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 مه                                                                             مقد

های فکری و شناختی دانش آموزان است؛ به  ای، یکی از اهداف تعلیم و تربیت پرورش تواناییدر هر جامعه 

ای که فرد بتواند به طور مستقل درباره مسائل مختلف بیندیشد و فرایندهای شناختی اش را برای استفاده  گونه 

 (.2002)کارشکی،کند بهینه و در جهت مطلوب هدایت 

  اتخاذ   یبرا   کودکان   آموزش جهت    ی روش   به  اند افته ی   ظهور   فراشناخت  نه یزم  در   اکنون   که   یی ها  شهیاند  

  شده   ل یتبد   ی آموزش   ی ها  ط یمح  در  بهتر   یر یادگی  ن یهمچن  و    یزندگ  در   آگاهانه   ماتیتصم

 (. 1،1۹۷۹فالول )است

  اهداف   به  اکودکان ر  تا  کند   ی م  کمک   یزندگ   یبرا   هوشمندانه  و  آگاهانه  ماتیتصم  گرفتن   نکهیا  مهمتر  همه   از 

   د ینما کینزد خود

  » واژه   و  باالتر  سطح  به   ارتقا  ای  رفتن  تر  فرا  ی نوع  ،تیموقع   رییتغ   ی معنا  به   « فرا  »شوند یپ  از   فراشناخت  اصطالح  

 . (22011)شرلی الرکین شود ی م مربوط   کردن  فکر ای دانستن  یذهن  قوه   به «شناخت

 .(3،2021می شود)فلور  شامل توانایی اگاهی از فرایند های شناختی و مدیریت موثر انها  فراشناخت 

های عقالنی تعریف شده  شناخت است که حالت گذرا و متغیر فرد در موقعیتز  حالت فراشناخت نوع دیگری ا

  خویشتن،  تصحیح  نظارت،  ریزی، برنامه   شامل  و  سته  مختلف  هایزمان   در که دارای شدت متفاوت  می باشد 

 (. ۹61۹و عابدی،  4)اونیل می شودی و خود آگاهی عاطف - شناختی راهبردهای

حالت فراشناختی بر هدف گزینی، خود نظم جویی و برنامه ریزی دانش آموزان تاثیر می گذارد. پس آموزش   

 (. 2010، 5حالت فراشناختی، به بهبود سطح عملکرد دانش آموزان کمک خواهد کرد )ساالری فر و پاکدامن 

، حل مسأله است.  ن و نوجوانانکودکادر فرایند یادگیری در  موثر  از طرف دیگر، یکی از فرایندهای شناختی   

حل مسأله به عنوان یک فرایند شناختی سطوح باالتر با بسیاری از فرایندهای شناختی دیگر، مانند: انتزاع،  

  (. 6،2008 چایو و  گیری، استنباط و تجزیه و تحلیل در تعامل است) وانگ جستجو، یادگیری، تصمیم 

است و از آنجا که فراشناخت نقش    مؤثر  غیر   یادگیری  راهبردهای فراشناخت ضعیف در دانش آموزان ناشی از  

توان با تمرکز بر عواملی که بر روی تکوین فراشناخت اثرگذار  مؤثری در بهبود فرایندهای شناختی دارد، می 

 وین کرد. است، برنامه ریزی درسی مفید ومؤثری در جهت اهداف آموزش و پرورش تد 
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آموزان تأثیر بگذارد.  تحقیقات نشان داده است که فراشناخت در معلمان نیز می تواند بر روی یادگیری دانش 

فراشناخت معلم می تواند بر درک دانش آموزان نظارت کند و فرایند یادگیری و حل مسأله آنها را نظم ببخشد  

 (. 12011ن،)شولم

اند که فراشناخت ( انجام داده اند، به این نتیجه رسیده2008  ، 3هافمن )( و  22000، سون و متکف)  تحقیقاتی که

دانند، از راهبردهای شناختی و فراشناختی  آموزانی که خود را کارآمدتر می با یادگیری رابطه مثبت دارد و دانش 

 هستند.  تر بیشتری برخوردارند و در حل مسأله موفق 

شناختی انجام گرفته که می توان  مسأله با مشکالت و اختالالت روان تحقیقات زیادی در خصوص ارتباط حل 

از جمله افسردگی)بل   مسأله:ارتباط حل  به مطالعات چندی اشاره کرد،  ارتباط    ( 4،200۹با  با اضطراب آو    ن 

 (. 6،200۹( و اختالل شخصیت )مکموران 5،1۹۹8)الدوسر 

 

 یافته ها:

  بجا   بسیار  آن  از  و  اند   دانسته  می  ،نامیم  می امروزه ما فراشناختاز زمان های گذشته مفهوم آن چیزی را که  

  میزان   از  چون  گویند؟  می  مردمان   داناترین  من   به  چرا   دانید   می" :  گوید   می  سقراط  مثال.  اند   کرده   می  استفاده

 " . آگاهم خود  نادانی

و    غنی   ادبیات   در        شعرا  توسط  مفهوم  این  هم  عنوان  حکما  فارسی  به  است؛  گرفته  قرار  استفاده  مورد 

 ( 3۹8)ابن سینا،مثال:

 « نادانم  که همی بدانم که                  تا به جایی رسید دانش من»

،  هری هارلو  ).است  داشته  کاربرد   بدهند   آن   به   را   اسم  این  اینکه   از   قبل   هم   روانشناسی  در   مفهوم  این      
 ( اولین بار مفهوم یادگرفتن یادگیری را در یک رشته آزمایش با میمون ها بکار برد. ۷1۹4۹

در این آزمایش میمون ها وادار می شدند تا مسائلی را که به آنها داده می شد حل کنند. یافته جالب هارلو   

تواناتر می شدند، یعنی میمون ها    این بود که میمون ها هرچه مسائل بیشتری حل می کردند در حل مسئله

 یاد می گرفتند که چگونه یاد بگیرند.

  فرضیه  ها،  گزاره باب در  تفکر   مستلزم  چراکه. دارد فراشناختی  ماهیتی  آشکارا پیاژه صوری تفکر همچنین     

 . تاس  متصور احتماالت و ها
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  اصطالح   هم  قبال  فالول.  شد   مطرح   (1۹۷۹  ،فالول )سط  تو  با  نخستین  فراشناخت،  یعنی  اصطالح،  این  اما      

 (. 1۹88فالول،)کرد   عنوان آن  اساس  بر  را اصطالح  این و  بود کرده  مطرح  را فراحافظه 

 

 تعریف فراشناخت 

شود. از نظر لغوی، پیشوند  فراشناخت به دانش فرد درباره نظام شناختی خود، و چگونگی کنترل آن گفته می 

معنی اطالع و تسلط بر شناخت، و دانش در سطحی باالتر است.  باالرفتن و فراشناخت به به معنی ارتقاء و    "فرا"

بنابراین فراشناخت، شناختی است، ورای شناخت و تفکر عادی، و به آگاهی فرد از شناخت ، یادگیری و نحوه  

 شود.تفکر خود اطالق می 

فکرکردناست  خود  افکار  دربارة  فکرکردن  معنی  به  فراشناخت       آنچه شخص می می   .  بارة  در  داند  تواند 

دادن آن است باشد )مهارتهای فراشناختی(،    تواند دربارة آنچه شخص درحال انجام  باشد)دانش فراشناخت(، می 

 تواند دربارة حالت شناختی و احساس شخصی باشد)تجربه فراشناختی(.  یا می 

تمایز قایل شویم، الزم است که منبع افکار فراشناختی  برای اینکه بتوانیم بین افکار فراشناختی و افکار دیگر  

های ذهنی شخص  گیرد و منبع آن به بازنماییرا بررسی کنیم. افکار فراشناختی از واقعیت خارجی نشأت نمی

کند، و  داند، اینکه چطور کار می تواند شامل آنچه باشد که شخص می شود؛ که می از آن واقعیت مربوط می 

انجام تکلیف دارد. بنابـراین، فـراشناخـت به تفـکر دربـارة افـکار، شنـاخت شناخت،   رباره احساسی که شخص د

 (.  1۹88)فالول،      یا دانش و شناخت دربارة پدیده شناخت توصیف شده است

یی که از طریق آنها از شناخت استفادة بهینه  ها  استراتژی   و  شناخت  بر  فعال   نظارت  از  است  عبارت  فراشناخت

 .(11۹۹8 ،زیمرمن)آید مل می به ع

 (.2،2018)دریگاس  همینطور دلیل بروز رفتار های اگاهانه و رشد هوش هیجانی می شود 

همچنین شامل رفتار های قابل مشاهده و نتیجه فرافرایندهای ذهنی است که قبل از اینکه فرد درگیر عمل  

 (.32021شود رخ می دهد)امرام، 

شناخت جاری برای   این مفهوم شامل مجموعه ای از فرافرایندهایی است که افراد می توانند در نظارت و  

 (. 4،201۹کنترل موثر رفتار خود اعمال کنند )رودز 

 تمایز شناخت و فرا شناخت 

  آن   وسیله   به   که   روشی .  شودمی   اطالق   اطالعات  پردازش   هایشیوه   یا   ذهن  درونی  فرایندهای  به  شناخت

  را  آنها  نیاز  هنگام  در  و  ساخته  ذخیره  حافظه  در  آورده،  در  رمز  به  داده،  تشخیص  داده،  قرار  نظر  مد   را  اطالعات

های شناختی نسبت به محیط اطراف  یند فرا  طریق  از   افراد.  گیردمی   قرار  استفاده  مورد   و  کرده   بازیابی  حافظه  از
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سخن دیگر ما از راه فرایندهای شناختی جهان پیرامون خود  دهند. به  خود آگاهی پیدا کرده، و به آن پاسخ می

 (. 1۹۹31، بایلر و اسنومنرا می شناسیم، از آن آگاه می شویم و به آن پاسخ می دهیم)

در تعریف شناخت به فرآیندهایی اشاره دارد که افراد به کمک آنها یاد می گیرند، فکر می کنند و به یاد می  

خالصه   بطور  دانستن  آورند.  یعنی  هستی  درباره  شناخت  کسب  و  دانستن  یعنی  شناخت 

 . (2،1۹۹1سیفرت )هستی

  که   تدبیری   هر  اند،کرده   تعریف   مختلف  امور   به   نسبت  یادگیری  و   آگاهی  کسب  را  شناخت  که   آنجا  از       

به کار می بر  یادگیرنده  این منظور    به   شناختی  راهبرد   دیگر  عبارت  به .  دارد  نام راهبرد شناختي گیرد،ای 

  آن   هدف  و   کرده  استفاده  آن   از  یادگیری   فرایند   ضمن  در  فرد  که  شود،می   گفته  عملی  یا  اندیشه   رفتار،  هرگونه 

برداری از آنها در  ولت بهره سه  همچنین  و  ها،مهارت  و  هادانش  سازیذخیره   و   سازماندهی  فراگیری،   به   کمک

 آینده است. این راهبرد های شناختی شامل سه دسته اند: تکرار و مرور، بسط یا گسترش و سازماندهی.  

راهبردهای شناختی را طرحها یا روش هایی برای حل یک مسأله می داند. او معتقد است  (  3،1۹۹4هندری )

راهبردهای شناختی، اکتشافهایی برای پردازش اطالعات هستند. افراد در فرایند کسب اطالعات نیازمند نظم  

به محرک های خارجی، فعالیت علمی و خالق   با شند دهی  راه  می  از  استفاده  این منظور  برای  بردهای  و 

 شناختی این نیاز را تأمین می کند. 

یندهای شناختی خودمان و  فرا  دربارة  ما  دانش   به  فراشناخت.  دارد  تریگسترده   تعریف فراشناخت اما      

شود. یا تعریف دیگر فراشناخت، دانش  نحوه استفاده بهینه از آنها برای دستیابی به اهداف مورد نظر گفته می 

کند تا هنگام اختی خود، یا دانستن درباره دانش است. دانش فراشناخت، ما را یاری می و آگاهی فرد از نظام شن

کسب دانش نسبت به امور مختلف و انجام تکالیف، پیشرفت خود را زیر نظر بگیریم. این دانش به ما کمک  

 (. 1383های خود را ارزیابی کرده، و میزان تسلط خود را بسنجیم)سیف،  کند تا نتایج تالش می 

کامل عمل کند باید از خودش آگاه باشد. این نظام باید به این درک    برای اینکه نظام خبرپردازی با اثر بخشی   

برسد که بهتر است آن شماره تلفن را بنویسم وگرنه فراموشش خواهم کرد و یا این یک پاراگراف پیچیده است  

 .  (41۹۹6، )برکبفهممالزم است آن را دوباره بخوانم تا منظور نویسنده را 

فراشناخت را شناخت شناخت دانسته اند. بنابراین اگر شناخت را به دانستن و یادگیری معنی کنیم می توانیم  

 . (5،2006)اسالوین  فراشناخت را به دانستن درباره نحوه یادگیری و تفکر خود معنی کنیم 

  شناختی  راهبردهای  که  حالی  در . شد  قائل  تمیز   فراشناختی و   شناختی راهبردهای   بین باید  زمینه  این  در      

می به   تکلیف  تکمیل   و  یادگیری   تسهیل  جهت  دهی، سازمان   و معنایی  بسط   ذهنی،   مرور  همچون  روند،  کار 

برداری  گیرند. برای مثال یادداشتراهبردهای فراشناختی به منظور بازبینی این پیشرفت مورد استفاده قرار می 

یک متن، راهبرد شناختی است، اما سعی در گزینش کارآمدترین راهبرد برای انجام تکلیف و  هنگام مطالعة  
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باشد) سیف،  وارسی مداوم برای تعیین کارآمدی راهبرد، و تغییر آن به هنگام لزوم، یک راهبرد فراشناختی می 

1383 .) 

 
 

 آن  لی تحل و فراشناخت مفهوم

فراشناخت را مطالعه می کنند، فقدان مفهوم سازی منسجم از این  یکی از چالش های پیش روی محققانی که  

 (. 2013، 1سازه است )زوهر و بارزیالی 

ها در نظر  کننده ویژگی اکثر محققان بر سر دو مؤلفه اصلی فراشناخت توافق دارند که شاید بتوان آنها را تعیین 

مورد دانش فراشناختی است که شامل هر دانشی  (. اولین  2011، 3؛ الی 201۷و همکاران،  2گرفت )گاسکوین 

است که به درک فرد از پردازش شناختی مربوط به تکمیل یک کار کمک می کند. همانطور که خواهیم دید،  

این جزء معموالً بر اساس موضوع دانش )به عنوان مثال، شخص، وظیفه یا استراتژی( یا بر اساس نوع دانش  

ای و غیره( تقسیم می شود. دومین مؤلفه ای که اغلب در ادبیات به آن اشاره    )به عنوان مثال، اظهاری، رویه

می شود، تنظیم شناخت است که شامل نظارت بر فرآیند، اعمال کنترل اجرایی بر عملیات ذهنی و رفتاری و  

 .تأمل در نتایج است

 

 فراشناخت  مطالعهدر  اژه یپ  صوری اتیعمل يبررس

  کودکان که    بود  مند   عالقه  ها  جواب   حیتوض  طرز   به.   شود   قیدق  کودکان   یها  جواب   به  نکه یا  از   شتریب   او 

 . دارند    شانیجوابها هیتوج  برای یل یدال چه اند کرده  کسب  را  خود اطالعات  چگونه

  ی خواندن  موضوع   ک ی  درک   یی توانا  و   مسئله   حل   یبرا  مختلف   ی ها  راهبرد   یبازنگر   یی توانا  شامل    فراشناخت 

 .است درک  نیا ش یافزا  ی راهبردها  انتخاب و

  کنند   صحبت  یکس  با  موضوع   نیا  درباره   ،کنند   ادداشتی  را  مطالب  د یبا  د یجد   اطالعات  به  توجه  و  تمرکز  یبرا 

 .است شده  یتلق  فراشناخت  از یاجنبه  ی روان هوش  مطالعات و   بفهمند  بهتر را  آن بتوانند  تا

  ی ها  راه   بردن   کار  به  یی توانا  کودکان   که   ی طور  به   کند   ی م  رشد   یشناخت  یها   جنبه   ریسا  با   فراشناخت  

  را   یشناخت  فیتکال  یاجرا   ییتوانا  همزمان   و   آورند   ی م  دست  به  را  مسئله  کی  حل  به  شدن   کینزد  و  متفاوت

 .( 1۹۷5 ،4پیاژه کنند) ی م درک 

 

 
1 Zohar Barzilai 
2 Gascoine 
3 Lai 
4 Piaget 
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 نظریه فالول در رابطه با فراشناخت:

   .است کرده  فیتعر  نگونهیا را ان فراشناخت مطالعه  امر  در شگامانیپ  و  گذاران ه یپا از ی کی فالول 

  ی آگاه  ن یا  از  استفاده   م یهست  یخاص  فیوظا  انجام  مشغول    که  ی هنگام  خودمان  کردن  فکر   از   ما  شدن  آگاه  

 (. 1۹88 ،1)فالول است مهم ار یبس میدهیم انجام  که   یکارها  کنترل یبرا

 فالول از فراشناخت تقسیم بندی  

 (دانش فراشناخت                  1

 فرد خصوص در دانش(  الف

  فکر    یمتفاوت   یها  وهی ش   به  توانند   یم  افراد  نکهیا  و   متفکر  ی  موجود  عنوان  به  گرانید   و  خودمان  از  ما  دانش

 .کنند 

 فهیوظ  خصوص در دانش(ب

 :است فی تکال مورد  در ما دانش  شامل 

  ی شباهت  یقبل   فیتکال  با  د یجد   ف یتکال  ایآ  م؟ یدار  را ف یتکال  دادن  انجام   یبرا  ازین   مورد  اطالعات  ی تمام  ما  ایآ 

   دارند؟

 ؟ میکن  مشخص را فی تکل انجام  در خود شکست ای   تیموفق  نانیاطم با م یتوان ی م اطالعات نیا داشتن با ایآ

 ی راهبرد  دانش(  ج

  در   شرفت یپ  در   و    دهد   ی م  سوق   اهدافمان  ی سو  به   را  ما  که   باشد   ی م  ی راهبردها  مورد  در  ی اطالعات  شامل 

 . دارد نظارت  ف یتکال درباره   کردن فکر ن ینو یهاروش  ای و د یجد   ی ها راهبرد  کشف  و  فیتکال

  به   را   آن   م یتوانی م  ما  که   است  یفراشناخت  دانش  همان  ن یا  دارند   ارتباط  هم  با  عنصر  سه  نیا  فالول   ی الگو  در

 . می کن ی ابیباز حافظه از فیتکل  کی  انجام ی برا آگاهانه  طور

  تواند   ی م  ند ساز  ی م   مختلف  ف ی تکال  در   تجربه   و   نیتمر  ق یطر  از   و   زمان   طول   در   کودکان  که   ی فراشناخت  دانش  

 . بگذارد ریتاث انها   شناخت بر ناخودآگاه طور  به

 
1 Flavell 
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 تجربه فراشناختي (2

فراشناختی است که فرایندهای تفکر  تجربه فراشناختی یا فرایندهای تنظیم و کنترل، یکی دیگر از فرایندهای  

 عبارتند از:  که فرد را در موقعیت یادگیری هدایت می کند. کنترل کننده های فراشناخت یا خودتنظیمی

 ریزی  برنامه (الف

یم منابعی است که بر عملکرد  تنظ  و   مناسب  راهبردهای   انتخاب  مطالعه،   برای   هدف  تعیین   مستلزم  ریزی   برنامه 

 گذارد.یادگیرنده تأثیر می 

( درباره اهمیت این نوع راهبرد فراشناختی می گوید: دانش آموزان و دانش جویان موفق آنهایی  1،1۹۹4دمبو ) 

نیستند که سر کالس حاضر می شوند، به درس گوش می دهند، یادداشت برداری می کنند و منتظر می شوند  

بلکه کسانی هستند که زمان الزم برای انجام تکلیف را پیش بینی می کنند  تا معلم تاریخ امتحان را اعالم کند.  

درباره تحقیقاتی که باید انجام دهند اطالعات کسب می کنند به هنگام ضرورت گروه های کاری تشکیل می  

دهند و از سایر رفتارهای خود نظم دهی استفاده می کنند. دانش آموزان و دانش جویان موفق یادگیرندگانی  

 فعالند نه منفعل. 

 نظارت  راهبرد (ب

  کردن   نظارت  و  موضوعات  دربارة  خود  از  کردن  سؤال  متن،   خواندن  هنگام  به  توجه  و  پیگیری  شامل  مؤلفه  این 

زمان که   هر تا کند  می کمک  یادگیرنده  به راهبرد  این . دارد  نیاز متن  یک  خواندن که   است زمانی و  سرعت بر

 به مشکلی برمی خورد به سرعت آنرا تشخیص دهد و در جهت رفع آن بکوشد.

( می گوید: شما مشغول مطالعه و آماده شدن برای امتحان درس زیست شناسی هستید. از خود  1۹۹4،دمبو) 

،  درباره این درس سؤال هایی می پرسید و متوجه می شوید که بعضی قسمت های کتاب را خوب نفهمیده اید 

روش خواندن و یادداشت برداری شما برای این قسمت مفید و مؤثرنبوده است. الزم است از راهبرد دیگری  

 استفاده کنید. 

   تنظیم راهبرد (ج

  نقایص   و   کنند   مرور   دوباره   کنند،   اصالح   را   خود   مطالعه   چگونگی   تا   کند   می   کمک  آموزان   دانش   به   راهبرد   این 

 (. 1382نمایند)کدیور،ا برطرف ر خود  فهم و  درک 

این راهبرد باعث انعطاف پذیری رفتار یادگیرنده می شود و به او کمک می کند هر زمان که الزم باشد روش   

 و سبک یادگیری خود را تغییر دهد. 

یکی از ویژگی های یادگیرندگان موفق را توانایی اصالح کردن راهبرد های شناختی غیر مؤثر    ( 1۹۹4،دمبو) 

آنها با راهبردهای شناختی مؤثر می داند. راهبرد تنظیم یا نظم دهی با راهبرد نظارت یا کنترل    خود و تعویض

وقتی که یادگیرنده از راه کنترل و نظارت متوجه می شود که یادگیری    ؛بصورت هماهنگ عمل می کند یعنی

 
1 Dumbo 



8 
 

برد غیر مؤثر یادگیری است  موفقیت الزم را به دست نمی آورد و این ناشی از سرعت کم یا زیاد مطالعه یا راه

 بالفاصله سرعت خود را تعدیل می کند یا راهبرد خود را اصالح یا عوض می کند. 

  بلکه  ستین  ی درس   برنامه   مطالب  آموزش   صرفا   کودکان  آموزش   در  ما  هدف   ،از منظر ساختار گرایی اجتماعی

 . اند کرده   درک  را  خود   ی ریادگی  به   نسبت   یریپذ   تیمسئول   و   گرفتند   ادی  چگونه   آموزان  دانش  میابی  نانیاطم  د یبا

   رشد   ی برا  کودکان   تفکر   کنترل   و   نظارت   لحاظ   از  هم   و   راهبردها  فی تکال  خود   از   یاهگآ   لحاظ   به   فراشناخت

 .( 1،۷۹۹1)ویگوتسکی است الزم  کودکان خودگردان ی ریادگی

 چرا رشد فراشناخت اهمیت دارد؟  

 . شود ی م آغاز ی کودک  دوره  اواخر از  و  است ی ریادگی کنترل   و تیهدا   (1۹8۷، 2از نظر) براون 

   ی چگونگ   درک  جمله  از   است  کرده  مطرح   را  یاصول  آنها  در  فراشناخت  لیتسه   و   کودکان   در  خرد  رشد   یبرا

  ی ها منظر  از  مسائل مشاهده  _  ها  ارزش  ادغام   _ یانتقاد  تفکر  به  ق یتشو  _ خردمندانه ی ر یگ م یتصم   _ تفکر

 .(3،1۹84استمبرگ  ) خویش تفکر بر  نظارت و  درک  _ مختلف

 انگیزش و فراشناخت 

  ر ی تاث  آنان   فراشناخت  رشد   بر   و   بوده   ی ر یادگی  به  نسبت  کودکان   کرد یرو  کننده   ن ییتع  است   ممکن  زش یانگ 

   بگذارد

  ی کارها  و  فیتکال  انیم  ها  شباهت  و   ها  تفاوت  همانند   مختلف  فیتکال  از  کودکان  یفراشناخت  یآگاه  رشد   با 

  پردازند یم  د یجد   یراهبردها  یجستجو   به  جیتدر  به  دارند   شتریب  اطالعات  به  ازین  ای   کامالً  آنها  ایآ  نکهیا  ای  مختلف

 . (4،2003)راینکند   یم  کمک آنها  به عمل در

   مراحل سني در فراشناخت

نتیجه می رسد  مطالعات اولیه در مورد فراشناخت کودکان خردسال عمدتاً ریشه در سنت پیاژه دارد و به این 

(. با این حال،  1۹۹۷،  5؛ مکلئود 1۹64که کودکان خردسال قادر به نظارت بر تفکر خود نیستند )اینهلدروژان، 

شواهد تحقیقاتی جدیدتر نشان می دهد که کودکان سه ساله عالئم فراشناخت اضطراری را نشان می دهند  

 (. 2014، 6لوکا ؛  201۹)پرز، نیوال، و آنگوئرا، 

 
1 Vigodskaya 
2 Brown 
3 Sternberg 
4 Rhine 
5Inhelder & Jeam , Mcleod 
6 Perez,Nivela,& Anguera - Louca 
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ما از عبارت فراشناخت اضطراری برای تشخیص فراشناخت نوپای کودکان خردسال از فراشناخت بزرگساالن  

استفاده کردیم تا اینکه شکل جدیدی از تفکر را پیشنهاد کنیم. این بخش به بررسی بحث و توسعه فراشناخت 

 در سال های اولیه می پردازد.  

 

 فراشناخت کودکان خردسال 

ای را برای مطالعه فراشناخت شناسی رشد است، و تحقیقات او شالوده یسی، ژان پیاژه، پدر روان شناس سوئروان  

 (. 1،201۹شوتکودکان ایجاد کرد )

ارزیابی پاسخ های کالمی و رفتاری خود به خودی کودکان در    برای  از روش مشاهده  پیاژه در درجه اول 

شد او نشان می دهد که کودکان در مراحل مختلف  موقعیت های حل مسئله استفاده کرد. نظریه مراحل ر

 (. 1۹64، 2رشد، سطوح متفاوتی از توانایی های یادگیری دارند )اینهلدر و ژان 

)تقریباً دو تا هفت سال( برای    یعملیاتپیش  دهد که کودکان در مرحله  آزمایش کالسیک پیاژه نشان می  

(. همراستا با نظریه پیاژه، محققان  1۹53کنند )پیاژه،  گرایانه تالش می ها و تفکر درون درک مفاهیم ، دیدگاه 

های فراشناختی تا اواسط  کردند، توافق کردند که مهارتاولیه که فراشناخت کودکان خردسال را مطالعه می 

 .(1۹833پرمر،-؛ویمر1۹۷۹ه است)فالول،رشد نکرد  کودکی، حدود هشت تا ده سالگی،

بعضی  ( نشان داد که کودکان خردسال قادر به ارزیابی حافظه خود یا تشخیص  1۹۷۹به عنوان مثال، فالول )

 ، نیستند. از موارد 

از    شواهدی  خردسال  کودکان  که  داد  نشان  رشدی  و  شناختی  روانشناسی  در  جدیدتر  تجربی  مطالعات 

(. این فرض که کودکان خردسال  4،2018گونزالس ؛201۹اسکوالنو پرز،فراشناخت اضطراری را نشان می دهند )

ی بیش از حد به  قادر به تفکر فراشناختی نیستند ممکن است ناشی از چالش های روش شناختی باشد: اتکا

 (.  2014 5توانایی های کالمی کودکان هنگام سنجش فراشناخت و طراحی آزمایشی ناقص )چاتزیپانتلی

افکار انتزاعی در یک موقعیت فرضی    ،تر صرفاً به توانایی کودکان در بیان کالمی های قدیمیبرای مثال، آزمایش 

های تفکر انتزاعی  با این حال، زبان محدود و مهارت  )مثالً استراتژی فکر کردن با صدای بلند( بستگی دارد.

 (. 6،2014لوکا و نوما-پاپاونتیو ها را به خطر بیندازد )کودکان خردسال ممکن است اعتبار این آزمایش

دار و ارگانیک، مانند جمع آوری یک مدل ریل قطار بر اساس آموزش، به    در مقابل، وظایف شناختی معنی 

فراشناختی )برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی( نیاز دارد. این نوع کار شناختی پاسخ های کالمی  استراتژی های  

 انگیزد، سپس هر دو برای تجزیه و تحلیل داده ها در نظر گرفته می شوند.  و رفتاری خود به خودی را برمی

های سنتی  سبت به روش تری نارزیابی فراشناخت از طریق شواهد کالمی و غیرکالمی ممکن است نتایج دقیق 

 (. 200۹ ،۷ویتبرد -1۹۹۷اشنایدر و پرسلی،)شته باشد و فقط کالمی به همراه دا

 
1 Shute 
2 Inhelder & Jean 
3 Flavell -Wimmer & Permer 
4 Escolao- Perez, Gonz 
5 Chatzipanteli 
6 Papaleontiou 
7 Schneider,Presslet,Whitebread 
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های اولیه  گیری، مطالعات تحقیقاتی اخیر بر فراشناخت در سالشناسی تجربی و ابزار اندازه با پیشرفت روش 

دریافتند که کودکان سه تا پنج ساله هر دو  (. به عنوان مثال،  1،2020ویتبرد و نیل شود )می انجام  کودکی  

 شاخص کالمی و رفتاری دانش فراشناختی و مقررات را در طول یک فعالیت حل مسئله نشان می دهند. 

تحقیقات    اساس  تفاوت 200۹) ویتبردبر  مهارت(  بین  های  را  فراشناختی  پنج   44های  یک  کودک  که  ساله 

 ورد مطالعه قرار دادند تکلیف پازل را حل کردند و شکست خوردند، م

(، از کودکان خواسته شد تا سه قطعه پازل مثلثی را به شکلی که توسط  201۹پرز ) -. در آزمایش اسکوالنو

با خود فکر کنند. برنامه های خود را به    و کارت های تصویری نشان داده شده است در سه مرحله جمع کنند 

د. نقشه آنها را اجرا کنند آزمایشگر همچنین از کودکان خواست تا عملکرد  نصورت شفاهی به آزمایشگر بگوی

 حل پازل خود را ارزیابی کنند.

داده شد کدگذاری  توسعه  ویتبرد  ای که توسط    رفتارهای کالمی و غیرکالمی کودکان با استفاده از ابزار مشاهده 

های فراشناختی کودکان در پایش فراشناختی است. به  نتایج نشان داد که تنها تفاوت در مهارت  .ه استشد 

های خود در هنگام مواجهه با خطا بهتر از  این معنا که کودکانی که معما را حل کردند، در تنظیم استراتژی 

 کودکانی بودند که این کار را حل نکردند. 

کودک سه تا شش ساله در کاری شرکت کردند که هدف آن بررسی درک کودکان از    66ه دیگری،  در مطالع 

 . (2،2018منابع دانش بود )گونزالس 

در این آزمایش، کودک و یک عروسک )که توسط آزمایشگر کنترل می شود( به نوبت به یکی از دو جعبه ای  

گر گزارش دادند که آیا محتوای  ها به آزمایشبچه که ممکن است حاوی یک شی باشد یا نباشد نگاه می کنند.  

ماه( به   3۹دانند یا نه. نتایج نشان داد که کودکان کوچکتر )سن = ها را از منظر خودشان و عروسک می جعبه 

ماه(    46درصد گزارش کار از دیدگاه خود رسیده اند، بااین حال، تنها کودکان بزرگتر )سن بیش از    50دقت  

( پیشنهاد کرد که کودکان پیش  2018درصد گزارش می دهند. گونزالس )   50به دقت    از دیدگاه عروسک 

 دبستانی قادر به تأمل در دانش خود بودند اما ظرفیت محدودی برای درک منبع آن دانش نشان دادند.

 :فراشناخت رشد

نظریه محققان این است که فراشناخت در سالهای اولیه کودکی شروع به رشد می کند و به تدریج در نتیجه   

کنند که رشد فراشناخت در  فرض می   ( 3،1۹۹5)شراو مشمنبلوغ مغز و یادگیری بهبود می یابد. برای مثال،

 یابد.ی تکامل میهای تنظیمتر از مهارتشود و دانش فراشناختی سریع اوایل کودکی آغاز می 

، کودکان تا شش سالگی می توانند در مورد دقت دانش خود فکر کنند. با این حال،  شرا و مشمن  طبق نظر  

سالگی مشهود نیست.    14تا    10توانایی آنها در تنظیم شناخت خود )برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی( تا سن  

ند، اما دقت قضاوت آنها در برابر عملکرد واقعی  کن  فکر  عملکرد خود   به   اگرچه کودکان خردسال می توانند 

 (. 4،2021الویس و ماهی ضعیف است )

 
 
2 Gonzales 
3 Schrawa ,Moshman 
4 Lavis ,Mahy 
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با افزایش سن بهبود می   (،  2018)  یابد گونزالس توانایی کودکان برای انعکاس و ارزیابی دقیق عملکردشان 

)پوزوئلوس  بازخورد وظیفه )201۹،  1آموزش  و  با سطوح  (. دقت قضاوت کودکان  2،2021یوربان (،  همچنین 

 ( مرتبط است.2021، 3( و حافظه فعال )کوتینی، باسو، و پاالدینو 2021الویس و ماهی  )دشواری کار

انجام شده است، مبنای عصبی نظارت  (4،2020ط)بلون،فیاس،انصاری و اسمدت یک مطالعه طولی اخیر که توس  

 فراشناختی کودکان خردسال را روشن می کند. 

کودک دبستانی )نه تا ده ساله( خواسته شد تا هنگام    50برای دسترسی به پایش فراشناختی کودکان، از   

 مسائل حسابی را حل کنند و ارزیابی عملکرد را ارائه کنند. (، fMRIکنر)استفاده از اس 

ه و نظارت  نتایج نشان داد که فعالیت مغزی کودکان در شکنج پیشانی تحتانی چپ در طول فعالیت حل مسئل 

ساله همبستگی  سازی در این ناحیه با رشد محاسباتی آن کودکان در یک دوره سه ال بر رویه افزایش یافت. فع

قشر جلوی مغز با توسعه نظارت فراشناختی مرتبط است. در  رشد  کرد که  داشت و از این فرضیه حمایت می 

شود  های اولیه کودکی پدیدار می خت در سال دهد که شکل ابتدایی فراشنانتیجه، شواهد تجربی اخیر نشان می 

 شود. تر می چیده یو به تدریج در دوران نوجوانی پ

  ( خردسال  کودکان  محدود  کاری  حافظه  ظرفیت  و  کالمی  های  مهارت  به  توجه  و  با  ویتبرد 

ا52020نیل، و  کردن  فراشناختن(،عملیاتی  گیری  برانگیز    دازه  چالش  ویژه  به  خردسال  کودکان  اضطراری 

 . (201۷ ،6ت)گازکویناس 

 در مرحله بعد، چندین ابزار را بررسی می کنیم که فراشناخت کودکان خردسال را ارزیابی می کنند.  

کنند، در  گیری می گیری فراشناخت کودکان خردسال ابزارهایی که فراشناخت کودکان خردسال را اندازهاندازه

 (.  201۷،   ۷کنند، کمیاب هستند )گاسکوینگیری می بزرگساالن اندازه مقایسه با ابزارهایی که فراشناخت را در  

اندازه نمونه  از  )گیری هایی  فراشناختی  آگاهی  پرسشنامه  مانند  بزرگساالن  ودنیسون های  (،    8،1۹۹4مال،شرا 

های اطمینان و دقت کار، و محاسبه  بین قضاوت   ( ۹،1۹54)گودمن و کروسکال  ( (γمحاسبه همبستگی گاما  

سودمندتر است زیرا در معرض سوگیری فراشناختی نیست     γ( هستند. ، که از همبستگی  'dشاخص تمایز ) 

 (.2014، 10)فلمینگ و الو 
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 گیری کودک احتماالً به دو دلیل است:فقدان اندازه  

 ذهنی کودکان خردسال   محدود  کالمی و ظرفیت  کم های( مهارت1) 

مفهوم 2)  رواج  دلیل  به  فراشناخت  کردن  عملیاتی  در  مشکل  )گاسکوینسازی(  سازه  این  مختلف  ،   1های 

201۷ .) 

  با   ( 2،1۹81نسون یراب)همچنین بر اساس مطالعات محققین دیگر مراحل سنی فراشناخت اینطور بیان شد،   

  ی سالگ   6  تا 3 در کودکان مسئله  حل   ییتوانا  که   د ی رس   جه ینت  نیا  به   داستان   کی   قالب   در  آزمون  ک ی  یطراح

  از   ج یتدر  به   ی سالگ   6  تا  3  از   سن   شیافزا  با  است  شده  ده ید  اژه یپ   مطالعات  در  که  است   یز یچ  آن   از   شتریب

  قات یتحق  طبق .ابد ی  یم   ش یافزا  یز یر  برنامه   زان یم  و  شود   ی م  کاسته  خطا   و   کوشش  بر   ی مبتن  مسئله   حل  زان یم

 .دارد وجود ی فراشناخت ی راهبردها از  استفاده و  ی آگاه زان یم  و سن نی ب یمعنادار  تفاوت  نسونیراب

  ش یافزا  با  چهارم  کالس   تا  یدبستان  شیپ  کودکان   در  داد  نشان  (1۹۷0،فردریش و هویت، فالاول  طبق مطالعات)  

 .ابد ی یم  ش یافزا تیفعال  بر نظارت  و  امدهایپ ینیبش یپ توان سن

  به  یسالگ   6  از  امدهای پ  ینیبش یپ  ییتوانا  جمله  از  ی شخص  کنترل  یها  مهارت  که  است  معتقد   (3،1۹۹4برک   )

 سالگی اغاز می شود و پرورش می یابد. 6پس در نتیجه  مطالعات فوق فراشناخت از می یابد. گسترش  بعد 

 فراشناخت  یها  مولفه

   فراحافظه  الف(

  تمام   ،آن  کار  یچگونگ   ، خود  حافظه   از  فرد   دانش  ای   اطالعات  از  است  فراشناخت  یها  ه لفوم   نینخست  از  یکی

 کند  ی م کمک  حافظه  کنترل و  نظارت  و اطالعات ی ابیباز در  کودک به   که ییها  راهبرد و  آن  بر  موثر عوامل

  (4،1۹۷۷)فالول و ولمن

ابتدایی    مطالعه  یک  قرار    کودکان   حافظه  مورد   در در  مصاحبه  مورد  پنجم  کالس  تا  کودکستان  سنین 

  ی ادآور ی همچون شد  داده  ی اطالعات ی ابیباز فیتکال  آنها به (. در این مطالعه 1۹۷5و همکاران،5گرفتند)کروتزر  

به نظر می رسد    ،داستان  کی   ای  فهرست  ک ی  بهتره  یادآوری  ی چگونگ   درباره  کودک  ییراهنما  ای  تلفن   شماره

ین کودکان  ا    گان مانند یاداوری،فراموشی ویادگیری متفاوت است ژز واا   اول   کالس   و   کودکستان   کودکان درک  

نونهال راهبردهایی، از جمله کمک گرفتن از افراد دیگر یا فرایندهای بیرونی مانند نوشتن، دارند که می تواند  

  کودکان   یول ودی در مورد حافظه دارند  د ن این مقطع دانش محاز انها در بازیابی اطالعات کمک کنند  و کودکا

 
1 Gascoine 
2 Robinson 
3 Burke 
4 Wellman 
5 Kreutzer 
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  ی م  ریتاث  آنها  ی ادآوری  یبرا  ها  تجربه  ومی دانندکه    و  داشته    یادآور ی  ،یواقع  اربتج  از   یشتریب  یآگاه  بزرگتر

 .رسند   یم   حافظه  از  یترع ی وس   درک   به  کودکان  ییابتدا   دوره  یسالها  در   که  گرفتند   جهینت  مطالعه   نیا  از  گذارد

 فرادانش( ب 

  فراراهبرد و ویژگی های شناخت شناسی است. ( پیرامون فرادانش شامل فراشناخت،1،200نظریه )دنا کوهن  

  ی بعد   مراحل   در  یانتقاد  و   یعلم  تفکر  رشد   روزها  خردسال  کودکان در ذهن   رشد   مرحله   از  فرادانش   رشد او  

 تعریف می کند.   گرانید   و  خود  یشناخت  ی کارکردها  از  یآگاه  را به معنی   فرادانش  . کوهن شود  یم  دنبال  رشد 

  ، موقع  به  ی ریگ  م یتصم  ، ینظارت  عملکرد  شامل   که  است  یفراشناخت  ، عمل  ک ی  یراهبردها   از   آگاهانه    استفاده  

   است اثر  یابیارز و  مناسب راهبرد  انتخاب

  رد   ای  د ییتا  شواهد   قیطر از  را   باورها  و داده  ر ییتغ  دانش  از   را   خود  درک  جیتدر به  سال   6  تا 4سنین   کودکان  

  در    است  شده   ساخته  فرد   کی   لهیوس   به   دانش  که   رسند   یم   درک    نیا  به   افراد  ینوجوان   دوران   در    و   کنند   یم

  را   خود  یدرون  د یعقا  و  ها  ارزش   و  باورها  نوجوانان  ،نیبنابرا  ؛است  متمرکز   یدرون  ر دانشب  رشد   از  مرحله  نیا

 . ند نک یم  استفاده  دانش ی ابیارز یبرا

   يمی خودتنظ( ج

  جانات یه  اغلب  یمیخودتنظ  مدل  باشددر  ی م   زین  ینظارت   و  ی کنترل  یها   جنبه  شامل  مرحله   ن یا  در  فراشناخت 

  در   خود   از  یفراشناخت  یآگاه  کسب  . ردیگ یم  بر  در   را   ی کنترل  خود   ی نظارت  یندهایفرآ  و  یطی مح  بستر  زش یانگ 

)نلسون  کند  یم   ل یتبد   گر م یتنظ خود   رنده یادگی   کی   به    را   کودک  مختلف   ی طیمح   عوامل   و  ف یتکال  با   ارتباط

 (. 2،1۹۹0و نارنس 

   ن ی ا  انتقال  در  یمشکالت  به  منجر  تواند   ی م  یمیخودتنظ   یمهارتها  در  یرشد   ریتاخ  معتقدند   پژوهشگران 

 (.3،200۷)بلیر و رازا شود یلیتحص  تیموفق  عدم احتمال و  یلیتحص   یها ت یموقع  در مهارت

.  د نکن  یم  فایا  را  یمهم  ار یبس  نقش   کودکان  یلیتحص  شرفتیپ  ی برا  ی میخودتنظ  ی ها  مهارت  رشد   در  نیوالد  

و همچنین والدین می توانند به بهبود درک کودکان از خودشان به عنوان فردی خود تنظیم که قادر به انجام  

 (. 4،2006تغییر است کمک کنند)پوست

   ج ینتا  ی ابیارز  و   تفکر   بر  نظارت  ، یزیر   برنامه   ، لیتحل  ، تفکر   به   کودک   بیترغ  با  تواند   ی م  ها  بزرگتر   ای  و  همساالن

  و  شده  انجام بزرگساالن توسط  یم یخودتنظ مهارت ابتدا . کنند  یی راهنما فیتکل  ک ی انجام  طول  در  را  کودک

 
1 Kuhn 
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  ی سازی درون  یمیخودتنظ  مهارت  و   یباز   شود  یم  فراهم  کودکان  ی برا  یمیتنظ  خود   از  ی الگو  شکل  نیا  به

 (. 1۹۷8)ویگوتسکی،شود ی م ل یتبد  کودک   یبرا  یعادت رفتار  به و شده

 ارتباطات یفناور  و  فراشناخت

  به   شتریب  را   ی ریادگی  ت یمسئول  تا  کند   ی م   فراهم  کودکان   ی برا  را   ی تیموقع  یک یالکترون  یر یادگی  و  یفناور  

  برقرار   را مدرسه  از  خارج  در یرسم  ریغ  یری ادگی  و  مدرسه   در   یرسم  یر یادگی  انیم   یوندهایپ  و گرفته  عهده

  ی برا  الزم  تیظرف  یک یالکترون  یریادگی   .د ینما  یم   لیتسه  را  یعلم  مطالب  بسط   و  جادیا  یفناور   نیا  .کنند 

  را   یکیالکترون  یر یادگی  یها  ت یفعال  تا  م یده  اجازه  کودک   به   د یبا  دارد  را  یفراشناخت  تجارب  تیتقو  و  رشد 

 د.نمای یطراح شخصاً خود

به  کار      نیا  کردند یم  ی طراح  ی باز  اتیاضیر  ی ریادگی  ی برا  د یداد که در آن کودکان با  بیپروژه را ترت کافای  

  ش یو کنترل کار خودشان کمک کرده و سبب افزا ی زی و مداخله کودکان در برنامه ر ی اضیر  م یمفاه ی ریادگی

 .در آنها شد  زهیانگ 

  کند ی م  کمک  خودشان  افکار  کنترل  و  نظارت  و  یزیربرنامه   در   کودکان  مداخله  و  میمفاه  یری ادگی  به   کار  نیا 

 (. 1،1۹۹6)کافای شود ی م آنها در  زه یانگ  شیافزا سبب و

  هستند   مهارت  و   آموزش   حال  در   بدانند   کودکان    آنکه   بدون   ، جذاب  و   جالب   یها  ت یفعال  در   مشارکت   و   اجاره 

  .د ینما ی م  لیتسه را  آنان ی ریادگی

  و  تیفعال  نوع  نیا  .است  شده  ی طراح  مسئله   حل  محور   حول   یک یالکترون  یآموزش   ی ها  برنامه  از   یاریبس 

  در  ییتوانا  و  مسئله حل طول در  تفکر  بر نظارت و  فراشناخت مختلف یهواشناس  ابعاد رشد   و لیتسه فیتکال

  شرفتیپ  ی ابیارز  و   ینی بازب   مناسب  یراهبردها   دنی برگز  و   همزمان    صورت   به   متعدد  ی ها  ر یمتغ   گرفتن   نظر

 (.2،2003)کالورت کند  ی م کمک هدف   به  دن یرس  جهت در

  و   م یکن   ی ریگ یپ  را   نی آنال  ی ریادگی  ط یمح  در   کودکان  مداخله   م ی توان  ی م  امروزه   ما   ی فناور  شرفته یپ  لطف   به 

  ی اجتماع  ی ر یادگی  در   انالین  ی گروه  مباحث  و   ی مشارکت  ی ها  پروژه   ق یطر  از   یک یالکترون  ی ریادگی  نیهمچن

 .(3،2006)هورم است استفاده قابل  نوجوانان ی برا شتر یب موضوع نیا و  دارد   یادیز سهم

   کاربرد فراشناخت در آموزش دوران کودکي 

نقش فراشناخت در یادگیری به خوبی تثبیت شده است، اما در دوران کودکی بسیار کمتر مورد بررسی قرار   

کند، چگونه معلمان  های موضوعی بررسی می(. این بخش فراشناخت را در حوزه 42020کادراوک، گرفته است )

 
1 Kafai 
2 Calvert 
3 Hurme 
4 Kaderavek 
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توانند به بهبود شایستگی  سازی معلم می های آماده توانند از توسعه فراشناخت حمایت کنند، و چگونه برنامه می 

 های تفکر به کودکان خردسال کمک کنند.معلمان در آموزش مهارت 

 

   وعي فراشناخت در سراسر حوزه موض

 (.201۹،  1یک بحث طوالنی مدت در مورد فراشناخت این است که آیا این سازه کلی است یا دامنه خاص )رودز 

(، فراشناخت احتماالً هم دامنه خاص و    2016،اشنایدر و الفر،2006؛شرا، 1۹۷۹فالول، هاتحقیق) دهه س  براسا

حوزه مربوط به وظایف خاص است. در  هم دامنه عمومی است. دانش فراشناختی شامل دانش محتوای خاص  

حالی که راهبردهای فراشناختی به دانش رویه ای کلی حوزه مانند برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی اشاره دارد  

 (. 2016بارزیالی و زوهر، )

 

 فراشناخت به اشکال مختلف در حوزه های موضوعي مختلف

مانند زبان، ریاضیات، علوم و تربیت بدنی ظاهر می شود. به عنوان مثال، یک روش رایج برای آموزش زبان در   

اوایل دوران کودکی، کتابخوانی مشترک است که در طی آن معلمان اغلب از کودکان خردسال می خواهند تا  

،  2نوردین، سیمینگ، چاندیو و کوندهر   خط داستانی را به خاطر بیاورند، پیش بینی کنند و توضیح دهند )چانا،

2015 .) 

این تکنیک ها کودکان خردسال را ترغیب می کند تا در مورد تفکر خود تأمل کنند و به زبان بیان کنند. در    

ریاضیات، تحقیقات نشان داده است که تکنیک هایی مانند همکاری، نوشتن برای یادگیری، توضیح خود و  

 (. 3،201۹هکر،کیوهارا و لوین شد )بررسی همتایان درک کودکان را از مفاهیم ریاضی مانند کسری بهبود می بخ

، استراتژی های آموزشی رایج شامل ارائه یک مشکل،  شدن  و شناور غرق  هنگام انجام فعالیت های علمی مانند   

انجام آزمایش های عملی و بحث در مورد یافته ها است. این فعالیت ها با استراتژی فراشناختی )یعنی برنامه  

 ریزی، نظارت و ارزیابی( همسو هستند.  

های تفکر  برای پرورش مهارت  کنند که علم زمینه اصلی( استدالل می 2013  ،4زوهر و بارزیالی  )0عالوه بر این،

کننده فرآیند اکتشاف علمی است و در نتیجه نتایج  تر است )مانند فراشناخت( زیرا فراشناخت منعکس پیچیده

 (. 2020، 5کند )الریمور یادگیری کودکان را تقویت می

بر اساس قوانین،  های فیزیکی مانند بررسی و اجرای قوانین بازی و اصالح رفتار  در نهایت، در طول فعالیت  

 (. 6،201۷الوارز و بونو کند )فراشناخت را در کودکان خردسال تقویت می 

تحقیق در مورد آموزش/ مداخله فراشناختی اشاره کرد که دو کلید برای تولید نتایج یادگیری مثبت، آموزش   

  و   زپدا؛2012،  ویلیامز و  اسکلقراردارند)  خاص   صریح راهبردهای فراشناختی است که در یک حوزه محتوایی

 
1 Rhodes 
2 Channa,Nordin,Siming,Chandio-Koondher 
3 Hacker,Kiuhara & levin 
4 Zohar,Barzilai 
5 Larimore 
6 Alvarez,Bueno 
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های بعدی،  (. در بخش 201۹،  2( و برای حمایت از یادگیری کودکان از طریق داربست )پراتر 12015ریچی  

 . دهیمدهند، مورد بحث قرار می های یادگیری که فراشناخت  کودکان را ارتقا می کمکو  های آموزشی  استراتژی 

 

 فراشناخت  یاجرا مراحل

همه دانش اموزان در    گوید،  که شامل مراحل زیر است و می   یشنهاد می کند طرحی را  پ)  3،1۹84گوستا (

 .ت نوع کار و وظایف و فعالیت ایشان از قبل،در جریان بوده و بعد از اتمام انها فکر کنند اخصوص جزیی

 : دارد  وجود  گام  دو  مرحله  نیا در  ها دانسته  ش یپ از یآگاه و  یصی تشخ  یابیارزش   اول مرحله 

  یعن ی  .دهد   ص یتشخ  را  آموزان   دانش   یها   دانسته  شی پ  د یجد   درس   شروع  از  قبل  د یبا  مرحله  نیا  در    معلم   _ 1

 . کند  نییتع  را آنها یذهن حرارت درجه 

 گردد  یم  آغاز ران یفراگ موجود  اطالعات از ی ریادگی و  سیتدر   _ 2

 ابد ی یم  تحقق چهارگانه  یها گام  ی اجرا با  اهداف  به  دن یرس  مرحله  نیا  در  یز یر برنامه   دوم مرحله

 . شود داده   کودک   به انتخاب اجازه د یبا معلم  توسط   کودکان اراده  با امور  انتخاب تعهد  جاد یا   _ 1

 . ردیبگ  اد ی و کند   ریتسخ  را ز یچ همه تواند  ی م  آگاهانه تالش  قی طر از انسان که   تفکر طرز  جادیا  _ 2

 .باشند  داشته داوطلبانه   و  یاراد  توجه امور  ات یجزئ به کودکان.   _ 3

 .کند  ی بند  طبقه  و  مشخص  اموزدیب د یبا کودکان  که   را یدانش  انواع  د یبا ی مرب ا ی معلم   _ 4

  توسط   اهداف   یسو  به   شرفتیوپ  یا  مرحله   مداوم  کنترل  یری ادگی  در   یکنندگ  می تنظ  خود   سوم  مرحله

 کودکان

 .باشد  آغازگر خود  تا  دهد   یاری را  کودک ، یفکر  داربست  نقش حفظ  با د یبا یمرب ای معلم  _ 1

 .کند   مشاهده را امور  که  دهد  فرصت کودک به  د یبا معلم  _ 2

 . کند  قضاوت   شاگرد خود  تا  آورد  فراهم  را فرصت و  دهد  ی اری را کودک   د یبا معلم   _ 3

 ی کنندگ  می تنظ خود  در  نظر د یتجد  اهداف تحقق اساس  بر ی ریادگی در  مداوم  کنترل  چهارم مرحله

 . اهداف تحقق   زانیم اساس  بر کودک   خود توسط  ی ریادگ ی در  کنترل    _ 1

 
1 Askell,Williams-Zepeda,Richey 
2 Prather 
3 Gosta 
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 . اهداف  مطلق تحقق  یبرا  ها تیفعال  و ها ند یفرا در  نظر  د یتجد    _ 2

   فراشناخت در دانش انواع

 .  ( در باره انواع دانش در فراشناخت این گونه توضیح دادند 1،1۹83)پاریز،لیبسون و ویکسون 

   (زیچ چه) ی انیب دانشالف(

  زیچ   آن  دارند   یانیب اطالعات  کودکان    که  یزمان  دارد   کار سرو  ز یچ  چه  با  و  است  قیحقا  دانش  ی انیب  دانش 

    یکسان چه  ی معرف  به اخبار مهم  یها داستان  داند  یم   کودک  کی که   یهنگام ،مثال عنوان  به ؛شناسند  یم را

  متفاوت   شعر  ک ی  خواندن  هدف  با   روزنامه   مطالعه   هنگام  در   اهداف   از  او   جامع  درک   پردازد   ی م  ییزهای چ  چهو  

 . دارد کار  و  سر  کجا  و یکسان چه  ،هنگام چه ، زیچ چه  یان یب دانش  قتی حق  در .است

 ( چگونه  ) هیرو دانش(   ب

   رد یپذ   صورت   ف یتکل  کی   ای  خاص   فهی وظ  ک ی  انجام  ی برا  د یبا  که   گوناگون  اقدامات  خصوص  در  یاطالعات  شامل 

   ی چگونگ    بر  مشتمل  است  ممکن   کودک    ک ی  ه ییرو  دانش   ،مثال  عنوان   به   ؛ است  موضوع  آن  دادن   انجام   چگونه  و

  و   سر  کارها  دادن  انجام  چگونه  با  یا  ه یرو   دانش  باشد.  اردو  ک ی  از  نوشتن  گزارش   ای  کتاب  ک ی  کردن   خالصه

 دارد  کار

 (چرا) یا نه یزم ای ی بافت دانش(  ج

 . میکن  استفاده  مهارت  کی از  هنگام چه   رینظ یسواالت به  

  مولفه   نیمهمتر  ی ا  نهیزم  دانش  .است  تر  کارآمد   گرید  یها  روش   ریسا  از   روش   ن یا   مسئله   حل  یبرا   چرا  ای 

 . است یآموز  مهارت و  یدرس  برنامه  ی اجرا در

 راهبرد های فراشناختي برای کاهش اضطراب تحصیلي

  و   مرور   ، تکرار  ازجمله  ود بش  مدت   بلند   حافظه   وارد  د یجد   اطالعات  که   شوند یم   باعث   یشناخت  ی راهبردها

 .شوند   ی م ی ادآوری و  ی ریادگی باعث واقع  در   مطالب یسازمانده

  برنامه   جمله  از  آنها  تی هدا  و یشناخت  ی راهبردها  بر   نظارت  یبرا   هستند   ییراهبردها یفراشناخت  ی راهبردها 

 شود  یم  دهد  یم  انجام  که یی ها تیفعال  از آموز دانش  ی ابیارز باعث و  یده  نظم  و  نظارت ،کنترل  ، یزیر

  کاهش   بر   یفراشناخت  یراهبردها   آموزش   یاثربخش  ( 138۷ه توسط )علی اکبر سیف،شد طبق مطالعه انجام  

  و   یابیباز  در   اختالل  باعث  امتحان  در  اضطراب  .است  تیاهم  حائز  اریبس  نوجوانان  و  کودکان   امتحان  اضطراب

  آموزش  با پس  .شود یم  نوجوانان و  کودکان عملکرد افت به  منجر   جهینت در که  .شود یم اطالعات پردازش 

 
1 Paris,Lipson,wixon 
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  عملکرد   ا ی  ی امتحان  اضطراب  ی دارا  که   ی نوجوانان  و   کودکان  به   ن یمشاور  و   ن یمعلم  توسط   ی فراشناخت  ی راهبردها

  پردازش   وهیش   نیبهتر  به  تا  کنند   کمک  را  آموزان  دانش  ها  راهبرد  نیا  با  توانند   یم  آنها  هستند   ی نییپا  یلیتحص

  مدت   کوتاه   حافظه   در   نقص  از   ی ناش   ی منف   ی ذهن  یها  ی مشغول   خود     و   یشناخت   تداخل  از   و   برسند   اطالعات

 . شد   خواهد   آنها  ی لیتحص  عملکرد   شرفتیپ  باعث  جهی نت  در   ه ک   .ند ینما  ی ر یگ  جلو  ی پرت  حواس   مانند   یعوامل   و

 کودکان  فراشناخت برمدرسه  و نی والد  ریتاث

  ن یوالد   یفراشناخت  یها   یآگاه  ، رو  ن یا  از   هستند   کودکان  معلمان   ن یاول  ن یوالد    (1۹۹8ی،کا)   ه ینظر  اساس   بر 

 . دارد ی میمستق ری تاث آموزان دانش یفراشناخت  یها ی آگاه بر

  و   نظارت  ، یز یر  برنامه  ، هدف  نییتع   یچگونگ   فرزندان  است  معتقد   ز ین  ( 1،1۹۹6ز پون)مارتین      نیهمچن  و 

   .اموزند  یم  نشانیوالد   عملکرد مشاهده با را  خود عملکرد کنترل 

   ی فراشناخت  تجارب  قیتشو  راه   از   ژه یو  به  وانند ت   ی م  مادر   و   پدر و نتایج این تحقیقات حاکی از ان است که    

  قوت  نقاط  از  یآگاه به را  خود کودکان  نیوالد   یوقت .بگذارند  ر یتاث خود  فرزندان ی لیتحص  شرفتیپ بر  کودکان

  شرفت یپ  بر    ،کنند   قی تشو  راهبردها   ییچرا  و  یچگونگ و      ز این  مورد   ی ها  راهبرد   و  ف یتکل  ت یماه   ، خود  ضعف   و

 . گذارند ی م یمهم ر یتاث  آنان ی لیتحص

 تاثیر مدرسه و همساالن بر فراشناخت 

  ت یریمد  را  گروه  در کودکان  گرید و  خود  رفتار  همزمان بطور و  پردازند  ی م ی ریادگی به  ی باز قیطر  از کودکان

  . اموزند یب  را  یی زهایچ  گریکد ی  کنار   در   و  گریکد ی  از   چگونه  که   آموزد   ی م  کودکان   به  ی مشارکت  یر یادگی  .کنند   یم

 .ستند ین ان  یر یادگی  به  قادر  ییتنها  به  که 

  ی گروه  کار  در  رایز  اند   کرده   د یتاک  یگروه   کار  به   از ین  بر   کودکان  در  فراشناخت  رشد   درباره   ی ادیز   مطالعات 

  جهت   در   را   یانفراد   هی تجز  کودک  هر  ی گروه  کار   در پردازند   ی م گریکد ی  با  یفراشناخت  یگفتگوها به  کودکان

  گذاشتن   اشتراک  به   را  خود  دانش  آموزان  دانش   همه  که  ی هنگام  ردیگ  ی م  عهده  به  گرانید   ف یتکال  لیتکم

 (. 2،1۹۹2)گالتون و ویلیامسن شودی م تمام  ی کارگروه

  هستند  مشارکت ازمند ین   که .  کنند  ی طراح را  یفیتکال  د یبا معلمان که  معتقدند    ( 3،1۹۹4گ نیکوت و  راجرز ) 

 . دارد  وجود   حل راه  ک ی از ش یب و  بوده  تیمز ک ی نظرات  نقطه   تعدد  از  آنها در  که ی فی تکال و

 
1 Martinez pons 
2 Galton , Williamson 
3 Rogwrs , Kutnick 
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  همساالن    انیم  در   شناخت  ارف  ساخت  ی برا  ییها  فرصت   جاد یا  در   مهم   یرهای متغ  از  ی کی  مشخصه   فیتکال

  فیتکل  ساختار  به  نسبت  که  یکودکان  دارد  یادیز  تی اهم  زین  فیتکل  یسازمانده  بلکه   فیتکل  نوع  تنها  نه  .است

    .(1،1۹۹4ن )ملوث و دیریکاند بوده   ترموفق   یفراشناخت  ی آگاه  رشد   در   شدند   آگاه   سوال   طرح   ی چگونگ   از  مدل   و

 درمان فراشناخت در کودکان

 . بر اختالالت می پردازیم یدرمان فراشناختد  دو مقاله در مور  سی  ردر این عنوان به بر

 ADHDاختالل  

بــه دلیــل تــأثیرات فــراوان اخــتالل نقــص توجــه وفــزونکنشــی  (  13۹2، عارفی  و   فرامرزی   ، صلی آزاد)

بــر عملکــرد دوران بــزرگســالی، افــرادی کــه در کــودکی بــه اخــتالل نقــص توجــه و فزونکنشی  

بوده  در    مبتال  و  اند،  اجتمــــاعی  زنــــدگی  شخصــــیت،  در  متعــــددی  مشـکالت  بـا  بزرگسـالی 

فزونکنشی بر زندگی خـانوادگی کودکان، مدرسه و جامعه، این اختالل نقص    ،شوند  خانوادگیشان مواجه می

ند ادامه  توجه و فزونکنشی ارثی و آغاز آن دوران کودکی اسـت، امـا تـا سـنین نوجـوانی و بـزرگ سـالی میتوا

توجهی، تکانشگری و فزونکنشی تشـخیص داد که بایـد    این اخـتالل را مـی تـوان بـا سـه ویژگی بی   یابد 

پـیش از هفـت سـالگی ظـاهر شـوند )از قبیل ناتوانی در مهـار رفتـار حرکتـی، نارسـایی توجـه، نـاتوانی  

بیقر و  برانگیختگی  تحصـیلی،  مشـکالت  پرخاشـگری،  عصبیـادگیری،  پژوهشهای  اغلب  حرکتی(    - اری 

در آزمـونهـای مـرتبط بـا کـنشهـای اجرایـی و نیـز ساختارهای  این کودکان  روانشناختی نشـان داده انـد که  

پسران احتماالً سه برابر دختران    . .دارند   مغزی ؛ یعنـی قطعـات پیشـانی مغـز، عقدههای پایه و مخچه نارسایی

 .  هستند به این اختالل مبتال 

این روش درمـانی شـامل ارتباط با افکار و رفتار به  .  درمان فراشناختی را نخستین بار آدرین ولز معرفی کرد

طریقی است کـه مـانع ایجـاد مقاومـت و یـا تحلیـل ادراکـی پیچیـده شـود و بتوانـد راهبردهـای تفکـر  

های شناختی  نظریه  د.اپذیر بر رفتار را از بین ببـرن  ناسـازگار و یـا نسـنجیده در مـورد نگرانی و نظارت انعطاف

در مورد آنچه باعث به وجود آمـدن الگوهــای غیرمفیــد تفکــری و رفتــاری مــی شــوند، توضیحات ارائه  

وضعیت  ه  کننـدة تفکـر و رفتـار و تغییردهند   اند. آنچه در اینجا مـورد نیاز است،توجه به عوامل کنترل  داده

 .ذهن است. این عوامل اساس نظریة فراشناختی هستند  

فـرض مـی شـود کـه بـه کارگیری دانش فراشناختی در کودکان مبتال بـه اخـتالل نقص توجه و فزونکنشی   

 شود.    منجر به کاهش فزونکنشی و افزایش دامنة توجـه در مراحـل پـس آزمـون و پیگیـری

 

 
1 Meloth , Deerng 
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 روند اجرای پژوهش 

بـین دانش   دانش  والدین این از  از نمـره گـذاری  والدین را تکمیل کردند و پس    آموزان پرسشنامة کـانرز 

آموزان واجد اختالل نقص توجه و فـزون کنشـی، که اختالل آنها با مصـاحبة بـالینی بـرای خودشـان هـم  

 ثابت شد،

 دینآزمون و توضیح دربارة هدف از اجرای طرح برای وال اجرای پیش :جلسة اول 

جلسات دوم و سوم: تشریح کاربرد و اهمیت کاربسـت طرح، آموزش راهبردهـای فراشـناختی وتوضـیح بـرای   

نقش استفاده از روشهای معـین در بهبـود عملکـرد شـان در همـة فعالیـتهـای درسـی    ه آموزان دربار  دانش

 .و غیردرسـی و اینکـه بـرای داشـتن رفتـار سـنجیده تـر و متمرکزتر باید چندین گام بردارند 

یـد و  آمـوزان بـه این ترتیب که در گـام اول یـک محـیط جد   ها به دانش   ارائة گام   :جلسات چهارم و پنجم 

یـک رفتار جدید را در ذهن خود متصور شوند. در گام دوم، آن محیط و رفتار جدید را تفسیر کنند )تفسـیر  

سازی(. در    در گام سوم، رفتارهای مناسب با وضعیت جدیـد را در ذهن خود ترسیم کنند )مجسم  .کـردن( 

با چه شیوه  )زمینه   توانند   هایی می  گـام چهـارم، فکر کنند که در محیط جدید  نمایند  ابراز  را    رفتارشان 

حدس بزنند و انتخاب کننـد و در پایان که گام ششم    بایست بهترین شیوه را   سـازی(. در گـام پـنجم، می 

 است، موارد ر ا باید مورد بازبینی دقیق قرار دهند 

خواسته شد که با    آموزان ارائه و از آنها   جلســات ششــم و هفــتم: مــوارد جدیــد محیطــی بــه دانش  .

 های ارائه شده را انجام دهند  اسـتفاده از کارت راهنما، گام 

بایست مـوارد ارائـه شـده را    آموزان می   جلسات هشتم و نهـم: خودراهنمـایی آشـکار: در ایـن مرحله دانش .

ای مـورد انتظـار را  های آموخته شده رفتارهـ  بـا صدای بلند تکرار کنند و با استفاده از کـارت راهنمـا و گام 

ارائة سرنخ  به  فقط  نیـاز  مرحله در صـورت  این  در  تفاوت که  این  با  دهند؛  اکتفا  انجـام  های جزئی کالمی 

  .شد می 

جلسات دهم و یازدهم: خودراهنمـایی کاهنـده: هـدف این مرحله، درونی کردن روش آموخته شـده بـود. لـذا  

اند در درون خـود تمـرین  که از این به بعـد روشی را که یاد گرفته آموزان شرح داده شد    ابتدا برای دانش

بدین منظور ابتدا یک محیط جدید ذهنی به عنوان الگـو ارائه و رفتارهای کنشی بهنجار بـا اسـتفاده   .کننـد 

 از گـام هـای ارائه شده پیشنهاد شد. سپس از دانـش آمـوزان خواسـته شد آنها نیز همانگونه عمل کنند 

 . جلسة دوازدهم: تکرار آموزشهای جلسة ششم، با ایـن تفاوت که توصیه شد کمتر به کارت راهنما نگاه کنند  .

ایــن  در  مراحــل.  بیــان  بــدون  ســاختارمند  کنشـی  رفتارهـای  ارائـة  چهـاردهم:  و  سیزدهم  جلسات 

  .اده از کارتهای راهنما بیان کنند آموزان مـی بایسـت رفتارهـای کنشـی مناسـب را بدون استف  مرحلــه دانش
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  های جلسـات گذشـته و مروری بر تکالیف آنهاجلسة پانزدهم: بازبینی آموزش 

هـای پـنج نفـره بـرای گروه آزمایشی  پژوهشگر و همکارانش در گروه  .آزمون   جلسة شانزدهم: اجرای پس .

عته )سه جلسه در هفتـه( اجرا کردند،  سا  جلسة آموزشی یک  16مداخلة آموزشی مربوط به فراشناخت را طی  

 .تکالیفی نیز برای والـدین تعیـین مـی شـد تـا بعضـی از تمرینها را انجام دهند 

بـر خالف کودکان   اما فراینـد فراشـناختی در کودکـان مبـتال بـه اختالل نارسایی توجـه و فـزون کنشـی

نیسـت کـه بـدون فکـر عمـل مـی کننـد و توانایی  عادی، خودکار نیست. مشکل اصلی این کودکان این  

های ذهنی و رفتاری خود را ندارند، بلکه مشکل اصلی آنها این است که قبل از فکـر کـردن عمل    کنترل کنش

کنند. به همـین دلیـل بالفاصـله بعـد از رفتـار تکانشی و فزونکنشی خود ) که ممکن است آسیبی نیز در  می 

کنند رفتارشـان را جبـران کننـد. لـذا آمـوزش  شوند و در اغلب مـوارد سعی می شیمان می پی داشته باشد( پ

کند تا قبل از عمل فکر کنند؛ فراینـدی  دانش فراشناختی ) که فرایندی نظارتی اسـت( بـه آنهـا کمک می 

نارسـایی توجـه و فـزون کنشـی،  افتد. از طرفی کودکان مبـتال به اختالل  کـه در کودکان عادی نیز اتفاق می 

در دقـت و تمرکز ضعفی آشکار دارند، چنانکـه وقتـی بـه تکـالیف مربوط به یادگیری این کودکان توجه مـی  

شـود، مـوارد زیادی از عدم توجه و دقت به چشم مـی خـورد؛ بـرای مثال در تکلیف نوشـتن، جا انـداختن  

همانگونه که بیان شد فراشناخت با نظارت   .حروف و... مشاهده میشودمـواردی همچـون نقطه، سرکش، دندانة  

 . انجامـد بر شیوههای پردازش یادگیری به افزایش میزان یادگیری می 

های یادگیری، توجـه و دقـت کافی به آن تکلیف است؛ بنابراین دانش فراشـنا ختی    از طرفی، یکی از شاخصه 

و   تکلیف  به  نسبت  افزایش هوشیاری  می بـا  باعث  بـر عملکرد خود  نظارت  بـا  تقویت  کودکـان  ایـن  شـود 

های مناسب فراشـناختی، میـزان توجـه و دقـت خود را نسبت به تکلیفـی مشـخص افـزایش  دریافـت آموزش 

داده و در این زمینه پیشرفت نسبی نشان دهند. لـذا آمـوزش ایـن دانش به این کودکان گام مهمی است در  

 مشخص.  کنشی و افزایش تمرکز و توجـه طـوالنی تـر آنها به یک تکلیف فتار فزون جهت کـاهش ر

 درمان فراشناخت در اختالل اضطراب فراگیر 

  به عنوان ابزار  نگرانی در اختالالت هیجانی بویژه اختالل اضطراب فراگیـر،( 13۹1)رفیعی،تجفی و رفیعی نیا ، 

شـود کـه عقایـد منفـی درباره غیر  ساز می  این زمانی مشکلو   شودمی  غیر قابل انعطاف مقابله، به کار گرفته 

 .  شـود  و منجر به راهبردهای کنترل غیـر مفیـد مـی  و خطر نگران بودن گسترش می یابد    قابل کنترل بودن

پژوهشهای متعدد حاکی از این اسـت کـه نگرانـی دربـاره مشخصه اختالل اضـطراب فراگیـر خطر، کنترل  

بیشـتر   نگرانیکند، هر چـه فـرد بیشـتر  فرض اولیه عنوان می   خطر،مشخصه اختالل فراگیر است.ذیری وناپ

از یافته های     .شـوداجتمـاعی مـی  و  جسـمانی،  بیشتر دچار اضطراب  .نگرانی را غیر قابـل کنتـرل بدانـد،  

تفکـرات،    آسان نمودن تغییر باورها و   به توجه    پژوهش میتوان دریافت کـه درمـان نـوین فراشـناختی بـا  این  
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های روانشناختی همچون    بیماری   ر هـای مـؤثر د  درگیری فرد با محتوای تفکر یکی از درمـان  جلـوگیری از 

 باشد.  استرس می  اضـطراب و افسـردگی 

و خطر    ناپذیری درمانگر فراشـناختی از طریـق روشهـای هدایتی جایگزین به شکستن باور مربوط به کنترل  

 می گیرد  در عمل کنترل نگرانی را به دسـت     می پردازدو فرد

باشـد. ایـن سـه   مرتبط می      با بدکارکردی روانشناختی  اند که سه بعـد از فراشـناخت  پژوهشها نشان داده

باورهای منفی دربار  بعـد   نی  ناپذیری و نگرانی معطوف به کنترل    ی ه  شامل  به  باورهای مرتبط  از به  خطر، 

گیری از راهکارهـای متفـاوت بـه    بهره  درمــان فراشــناختی بــااطمینان شناختی است.  کنتـرل افکـار و  

با توجه به اینکه درمـان فراشـناختی بـا افکـار و آگاهی از افکار سروکار دارد،    می انجامد.    بهبـود ایـن باورهـا

به تدریج  و    کنند   نمی  شود که افـراد نیـاز بـه کنتـرل افکـار را احسـاس   باعث می    با تسهیل تغییر افکـار  

 یابـد.   این نیاز کاهش مـی

ـد تـالش مؤثری برای قطع پردازش نگرانی باشد،  توان  پـژوهشهـا  نشان داده است که کنترل فکر به ندرت می 

و نگران کننده    موجب افزایش فکر   سـرکوب کـردن فکـرو    درباره موضوعات نگـران کننـده   زیرا فکر نکـردن

های    ناکارآمدی استفاده از چنین راهبردهایی برای کنترل افکار آموزش شیوه آگاهی بیماران از  و    شود.   می

   موثر است. بهبـود ایـن بـاور مقابلهای جـایگزین در 

پژوهش کـه روش    ها    نتایج  میکنـد  فراشناختیبیان  کاهش   درمانی  مبتالیـان   نشانه   در  اضطراب  به    ای 

 همچنـین بهبـود باورهـای و فرانگرانـی آنهـا اثـربخش بـوده اسـت.   و اخـتالل اضـطراب فراگیـر

بـر یافته   خالصه،  می   پایه  بـالینی  کـاربرد  لحـاظ  بـه  پـژوهش  ایـن  تا    هـای  داد  آموزش  بیماران  به  توان 

و باورهای  و در نتیجه از ابتال به اختالل اضطراب فراگیـر و ارزیابیها    را تغییر داده   باورهای فراشناختی خـود 

   ی نگرانـی پیشگیری کنند.    منفـی بیمـاران در زمینـه

فراهم ساختن راهبردهای جانشین بـرای مقابلـه بـا تهدیـد باشد.   شیوههای درمـانی بایـد در راسـتای تغییـر ]

ی اصالح  غیرقابل کنترل بودن نگرانی    منفی در زمینه باور های    بنابراین بیش از هر چیز بایـد ارزیـابیهـا و  

باورهـا .شود این  وقتی  گیرند.  قرار  اصالحی  اهداف  مرکز  منفـی  افکار  بـودن  های    ارزیابی و    خطرنـاک 

به فرمول  فراشناختی به طور مؤثری بهبود یافت، باید  باورهـای مثبـت  و  بنـدی  درمانگر  بـا  سپس چـالش 

 درباره نگرانی بپردازد.  

داری با باورهای فراشناختی دارند بهتـر اسـت درمانگران در    به طورکلی، چـون افکـار اضـطرابی رابطه معنی

هنگام درمان، افـزون بـر اصـالح باورهـای غیرمنطقی بیماران، بر چالش با باورهای فراشناختی منفی مثبت  

باره نگرانی نیز تمرکز نمایند. اگر باورهـای  فراشناختی به طور مؤثر بـه چـالش کشـیده شـوند، شـاید  آنها در
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بـاالخره بایـد راهبردهـای    عود بیماری بکاهند وباشند و از  بهبود اضطراب مـؤثر     در نتیجه و  در کاهش نگرانی  

 جانشینی برای ارزیابی با تهدید معرفـی شـوند.

تواند به عنوان یکی از درمانهای خط اول برای درمـان پیشنهادی بـرای دیگـر اختالل    رمانی میایـن شـیوه د 

اضطراب فراگیر و حل مشکالت بالینی بلکه برای بهبـود بهزیسـتی کلـی و اختالالت بالینی مطرح شود که  

  این بیماران سود جست و   برای بهبود و بهزیستی کلی   بلکه   حل مشکالت بالینی  توان از آن نه تنها برای   می

 در جهـت تـأمین کیفیت زندگی بهداشت روانی افراد از آن بهره برد.  

اضطراب فراگیر است کـه سـعی    پیشـگام بـر اخـتالل   درمـانهـای نـو و فراشناختی  بــه طــور کلــی درمــان  

تفسـیر، توجیـه و مشکالت آسیب شناختی هیجانی دارد. این درمان با تکیه بر ابعاد فراشناختی،    ،حـل  در 

 است. مدعی گامی نو به سوی درمان اخـتالالت  
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