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راهبردهاى تقویت مهارت هاى 
فراشناختى در فراگيرندگان

ضرورت مهارت هاي فراشناختي
فراشناختي  مهارت هاي  اساسي  هدف 
خودكنترلــي و خودآموزي اســت تا 
مســتقل  يادگيرندگاني  دانش آموزان 
فرايندهاي شناختي  بتوانند  كه  شوند 
و يادگيري شــان را در جهــت اهداف 
تعيين شــده ي خود هدايــت، نظارت 
و اصالح كنند. بســياري از مشكالت 
دوره ي  در  به خصــوص  يادگيــري، 
ابتدايي، از نبود مهارت ها و راهبردهاي 
اين  مي شــود.  ناشــي  فراشــناختي 
مهارت ها به فرد امكان انتخاب، كنترل، 
نظــارت، مديريــت و در نتيجه بهبود 

فرايندهاي شناختي را مي دهند.

شناخت و فراشناخت1 دو مفهوم مكمل یكدیگرند. شناخت به فرایندهایي 
اشاره مي كند كه ما به كمك آن ها یاد مي گیریم، فكر مي كنیم و به یاد 

مي آوریم. اما فراشناخت به دانش ما درباره ي فرایندهاي شناختي خودمان 
و چگونگي استفاده ي بهینه از آن ها براي رسیدن به هدف هاي یادگیري 

گفته مي شود. به دیگر سخن، فراشناخت به دانش یا آگاهي از نظام شناختي 
خود یا دانستن درباره ي دانستن گفته مي شود. دانش فراشناختي به فرد 

امكان مي دهد یادگیري خود را مدیریت كند، چرا كه راهبردهاي فراشناختي 
تدبیرهایي هستند براي نظارت بر راه هاي یادگیري و هدایت آن راه ها. این 

راهبردها به ما مي گویند براي سهولت بخشیدن به فرایند یادگیري، یادآوري 
و سازمان دادن داشته ها از چه راه هایي استفاده كنیم.
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طراحي سناریوهاي آموزشي 
براساس راهبردهاي 

فراشناختي
پرورش  تعليم وتربيــت  هــدف  اگــر 
دانش آموزانــي باشــد كــه بتواننــد 
مســئوليت يادگيري خود را به عهده 
بگيرند، مدرســان به جــاي تمركز بر 
حجم يادگيــري فراگيرنــدگان، بايد 
و  يادگيري  اســتدالل  افزايــش  بــه 
مهارت هاي آن ها در ياد گرفتن توجه 
كنند. دانش آمــوزان از طريق آموزش 
مهارت هــاي فراشــناخت مي تواننــد  
مهارت هاي يادگيري خود را توســعه 
دهند و به كسب دانش مبادرت ورزند 
و از ايــن طريق به يادگيرندگاني فعال 

تبديل شوند.
راهبردهــاي فراشــناختي را مي توان 
نظارت  برنامه ريزي،  در سه دســته ي 
و نظم دهــي قرار داد. ايــن مهارت ها 
دانش آموزان را به تسلط هرچه بيشتر 
بر فراشناخت سوق مي دهند. معلمان 
بايد فعاليت هاي آموزشي و تدريس را 
به نحوي اجرا كننــد كه دانش آموزان 
مهارت هاي  تقويــت  منظــور  بــه  را 
فراشــناختي خود در مسير استفاده از 

اين راهبردها قرار دهند.
معلمان محترم و فرهيخته به اين سؤال 
خوب فكر كنيد و بكوشيد براي آموزش 
هر درس يك سناريو بنويسيد تا روند 
آمــوزش فراگيرندگان بــا مهارت هاي 
فراشــناختي انجام شــود. ما در اين 
مقاله به يك نمونه از سناريويي كه در 
درس هاي فارسي بخوانيم و اجتماعي 
و به طور خالصه در خواندن، به رشــد 
مهارت هاي فراشــناختي دانش آموزان 
كمك مي كند، اشاره كرده ايم. شما هم 
به ديگر روش هــا در درس هاي ديگر 

فكر كنيد.

ضبط صدا راهي جذاب و 
مهیج براي تقویت مهارت هاي 

فراشناختي فراگیرندگان
امروزه در آموزش و يادگيري استفاده 
هوشــمند  ابزارهــاي  و  فنــاوري  از 
اجتناب ناپذيــر اســت و اهميت آن ها 
نسبت به گذشته دوچندان شده است. 
هر اندازه روند كار و ابزارها و محتواهاي 
مورد اســتفاه پيچيده تر باشد، احتمال 
اجــراي موفق برنامه ي يادگيري كمتر 

مي شود.
از مــواردي كــه در آمــوزش ابتدايي 
هميشــه مورد تأكيد قــرار گرفته و از 
اركان اساسي يك روند آموزشي سالم 
به شمار مي رود، حفظ شادابي و نشاط 
دانش آموزان هنــگام فراگيري و ايجاد 
فضــاي جــذاب و هيجان انگيز كالس 
درس اســت. يكي از راه ها و ابزارها كه 
در عين ســادگي بســيار تأثيرگذار و 
مهيج است، ضبط صداي دانش آموز به 
هنگام خواندن يا ارائه ي مطلب است. 
اين عمل در درس هايي مثل فارســي 
بخوانيم يــا اجتماعي كه متن محورند 

كاربردي تر است.
روش كار بدين شــكل است كه هنگام 
صداي  هم زمان  دانش آمــوز،  خواندن 
فرد ضبط مي شود و پس از پايان درس 
يا پس از اتمام خواندن يك دانش آموز، 
صداي ضبط شده ي او پخش مي شود. 
بــا ايــن روش، دانش آموز بــه روند 
خواندن خود اشراف پيدا مي كند و به 
سرعت خواندن، وقف ها، اوج و فرودها 
و نكاتــي كه بايد رعايت كند بيشــتر 
مي توانند  دانش آموزان  مي كند.  توجه 
ايــن تمريــن  را در منزل هــم انجام 
دهند. امروزه اكثر گوشــي هاي همراه 
ضبط كننده ي صدا دارند و اين كار به 
راحتي و سهولت انجام مي شود. در اين 
روش، يادگيرنده فعال است و به خاطر 
استفاده از يك ابزار واسط، عالقه اش به 

انجام كار دوچندان مي شود.
در روش ضبط صــداي دانش آموز، به 
خاطر اينكه معلم بعد از پخش صداي 

تك تــك دانش آموزان بــه چارچوبي 
مطلــوب و ايده آل بــراي قرائت متون 
و ارائه هــاي دانش آموزان مي رســد و 
دانش آموزان بايد ســطح فعلي خود را 
به ســطح مطلوب نزديك كنند، دقيقًا 
تالش دانش آموز در راســتاي استفاده 
تقويــت  ســه گانه ي  راهبردهــاي  از 
مي گيرد.  قرار  فراشناختي  مهارت هاي 
ايــن چالش براي دانش آموز ســازنده 
و جــذاب خواهد بود. معلمــان براي 
بايد  فراشــناختي  مهارت هاي  تقويت 
روند تدريــس را طوري طراحي كنند 
كه دانش آموز از راهبردهاي سه گانه ي 
فراشــناختي اســتفاده كند. اگر  اين 
مسير با ابزار واسطي انجام شود، قطعًا 

جذاب و مهيج خواهد بود.
در اين فرايند، اول از همه مســئوليت 
نظارت بر يادگيري از مدرسان به خود 
فراگيرندگان منتقل مي شود. دوم اينكه 
خــود ادراكي، عاطفه و انگيزش مثبت 
در فراگيرندگان تقويت مي شود. بدين 
طريق، فراشناخت بينش شخصي فرد 
را نسبت به تفكرات خود ايجاد مي كند 

و يادگيري مستقل را رشد مي دهد.
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