي،  راهبردهاي 
تا  او كمك مي كنند  به  و  يادگيرنده مي شوند  رفتار 
هر زمان كه ضرورت داشته باشد، روش و سبك 

يادگيري خود را تغييردهد.
و  كنترل  راهبردهاي  با  نظم دهي  راهبردهاي 
عنوان  به  عمل مي كنند.  هماهنگ  طور  به  نظارت، 
نظارت  و  كنترل  راه  از  يادگيرنده  كه  وقتي  مثال، 
متوّجه مي شود كه در يادگيري، موّفقّيت الزم را به 
دست نمي آورد و اين مشكل، ناشي از كم يا زيادي 
سرعت مطالعه يا راهبرد غيرمؤّثر يادگيري است، 
راهبرد  يا  تعديل مي كند  را  خود  سرعت  بالفاصله 

مؤّثرتري را برمي گزيند.
راهبردهاي  از  بهره مند  يادگيرندگاِن  بنابراين، 
نظم دهي، حاضر نمي شوند كه به روشهاي ناموّفق 
يادگيري و مطالعه ادامه بدهند؛ بلكه همواره از راه 
نظارت بر كار خود، نواقِص روشها و راهبردهاي 
يادگيري شان را شناسايي مي كنند و به اصالح و يا 

تعويض آنها، اقدام مي نمايند.
مهمّ ترين  از جمله  فوق،  توضيحات  به  توّجه  با 
و  مطالعه  سرعت  تعديل  نظم دهي،  راهبردهاي 
يادگيري و نيز اصالح يا تغيير راهبردهاي يادگيري 

است.

راهبردهاي بر  »فراشناختي«  راهبردهاي   4 
آنها  به  و  مي كنند  كنترل  اِعمال  يادگيري، 

جهت مي دهند.
يادگيرندگان،  به  مي توان  ديگر،  سخن  به 
اّما  آموزش داد؛  را  بسياري  يادگيري  راهبردهاي 
بي بهره  الزم  فراشناختي  مهارتهاي  از  آنان  اگر 
باشند و ندانند در يك موقعّيت معّين، كدام راهبرد 
يا تكنيك يادگيري مورد استفاده قرارمي گيرد و چه 
وقت بايد تغيير استراتژي داد، هرگز يادگيرندگان 

موّفقي نخواهندشد.
تحقيقات نشان مي دهد فراگيراني كه داراي آگاهي 
فراشناختي هستند، در مقايسه با فراگيران ناآگاه، 
برتري  اين  نشان مي دهند.  بهتري  عملكرد  خود  از 
فرد  به  فراشناختي  آگاهي  كه  است  اين  خاطر  به 
امكان مي دهد تا براي يادگيري خود برنامه ريزي كند 
و به گونه اي بر آن نظارت داشته باشد كه مستقيمًا 

باعث بهبود عملكردش  شود.
***

خوانندگانحرفهاي
ازتواناييفراشناختيباالييبرخوردارند؛

بدينصورتكه...
آنها بر مطالعة خويش نظارت مي كنند و تغييرات 
الزم را به وجود مي آورند؛ يعني براي متون مشكل، 
مقاالت  آهسته مي كنند؛  را  خود  مطالعة  سرعت 
گزارشهاي  از  و  مي خوانند  دوباره  را  انتزاعي 

پيچيده، يادداشت برمي دارند.
بر  آگاهانه،  تالش  كمترين  با  خوب  خوانندگان 
جريان مطالعة خويش نظارت و آن را تنظيم مي كنند. 
خويش  مطالعة  بر  نظارت  از  زماني  افراد  اين 
آگاهي مي يابند كه با مشكل روبه رو مي شوند؛ مثاًل 
كه  تالشي  و  برخوردمي كنند  بي معنا  جمله اي  به 
براي اصالح و فهم درست صورت مي دهند، نظارت 
ايشان بر درك عبارات و جمالت را آشكارمي كند.

غيرحرفه اي  خوانندگان  اّول،  گروه  خالف  بر 
آگاه  مطالعه  جريان  در  خويش  وضعّيت  از  اغلب 
نيستند. آنها ممكن است متون مختلف را به شكل 

يكسان بخوانند.
بر جريان  مؤّثري  به صورت  افراد معمواًل  اين 
مطالعة خويش نظارت ندارند و آن را تنظيم نمي كنند. 
به نظر مي رسد كه خوانندگان غيرحرفه اي، زماني 
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  ما 
»چگونه فرايند يادگيري خود را مديريّت كنيم؟« 

بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

7 خويش  درك  عدم  از  درك نمي كنند،  را  مطلبي  كه 
است  ممكن  متوّجه شوند،  هم  اگر  و  نيستند  آگاه 
كه از راه حّل مشكل و نحوة استفاده از آن بي اّطالع 

باشند.

راهبردهاي بين تمايز  
شناختيوفراشناختي

را  تمايز  اين  سعي مي كنيم  مثال،  يك  ذكر  با 
نشان دهيم:

مربوط  اصطالحات  معاني  تصميم مي گيرم  من 
هدفي  انتخاب  بياموزم؛  را  فقه  اصول  درس  به 
تجربة  برمي آيم.)يك  آن  عهدة  از  فكرمي كنم  كه 

فراشناختي(
مي پردازم. خود  نظر  مورد  مطلب  مطالعة   به 

)فّعالّيت شناختي(
بعد از خواندن چند سطر، مكث مي كنم؛ احساس 
به من دست  نفهميده ام،  را  اينكه چيزي  از  مبهمي 

مي دهد.)تجربة فراشناختي(
مي خوانم.)فّعالّيت  دوباره  را  سطر  دو  آن 

شناختي(
مي فهمم.)تجربة  دارم  كه  احساس مي كنم  حال 

فراشناختي(
كه  تعريفي  هر  به  و  ادامه مي دهم  خواندن  به 
خودم  براي  را  آن  بار  دو  يكي  برمي خورم، 

تكرارمي كنم.)مرور ذهني، يك راهبرد شناختي(
اينكه  از  حاكي  مي دهد،  دست  من  به  احساسي 

دارم ياد مي گيرم.)تجربة فراشناختي(
از  يك  هر  به  مي رسانم.  پايان  به  را  كارم 
اصطالحات نگاه مي كنم و به آرامي، تعريف آن را 

تكرار مي كنم.)فّعالّيت شناختي(
از اينكه مطالب را مي فهمم و تا امتحان فردا آنها 
رضايت مي كنم. احساس  خواهم داشت،  ياد  به   را 

)تجربة فراشناختي(

چندسؤال!
   يادگيري در ما چگونه صورت مي گيرد؟

   يادگيري چه مراحلي دارد؟
خود يادگيري  به  نسبت  مي توانيم  چگونه    

اشراف داشته باشيم؟
مهارتهاي  با  ارتباطي  چه  تحصيلي،  موّفقّيت    

فراشناختي مي تواند داشته باشد؟

شناختوفراشناخت؟!
راهُبرد1هاي  به  يادگيري  مهارتهاي  و  روش 

شناختي و فراشناختي تقسيم مي شود.
به  هم  كه  است  كسي  ماهر،  يادگيرندة 
به روشهاي  روشهاي شناختي مجّهز است و هم 

فراشناختي.
شناخت و فراشناخت، دو مفهوم مكّمل يكديگرند. 
شناخت به فرايندهايي اشاره مي كند كه ما به كمك 
آنها ياد مي گيريم، فكر  مي كنيم و به ياد مي آوريم. 
فرايندهاي  دربارة  ما  دانش  به  فراشناخت  اّما 
شناختي خودمان و چگونگي استفادة بهينه از آنها 
گفته مي شود.  يادگيري  هدفهاي  به  رسيدن  براي 
از  آگاهي  يا  دانش  به  فراشناخت  سخن،  ديگر  به 
نظام شناختي خود و يا به دانستن دربارة دانستن 

گفته مي شود.
دانش فراشناختي مي تواند به فرد امكان دهد كه 
راهبردهاي  كه  مديرّيت كند؛ چرا  را  يادگيري خود 
بر  نظارت  براي  هستند  تدبيرهايي  فراشناختي، 
راه هاي يادگيري و هدايت آن راه ها. اين راهبردها 
به ما مي گويند كه براي سهولت بخشيدن به فرايند 
يادگيري، يادآوري و سازمان دادِن داشته ها، از چه 

راه هايي استفاده كنيم.
در  عامل  مدير  يك  كار  كه  همان گونه  درست 
نيز  فرد  يك  كار  است،  سازمان  ادارة  سازمان، 
دانش  و  است  خود  انديشة  و  تفّكر  بر  مديرّيت 
اين  تا  مي دهد  فرد  به  را  امكان  اين  فراشناختي 

توانايي را به دست آورد.

1. به يك نقشة كلّي يا مجموعه اي از عملّيات كه براي 
راهبرد  شده است،  طرح ريزي  معّيني  هدف  به  رسيدن 

گفته مي شود.

چه »فراشناختي« دانش  
كمكيبهماميكند؟

و  يادگيري  هنگام  به  تا  ياري مي دهد  را  ما   1
دانستن، پيشرفت خود را زير نظر بگيريم؛ همچنين 
اين دانش به ما كمك مي كند تا نتايج تالشهايمان را 
ارزيابي كنيم و ميزان تسلّط خود را بر مطالبي كه 

آموخته ايم، بسنجيم.

2   فرد با يادگيري اين دانش به اين درك مي رسد 
كه مثاًل بهتر است شماره تلفنها را بنويسد؛ وگرنه 
است  الزم  اينكه  يا  فراموش خواهد كرد؛  را  آنها 
پاراگراف هاي پيچيده را دوباره بخواند يا آنها را 
يا  بفهمد؛  بهتر  را  نويسنده  منظور  تا  خالصه كند 

اينكه از مطالب يادداشت برداري كند.

مهّم  مطلِب  سه  به  »فراشناخت«  دانش   3
اشاره مي كند:

1 دانش مربوط به خودِ يادگيرنده؛
مانند آگاهي از رجحانها، عالقه ها، نقاط ضعف 
و عادتهاي مطالعه و مثل آگاهي يادگيرنده از اينكه 
صدا  و  سر  ُپر  و  شلوغ  محيط  در  نمي تواند  او 
مطالعه كند و يا اينكه اگر در شب مطالعه كند، بهتر 

ياد مي گيرد.
2 دانـش مربوط به تكليف يادگيري؛

تكاليف  دشواري  به  مربوط  اّطالعات  مانند 
انجام  براي  نياز  مورد  كوشش  مقدار  و  مختلف 

تكاليف تحصيلي.
مثاًل اينكه يادگيرنده بداند بحث مقّدمة واجب در 
اصول فقه به دليل دشواري و مغلق بودن، نيازمند 
صرف زمان و كوشش بيشتري جهت درك دقيق 

آن است.
تكنيك هاي  يا  و  راهبردها  به  مربوط  دانش   3

يادگيـري و چگونگي استفاده از آنها؛
مختلف  تكنيك هاي  از  بايد  يادگيرنده،  يك  مثاًل 
روزنامه خواني،  سؤالي،  خواندن  مانند  يادگيري 
آگاهي   ... و  دقيق خواني  و  اجمالي  خواندن 
يادگيري،  هنگام  به  لزوم  موقع  در  تا  داشته باشد 

از آنها استفاده كند.

مهّم راهبرد سه معّرفي   



فراشناختي

1راهبردهايبرنامهريزي
اين راهبردها شامل موارد زير است:

1  تعيين هدف براي يادگيري
2  پيش بيني زمان الزم براي مطالعه

3  تعيين سرعت مناسب مطالعه
4  تحليل چگونگي برخورد با موضوع

5  انتخاب راهبردهاي يادگيري مفيد

دانش پژوهان موّفق، آنهايي نيستند كه فقط سِر 
كالس حاضر مي شوند و به درس گوش مي دهند؛ 
تاريخ  تا  مي مانند  منتظر  و  برمي دارند  يادداشت 
امتحان فرا برسد؛ بلكه دانش پژوهان موّفق، كساني 
تكاليف  انجام  براي  نياز  مورد  زمان  كه  هستند 
تحقيقاتي  دربارة  پيش بيني مي كنند؛  را  درسي 
دست  به  را  الزم  اّطالعات  انجام دهند،  بايد  كه 
كاري  گروه هاي  ضرورت،  هنگام  به  و  مي آورند 
نيز  از ساير رفتارهاي نظم دهي  تشكيل مي دهند و 

استفادة فراوان مي برند.
به ديگر سخن، دانش پژوهان موّفق، يادگيرندگاني 

فّعال اند؛ نه منفعل.

2راهبردكنترلونظارت
منظور از كنترل و نظارت، ارزشيابي يادگيرنده 
از كار خود و آگاهي يافتن از چگونگي پيشرفت و 

هدايت آن است.
هنگام  در  توّجه  بر  نظارت  مي توان  جمله،  از 
مطالعه و كنترل زمان و سرعت مطالعه را نام ُبرد. 
وقت  هر  تا  كمك مي كند  يادگيرنده  به  راهبرد  اين 
به مشكلي برمي خورد، به سرعت آن را تشخيص 

داده و در رفع آن بكوشد.
به مثال زير توّجه كنيد:

شما مشغول مطالعه و آماده شدن براي امتحان 
درس اصول فقه هستيد. از خود دربارة اين درس 
سؤالهايي مي پرسيد و متوّجه مي شويد كه بعضي 

قسمتهاي كتاب را خوب نفهميده ايد.
خواندن  روش  كه  درمي يابيد  ديگر،  عبارت  به 
و يادداشت برداري شما براي اين قسمتهاي كتاب 

يادگيري  راهبرد  است  الزم  و  نبوده است  مؤّثر 
ديگري را به كار ببنديد.

3راهبردنظمدهي
در  انعطاف پذيري  موجب  نظم دهي،  راهبردهاي 
تا  او كمك مي كنند  به  و  يادگيرنده مي شوند  رفتار 
هر زمان كه ضرورت داشته باشد، روش و سبك 

يادگيري خود را تغييردهد.
و  كنترل  راهبردهاي  با  نظم دهي  راهبردهاي 
عنوان  به  عمل مي كنند.  هماهنگ  طور  به  نظارت، 
نظارت  و  كنترل  راه  از  يادگيرنده  كه  وقتي  مثال، 
متوّجه مي شود كه در يادگيري، موّفقّيت الزم را به 
دست نمي آورد و اين مشكل، ناشي از كم يا زيادي 
سرعت مطالعه يا راهبرد غيرمؤّثر يادگيري است، 
راهبرد  يا  تعديل مي كند  را  خود  سرعت  بالفاصله 

مؤّثرتري را برمي گزيند.
راهبردهاي  از  بهره مند  يادگيرندگاِن  بنابراين، 
نظم دهي، حاضر نمي شوند كه به روشهاي ناموّفق 
يادگيري و مطالعه ادامه بدهند؛ بلكه همواره از راه 
نظارت بر كار خود، نواقِص روشها و راهبردهاي 
يادگيري شان را شناسايي مي كنند و به اصالح و يا 

تعويض آنها، اقدام مي نمايند.
مهمّ ترين  از جمله  فوق،  توضيحات  به  توّجه  با 
و  مطالعه  سرعت  تعديل  نظم دهي،  راهبردهاي 
يادگيري و نيز اصالح يا تغيير راهبردهاي يادگيري 

است.

راهبردهاي بر  »فراشناختي«  راهبردهاي   4 
آنها  به  و  مي كنند  كنترل  اِعمال  يادگيري، 

جهت مي دهند.
يادگيرندگان،  به  مي توان  ديگر،  سخن  به 
اّما  آموزش داد؛  را  بسياري  يادگيري  راهبردهاي 
بي بهره  الزم  فراشناختي  مهارتهاي  از  آنان  اگر 
باشند و ندانند در يك موقعّيت معّين، كدام راهبرد 
يا تكنيك يادگيري مورد استفاده قرارمي گيرد و چه 
وقت بايد تغيير استراتژي داد، هرگز يادگيرندگان 

موّفقي نخواهندشد.
تحقيقات نشان مي دهد فراگيراني كه داراي آگاهي 
فراشناختي هستند، در مقايسه با فراگيران ناآگاه، 
برتري  اين  نشان مي دهند.  بهتري  عملكرد  خود  از 
فرد  به  فراشناختي  آگاهي  كه  است  اين  خاطر  به 
امكان مي دهد تا براي يادگيري خود برنامه ريزي كند 
و به گونه اي بر آن نظارت داشته باشد كه مستقيمًا 

باعث بهبود عملكردش  شود.
***

خوانندگانحرفهاي
ازتواناييفراشناختيباالييبرخوردارند؛

بدينصورتكه...
آنها بر مطالعة خويش نظارت مي كنند و تغييرات 
الزم را به وجود مي آورند؛ يعني براي متون مشكل، 
مقاالت  آهسته مي كنند؛  را  خود  مطالعة  سرعت 
گزارشهاي  از  و  مي خوانند  دوباره  را  انتزاعي 

پيچيده، يادداشت برمي دارند.
بر  آگاهانه،  تالش  كمترين  با  خوب  خوانندگان 
جريان مطالعة خويش نظارت و آن را تنظيم مي كنند. 
خويش  مطالعة  بر  نظارت  از  زماني  افراد  اين 
آگاهي مي يابند كه با مشكل روبه رو مي شوند؛ مثاًل 
كه  تالشي  و  برخوردمي كنند  بي معنا  جمله اي  به 
براي اصالح و فهم درست صورت مي دهند، نظارت 
ايشان بر درك عبارات و جمالت را آشكارمي كند.

غيرحرفه اي  خوانندگان  اّول،  گروه  خالف  بر 
آگاه  مطالعه  جريان  در  خويش  وضعّيت  از  اغلب 
نيستند. آنها ممكن است متون مختلف را به شكل 

يكسان بخوانند.
بر جريان  مؤّثري  به صورت  افراد معمواًل  اين 
مطالعة خويش نظارت ندارند و آن را تنظيم نمي كنند. 
به نظر مي رسد كه خوانندگان غيرحرفه اي، زماني 
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  ما 
»چگونه فرايند يادگيري خود را مديريّت كنيم؟« 

بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

7 خويش  درك  عدم  از  درك نمي كنند،  را  مطلبي  كه 
است  ممكن  متوّجه شوند،  هم  اگر  و  نيستند  آگاه 
كه از راه حّل مشكل و نحوة استفاده از آن بي اّطالع 

باشند.

راهبردهاي بين تمايز  
شناختيوفراشناختي

را  تمايز  اين  سعي مي كنيم  مثال،  يك  ذكر  با 
نشان دهيم:

مربوط  اصطالحات  معاني  تصميم مي گيرم  من 
هدفي  انتخاب  بياموزم؛  را  فقه  اصول  درس  به 
تجربة  برمي آيم.)يك  آن  عهدة  از  فكرمي كنم  كه 

فراشناختي(
مي پردازم. خود  نظر  مورد  مطلب  مطالعة   به 

)فّعالّيت شناختي(
بعد از خواندن چند سطر، مكث مي كنم؛ احساس 
به من دست  نفهميده ام،  را  اينكه چيزي  از  مبهمي 

مي دهد.)تجربة فراشناختي(
مي خوانم.)فّعالّيت  دوباره  را  سطر  دو  آن 

شناختي(
مي فهمم.)تجربة  دارم  كه  احساس مي كنم  حال 

فراشناختي(
كه  تعريفي  هر  به  و  ادامه مي دهم  خواندن  به 
خودم  براي  را  آن  بار  دو  يكي  برمي خورم، 

تكرارمي كنم.)مرور ذهني، يك راهبرد شناختي(
اينكه  از  حاكي  مي دهد،  دست  من  به  احساسي 

دارم ياد مي گيرم.)تجربة فراشناختي(
از  يك  هر  به  مي رسانم.  پايان  به  را  كارم 
اصطالحات نگاه مي كنم و به آرامي، تعريف آن را 

تكرار مي كنم.)فّعالّيت شناختي(
از اينكه مطالب را مي فهمم و تا امتحان فردا آنها 
رضايت مي كنم. احساس  خواهم داشت،  ياد  به   را 

)تجربة فراشناختي(

چندسؤال!
   يادگيري در ما چگونه صورت مي گيرد؟

   يادگيري چه مراحلي دارد؟
خود يادگيري  به  نسبت  مي توانيم  چگونه    

اشراف داشته باشيم؟
مهارتهاي  با  ارتباطي  چه  تحصيلي،  موّفقّيت    

فراشناختي مي تواند داشته باشد؟

شناختوفراشناخت؟!
راهُبرد1هاي  به  يادگيري  مهارتهاي  و  روش 

شناختي و فراشناختي تقسيم مي شود.
به  هم  كه  است  كسي  ماهر،  يادگيرندة 
به روشهاي  روشهاي شناختي مجّهز است و هم 

فراشناختي.
شناخت و فراشناخت، دو مفهوم مكّمل يكديگرند. 
شناخت به فرايندهايي اشاره مي كند كه ما به كمك 
آنها ياد مي گيريم، فكر  مي كنيم و به ياد مي آوريم. 
فرايندهاي  دربارة  ما  دانش  به  فراشناخت  اّما 
شناختي خودمان و چگونگي استفادة بهينه از آنها 
گفته مي شود.  يادگيري  هدفهاي  به  رسيدن  براي 
از  آگاهي  يا  دانش  به  فراشناخت  سخن،  ديگر  به 
نظام شناختي خود و يا به دانستن دربارة دانستن 

گفته مي شود.
دانش فراشناختي مي تواند به فرد امكان دهد كه 
راهبردهاي  كه  مديرّيت كند؛ چرا  را  يادگيري خود 
بر  نظارت  براي  هستند  تدبيرهايي  فراشناختي، 
راه هاي يادگيري و هدايت آن راه ها. اين راهبردها 
به ما مي گويند كه براي سهولت بخشيدن به فرايند 
يادگيري، يادآوري و سازمان دادِن داشته ها، از چه 

راه هايي استفاده كنيم.
در  عامل  مدير  يك  كار  كه  همان گونه  درست 
نيز  فرد  يك  كار  است،  سازمان  ادارة  سازمان، 
دانش  و  است  خود  انديشة  و  تفّكر  بر  مديرّيت 
اين  تا  مي دهد  فرد  به  را  امكان  اين  فراشناختي 

توانايي را به دست آورد.

1. به يك نقشة كلّي يا مجموعه اي از عملّيات كه براي 
راهبرد  شده است،  طرح ريزي  معّيني  هدف  به  رسيدن 

گفته مي شود.

چه »فراشناختي« دانش  
كمكيبهماميكند؟

و  يادگيري  هنگام  به  تا  ياري مي دهد  را  ما   1
دانستن، پيشرفت خود را زير نظر بگيريم؛ همچنين 
اين دانش به ما كمك مي كند تا نتايج تالشهايمان را 
ارزيابي كنيم و ميزان تسلّط خود را بر مطالبي كه 

آموخته ايم، بسنجيم.

2   فرد با يادگيري اين دانش به اين درك مي رسد 
كه مثاًل بهتر است شماره تلفنها را بنويسد؛ وگرنه 
است  الزم  اينكه  يا  فراموش خواهد كرد؛  را  آنها 
پاراگراف هاي پيچيده را دوباره بخواند يا آنها را 
يا  بفهمد؛  بهتر  را  نويسنده  منظور  تا  خالصه كند 

اينكه از مطالب يادداشت برداري كند.

مهّم  مطلِب  سه  به  »فراشناخت«  دانش   3
اشاره مي كند:

1 دانش مربوط به خودِ يادگيرنده؛
مانند آگاهي از رجحانها، عالقه ها، نقاط ضعف 
و عادتهاي مطالعه و مثل آگاهي يادگيرنده از اينكه 
صدا  و  سر  ُپر  و  شلوغ  محيط  در  نمي تواند  او 
مطالعه كند و يا اينكه اگر در شب مطالعه كند، بهتر 

ياد مي گيرد.
2 دانـش مربوط به تكليف يادگيري؛

تكاليف  دشواري  به  مربوط  اّطالعات  مانند 
انجام  براي  نياز  مورد  كوشش  مقدار  و  مختلف 

تكاليف تحصيلي.
مثاًل اينكه يادگيرنده بداند بحث مقّدمة واجب در 
اصول فقه به دليل دشواري و مغلق بودن، نيازمند 
صرف زمان و كوشش بيشتري جهت درك دقيق 

آن است.
تكنيك هاي  يا  و  راهبردها  به  مربوط  دانش   3

يادگيـري و چگونگي استفاده از آنها؛
مختلف  تكنيك هاي  از  بايد  يادگيرنده،  يك  مثاًل 
روزنامه خواني،  سؤالي،  خواندن  مانند  يادگيري 
آگاهي   ... و  دقيق خواني  و  اجمالي  خواندن 
يادگيري،  هنگام  به  لزوم  موقع  در  تا  داشته باشد 

از آنها استفاده كند.

مهّم راهبرد سه معّرفي   



فراشناختي

1راهبردهايبرنامهريزي
اين راهبردها شامل موارد زير است:

1  تعيين هدف براي يادگيري
2  پيش بيني زمان الزم براي مطالعه

3  تعيين سرعت مناسب مطالعه
4  تحليل چگونگي برخورد با موضوع

5  انتخاب راهبردهاي يادگيري مفيد

دانش پژوهان موّفق، آنهايي نيستند كه فقط سِر 
كالس حاضر مي شوند و به درس گوش مي دهند؛ 
تاريخ  تا  مي مانند  منتظر  و  برمي دارند  يادداشت 
امتحان فرا برسد؛ بلكه دانش پژوهان موّفق، كساني 
تكاليف  انجام  براي  نياز  مورد  زمان  كه  هستند 
تحقيقاتي  دربارة  پيش بيني مي كنند؛  را  درسي 
دست  به  را  الزم  اّطالعات  انجام دهند،  بايد  كه 
كاري  گروه هاي  ضرورت،  هنگام  به  و  مي آورند 
نيز  از ساير رفتارهاي نظم دهي  تشكيل مي دهند و 

استفادة فراوان مي برند.
به ديگر سخن، دانش پژوهان موّفق، يادگيرندگاني 

فّعال اند؛ نه منفعل.

2راهبردكنترلونظارت
منظور از كنترل و نظارت، ارزشيابي يادگيرنده 
از كار خود و آگاهي يافتن از چگونگي پيشرفت و 

هدايت آن است.
هنگام  در  توّجه  بر  نظارت  مي توان  جمله،  از 
مطالعه و كنترل زمان و سرعت مطالعه را نام ُبرد. 
وقت  هر  تا  كمك مي كند  يادگيرنده  به  راهبرد  اين 
به مشكلي برمي خورد، به سرعت آن را تشخيص 

داده و در رفع آن بكوشد.
به مثال زير توّجه كنيد:

شما مشغول مطالعه و آماده شدن براي امتحان 
درس اصول فقه هستيد. از خود دربارة اين درس 
سؤالهايي مي پرسيد و متوّجه مي شويد كه بعضي 

قسمتهاي كتاب را خوب نفهميده ايد.
خواندن  روش  كه  درمي يابيد  ديگر،  عبارت  به 
و يادداشت برداري شما براي اين قسمتهاي كتاب 

يادگيري  راهبرد  است  الزم  و  نبوده است  مؤّثر 
ديگري را به كار ببنديد.

3راهبردنظمدهي
در  انعطاف پذيري  موجب  نظم دهي،  راهبردهاي 
تا  او كمك مي كنند  به  و  يادگيرنده مي شوند  رفتار 
هر زمان كه ضرورت داشته باشد، روش و سبك 

يادگيري خود را تغييردهد.
و  كنترل  راهبردهاي  با  نظم دهي  راهبردهاي 
عنوان  به  عمل مي كنند.  هماهنگ  طور  به  نظارت، 
نظارت  و  كنترل  راه  از  يادگيرنده  كه  وقتي  مثال، 
متوّجه مي شود كه در يادگيري، موّفقّيت الزم را به 
دست نمي آورد و اين مشكل، ناشي از كم يا زيادي 
سرعت مطالعه يا راهبرد غيرمؤّثر يادگيري است، 
راهبرد  يا  تعديل مي كند  را  خود  سرعت  بالفاصله 

مؤّثرتري را برمي گزيند.
راهبردهاي  از  بهره مند  يادگيرندگاِن  بنابراين، 
نظم دهي، حاضر نمي شوند كه به روشهاي ناموّفق 
يادگيري و مطالعه ادامه بدهند؛ بلكه همواره از راه 
نظارت بر كار خود، نواقِص روشها و راهبردهاي 
يادگيري شان را شناسايي مي كنند و به اصالح و يا 

تعويض آنها، اقدام مي نمايند.
مهمّ ترين  از جمله  فوق،  توضيحات  به  توّجه  با 
و  مطالعه  سرعت  تعديل  نظم دهي،  راهبردهاي 
يادگيري و نيز اصالح يا تغيير راهبردهاي يادگيري 

است.

راهبردهاي بر  »فراشناختي«  راهبردهاي   4 
آنها  به  و  مي كنند  كنترل  اِعمال  يادگيري، 

جهت مي دهند.
يادگيرندگان،  به  مي توان  ديگر،  سخن  به 
اّما  آموزش داد؛  را  بسياري  يادگيري  راهبردهاي 
بي بهره  الزم  فراشناختي  مهارتهاي  از  آنان  اگر 
باشند و ندانند در يك موقعّيت معّين، كدام راهبرد 
يا تكنيك يادگيري مورد استفاده قرارمي گيرد و چه 
وقت بايد تغيير استراتژي داد، هرگز يادگيرندگان 

موّفقي نخواهندشد.
تحقيقات نشان مي دهد فراگيراني كه داراي آگاهي 
فراشناختي هستند، در مقايسه با فراگيران ناآگاه، 
برتري  اين  نشان مي دهند.  بهتري  عملكرد  خود  از 
فرد  به  فراشناختي  آگاهي  كه  است  اين  خاطر  به 
امكان مي دهد تا براي يادگيري خود برنامه ريزي كند 
و به گونه اي بر آن نظارت داشته باشد كه مستقيمًا 

باعث بهبود عملكردش  شود.
***

خوانندگانحرفهاي
ازتواناييفراشناختيباالييبرخوردارند؛

بدينصورتكه...
آنها بر مطالعة خويش نظارت مي كنند و تغييرات 
الزم را به وجود مي آورند؛ يعني براي متون مشكل، 
مقاالت  آهسته مي كنند؛  را  خود  مطالعة  سرعت 
گزارشهاي  از  و  مي خوانند  دوباره  را  انتزاعي 

پيچيده، يادداشت برمي دارند.
بر  آگاهانه،  تالش  كمترين  با  خوب  خوانندگان 
جريان مطالعة خويش نظارت و آن را تنظيم مي كنند. 
خويش  مطالعة  بر  نظارت  از  زماني  افراد  اين 
آگاهي مي يابند كه با مشكل روبه رو مي شوند؛ مثاًل 
كه  تالشي  و  برخوردمي كنند  بي معنا  جمله اي  به 
براي اصالح و فهم درست صورت مي دهند، نظارت 
ايشان بر درك عبارات و جمالت را آشكارمي كند.

غيرحرفه اي  خوانندگان  اّول،  گروه  خالف  بر 
آگاه  مطالعه  جريان  در  خويش  وضعّيت  از  اغلب 
نيستند. آنها ممكن است متون مختلف را به شكل 

يكسان بخوانند.
بر جريان  مؤّثري  به صورت  افراد معمواًل  اين 
مطالعة خويش نظارت ندارند و آن را تنظيم نمي كنند. 
به نظر مي رسد كه خوانندگان غيرحرفه اي، زماني 



234567

بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  ما 
»چگونه فرايند يادگيري خود را مديريّت كنيم؟« 

بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

7 خويش  درك  عدم  از  درك نمي كنند،  را  مطلبي  كه 
است  ممكن  متوّجه شوند،  هم  اگر  و  نيستند  آگاه 
كه از راه حّل مشكل و نحوة استفاده از آن بي اّطالع 

باشند.

راهبردهاي بين تمايز  
شناختيوفراشناختي

را  تمايز  اين  سعي مي كنيم  مثال،  يك  ذكر  با 
نشان دهيم:

مربوط  اصطالحات  معاني  تصميم مي گيرم  من 
هدفي  انتخاب  بياموزم؛  را  فقه  اصول  درس  به 
تجربة  برمي آيم.)يك  آن  عهدة  از  فكرمي كنم  كه 

فراشناختي(
مي پردازم. خود  نظر  مورد  مطلب  مطالعة   به 

)فّعالّيت شناختي(
بعد از خواندن چند سطر، مكث مي كنم؛ احساس 
به من دست  نفهميده ام،  را  اينكه چيزي  از  مبهمي 

مي دهد.)تجربة فراشناختي(
مي خوانم.)فّعالّيت  دوباره  را  سطر  دو  آن 

شناختي(
مي فهمم.)تجربة  دارم  كه  احساس مي كنم  حال 

فراشناختي(
كه  تعريفي  هر  به  و  ادامه مي دهم  خواندن  به 
خودم  براي  را  آن  بار  دو  يكي  برمي خورم، 

تكرارمي كنم.)مرور ذهني، يك راهبرد شناختي(
اينكه  از  حاكي  مي دهد،  دست  من  به  احساسي 

دارم ياد مي گيرم.)تجربة فراشناختي(
از  يك  هر  به  مي رسانم.  پايان  به  را  كارم 
اصطالحات نگاه مي كنم و به آرامي، تعريف آن را 

تكرار مي كنم.)فّعالّيت شناختي(
از اينكه مطالب را مي فهمم و تا امتحان فردا آنها 
رضايت مي كنم. احساس  خواهم داشت،  ياد  به   را 

)تجربة فراشناختي(

چندسؤال!
   يادگيري در ما چگونه صورت مي گيرد؟

   يادگيري چه مراحلي دارد؟
خود يادگيري  به  نسبت  مي توانيم  چگونه    

اشراف داشته باشيم؟
مهارتهاي  با  ارتباطي  چه  تحصيلي،  موّفقّيت    

فراشناختي مي تواند داشته باشد؟

شناختوفراشناخت؟!
راهُبرد1هاي  به  يادگيري  مهارتهاي  و  روش 

شناختي و فراشناختي تقسيم مي شود.
به  هم  كه  است  كسي  ماهر،  يادگيرندة 
به روشهاي  روشهاي شناختي مجّهز است و هم 

فراشناختي.
شناخت و فراشناخت، دو مفهوم مكّمل يكديگرند. 
شناخت به فرايندهايي اشاره مي كند كه ما به كمك 
آنها ياد مي گيريم، فكر  مي كنيم و به ياد مي آوريم. 
فرايندهاي  دربارة  ما  دانش  به  فراشناخت  اّما 
شناختي خودمان و چگونگي استفادة بهينه از آنها 
گفته مي شود.  يادگيري  هدفهاي  به  رسيدن  براي 
از  آگاهي  يا  دانش  به  فراشناخت  سخن،  ديگر  به 
نظام شناختي خود و يا به دانستن دربارة دانستن 

گفته مي شود.
دانش فراشناختي مي تواند به فرد امكان دهد كه 
راهبردهاي  كه  مديرّيت كند؛ چرا  را  يادگيري خود 
بر  نظارت  براي  هستند  تدبيرهايي  فراشناختي، 
راه هاي يادگيري و هدايت آن راه ها. اين راهبردها 
به ما مي گويند كه براي سهولت بخشيدن به فرايند 
يادگيري، يادآوري و سازمان دادِن داشته ها، از چه 

راه هايي استفاده كنيم.
در  عامل  مدير  يك  كار  كه  همان گونه  درست 
نيز  فرد  يك  كار  است،  سازمان  ادارة  سازمان، 
دانش  و  است  خود  انديشة  و  تفّكر  بر  مديرّيت 
اين  تا  مي دهد  فرد  به  را  امكان  اين  فراشناختي 

توانايي را به دست آورد.

1. به يك نقشة كلّي يا مجموعه اي از عملّيات كه براي 
راهبرد  شده است،  طرح ريزي  معّيني  هدف  به  رسيدن 

گفته مي شود.

چه »فراشناختي« دانش  
كمكيبهماميكند؟

و  يادگيري  هنگام  به  تا  ياري مي دهد  را  ما   1
دانستن، پيشرفت خود را زير نظر بگيريم؛ همچنين 
اين دانش به ما كمك مي كند تا نتايج تالشهايمان را 
ارزيابي كنيم و ميزان تسلّط خود را بر مطالبي كه 

آموخته ايم، بسنجيم.

2   فرد با يادگيري اين دانش به اين درك مي رسد 
كه مثاًل بهتر است شماره تلفنها را بنويسد؛ وگرنه 
است  الزم  اينكه  يا  فراموش خواهد كرد؛  را  آنها 
پاراگراف هاي پيچيده را دوباره بخواند يا آنها را 
يا  بفهمد؛  بهتر  را  نويسنده  منظور  تا  خالصه كند 

اينكه از مطالب يادداشت برداري كند.

مهّم  مطلِب  سه  به  »فراشناخت«  دانش   3
اشاره مي كند:

1 دانش مربوط به خودِ يادگيرنده؛
مانند آگاهي از رجحانها، عالقه ها، نقاط ضعف 
و عادتهاي مطالعه و مثل آگاهي يادگيرنده از اينكه 
صدا  و  سر  ُپر  و  شلوغ  محيط  در  نمي تواند  او 
مطالعه كند و يا اينكه اگر در شب مطالعه كند، بهتر 

ياد مي گيرد.
2 دانـش مربوط به تكليف يادگيري؛

تكاليف  دشواري  به  مربوط  اّطالعات  مانند 
انجام  براي  نياز  مورد  كوشش  مقدار  و  مختلف 

تكاليف تحصيلي.
مثاًل اينكه يادگيرنده بداند بحث مقّدمة واجب در 
اصول فقه به دليل دشواري و مغلق بودن، نيازمند 
صرف زمان و كوشش بيشتري جهت درك دقيق 

آن است.
تكنيك هاي  يا  و  راهبردها  به  مربوط  دانش   3

يادگيـري و چگونگي استفاده از آنها؛
مختلف  تكنيك هاي  از  بايد  يادگيرنده،  يك  مثاًل 
روزنامه خواني،  سؤالي،  خواندن  مانند  يادگيري 
آگاهي   ... و  دقيق خواني  و  اجمالي  خواندن 
يادگيري،  هنگام  به  لزوم  موقع  در  تا  داشته باشد 

از آنها استفاده كند.

مهّم راهبرد سه معّرفي   



فراشناختي

1راهبردهايبرنامهريزي
اين راهبردها شامل موارد زير است:

1  تعيين هدف براي يادگيري
2  پيش بيني زمان الزم براي مطالعه

3  تعيين سرعت مناسب مطالعه
4  تحليل چگونگي برخورد با موضوع

5  انتخاب راهبردهاي يادگيري مفيد

دانش پژوهان موّفق، آنهايي نيستند كه فقط سِر 
كالس حاضر مي شوند و به درس گوش مي دهند؛ 
تاريخ  تا  مي مانند  منتظر  و  برمي دارند  يادداشت 
امتحان فرا برسد؛ بلكه دانش پژوهان موّفق، كساني 
تكاليف  انجام  براي  نياز  مورد  زمان  كه  هستند 
تحقيقاتي  دربارة  پيش بيني مي كنند؛  را  درسي 
دست  به  را  الزم  اّطالعات  انجام دهند،  بايد  كه 
كاري  گروه هاي  ضرورت،  هنگام  به  و  مي آورند 
نيز  از ساير رفتارهاي نظم دهي  تشكيل مي دهند و 

استفادة فراوان مي برند.
به ديگر سخن، دانش پژوهان موّفق، يادگيرندگاني 

فّعال اند؛ نه منفعل.

2راهبردكنترلونظارت
منظور از كنترل و نظارت، ارزشيابي يادگيرنده 
از كار خود و آگاهي يافتن از چگونگي پيشرفت و 

هدايت آن است.
هنگام  در  توّجه  بر  نظارت  مي توان  جمله،  از 
مطالعه و كنترل زمان و سرعت مطالعه را نام ُبرد. 
وقت  هر  تا  كمك مي كند  يادگيرنده  به  راهبرد  اين 
به مشكلي برمي خورد، به سرعت آن را تشخيص 

داده و در رفع آن بكوشد.
به مثال زير توّجه كنيد:

شما مشغول مطالعه و آماده شدن براي امتحان 
درس اصول فقه هستيد. از خود دربارة اين درس 
سؤالهايي مي پرسيد و متوّجه مي شويد كه بعضي 

قسمتهاي كتاب را خوب نفهميده ايد.
خواندن  روش  كه  درمي يابيد  ديگر،  عبارت  به 
و يادداشت برداري شما براي اين قسمتهاي كتاب 

يادگيري  راهبرد  است  الزم  و  نبوده است  مؤّثر 
ديگري را به كار ببنديد.

3راهبردنظمدهي
در  انعطاف پذيري  موجب  نظم دهي،  راهبردهاي 
تا  او كمك مي كنند  به  و  يادگيرنده مي شوند  رفتار 
هر زمان كه ضرورت داشته باشد، روش و سبك 

يادگيري خود را تغييردهد.
و  كنترل  راهبردهاي  با  نظم دهي  راهبردهاي 
عنوان  به  عمل مي كنند.  هماهنگ  طور  به  نظارت، 
نظارت  و  كنترل  راه  از  يادگيرنده  كه  وقتي  مثال، 
متوّجه مي شود كه در يادگيري، موّفقّيت الزم را به 
دست نمي آورد و اين مشكل، ناشي از كم يا زيادي 
سرعت مطالعه يا راهبرد غيرمؤّثر يادگيري است، 
راهبرد  يا  تعديل مي كند  را  خود  سرعت  بالفاصله 

مؤّثرتري را برمي گزيند.
راهبردهاي  از  بهره مند  يادگيرندگاِن  بنابراين، 
نظم دهي، حاضر نمي شوند كه به روشهاي ناموّفق 
يادگيري و مطالعه ادامه بدهند؛ بلكه همواره از راه 
نظارت بر كار خود، نواقِص روشها و راهبردهاي 
يادگيري شان را شناسايي مي كنند و به اصالح و يا 

تعويض آنها، اقدام مي نمايند.
مهمّ ترين  از جمله  فوق،  توضيحات  به  توّجه  با 
و  مطالعه  سرعت  تعديل  نظم دهي،  راهبردهاي 
يادگيري و نيز اصالح يا تغيير راهبردهاي يادگيري 

است.

راهبردهاي بر  »فراشناختي«  راهبردهاي   4 
آنها  به  و  مي كنند  كنترل  اِعمال  يادگيري، 

جهت مي دهند.
يادگيرندگان،  به  مي توان  ديگر،  سخن  به 
اّما  آموزش داد؛  را  بسياري  يادگيري  راهبردهاي 
بي بهره  الزم  فراشناختي  مهارتهاي  از  آنان  اگر 
باشند و ندانند در يك موقعّيت معّين، كدام راهبرد 
يا تكنيك يادگيري مورد استفاده قرارمي گيرد و چه 
وقت بايد تغيير استراتژي داد، هرگز يادگيرندگان 

موّفقي نخواهندشد.
تحقيقات نشان مي دهد فراگيراني كه داراي آگاهي 
فراشناختي هستند، در مقايسه با فراگيران ناآگاه، 
برتري  اين  نشان مي دهند.  بهتري  عملكرد  خود  از 
فرد  به  فراشناختي  آگاهي  كه  است  اين  خاطر  به 
امكان مي دهد تا براي يادگيري خود برنامه ريزي كند 
و به گونه اي بر آن نظارت داشته باشد كه مستقيمًا 

باعث بهبود عملكردش  شود.
***

خوانندگانحرفهاي
ازتواناييفراشناختيباالييبرخوردارند؛

بدينصورتكه...
آنها بر مطالعة خويش نظارت مي كنند و تغييرات 
الزم را به وجود مي آورند؛ يعني براي متون مشكل، 
مقاالت  آهسته مي كنند؛  را  خود  مطالعة  سرعت 
گزارشهاي  از  و  مي خوانند  دوباره  را  انتزاعي 

پيچيده، يادداشت برمي دارند.
بر  آگاهانه،  تالش  كمترين  با  خوب  خوانندگان 
جريان مطالعة خويش نظارت و آن را تنظيم مي كنند. 
خويش  مطالعة  بر  نظارت  از  زماني  افراد  اين 
آگاهي مي يابند كه با مشكل روبه رو مي شوند؛ مثاًل 
كه  تالشي  و  برخوردمي كنند  بي معنا  جمله اي  به 
براي اصالح و فهم درست صورت مي دهند، نظارت 
ايشان بر درك عبارات و جمالت را آشكارمي كند.

غيرحرفه اي  خوانندگان  اّول،  گروه  خالف  بر 
آگاه  مطالعه  جريان  در  خويش  وضعّيت  از  اغلب 
نيستند. آنها ممكن است متون مختلف را به شكل 

يكسان بخوانند.
بر جريان  مؤّثري  به صورت  افراد معمواًل  اين 
مطالعة خويش نظارت ندارند و آن را تنظيم نمي كنند. 
به نظر مي رسد كه خوانندگان غيرحرفه اي، زماني 
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  ما 
»چگونه فرايند يادگيري خود را مديريّت كنيم؟« 

بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

7 خويش  درك  عدم  از  درك نمي كنند،  را  مطلبي  كه 
است  ممكن  متوّجه شوند،  هم  اگر  و  نيستند  آگاه 
كه از راه حّل مشكل و نحوة استفاده از آن بي اّطالع 

باشند.

راهبردهاي بين تمايز  
شناختيوفراشناختي

را  تمايز  اين  سعي مي كنيم  مثال،  يك  ذكر  با 
نشان دهيم:

مربوط  اصطالحات  معاني  تصميم مي گيرم  من 
هدفي  انتخاب  بياموزم؛  را  فقه  اصول  درس  به 
تجربة  برمي آيم.)يك  آن  عهدة  از  فكرمي كنم  كه 

فراشناختي(
مي پردازم. خود  نظر  مورد  مطلب  مطالعة   به 

)فّعالّيت شناختي(
بعد از خواندن چند سطر، مكث مي كنم؛ احساس 
به من دست  نفهميده ام،  را  اينكه چيزي  از  مبهمي 

مي دهد.)تجربة فراشناختي(
مي خوانم.)فّعالّيت  دوباره  را  سطر  دو  آن 

شناختي(
مي فهمم.)تجربة  دارم  كه  احساس مي كنم  حال 

فراشناختي(
كه  تعريفي  هر  به  و  ادامه مي دهم  خواندن  به 
خودم  براي  را  آن  بار  دو  يكي  برمي خورم، 

تكرارمي كنم.)مرور ذهني، يك راهبرد شناختي(
اينكه  از  حاكي  مي دهد،  دست  من  به  احساسي 

دارم ياد مي گيرم.)تجربة فراشناختي(
از  يك  هر  به  مي رسانم.  پايان  به  را  كارم 
اصطالحات نگاه مي كنم و به آرامي، تعريف آن را 

تكرار مي كنم.)فّعالّيت شناختي(
از اينكه مطالب را مي فهمم و تا امتحان فردا آنها 
رضايت مي كنم. احساس  خواهم داشت،  ياد  به   را 

)تجربة فراشناختي(

چندسؤال!
   يادگيري در ما چگونه صورت مي گيرد؟

   يادگيري چه مراحلي دارد؟
خود يادگيري  به  نسبت  مي توانيم  چگونه    

اشراف داشته باشيم؟
مهارتهاي  با  ارتباطي  چه  تحصيلي،  موّفقّيت    

فراشناختي مي تواند داشته باشد؟

شناختوفراشناخت؟!
راهُبرد1هاي  به  يادگيري  مهارتهاي  و  روش 

شناختي و فراشناختي تقسيم مي شود.
به  هم  كه  است  كسي  ماهر،  يادگيرندة 
به روشهاي  روشهاي شناختي مجّهز است و هم 

فراشناختي.
شناخت و فراشناخت، دو مفهوم مكّمل يكديگرند. 
شناخت به فرايندهايي اشاره مي كند كه ما به كمك 
آنها ياد مي گيريم، فكر  مي كنيم و به ياد مي آوريم. 
فرايندهاي  دربارة  ما  دانش  به  فراشناخت  اّما 
شناختي خودمان و چگونگي استفادة بهينه از آنها 
گفته مي شود.  يادگيري  هدفهاي  به  رسيدن  براي 
از  آگاهي  يا  دانش  به  فراشناخت  سخن،  ديگر  به 
نظام شناختي خود و يا به دانستن دربارة دانستن 

گفته مي شود.
دانش فراشناختي مي تواند به فرد امكان دهد كه 
راهبردهاي  كه  مديرّيت كند؛ چرا  را  يادگيري خود 
بر  نظارت  براي  هستند  تدبيرهايي  فراشناختي، 
راه هاي يادگيري و هدايت آن راه ها. اين راهبردها 
به ما مي گويند كه براي سهولت بخشيدن به فرايند 
يادگيري، يادآوري و سازمان دادِن داشته ها، از چه 

راه هايي استفاده كنيم.
در  عامل  مدير  يك  كار  كه  همان گونه  درست 
نيز  فرد  يك  كار  است،  سازمان  ادارة  سازمان، 
دانش  و  است  خود  انديشة  و  تفّكر  بر  مديرّيت 
اين  تا  مي دهد  فرد  به  را  امكان  اين  فراشناختي 

توانايي را به دست آورد.

1. به يك نقشة كلّي يا مجموعه اي از عملّيات كه براي 
راهبرد  شده است،  طرح ريزي  معّيني  هدف  به  رسيدن 

گفته مي شود.

چه »فراشناختي« دانش  
كمكيبهماميكند؟

و  يادگيري  هنگام  به  تا  ياري مي دهد  را  ما   1
دانستن، پيشرفت خود را زير نظر بگيريم؛ همچنين 
اين دانش به ما كمك مي كند تا نتايج تالشهايمان را 
ارزيابي كنيم و ميزان تسلّط خود را بر مطالبي كه 

آموخته ايم، بسنجيم.

2   فرد با يادگيري اين دانش به اين درك مي رسد 
كه مثاًل بهتر است شماره تلفنها را بنويسد؛ وگرنه 
است  الزم  اينكه  يا  فراموش خواهد كرد؛  را  آنها 
پاراگراف هاي پيچيده را دوباره بخواند يا آنها را 
يا  بفهمد؛  بهتر  را  نويسنده  منظور  تا  خالصه كند 

اينكه از مطالب يادداشت برداري كند.

مهّم  مطلِب  سه  به  »فراشناخت«  دانش   3
اشاره مي كند:

1 دانش مربوط به خودِ يادگيرنده؛
مانند آگاهي از رجحانها، عالقه ها، نقاط ضعف 
و عادتهاي مطالعه و مثل آگاهي يادگيرنده از اينكه 
صدا  و  سر  ُپر  و  شلوغ  محيط  در  نمي تواند  او 
مطالعه كند و يا اينكه اگر در شب مطالعه كند، بهتر 

ياد مي گيرد.
2 دانـش مربوط به تكليف يادگيري؛

تكاليف  دشواري  به  مربوط  اّطالعات  مانند 
انجام  براي  نياز  مورد  كوشش  مقدار  و  مختلف 

تكاليف تحصيلي.
مثاًل اينكه يادگيرنده بداند بحث مقّدمة واجب در 
اصول فقه به دليل دشواري و مغلق بودن، نيازمند 
صرف زمان و كوشش بيشتري جهت درك دقيق 

آن است.
تكنيك هاي  يا  و  راهبردها  به  مربوط  دانش   3

يادگيـري و چگونگي استفاده از آنها؛
مختلف  تكنيك هاي  از  بايد  يادگيرنده،  يك  مثاًل 
روزنامه خواني،  سؤالي،  خواندن  مانند  يادگيري 
آگاهي   ... و  دقيق خواني  و  اجمالي  خواندن 
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از آنها استفاده كند.
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فراشناختي

1راهبردهايبرنامهريزي
اين راهبردها شامل موارد زير است:
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فّعال اند؛ نه منفعل.
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قسمتهاي كتاب را خوب نفهميده ايد.
خواندن  روش  كه  درمي يابيد  ديگر،  عبارت  به 
و يادداشت برداري شما براي اين قسمتهاي كتاب 

يادگيري  راهبرد  است  الزم  و  نبوده است  مؤّثر 
ديگري را به كار ببنديد.

3راهبردنظمدهي
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دست نمي آورد و اين مشكل، ناشي از كم يا زيادي 
سرعت مطالعه يا راهبرد غيرمؤّثر يادگيري است، 
راهبرد  يا  تعديل مي كند  را  خود  سرعت  بالفاصله 
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يادگيري و مطالعه ادامه بدهند؛ بلكه همواره از راه 
نظارت بر كار خود، نواقِص روشها و راهبردهاي 
يادگيري شان را شناسايي مي كنند و به اصالح و يا 

تعويض آنها، اقدام مي نمايند.
مهمّ ترين  از جمله  فوق،  توضيحات  به  توّجه  با 
و  مطالعه  سرعت  تعديل  نظم دهي،  راهبردهاي 
يادگيري و نيز اصالح يا تغيير راهبردهاي يادگيري 

است.

راهبردهاي بر  »فراشناختي«  راهبردهاي   4 
آنها  به  و  مي كنند  كنترل  اِعمال  يادگيري، 

جهت مي دهند.
يادگيرندگان،  به  مي توان  ديگر،  سخن  به 
اّما  آموزش داد؛  را  بسياري  يادگيري  راهبردهاي 
بي بهره  الزم  فراشناختي  مهارتهاي  از  آنان  اگر 
باشند و ندانند در يك موقعّيت معّين، كدام راهبرد 
يا تكنيك يادگيري مورد استفاده قرارمي گيرد و چه 
وقت بايد تغيير استراتژي داد، هرگز يادگيرندگان 

موّفقي نخواهندشد.
تحقيقات نشان مي دهد فراگيراني كه داراي آگاهي 
فراشناختي هستند، در مقايسه با فراگيران ناآگاه، 
برتري  اين  نشان مي دهند.  بهتري  عملكرد  خود  از 
فرد  به  فراشناختي  آگاهي  كه  است  اين  خاطر  به 
امكان مي دهد تا براي يادگيري خود برنامه ريزي كند 
و به گونه اي بر آن نظارت داشته باشد كه مستقيمًا 

باعث بهبود عملكردش  شود.
***

خوانندگانحرفهاي
ازتواناييفراشناختيباالييبرخوردارند؛

بدينصورتكه...
آنها بر مطالعة خويش نظارت مي كنند و تغييرات 
الزم را به وجود مي آورند؛ يعني براي متون مشكل، 
مقاالت  آهسته مي كنند؛  را  خود  مطالعة  سرعت 
گزارشهاي  از  و  مي خوانند  دوباره  را  انتزاعي 

پيچيده، يادداشت برمي دارند.
بر  آگاهانه،  تالش  كمترين  با  خوب  خوانندگان 
جريان مطالعة خويش نظارت و آن را تنظيم مي كنند. 
خويش  مطالعة  بر  نظارت  از  زماني  افراد  اين 
آگاهي مي يابند كه با مشكل روبه رو مي شوند؛ مثاًل 
كه  تالشي  و  برخوردمي كنند  بي معنا  جمله اي  به 
براي اصالح و فهم درست صورت مي دهند، نظارت 
ايشان بر درك عبارات و جمالت را آشكارمي كند.

غيرحرفه اي  خوانندگان  اّول،  گروه  خالف  بر 
آگاه  مطالعه  جريان  در  خويش  وضعّيت  از  اغلب 
نيستند. آنها ممكن است متون مختلف را به شكل 

يكسان بخوانند.
بر جريان  مؤّثري  به صورت  افراد معمواًل  اين 
مطالعة خويش نظارت ندارند و آن را تنظيم نمي كنند. 
به نظر مي رسد كه خوانندگان غيرحرفه اي، زماني 
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نيست؛  آموزش  پژوهش،  در  گام  نخستين 
به  فرد  در  الزم  انگيزه هاي  و  زمينه ها  بايد 
ــارورزِي  ك كه  است  آن  از  پس  آيد.  وجود 
در  را  پژوهشگري  ملكة  مي تواند  آموزه ها 

طاّلب ايجاد كند.
مي كوشد  پژوهش«  سوي »به مجموعة 
و  ترويج  به  قالب ها  كوتاه ترين  از  استفاده  با 
تحقيق  راه  و  بپردازد  پژوهش  فرهنگ  تقويت 
و معرفت جويي را براي طـاّلب جوان هموارتر 

كند.

از همين مجموعه:
1. حرفه اي ها چگونه كتاب مي خوانند؟

2. تمركز؛ چرا و چگونه؟
3. از حافظه چه مي دانيم؟

4. از شنيدن تا گوش كردن!
5. مهارتهاي يادداشت برداري در كالس درس

6. تكنيك هاي مرور
7. چگونه فرايند يادگيري خود را مديرّيت كنيم؟

8. روشهاي عملي تقويت حافظه
9. مديرّيت سرعت مطالعه

قيمت:50تومان

نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پُست جواب قبول
هزينة پُستي طبق قرارداد 37184/22 پرداخت شده است.

مؤّسسة	طرف	قرارداد:
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم
قم/	صندوق	ُپستي	37185-3361

تلفن:	0251-2941207-9
Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونت پژوهشي حوزة علميّة قم

ادارة امور پژوهشي طّلب
واحد ترويج پژوهش

در صورت تمايل، فرم مشّخصات فردي 
را تكميل كنيد.
نام	و	نام	خانوادگي:

محّل	تولّد: 	 تاريخ	تولّد:	
زن مرد	 جنسّيت:	

شهر	محّل	سكونت:
تحصيلت	حوزوي:

محّل	تحصيل:
تحصيلت	دانشگاهي:

محّل	تحصيل:
آدرس	ُپستي:

تلفن	تماس:

سلسلهنگارههايكوتاه
ويژةطّلبمدارسعلمّيه

بهسوي
پژوهش

7
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برايمطالعةبيشتر:

1. سيف، علي اكبر؛ روشهاييادگيريومطالعه؛ 
تهران، نشر دوران.

ترجمة  تربيتي؛  روانشناسي برالينر؛  گيج،   .2
حسين لطف آبادي و همكاران؛ انتشارات ناييژ.

نظرّيههاي همكاران؛  و  نادرقلي  قورچيان،   .3
يادگيريونظرّيةفراشناختدرفرايندياددهي

ويادگيري؛ انتشارات تربيت.

بهكوشش: سّيدمهدي موسي زاده
عضو  آذربايجاني؛  مسعود  علمي:  نظارت
هيئت مديرة انجمن روان شناسان حوزه و عضو 

هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ويرايشوصفحهآرايي: محسن فصاحت

خشت  خانوادة  شما،  انتقادهاي  و  پيشنهادها 
اّول را در ارائة ويرايشهاي بعدي اين بروشور، 

ياري مي رساند.

قم - صندوق ُپستي37185-3361 
تلفن:0251-2941207-9

Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونتپژوهشيحوزةعلمّيةقم

ادارةامـورپژوهشيطّلب
واحدترويجپژوهش

فصل نامة خشت اّول

كتاب خشت اّول

2و3.	هوّيت	روحانّيت	و	طّلب	جوان1.	طّلب	جوان	و	توليد	علم

5و6.	پژوهش	و	طّلب	جوان4.	ورود	دانشجويان	به	حوزه

7.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)1( 2.	فقه	آموزي	و	افق	هاي	فرارو1.	انسان	ُمدرن	و	تبليغ	دين

بروشور خشت اّول

8.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)2(

منشـورات گروه مطـبوعاتي خشت اّول
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عضو  آذربايجاني؛  مسعود  علمي:  نظارت
هيئت مديرة انجمن روان شناسان حوزه و عضو 

هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ويرايشوصفحهآرايي: محسن فصاحت

خشت  خانوادة  شما،  انتقادهاي  و  پيشنهادها 
اّول را در ارائة ويرايشهاي بعدي اين بروشور، 

ياري مي رساند.

قم - صندوق ُپستي37185-3361 
تلفن:0251-2941207-9

Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونتپژوهشيحوزةعلمّيةقم

ادارةامـورپژوهشيطّلب
واحدترويجپژوهش

فصل نامة خشت اّول

كتاب خشت اّول

2و3.	هوّيت	روحانّيت	و	طّلب	جوان1.	طّلب	جوان	و	توليد	علم

5و6.	پژوهش	و	طّلب	جوان4.	ورود	دانشجويان	به	حوزه

7.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)1( 2.	فقه	آموزي	و	افق	هاي	فرارو1.	انسان	ُمدرن	و	تبليغ	دين

بروشور خشت اّول

8.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)2(

منشـورات گروه مطـبوعاتي خشت اّول
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نيست؛  آموزش  پژوهش،  در  گام  نخستين 
به  فرد  در  الزم  انگيزه هاي  و  زمينه ها  بايد 
ــارورزِي  ك كه  است  آن  از  پس  آيد.  وجود 
در  را  پژوهشگري  ملكة  مي تواند  آموزه ها 

طاّلب ايجاد كند.
مي كوشد  پژوهش«  سوي »به مجموعة 
و  ترويج  به  قالب ها  كوتاه ترين  از  استفاده  با 
تحقيق  راه  و  بپردازد  پژوهش  فرهنگ  تقويت 
و معرفت جويي را براي طـاّلب جوان هموارتر 

كند.

از همين مجموعه:
1. حرفه اي ها چگونه كتاب مي خوانند؟

2. تمركز؛ چرا و چگونه؟
3. از حافظه چه مي دانيم؟

4. از شنيدن تا گوش كردن!
5. مهارتهاي يادداشت برداري در كالس درس

6. تكنيك هاي مرور
7. چگونه فرايند يادگيري خود را مديرّيت كنيم؟

8. روشهاي عملي تقويت حافظه
9. مديرّيت سرعت مطالعه

قيمت:50تومان

نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پُست جواب قبول
هزينة پُستي طبق قرارداد 37184/22 پرداخت شده است.

مؤّسسة	طرف	قرارداد:
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم
قم/	صندوق	ُپستي	37185-3361

تلفن:	0251-2941207-9
Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونت پژوهشي حوزة علميّة قم

ادارة امور پژوهشي طّلب
واحد ترويج پژوهش

در صورت تمايل، فرم مشّخصات فردي 
را تكميل كنيد.
نام	و	نام	خانوادگي:

محّل	تولّد: 	 تاريخ	تولّد:	
زن مرد	 جنسّيت:	

شهر	محّل	سكونت:
تحصيلت	حوزوي:

محّل	تحصيل:
تحصيلت	دانشگاهي:

محّل	تحصيل:
آدرس	ُپستي:

تلفن	تماس:

سلسلهنگارههايكوتاه
ويژةطّلبمدارسعلمّيه

بهسوي
پژوهش
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برايمطالعةبيشتر:

1. سيف، علي اكبر؛ روشهاييادگيريومطالعه؛ 
تهران، نشر دوران.

ترجمة  تربيتي؛  روانشناسي برالينر؛  گيج،   .2
حسين لطف آبادي و همكاران؛ انتشارات ناييژ.

نظرّيههاي همكاران؛  و  نادرقلي  قورچيان،   .3
يادگيريونظرّيةفراشناختدرفرايندياددهي

ويادگيري؛ انتشارات تربيت.

بهكوشش: سّيدمهدي موسي زاده
عضو  آذربايجاني؛  مسعود  علمي:  نظارت
هيئت مديرة انجمن روان شناسان حوزه و عضو 

هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ويرايشوصفحهآرايي: محسن فصاحت

خشت  خانوادة  شما،  انتقادهاي  و  پيشنهادها 
اّول را در ارائة ويرايشهاي بعدي اين بروشور، 

ياري مي رساند.

قم - صندوق ُپستي37185-3361 
تلفن:0251-2941207-9

Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونتپژوهشيحوزةعلمّيةقم

ادارةامـورپژوهشيطّلب
واحدترويجپژوهش

فصل نامة خشت اّول

كتاب خشت اّول

2و3.	هوّيت	روحانّيت	و	طّلب	جوان1.	طّلب	جوان	و	توليد	علم

5و6.	پژوهش	و	طّلب	جوان4.	ورود	دانشجويان	به	حوزه

7.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)1( 2.	فقه	آموزي	و	افق	هاي	فرارو1.	انسان	ُمدرن	و	تبليغ	دين

بروشور خشت اّول

8.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)2(

منشـورات گروه مطـبوعاتي خشت اّول



234567

بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  ما 
»چگونه فرايند يادگيري خود را مديريّت كنيم؟« 

بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

7 خويش  درك  عدم  از  درك نمي كنند،  را  مطلبي  كه 
است  ممكن  متوّجه شوند،  هم  اگر  و  نيستند  آگاه 
كه از راه حّل مشكل و نحوة استفاده از آن بي اّطالع 

باشند.

راهبردهاي بين تمايز  
شناختيوفراشناختي

را  تمايز  اين  سعي مي كنيم  مثال،  يك  ذكر  با 
نشان دهيم:

مربوط  اصطالحات  معاني  تصميم مي گيرم  من 
هدفي  انتخاب  بياموزم؛  را  فقه  اصول  درس  به 
تجربة  برمي آيم.)يك  آن  عهدة  از  فكرمي كنم  كه 

فراشناختي(
مي پردازم. خود  نظر  مورد  مطلب  مطالعة   به 

)فّعالّيت شناختي(
بعد از خواندن چند سطر، مكث مي كنم؛ احساس 
به من دست  نفهميده ام،  را  اينكه چيزي  از  مبهمي 

مي دهد.)تجربة فراشناختي(
مي خوانم.)فّعالّيت  دوباره  را  سطر  دو  آن 

شناختي(
مي فهمم.)تجربة  دارم  كه  احساس مي كنم  حال 

فراشناختي(
كه  تعريفي  هر  به  و  ادامه مي دهم  خواندن  به 
خودم  براي  را  آن  بار  دو  يكي  برمي خورم، 

تكرارمي كنم.)مرور ذهني، يك راهبرد شناختي(
اينكه  از  حاكي  مي دهد،  دست  من  به  احساسي 

دارم ياد مي گيرم.)تجربة فراشناختي(
از  يك  هر  به  مي رسانم.  پايان  به  را  كارم 
اصطالحات نگاه مي كنم و به آرامي، تعريف آن را 

تكرار مي كنم.)فّعالّيت شناختي(
از اينكه مطالب را مي فهمم و تا امتحان فردا آنها 
رضايت مي كنم. احساس  خواهم داشت،  ياد  به   را 

)تجربة فراشناختي(

چندسؤال!
   يادگيري در ما چگونه صورت مي گيرد؟

   يادگيري چه مراحلي دارد؟
خود يادگيري  به  نسبت  مي توانيم  چگونه    

اشراف داشته باشيم؟
مهارتهاي  با  ارتباطي  چه  تحصيلي،  موّفقّيت    

فراشناختي مي تواند داشته باشد؟

شناختوفراشناخت؟!
راهُبرد1هاي  به  يادگيري  مهارتهاي  و  روش 

شناختي و فراشناختي تقسيم مي شود.
به  هم  كه  است  كسي  ماهر،  يادگيرندة 
به روشهاي  روشهاي شناختي مجّهز است و هم 

فراشناختي.
شناخت و فراشناخت، دو مفهوم مكّمل يكديگرند. 
شناخت به فرايندهايي اشاره مي كند كه ما به كمك 
آنها ياد مي گيريم، فكر  مي كنيم و به ياد مي آوريم. 
فرايندهاي  دربارة  ما  دانش  به  فراشناخت  اّما 
شناختي خودمان و چگونگي استفادة بهينه از آنها 
گفته مي شود.  يادگيري  هدفهاي  به  رسيدن  براي 
از  آگاهي  يا  دانش  به  فراشناخت  سخن،  ديگر  به 
نظام شناختي خود و يا به دانستن دربارة دانستن 

گفته مي شود.
دانش فراشناختي مي تواند به فرد امكان دهد كه 
راهبردهاي  كه  مديرّيت كند؛ چرا  را  يادگيري خود 
بر  نظارت  براي  هستند  تدبيرهايي  فراشناختي، 
راه هاي يادگيري و هدايت آن راه ها. اين راهبردها 
به ما مي گويند كه براي سهولت بخشيدن به فرايند 
يادگيري، يادآوري و سازمان دادِن داشته ها، از چه 

راه هايي استفاده كنيم.
در  عامل  مدير  يك  كار  كه  همان گونه  درست 
نيز  فرد  يك  كار  است،  سازمان  ادارة  سازمان، 
دانش  و  است  خود  انديشة  و  تفّكر  بر  مديرّيت 
اين  تا  مي دهد  فرد  به  را  امكان  اين  فراشناختي 

توانايي را به دست آورد.

1. به يك نقشة كلّي يا مجموعه اي از عملّيات كه براي 
راهبرد  شده است،  طرح ريزي  معّيني  هدف  به  رسيدن 

گفته مي شود.

چه »فراشناختي« دانش  
كمكيبهماميكند؟

و  يادگيري  هنگام  به  تا  ياري مي دهد  را  ما   1
دانستن، پيشرفت خود را زير نظر بگيريم؛ همچنين 
اين دانش به ما كمك مي كند تا نتايج تالشهايمان را 
ارزيابي كنيم و ميزان تسلّط خود را بر مطالبي كه 

آموخته ايم، بسنجيم.

2   فرد با يادگيري اين دانش به اين درك مي رسد 
كه مثاًل بهتر است شماره تلفنها را بنويسد؛ وگرنه 
است  الزم  اينكه  يا  فراموش خواهد كرد؛  را  آنها 
پاراگراف هاي پيچيده را دوباره بخواند يا آنها را 
يا  بفهمد؛  بهتر  را  نويسنده  منظور  تا  خالصه كند 

اينكه از مطالب يادداشت برداري كند.

مهّم  مطلِب  سه  به  »فراشناخت«  دانش   3
اشاره مي كند:

1 دانش مربوط به خودِ يادگيرنده؛
مانند آگاهي از رجحانها، عالقه ها، نقاط ضعف 
و عادتهاي مطالعه و مثل آگاهي يادگيرنده از اينكه 
صدا  و  سر  ُپر  و  شلوغ  محيط  در  نمي تواند  او 
مطالعه كند و يا اينكه اگر در شب مطالعه كند، بهتر 

ياد مي گيرد.
2 دانـش مربوط به تكليف يادگيري؛

تكاليف  دشواري  به  مربوط  اّطالعات  مانند 
انجام  براي  نياز  مورد  كوشش  مقدار  و  مختلف 

تكاليف تحصيلي.
مثاًل اينكه يادگيرنده بداند بحث مقّدمة واجب در 
اصول فقه به دليل دشواري و مغلق بودن، نيازمند 
صرف زمان و كوشش بيشتري جهت درك دقيق 

آن است.
تكنيك هاي  يا  و  راهبردها  به  مربوط  دانش   3

يادگيـري و چگونگي استفاده از آنها؛
مختلف  تكنيك هاي  از  بايد  يادگيرنده،  يك  مثاًل 
روزنامه خواني،  سؤالي،  خواندن  مانند  يادگيري 
آگاهي   ... و  دقيق خواني  و  اجمالي  خواندن 
يادگيري،  هنگام  به  لزوم  موقع  در  تا  داشته باشد 

از آنها استفاده كند.

مهّم راهبرد سه معّرفي   



فراشناختي

1راهبردهايبرنامهريزي
اين راهبردها شامل موارد زير است:

1  تعيين هدف براي يادگيري
2  پيش بيني زمان الزم براي مطالعه

3  تعيين سرعت مناسب مطالعه
4  تحليل چگونگي برخورد با موضوع

5  انتخاب راهبردهاي يادگيري مفيد

دانش پژوهان موّفق، آنهايي نيستند كه فقط سِر 
كالس حاضر مي شوند و به درس گوش مي دهند؛ 
تاريخ  تا  مي مانند  منتظر  و  برمي دارند  يادداشت 
امتحان فرا برسد؛ بلكه دانش پژوهان موّفق، كساني 
تكاليف  انجام  براي  نياز  مورد  زمان  كه  هستند 
تحقيقاتي  دربارة  پيش بيني مي كنند؛  را  درسي 
دست  به  را  الزم  اّطالعات  انجام دهند،  بايد  كه 
كاري  گروه هاي  ضرورت،  هنگام  به  و  مي آورند 
نيز  از ساير رفتارهاي نظم دهي  تشكيل مي دهند و 

استفادة فراوان مي برند.
به ديگر سخن، دانش پژوهان موّفق، يادگيرندگاني 

فّعال اند؛ نه منفعل.

2راهبردكنترلونظارت
منظور از كنترل و نظارت، ارزشيابي يادگيرنده 
از كار خود و آگاهي يافتن از چگونگي پيشرفت و 

هدايت آن است.
هنگام  در  توّجه  بر  نظارت  مي توان  جمله،  از 
مطالعه و كنترل زمان و سرعت مطالعه را نام ُبرد. 
وقت  هر  تا  كمك مي كند  يادگيرنده  به  راهبرد  اين 
به مشكلي برمي خورد، به سرعت آن را تشخيص 

داده و در رفع آن بكوشد.
به مثال زير توّجه كنيد:

شما مشغول مطالعه و آماده شدن براي امتحان 
درس اصول فقه هستيد. از خود دربارة اين درس 
سؤالهايي مي پرسيد و متوّجه مي شويد كه بعضي 

قسمتهاي كتاب را خوب نفهميده ايد.
خواندن  روش  كه  درمي يابيد  ديگر،  عبارت  به 
و يادداشت برداري شما براي اين قسمتهاي كتاب 

يادگيري  راهبرد  است  الزم  و  نبوده است  مؤّثر 
ديگري را به كار ببنديد.

3راهبردنظمدهي
در  انعطاف پذيري  موجب  نظم دهي،  راهبردهاي 
تا  او كمك مي كنند  به  و  يادگيرنده مي شوند  رفتار 
هر زمان كه ضرورت داشته باشد، روش و سبك 

يادگيري خود را تغييردهد.
و  كنترل  راهبردهاي  با  نظم دهي  راهبردهاي 
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***

خوانندگانحرفهاي
ازتواناييفراشناختيباالييبرخوردارند؛

بدينصورتكه...
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يكسان بخوانند.
بر جريان  مؤّثري  به صورت  افراد معمواًل  اين 
مطالعة خويش نظارت ندارند و آن را تنظيم نمي كنند. 
به نظر مي رسد كه خوانندگان غيرحرفه اي، زماني 
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نيست؛  آموزش  پژوهش،  در  گام  نخستين 
به  فرد  در  الزم  انگيزه هاي  و  زمينه ها  بايد 
ــارورزِي  ك كه  است  آن  از  پس  آيد.  وجود 
در  را  پژوهشگري  ملكة  مي تواند  آموزه ها 

طاّلب ايجاد كند.
مي كوشد  پژوهش«  سوي »به مجموعة 
و  ترويج  به  قالب ها  كوتاه ترين  از  استفاده  با 
تحقيق  راه  و  بپردازد  پژوهش  فرهنگ  تقويت 
و معرفت جويي را براي طـاّلب جوان هموارتر 

كند.

از همين مجموعه:
1. حرفه اي ها چگونه كتاب مي خوانند؟

2. تمركز؛ چرا و چگونه؟
3. از حافظه چه مي دانيم؟

4. از شنيدن تا گوش كردن!
5. مهارتهاي يادداشت برداري در كالس درس

6. تكنيك هاي مرور
7. چگونه فرايند يادگيري خود را مديرّيت كنيم؟

8. روشهاي عملي تقويت حافظه
9. مديرّيت سرعت مطالعه

قيمت:50تومان

نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پُست جواب قبول
هزينة پُستي طبق قرارداد 37184/22 پرداخت شده است.

مؤّسسة	طرف	قرارداد:
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم
قم/	صندوق	ُپستي	37185-3361

تلفن:	0251-2941207-9
Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونت پژوهشي حوزة علميّة قم

ادارة امور پژوهشي طّلب
واحد ترويج پژوهش

در صورت تمايل، فرم مشّخصات فردي 
را تكميل كنيد.
نام	و	نام	خانوادگي:

محّل	تولّد: 	 تاريخ	تولّد:	
زن مرد	 جنسّيت:	

شهر	محّل	سكونت:
تحصيلت	حوزوي:

محّل	تحصيل:
تحصيلت	دانشگاهي:

محّل	تحصيل:
آدرس	ُپستي:

تلفن	تماس:

سلسلهنگارههايكوتاه
ويژةطّلبمدارسعلمّيه

بهسوي
پژوهش
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برايمطالعةبيشتر:

1. سيف، علي اكبر؛ روشهاييادگيريومطالعه؛ 
تهران، نشر دوران.

ترجمة  تربيتي؛  روانشناسي برالينر؛  گيج،   .2
حسين لطف آبادي و همكاران؛ انتشارات ناييژ.

نظرّيههاي همكاران؛  و  نادرقلي  قورچيان،   .3
يادگيريونظرّيةفراشناختدرفرايندياددهي

ويادگيري؛ انتشارات تربيت.

بهكوشش: سّيدمهدي موسي زاده
عضو  آذربايجاني؛  مسعود  علمي:  نظارت
هيئت مديرة انجمن روان شناسان حوزه و عضو 

هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ويرايشوصفحهآرايي: محسن فصاحت

خشت  خانوادة  شما،  انتقادهاي  و  پيشنهادها 
اّول را در ارائة ويرايشهاي بعدي اين بروشور، 

ياري مي رساند.

قم - صندوق ُپستي37185-3361 
تلفن:0251-2941207-9

Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونتپژوهشيحوزةعلمّيةقم

ادارةامـورپژوهشيطّلب
واحدترويجپژوهش

فصل نامة خشت اّول

كتاب خشت اّول

2و3.	هوّيت	روحانّيت	و	طّلب	جوان1.	طّلب	جوان	و	توليد	علم

5و6.	پژوهش	و	طّلب	جوان4.	ورود	دانشجويان	به	حوزه

7.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)1( 2.	فقه	آموزي	و	افق	هاي	فرارو1.	انسان	ُمدرن	و	تبليغ	دين

بروشور خشت اّول

8.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)2(

منشـورات گروه مطـبوعاتي خشت اّول
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