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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورها و حالتهای فراشناختی با حافظه کاری دانشآموزان دوره متوسطه
دوم شهر بیرجند انجام گرفت.
روش :این پژوهش از نظر روش گردآوری دادهها جزء پژوهشهای توصیفی و از نوع همبستگی است و براساس ماهیت،
جزء پژوهشهای بنیادی محسوب میشود .جامعهی این پژوهش کلیه دانشآموزان متوسطه دوره دوم شهر بیرجند در
سال تحصیلی  59-59است .با توجه به اینکه حجم کل جامعه موردنظر  0222نفر است با استفاده از فرمول کوکران
تعداد  022نفر دانشآموز دختر ( 90درصد) و پسر ( 94درصد) انتخاب شدند .از شیوه نمونهگیری طبقهای نسبتی بر
حسب جنسیت استفاده شده است .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامههای حالتهای فراشناخت اونیل و جمال
عابدی؛ پرسشنامه باورهای فراشناخت ولز و کاترایت و حافظه کاری دن میشد.
یافتهها :نتایج نشان داد دانشآموزان با نمره ی باالتر در باورهای فراشناخت ،نمره باالتری در حافظه کاری کسب
میکنند .دانشآموزان با نمرهی باالتر در حالتهای فراشناخت ،نمره پایینتری در حافظه کاری کسب میکنند.
دانشآموزان با نمرهی باالتر در "کنترلناپذیری و خطرپذیری" و "کفایت شناختی" ،نمره باالتری در حافظه کاری کسب
میکنند .هیچیک از مؤلفههای حالتهای فراشناخت قادر به پیشبینی حافظه کاری نیستند.
نتیجهگیری :بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که حافظه کاری را از طرفی فراشناخت میتوان توسعه داد و عملکرد
تحصیلی را بهبود بخشید.
کلید واژهها :باورهای های فراشناخت ،حالتهای فراشناخت ،حافظه کاری.
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 .1مقدمه
یکی از مهمترین پیشرفتهای نیمه دوم قرن بیستم ،پیدایش نظریههایی بود که بر نقش فرآیندهای
عالی مؤثر بر مهار و هدایت فرآیندهای شناختی تأکید میکنند .این فرآیندهای عالیتر ،فراشناخت
نام دارد که نخستین بار بهوسیله فالول مطرح شد (زینلی .)1035 ،فراشناخت برآمده از بنیانهای
نظری و تجربی مستحکم و قانعکنندهای است که برخی از مبانی آن را میتوان در آثار مربوط به
روانشناسی تحولی  -شناختی جستجو کرد .بر پایه دیدگاه پیاژه ،فراگیران بین هدفها ،وسیلهها،
تجربههای فراشناختی و بازدههای تکلیف مورد یادگیری ،رابطههایی مییابند و سپس مشاهدات خود
را با مشاهدات بهعملآمده انطباق میدهند (دافی.)0224 ،
آموزشوپرورش در جوامع امروزی با عملکردهای متنوع و متعدد ،مسئولیت بزرگی برای تحقق
اهداف فردی و اجتماعی بر عهده گرفته است و بهعنوان بهترین فرصت برای شکوفایی استعدادهای
انسانی مطرح و موردتوجه قرار دارد .بدین لحاظ پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و عوامل مؤثر بر آن
همیشه مدنظر محققین و دستاندرکاران تعلیم و تربیت بوده است .پیشرفت تحصیلی حکایت از تحقق
یادگیری دارد که یکی از اساسیترین مسائل مهم تعلیم و تربیت است و بدون آن آموزشوپرورش
بیمعنا خواهد بود .قصد نهایی تمامی دستگاههای آموزشی فراهم نمودن شرایط مساعدی است که با
پیروی از برنامههای منظم و مؤثر امر یادگیری انجام پذیرد و توجه بهتمامی عوامل میتواند باعث به
ثمر رسیدن کوششها شود .بدین لحاظ هر برنامهای باید با ارائه نتایج ،بتواند بازخورد الزم را به افراد
مسئول و دخیل در امر تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان ارائه نماید؛ بنابراین نظام آموزشی را وقتی
میتوان کارآمد و سودمند دانست که با اجرای برنامهها و شیوههای آموزشی درست بهترین سطح
عملکرد را داشته باشد .عوامل متعددی بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر میگذارد.
در این زمینه حالتها و باورهای فـراشناخت و حـافظه کاری از عـوامل مـؤثر بر عملکرد تحصیلی
دانشآموزان است.
بهطورکلی ،حافظه و مهارتهای فراحافظه بهعنوان مهارتهای تحولی در پیشرفت تحصیلی و
رفتاری دانشآموزان بسیار مؤثر است .ضعف در مهارتهای مربوط به حافظه در حوزههای مختلف
تحصیلی از قبیل خواندن ،نوشتن ،ریاضیات و حوزههای مختلف رفتاری مشهود است .بر این اساس،
مدیریت چنین ضعفهایی برای غلبه بر مشکالت تحصیلی و رفتاری ،ضروری و اجتنابناپذیر به نظر
میرسد (آلووی و همکاران .)0225 ،پیشرفت تحصیلی یک عامل مهم به حساب میآید زیرا میتواند
بهعنوان شاخصی برای ارزیابی موفقیت آموزشوپرورش در سطح یک کشور در نظر گرفته شود (دورتی
و شارکی .)0214 ،به همین دلیل ،پیشرفت تحصیلی بهعنوان یکی از مسائلی است که پژوهشهای
زیادی را به خود اختصاص داده است.
سرمایهگذاری در زمینه آموزشوپرورش در جهت رشد و ترقی جامعه ،مطلوبتر خواهد بود .آموزش
راهبردهای فراشناخت باعث بهبود عملکرد درک مطلب و سایر کنشهای شناختی فرد میشود.
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آموزش این راهبردهای باعث میشود که فرد بتواند تمام کنشهای درگیر در یک عمل شناختی از
ابتدا تا انتها را تحت نظر بگیرد و جریان یادگیری خود را بهگونهای هدایت کند که بهرهوری فرایندهای
ذهنیاش نسبت به زمان و مکان در دسترس افزایش یابد .اینگونه آموزشها ،ابزار مفیدی برای تعمیم
یادگیری به موقعیتهای مکانی و زمانی دیگر هستند (دیسوت و ازسوی.)0225 ،
حافظه مفهوم پیچیده و گستردهای است که بر تمام رفتارهای فردی و اجتماعی تأثیر میگذارد،
بهطوریکه هیچ رفتاری بدون تأثیر گرفتن از آن متصور نیست .حافظه مفهومی است که برای ذخیره
کردن و کدگذاری اطالعات ،فکر کردن ،استدالل کردن ،تحلیل کردن ،سازماندهی کردن ،ارزیابی
کردن ،بازیابی کردن و سایر فعالیتهای شناختی و فراشناختی ضروری است .بر طبق نظر مایر1
( )0223حافظه فرایندی ذهنی و شامل توانایی ذخیره و رمزگردانی (در حال) ،بازخوانی و یادآوری
(در آینده) و پردازش (در حال و آینده) موضوعها است .بعدازآن که اطالعات رمزگردانی گردید باید
آنها را نگهداری و ذخیره کرد .در میان مهمترین خزانههای حافظه ،سه خزانه اصلی وجود دارند که
بر اساس سه چارچوب زمانی مختلف مطرح میشوند :حافظه حسی ،0حافظه فعال 0و حافظه بلندمدت.9
"حافظه کاری" نوعی دستگاه کارکرد ذهنی است که در آن اطالعات برای کمک به تصمیمگیری ،حل
مسئله و درک بیان نوشتاری و کالمی مورد دستکاری قرار میگیرد (بیابانگرد .)1039 ،در واقع
حافظه کاری یک نظام ذهنی است که طبقهبندی ،اندوزش و پردازش موقتی اطالعات برای یک رشته
از تکالیف پیچیده شناختی نظیر فهمیدن ،استدالل و یادگیری را بر عهده دارد (بدلی1531 ،9؛ به نقل
از قربانعلیزاده .)1039 ،حافظه کاری ،یکی از فرایندهای شناختی مهم و زیربنای تفکر و یادگیری
است که به نگهداری اطالعات در ذهن و کار روی آنها مربوط میشود .در مطالعه گترکول ،آلووی،
ویلیس و آدامز )0221( 1مشخص شد که بین حافظه فعال و تواناییهای خواندن و ریاضی ارتباط
وجود دارد.
از دیگر عوامل مؤثر در یادگیری ،میزان و چگونگی توجه یادگیرندگان به مطالب است .برای وارد
شدن اطالعات از حافظه حسی به حافظه فعال باید به اطالعات توجه کرد تا به حافظه بلندمدت انتقال
یابد (گوردن .)1553 ،4با نگه داشتن توجه ،مواد درسی بهخوبی آموخته شده و در مواقع لزوم به یاد
آورده میشوند .نگهداری توجه را حفظ پردازش کنترل شده در انجام یک تکلیف تعریف کردهاند
(گلداشتاین و گلداشتاین .)1553 ،3یکی از رویکردهای شناختی مهم در یادگیری ،رویکرد پردازش
اطالعات است .اینکه یادگیرندگان چگونه از طریق توجه ،حافظه ،تفکر و سایر فرایندهای شناختی و
1. Myers
2. Sensory memory
3. Working or short term memory
4. Long term memory
5. Baddeley
6. Gathercole, Alloeay, Willis & Adams
7. Gordon
8. Gold Stein
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فعالیتهای ذهنی ،اطالعات را ذخیره و پردازش میکنند .بهبیاندیگر ،رویکرد پردازش اطالعات بر
راهبردهای ذهنی تأکید و تمرکز میکند که افراد برای تبدیل محرکهای وارده به نظام ذهن و شناخت
شان از آنها استفاده میکنند (برک.)1030 ،
1
حافظه فعال هم به اندوزش و هم به پردازش اطالعات بهطور همزمان اشاره دارد (هاتون و توسه ،
 .)0221بهعبارتدیگر ،هر تکلیف یا آزمونی که حافظه فعال یک فرد را اندازهگیری میکند باید از او
بخواهد بهطور همزمان دو کار انجام دهد؛ یکی نگهداری مقدار ناچیزی از اطالعات برای یک دوره
بسیار کوتاه از زمان و دیگری انجام یک عملیات ذهنی .شواهد پژوهشی متعدد حاکی از آن است که
حافظه فعال نقش بسیار عمده و تعیینکنندهای در یادگیری پیچیده شناختی دارد (گاترکول،
پیکرینگ ،آمبریج و وویرینگ .)0229 ،0بدلی با تأثیر پذیرفتن از نظریه حافظه سهگانه ،حافظه
کوتاهمدت را حافظه کاری نامید و برای آن تعریف دقیقتر و جامعتری پیشنهاد کرد .او دیدگاه
اتکینسون و شیفرین را که نقش یک نظام اجرایی مهارکننده برای حافظه کوتاهمدت قائل شدند مطالعه
و آزمایش کرد و اهمیت پردازش حافظه کوتاهمدت را بهعنوان حافظه کاری و عملکننده در تکالیف
شناختی نظیر یادگیری ،استدالل و درک معانی نشان داد ( ،1549به نقل از میاکروث.)1555 ،
حافظه کاری ،عالوه بر نگهداری موقت اطالعات جد ید اطالعات فراخوانده شـــده را از حافظه
درازمدت را نیز در خود نگه میدارد .حافظه کاری جایی اســـت که در آن محفو ات قدیم فرد با
اطالعات جدید او در هم میآمیزد .بهبیاندیگر ،حافظه کاری جایی اســت که در آن عمل فکر کردن
صورت میگیرد (دایک 0و همکاران" .)0220 ،حافظه" ازجمله تواناییهای شناختی ا ست که بنا به
تعامل گسترده آن با مسائل آموزشی و اهداف تربیتی ،طی سالیان اخیر موردتوجه بوده است .در این
میان حافظه کاری به دلیل تأثیر زیادی که بر ســایر تواناییهای شــناختی و عملکرد تحص ـیلی دارد
بی شتر در کانون تحقیق و پژوهش بوده ا ست .نتایج تحقیقات سوان سون )1559( 9حاکی از آن ا ست
که حافظه کاری در مقای سه با حافظه کوتاهمدت تأثیر بی شتری بر مهارتهای تح صیلی بهخ صوص
خواندن دارد .حافظه کاری از چهار بخش مجری مرکزی ،مدار آوایی ،بخش دیداری-ف ضایی و ذخیره
موقت رویدادی ت شکیل شده ا ست .مجری مرکزی سی ستمی برای کنترل توجه ا ست که در اکثر
فرایندها درگیر اســـت ،مثل زمان انتخاب و اجرای راهبردها ،باز یابی اطالعات از حافظه بلندمدت،
بازداری اطال عات نامربوط ،کنترل درو نداد ها ،ذخیره و پردازش همز مان اطال عات ،ه ماهنگی و
اختصــاص منابع به دیگر بخشهای س ـیســتم حافظه کاری .اطالعات شــنیداری از طریق مدار آوایی
ذخیره و مرور می شوند درحالیکه اطالعات دیداری و ف ضایی از طریق بخش دیداری-ف ضایی ذخیره
و مرور میشوند .ذخیره موقت رویدادی در سال  0222به این مدل اضافه شده است و مؤلفهای است
1 .Hutton & Towse
2. Gathercole, Pickering, Ambridge & Wearing
3. Duyck
4. Swanson
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که زیاد آزمون نشده است و فرض می شود که میان مؤلفههای حافظه کاری و حافظه بلندمدت تحت
کنترل مجری مرکزی ارتباط ایجاد میکند و باعث یکپارچگی اطالعات پردازش شده میشود.
مفهوم و الگوی حافظه فعال را نخستین بار در سال  1549بدلی و هچ 1مطرح کردند .آنان حافظه
ف عال را جایگزینی برای حاف ظه کو تاه مدت در نظر گرفت ند .به نظر بدلی و هیچ ( )1549الگوی
اتکینسون و شیفرین از حافظه انسان که در آن حافظه کوتاهمدت میان سامانهای واحد تلقی می شد
با مســائل و نارســاییهایی همراه بود .به اعتقاد آنان ،اگرچه میان حافظه کوتاهمدت و حافظه فعال،
همپوشـــی و تشـــابه وجود دارد ،ولی این دو از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند .حافظه کوتاهمدت به
اندوزش موقتی اطالعاتی اشــاره دارد که این اطالعات به ســاختار دانش دائم و درازمدت ما وابســته
نیست درصورتیکه حافظه فعال سامانهای چندبخشی ا ست که اندوزش و پردازش موقتی اطالعات را
همزمان انجام میدهد  .حافظه فعال ،کارگاه نظام حافظه یا مؤلفه رابط حافظه اســـت که در آن
اطالعات تازه موقتاً نگهداری میشــود و با اطالعات حافظه درازمدت ترکیب میشــود .حافظه فعال
همانند فضای کار یا صفحه نمایشگر یک رایانه است .محتوای حافظه فعال اطالعات فعال شده است
یعنی چیزی که ما هماکنون درباره آن فکر میکنیم ،به این دلیل برخی روان شنا سان حافظه فعال را
مترادف با ه شیاری میدانند (وولفولک .)0221 ،0ا صطالح حافظه فعال بر این مو ضوع تأکید دارد که
مهمترین جنبه حافظه کوتاهمدت دوام آن نی ست بلکه فعال بودن آن ا ست .حافظه فعال همانجایی
است که ذهن روی اطالعات کار میکند ،آنها را برای ذخیرهسازی یا دور انداختن سازمان میدهد و
به اطالعات دیگر مرتبط میسازد (اسالوین.)1039 ،0
حافظه توانایی نگهداری ذخیرهسازی و بازخوانی اطالعات ،تجارب شخصی و رویهها مهارتها و
عادتها به نظر میرسد ما انسانها تقریباً هر چه داریم یا هر که هستیم از برکت حافظه است .افکار
و تصورات ما حاصل کار حافظه است و همچنین ادراکات اندیشه و حرکتهای ما از آن سرچشمه
میگیرد .حافظه پدیدههای بیشمار هستی ما را در کل ،یکپارچه میسازد .اگر نیروی پیونددهنده
حافظه نبود ،هشیاری ما به تعداد لحظات زندگیمان تجزیه میشد .این حافظه است که به ما نوعی
احساس تداوم میبخشد ،احساسی که درک ما از خویشتن نیز به آن بستگی دارد .وقتی در معنای
انسان بودن دقت میکنیم به نظر میرسد حافظه ،هسته اصلی آن است.
اصطالح شناخت ،به فرایندهای درونی ذهنی یا راههایی که در آن اطالعات پردازش میشوند ،یعنی
راههایی که ما بهوسیله آنها اطالعات را موردتوجه قرار میدهیم ،آنها را تشخیص میدهیم و به رمز
درمیآوریـم و در حافظه ذخیره میسـازیم و هر وقت که نیـاز داشته باشیم آنهـا را از حافظـه فرا
میخوانیم و مورداستفاده قرار میدهیم ،گفته میشود (بایلر و اسنومن .)1550 ،9شناخت در زبان
1. Baddeley & Hitch
2. Woolfolk
3. Slavine
4. Bilere & Showman
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روزمره به معنای دانستن است ولی در زبان روانشناسی به جریانهای تفکر و یادگیری و چگونه سازمان
دادن ،ذخیرهسازی و بهکارگیری اطالعات است (گیج و برالینر .)1559 ،1دری و مورفی)1531( 0
راهبردهای شناختی را شامل راههایی میدانند که از طریق آن افراد یادگیری خود را مدیریت میکنند،
به یاد میآورند و تفکر میکنند .فراشناخت نیز نقش مهم و بارزی در حل مسئله ،کنترل خود،
خودآموزی و تغییر رفتار دارد (نیاز آذری.)1030 ،
ازجمله سازههای شناختی مطرح که بر فرایند یادگیری و عملکرد تحصیلی اثرگذار است فراشناخت
است (سانچز-النسو و وویدز0221 ،0؛ کوباکو 0225 ،9و بیکر .)0212 ،9فراشناخت به ساختارهای
روانشناختی ،دانش ،وقایع و فرایندهایی اشاره دارد که در کنترل ،اصالح و تفسیر تفکر مشارکت دارد
(ولز و کارترایت –هاتن .)0220 ،فراشناخت از طریق فرایندهایی همچون کنترل ،نظارت ،برنامهریزی
و تصحیح بر پردازش شناختی انسان اثرگذار بوده ،در تعامل با شیوه پردازش هیجانی فرد بر سالمت
روانی یا آسیبپذیری نسبت به آشفتگیهای روانی نقش دارد (ولز و پاپاجرجیو1553 ،؛ جانک و
همکاران0221 ،؛ تیزدل و همکاران0220 ،؛ کورکورانو سگال .)0223 ،حالت فراشناختی نیز نوعی از
فراشناخت است که از سوی انیل و عابدی ( )1551مطرح شده است و تعریف آنها از فراشناخت از
تعریف هانریچ و دگروت در سال  1551که فراشناخت را راهبردهایی برای برنامهریزی ،نظارت و اصالح
شناخت تعریف کردهاند ،مشتق شده است (انیل و عابدی .)1551 ،هدایت فعالیتهای پژوهشی و
آموزشی در زمینه فراشناخت و تواناییهای فراشناختی ،میتواند در ارتقای سطح یادگیری و عملکرد
تحصیلی دانشآموزان مؤثر باشد (ساالریفر و پاکدامن.)1033 ،
فراشناخت و حافظه کاری دو مؤلفه از کارکردهای اجرایی هستند که در آمادگی اجتماعی و
تحصیلی کودکان برای ورود به مدرسه از اهمیت ویژهای برخوردار میباشند (هوگس1553 ،؛ سمرود-
کلیکمن .)0229 ،مؤلفههای کارکردهای اجرایی بسیار متنوع و متفاوت هستند ،ولی دو حوزه حافظه
کاری و حافظه فعال به این صورت تعریف میشوند :حافظه کاری؛ توانایی نگهداری اطالعات در ذهن
حین انجام تکالیف پیچیده و حافظه فعال؛ توانایی نظارت بر عملکرد و ارزیابی پردازشهای شناختی
را در برمیگیرد (علیزاده .)1039،اصطالح فراشناخت را اولین بار فالول ( )1545مطرح کرد و
سادهترین معنای آن شناخت درباره شناخت است .بااینحال فراشناخت شامل برنامهریزی ،هدایت،
نظارت و اصالح فرایندها و فعالیتهای شناختی است (گارتلندو استروس نایدر .)0224 ،به عقیده
کراس و پاریس ( ،)1553فراشناخت بر آگاهی و مهارت دانشآموزان بر فعالیتهای فکری و یادگیری
آنها اطالق میگردد .پژوهش براتن و اوالوسون ( )1533نشان داده دانشآموزانی که توانایی درک
1. Gage & Berliner
2. Dari & Murphy
3. Sanchez-Alonso & Vovides
4. Cubukcu
5. Baker
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باالیی دارند ،بیشتر از دانشآموزانی که توانایی درک پایین دارند از راهبردهای فراشناختی استفاده
میکنند.
نتایج پژوهش عابدی ( )1035نشان داد که امروزه مشکل بیشتر دانشآموزان این است که یاد
نگرفته اند که چگونه یاد بگیرند .راهبردهای شناختی و فراشناختی ،رفتارهایی است که دانشآموزان
در جریان یادگیری یا حل مسئله بهطور فعال بکار میگیرند تا عملکرد خودشان را تنظیم و هدایت
کنند .این مهارتها به دانشآموزان کمک میکنند تا نتایج تالشهایشان را ارزیابی کنند و میزان
تسلط خود را بر مطالبی که خواندهاند ،ارزیابی کنند .راهبردهای فراشناختی به دانشآموزان کمک
میکنند تا درک کنند که مفاهیم از نظم و ترتیبهای مشاهدهشده در اشیاء و رویدادها ،زبان یا
برچسبهای نمادینی ساخته میشوند که برای تعیین این نظم استفاده میشوند (سیف.)1031 ،
شواهد پژوهشی نشان میدهد نحوه استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی که قابلآموزش
به دانشآموزان است در یادگیری از اهمیت ویژهای برخوردار است .همچنین شواهد پژوهشی دیگری
نشان میدهد ،بین محاسبات ریاضی و میزان استفاده از حافظه فعال رابطه وجود دارد (هوتون و تاوس،
0221؛ سوانسون ،سایز و گربر .)0221 ،در واقع سادهترین محاسبات ریاضی به سه فرایند مطرح در
حافظه فعال ،شامل یافتن راهحل مناسب ،یافتن فرمولها و فرایندی که اطالعات را به خروجی
مکانیکی تغییر میدهد نیاز دارند (علیزاده .)1039 ،در ایران نیز نتایج پژوهشهای انجام شده ،وجود
رابطه بین حافظه فعال و پیشرفت تحصیلی را نشان میدهد (یگانه ایرائی1039 ،؛ مجتبیزاده1039 ،؛
اسدزاده .)1033 ،همچنین ،یافتهها حاکی از آن است که بین راهبردهای یادگیری و حافظه فعال،
رابطه وجود دارد و آموزش راهبردهای فراشناختی نیز میتواند بر رفیت حافظه فعال مؤثر واقع شود
(قربانعلیزاد1039 ،؛ مهاجر .)1034 ،آموزش روشها و فنون یادگیری و مطالعه (راهبردهای شناختی
و فراشناختی) به دانش آموزان و دانشجویان موجب بهبود عملکرد آنان در تکالیف درسی و افزایش
پیشرفت تحصیلی آنها میشود (کرمی1031 ،؛ فردیزدی1039 ،؛ یوسفی مشهور و سیف.)1039 ،
انجام مطالعات متعدد درباره حافظه فعال نشاندهندۀ آن است که شناسایی و کشف سازوکارهای
حافظه و نیز راهبردهای شناختی و فراشناختی بهخودیخود واجد اهمیت بوده و جایگاه ویژهای در
پیشبرد علم و درک انواع کارکردهای ذهنی دارد .با آمـوزش راهبردهـای یادگیـری به دانشآموزان
میتوان کارآمدی حافظه فعال آنان را ارتقا داد .قربانعلیزاده ( )1039دریافت که بین حافظه فعال،
راهبردهای یادگیـری و عملکــرد تحصیلی دانشآمـوزان رابطه مثـبت و معنیداری وجـود دارد.
دانـشآموزان با ـرفیت حافظه فعال باالتـر ،از راهبردهـای یادگیری بیشتری استفاده میکنند و
دانش آموزان با رفیت حافظه باالتر از عملکرد تحصیلی باالتری برخوردارند .پژوهشهای گترکول و
پیکرینگ ( ،)0222گترکول و همکاران ( ،)0229آلووی ( ،)0221توزانی ( ،)0221گترکول ،المنت و
آلووی ( ،)0221گترکول ( ،)0223مجتبیزاده ( ،)1039یگانه ایرائی ( )1039و اسدزاده ( )1033وجود
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رابطه مثبت و معنیداری بین رفیت حافظه فعال و پیشرفت تحصیلی را مورد تأیید و تأکید قرار
دادهاند.
پژوهشها خاطر نشان میسازند که حافظه فعال کمتر به دانش و رشد مهارتها نیاز دارد و در
مراحل ابتدایی فراگیری ریاضی امری الزم و ضروری است (ایمبو و وندیرندونک )0224 ،و در مدت
زمانی که اعداد باید بهطور موقت در فرایندی چندمرحلهای حفظ شوند ،برای محاسبات ریاضی ،حافظه
فعال کالمی (شفاهی) از حافظه فعال تصویری بهتر عمل میکند (اولسن ،وستربرگ وکلینگ برگ،
0229؛ مینر و شاه .)0221 ،تمرین در بهبود فواصل حافظه کوتاهمدت بسیار مؤثر است (ویلسون و
سوانسون0221 ،؛ کلینگ برگ ،فورس برگ و وستر برگ0220 ،؛ اولسن و همکاران0229 ،؛ مینر و
شاه .)0221 ،به نظر میرسد فراشناخت هم شامل فرایندهای شناختی و هم شامل تجارب یا تنظیم
شناختی است .دانش فراشناختی به اکتساب دانش پیرامون فرایندهای شناختی و دانش درباره نحوه
استفاده از فرایندهای کنترل شناختیاشاره دارد.
توجه به نظریههای شناختی و یافتههای پژوهشی جدید یادگیری در صورتی با موفقیت همراه است
که فرد با کارکردهای حافظه و راهبردهای حافظه آشنا باشد و شیوههای صحیح یادگیری و مطالعه را
فرا گرفته باشد .براساس روانشناسی خبرپردازی ،هر تدبیری که به پرداش اطالعات کمک کند ،در
واقع به یادگیری و یادآوری کمک خواهد کرد .این تدابیر که توسط روان شناسان خبرپردازی ابداع
گردیده ،راهبردها یا استراتژیهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) نامیده شدهاند (سیف و
مصرآبادی.)0220 ،
فراشناخت عبارت است از هر نوع دانش یا فرایند شناختی که در آن ارزیابی ،نظارت یا کنترل
شناختی وجود داشته باشد (فالول1545 ،1؛ موسس و بیرد .)0220 ،0از یک نظر آن را میتوان بهعنوان
یک جنبه عمومی از شناخت در نظر گرفت که در تمام فعالیتهای شناختی نقش دارد .برخی از
جنبههای خاص فراشناخت با اختالالت روانشناختی رابطه دارد (ولز و ماتیوز1559 ،0؛ ولز.)0221 ،9
فراشناخت یک مفهوم چندوجهی است .این مفهوم دربرگیرنده دانش (باورها) فرایندها و راهبرد¬هایی
است که شناخت را ارزیابی ،نظارت یا کنترل میکند (موسس و بیرد .)0220 ،9فراشناخت ،آنچه را
که ما موردتوجه قرار میدهیم و وارد حیطه هوشیاری خود میکنیم ،ارزیابیها و تأثیر انواع راهبردهایی
که ما برای تنظیم افکار و احساساتمان به کار میبریم را شکل میدهد (ولز .)0225 ،فرایندهای
فراشناختی دارای دو جنبه مستقل اما مرتبط با یکدیگرند :دانش فراشناختی و تجربه فراشناختی
(کدیور .)1030 ،راهبردهای شناختی و فراشناختی تدابیری هستند که به یادگیری و یادآوری کمک
1. Flavell
2. Moses & Baird
3. Wells & Matthews
4. Wells
5. Moses& Baird

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال هفتم ،شماره دوازدهم ،بهار و تابستان 001 8931

خواهند کرد .هرچند که این راهبردها قابل یادگیری هستند ولی بعضی از یادگیرندگان از عهده
یادگیری آن برنمیآیند و الزم است در این زمینه آموزش ببینند .هر قدر دامنه راهبردهایی که
دانشآموزان به نحو مناسب بهکار میگیرند گسترده باشد موفقیت آنها در حل مسئله ،خواندن ،درک
مطلب و بهخاطر سپاری اطالعات بیشتر است (فرخی.)1035 ،
راهبردهای فراشناختی ،مهارتهای بازبینی هستند که در خالل یادگیری و آموزش فعال میشوند
و اگر فرد نداند چگونه پاسخهایش را وارسی کند ،چگونه وقت کافی برای مطالعه صرف کند و یا چگونه
درصدد تعیین سطح اطالعات قبالً آموخته شده برآید ،در آن صورت انجام تکالیف یادگیری با دشواری
بیشتر صورت میگیرد (دیره و بنیجمالی)1033 ،؛ بنابراین راهبردهای فراشناختی ،یادگیری را آسان
نموده ،به سخن دیگر ،راهبردهای فراشناختی ابزار هدایت و نظارت بر راهبردهای شناختی هستند.
مفهوم فراشناخت در تعلیموتربیت عبارت است از دانش فرد درباره فرایندهای شناختی خود و
ارزیابی توانایی تفکر سیستماتیک دانشآموز در هنگام حل یک تکلیف فراشناخت بهعنوان راهبردهای
برنامهریزی و تغییر به هنگام شناخت فرد توصیه شده و ارتباط نزدیکی با حل مسئله دارد (پنتریچ و
دیگروت .)1552 ،1هپنر ( )1534حل مسئله را مجموعه واکنشهای رفتاری ،شناختی و هیجانی فرد
میداند که در هنگام برخورد با مسئله روزانه و بهمنظور سازگاری با کنشهای درونی و بیرونی بروز
میکنند .یکی از اهداف اساسی آموزشوپرورش در هر نظام آزاد و مترقی ،پرورش تواناییهای فکری
و شناختی دانشآموزان است بهگونهای که فرد بتواند بهطور مستقل در مورد مسائل مختلف فکر کند
و فرایندهای شناختیاش را برای استفاده بهینه در جهت مطلوب هدایت کند (کارشکی .)0220 ،بر
حسب نظریههای مختلف تربیتی و یافتههای روانشناسی ،مهارتها و فرایندهای شناختی از قبیل
درک مطلب ،حل مسئله ،تفکر انتقادی ،تفکر منطقی ،استنباط و استدالل اهداف اساسی یادگیری
بوده و نیز پایه سایر یادگیریها محسوب میشود و آموختن آنها ضروری است (انیس ،لیپمن و پل،0
 ،1539به نقل از مارزانو 0و همکاران .)1032 ،همانگونه که نانسی مطرح میسازد راهبردهای یادگیری
غیرمؤثر در دانشآموزان با فراشناخت ضعیف مرتبط است و ازآنجاکه فراشناخت نقش مؤثری در بهبود
فرایندهای شناختی دارد میتوان با تمرکز بر عواملی که بر روی تکوین فراشناخت اثرگذار است،
برنامهریزی درسی مفید و مؤثری در جهت اهداف آموزشوپرورش تدوین کرد .تحقیقات نشان میدهد
که حتی فراشناخت معلمان نیز میتواند در یادگیری دانشآموزان مؤثر باشد .فراشناخت معلم میتواند
بر درک دانشآموزان نظارت کند و فرایندهای یادگیری و حل مسئله آنها را نظم ببخشد (شالمن،9
.)0211

1. Pinterich & Dygroot
2. Ennis, Lipman & Paul
3. Marzano
4. Shalman
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راهبردهای فراشناختی عمده را میتوان در سه دسته قرار داد )1 :راهبردهای برنامهریزی)0 ،
راهبردهای کنترل و نظارت و  )0راهبردهای نظم دهی .راهبردهای برنامهریزی شامل تعیین هدف
برای یادگیری و مطالعه ،پیشبینی زمان الزم برای مطالعه ،تعیین سرعت مناسب مطالعه ،تحلیل
چگونگی برخورد با موضع یادگیری و انتخاب راهبردهای یادگیری مفید است .دمبو ( )1559دربارهی
اهمیت این نوع راهبردهای فراشناختی میگوید :دانشآموزان و دانشجویان موفق ،آنهایی نیستند که
فقط سر کالس حاضر میشوند ،به درس گوش میدهند ،یادداشت بر میدارند و منتظر میمانند تا
معلم ،تاریخ امتحان را اعالم کند؛ بلکه دانشآموزان و دانشجویان موفق کسانی هستند که زمان
موردنیاز برای انجام تکالیف درسی را پیشبینی میکنند ،دربارهی تحقیقاتی که باید انجام دهند
اطالعات الزم را بهدست میآورند و به هنگام ضرورت ،گروههای کاری تشکیل میدهند و از سایر
رفتارهای خودنظمدهی نیز استفاده فراوان میبرند .بهعبارتدیگر ،دانشآموزان و دانشجویان موفق،
یادگیرندگان فعال هستند نه منفعل .منظور از کنترل و نظارت ،ارزشیابی یادگیرنده از کار خود برای
آگاهی یافتن از چگونگی پیشرفت خود و زیر نظر گرفتن و هدایت آن است .ازجمله میتوان نظارت بر
توجه در هنگام خواندن یک متن ،از خود سؤال پرسیدن به هنگام مطالعه و کنترل زمان و سرعت
مطالعه نام برد .این راهبردها به یادگیرنده کمک میکنند تا هر وقت به مشکلی برمیخورد ،بهسرعت
آن را تشخیص داده و در رفع آن بکوشد .راهبردهای نظمدهی ،انعطافپذیری در رفتار یادگیرنده را
موجب میشوند و به او کمک میکنند تا هر زمان که ضرورت داشته باشد ،روش و سبک یادگیری
خود را تعییر دهد .یکی از ویژگیهای یادگیرندگان موفق ،توانایی اصالح کردن راهبردهای شناختی
غیر مؤثر خود یا تعویض آنها با راهبردهای شناختی مؤثر است .راهبردهای نظمدهی با راهبردهای
کنترل و نظارت ،بهطور هماهنگ عمل میکنند؛ یعنی وقتی یادگیرنده از راه کنترل و نظارت متوجه
میشود که در یادگیری ،موفقیت الزم به دست نمیآورد و این مشکل ناشی از سرعت کم یا زیاد
مطالعه یا راهبرد غیر مؤثر یادگیری است ،بالفاصله سرعت خود را تعدیل میکند یا راهبرد مؤثرتری
را بر میگزیند؛ بنابراین ،یادگیرندۀ بهرهمند از راهبردهای نظمدهی حاضر نمیشود که به روشهای
ناموفق یادگیری و مطالعه ادامه دهد و همواره از راه نظارت بر کار خود ،نواقص روشها و راهبردهای
یادگیریاش را شناسایی میکند و به اصالح و یا تعویض آنها اقدام مینماید.
تاکنون تحقیقات متعددی در زمینه ارتباط بین فراشناخت و عوامل سازگاری و اختالالت
روانشناختی در انسان صورت گرفته است بهعنوانمثال :ارتباط فراشناخت و افسردگی (کورکوران و
سگال0223 ،1؛ برنت ،)1539 ،0اضطراب (ایراک و توسان ،)0223 ،0وسواس (ایراک و توسان)0223 ،
و اعتیاد (تونتو )1555 ،9مشخص شده است .در زمینه ارتباط با مؤلفههای فراشناختی و عوامل درگیر
1. Corcoran & Segal
2. Brent
3. Irak &Tosun
4. Toneatto
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در فرایند تعلیموتربیت و یادگیری نیز مطالعات چندی صورت گرفته است ازجمله ارتباط فراشناخت
با قضاوت (لی0229 ،؛ پتی و همکاران ،)0224 ،سبکهای یادگیری (بوستروم و السن،)0221 ،1
ناتوانی یادگیری (پاالدینو 0و همکاران ،)0222 ،حافظه (اسکنیر پاهن و همکاران.)0211 ،
یافتههای پژوهشی وسیعی درباره نقش فراشناخت در زمینههای حل مسئله ،خواندن ،نگارش و ...
حکایت از آن دارد که نظام فعلی آموزشوپرورش را باید در جهت تأکید بر فراشناخت حرکت داد .اگر
آموزشوپرورش بهدنبال تربیت دانشآموزانی است که بتوانند از عهدهی حل مسائل مختلف جامعهی
متحول فردا برآیند و مسئولیت یادگیری خویش را بر عهده گیرند ،باید فراشناخت را در برنامههای
خود وارد کنند و به گسترش مهارتهای فراشناختی بپردازند؛ زیرا مهارتهای فراشناختی به افراد
کمک میکند تا خودشان را با موقعیتهای جدید سازگار کنند .برخی از صاحبنظران ازجمله یاکوبسن
بر این عقیده هستند که هر گونه اصالح در نظام تربیتی ،مستلزم در نظر گرفتن یافتههای فراشناختی
و استفاده از آنها در برنامههای آموزشی است (فوالدچنگ .)1031 ،دانشآموزان با استفاده از این
شیوهها میتوانند در فرآیند یاددهی-یادگیری ،خودآغازگری ،خودمشاهدهگری و خود قضاوتی فعاالنه
مشارکت کنند و در نهایت به انسان توسعهیافته مبدل شوند.
نلسون و نارنز ( )1552خاطرنشان کردهاند که فرایندهای شناختی در دو یا چند سطح با هم عمل
میکنند .این سطوح را سطح فرا و سطح عینی مینامند .جریان اطالعات از سطح عینی به سطح فرا،
پایش یا نظارت نام دارد که موجب آگاهی سطح فرا از حالت سطح عینی میشود .جریان اطالعات از
سطح فرا به سطح عینی ،کنترل نام دارد .کنترل ،سطح عینی را ازآنچه که بعداً انجام میشود آگاه
میسازد .سطح فرا ،مشتمل بر یک مدل پویا (برای مثال ،یک شبیهسازی ذهنی متمرکز بر تغییرات
در طی زمان) از سطح عینی است .این شبیهسازی دربرگیرنده هدف و دانش در مورد روشهاست که
از سطح عینی میتوان برای دستیابی به این هدف استفاده کرد .باورهای فراشناخت با اضطراب
امتحان ارتباط دارد همچنین سه مؤلفه فراشناختی  -خودآگاهی شناختی ،باورهای مثبت در مورد
نگرانی و باورهای منفی در مورد کنترلناپذیری افکار با اضطراب امتحان مرتبط بودند .آنها همچنین
نشان دادند که فراشناخت و اضطراب امتحان با موفقیت تحصیلی رابطه معنیداری دارند.
تاکنون در تحقیقات بسیار محدودی ارتباط بین باورهای فراشناخت و موفقیت تحصیلی در
دانشآموزان موردبررسی قرار گرفته است اما به نظر میرسد باورهای فراشناختی بر موفقیت تحصیلی
دانشآموزان تأثیر مهمی داشته باشد (ابوالقاسمی .)1033 ،تاکنون تحقیقی به بررسی همزمان
متغیرهای باورها و حالت فراشناختی و تأثیر آنها در حافظه کاری دانشآموزان نپرداخته است و با
توجه به اینکه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان یکی از شاخصهای مهم در ارزشیابی آموزشوپرورش
است و تمام کوششهای این نظام ،جامه عمل پوشاندن بدین امر تلقی میشود و با در نظر داشتن این
1. Bostrom & Lassen
2. Palladino
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مسئله که دانش آموزان دوره متوسطه دوم از باب آماده شدن برای امتحان کنکور در دوره حساسی
قرار دارند ،پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش باورها و حالت فراشناختی در حافظه کاری دانشآموزان
دوره متوسطه دوم شهر بیرجند انجام گرفت.
 .2روششناسی
این پژوهش از نظر روش گردآوری دادهها جزء پژوهشهای توصیفی و از نوع همبستگی است و
براساس ماهیت ،جزء پژوهشهای بنیادی محسوب میشود .جامعهی این پژوهش کلیه دانشآموزان
متوسطه دوره دوم شهر بیرجند در سال تحصیلی  59-59است .با توجه به اینکه حجم کل جامعه
موردنظر  0222نفر است با استفاده از فرمول کوکران تعداد  022نفر دانشآموز دختر ( 90درصد) و
پسر ( 94درصد) انتخاب شدند .از شیوه نمونهگیری طبقهای نسبتی بر حسب جنسیت استفاده شده
است.
 .1-2ابزار گردآوری دادهها
الف :حالتهای فراشناخت :این پرسشنامه توسط هارلولد اونیل و جمال عابدی ( )1551ساخته شده
است .برای تدوین این پرسشنامه ،سه اصل «اختصار ،اعتبار و توانایی» موردتوجه بوده و دارای چهار
مؤلفه است که برای هر مؤلفه پنج سؤال در نظر گرفته شده است .برای تعیین اعتبار ،مطالعه همسانی
درونی و استفاده از شاخص آلفای کرونباخ مناسب است .چون حالت فراشناختی در طول زمان و در
موقعیتهای مختلف متغیر است و استفاده از روش باز آزمایی مناسب نخواهد بود (اونیل و
عابدی .)1551،برای تعیین مؤلفههای حالت فراشناختی ،روش تحلیل عاملی مورداستفاده قرار گرفته
و ضرایب اعتبار  %42تا  %30گزارش شده است .در پژوهش حاضر نیز اعتبار به روش آلفای کرونباخ
محاسبه شد که ضرایب بهدستآمده برای مؤلفههایی آگاهی فراشناختی  ،%45راهبرد شناختی ،%30
برنامهریزی  ،%31خودبازبینی  %30و مقیاس کل  %59بوده است.
برای بررس ـی روایی ســازه ،رابطه اندازههای حالت فراشــناختی با پیشــرفت تحص ـیلی مالک قرار
گرفته و همبستگی این دو متغیر ،نشان میدهد که پرسشنامه از روایی کافی برخوردار است (اونیل و
عابدی .)1551 ،مجموعه شــواهد ارائه شــده درباره اعتبار روایی ســازه و مالحظات نظری و عملی در
تدوین پر س شنامه ،حاکی از این ا ست که این پر س شنامه ابزار مفید برای ارزیابی حالت فرا شناختی
اســت .همچنین در پژوهش ســاالری فر و پاکدامن ( ،)1051اعتبار به روش آلفای کرونباخ محاســبه
شــد که ضــرایب بهدســتآمده برای مؤلفههای آگاهی فراشــناختی  ،%45راهبرد شــناختی ،%30
برنامهریزی  ،%31خود بازبینی  %30و مقیاس کلی فرا شناخت  %59بوده ا ست .در پژوهش حا ضر،
اعتبار به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضرایب بهدستآمده برای مؤلفههای آگاهی فراشناختی
 ،%30راهبردهای شناختی  ،%45برنامهریزی  ،%39خود بازبینی  %31و مقیاس کلی فراشناخت %34
بوده ا ست .آگاهی فرا شناختی سؤالهای  ،02 ،19 ،11 ،3 ،9 ،0راهبرد فرا شناختی سؤالهای ،1 ،9
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 ،19 ،10 ،10خودبازبینی ســؤالهای  13 ،11 ،4 ،0 ،1و برنامهریزی ســؤالهای  15 ،14 ،12 ،5را
شامل میشود.
ب :باورهای فراشناخت ( :)MCQ-30این پرسشنامه که توسط ولز و کاترایت ( )0229ساخته شده
است 02 ،آیتم دارد که دارای پنج مؤلفه باورهای مثبت در مورد نگرانی ،اعتماد شناختی ،خودآگاهی
شناختی ،باورهایی منفی در مورد کنترل ناپذیری افکار و باورهایی در موردنیاز به افکار کنترل است.
ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی باز آزمایی آن بهترتیب  %50و  %43گزارش شده است .ضریب
آلفای کرونباخ کل مقیاس برای نمونه ایرانی  %51و برای خرده مقیاسهای کنترل ناپذیری ،باورهای
مثبت ،وقوف شناختی ،اطمینان شناختی و نیاز به کنترل افکار به ترتیب در نمونه ایرانی ،%31 ،%34
 %32 ،%31و  %41گزارش شده است .سؤالهای  ،13 ،19 ،19 ،11 ،5 ،4 ،1 ،9 ،1کنترل ناپذیری و
خطرپذیری ،سؤالهای  ،05 ،04 ،00 ،02 ،12 ،4باورهای مثبت درباره نگرانی ،سؤالهای ،10 ،9 ،0
 ،03 ،09 ،11 ،10خودهشیاری شناختی ،سؤالهای  ،02 ،01 ،00 ،3 ،0کفایت شناختی و سؤالهای
 ،09 ،01 ،15 ،14نیاز به کنترل افکار را اندازه میگیرند .سؤال شماره  4در هر دو زیرمقیاس باورهای
مثبت و باورهای منفی درباره نگرانی ،محاسبه میشود.
ج :حافظه کاری :پرسشنامه حافظه کاری دن ( )0223بهعنوان یک مقیاس عینی برای ارزیابی حافظه
کاری معرفی شده است که دارای  92سؤال است .این آزمون دارای  9خرده مقیاس است .شیوه
نمرهگذاری این پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت  9درجهای است و حداقل نمره فرد  92و حداکثر
نمره  092خواهد شد .این  9خرده مقیاس شامل حافظه کاری کلی (سؤال )1-11؛ واجشناسی حافظه
کوتاهمدت (سؤال )14-09؛ حافظه کاری ادراک بصری از روابط فضایی اشیاء (سؤال )01-03؛ حافظه
کاری کالمی (سؤال )05-90؛ و حافظه کاری اجرایی (سؤال  )90-92است .این آزمون برای اولین بار
توسط محقق مورداستفاده قرار گرفته است و در یک تحقیق پایلوت که بر روی  92نفر از دانشآموزان
صورت گرفت ضریب پایایی کلی آزمون  2/59و ضریب پایایی خرده مقیاسها بهترتیب ،2/39 ،2/39
 2/30 ،2/11و  2/40به دست آمد .جهت کسب اعتبار صوری یا محتوایی آن به نظرات استادان و
صاحبنظران مراجعه شد.
از روش پیمایشی برای پخش پرسشنامهها و جمعآوری آن استفاده شده و پس از کسب مجوزها
از امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند و اداره آموزشوپرورش شهر بیرجند به مدارس
دخترانه و پسرانه دوره متوسطه شهر بیرجند مراجعه شد و پس از کسب اجازه از مدیر محترم مدرسه
پرسشنامهها در اختیار دانشآموزان ،جهت تکمیل آنها قرار گرفت .در هر مدرسه پرسشنامه بین
دانشآموز ان توزیع شد و پس از دادن توضیحات الزم از آنها خواسته شد که پرسشنامهها را بدون
نام پر نمایند و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات آنها محرمانه میماند .هر آزمودنی  19الی 02
دقیقه برای پاسخگویی به پرسشنامه وقت صرف کرد .توزیع و جمعآوری پرسشنامه بهمدت یک ماه
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صورت گرفت .در نهایت از  022پرسشنامه توزیع شده ،تعداد  099پرسشنامه قابلاستفاده بود و نرخ
بازگشت پرسشنامهها  31/00است.
 .3یافتههای پژوهش
دانشآموزان پسر با فراوانی  91/1درصد و دانشآموزان دختر با فراوانی  90/9درصد بیشترین حجم
نمونه را به خود اختصاص دادهاند .دانشآموزان رشته ریاضی با فراوانی  00/3درصد و دانشآموزان
رشته تجربی با فراوانی  11/9درصد و دانشآموزان رشته انسانی  10/4درصد حجم نمونه را به خود
اختصاص دادهاند 104 .نفر از دانشآموزان ( 90درصد) به درخواست مدیر مدرسه از نوشتن رشته
تحصیلی خود ،خودداری کردند .حالتهای فراشناخت دانشآموزان دارای میانگین  0/50و انحراف
معیار  ،2/05باورهای فراشناخت دارای میانگین  0/90و انحراف معیار  2/92و حافظه کاری
دانشآموزان دارای میانگین  0/95و انحراف معیار  2/12است.
فرضیه اول :باورها و حالتهای فراشناخت در حافظه کاری دانشآموزان نقش دارد.
جدول  :1نتایج ضرایب همبستگی ،ضرایب تعیین و ضرایب رگرسیون حالتهای فراشناخت با
حافظه کاری دانشآموزان

باورهای
فراشناخت
حالتهای
فراشناخت

ضریب

مجذور ضریب

دوربین

همبستگی

همبستگی

واتسون

2/901

2/131

1/494

99/049

2/115

2/205

1/459

4/100

F

Beta
2/901
2/115
-

در جدول  1در مورد باورهای فراشناخت ،ضریب همبستگی چند متغیره  2/901و مجذور ضریب
همبستگی چند متغیری  2/13است .بنابراین باورهای فراشناخت  13درصد از واریانس حافظه کاری
دانشآموزان را تبیین میکند .آماره دوربین واتسون  1/494است که به معنی عدم خودهمبستگی
بین متغیرها است که مفروضه استفاده از رگرسیون مورد تأیید قرار گرفته است F .محاسبهشده برابر
است با  99/04که در سطح معنیداری کمتر از  p<2/21معنیدار است .بنابراین فرضیه صفر که بیان
میکرد هیچگونه رابطه خطی میان متغیرها وجود ندارد ،رد میگردد .ضریب بتای باورهای فراشناخت
در اینجا مثبت ( )2/90و از نظر آماری در سطح کمتر از  2/21معنادار است؛ بنابراین دانشآموزان با
نمرهی باالتر در باورهای فراشناخت ،نمره باالتری در حافظه کاری کسب میکنند.
در جدول  1در مورد حالتهای فراشناخت ،ضریب همبستگی چند متغیره  2/14و مجذور ضریب
همبستگی چند متغیری  2/20است .بنابراین حالتهای فراشناخت  0درصد از واریانس حافظه کاری
دانشآموزان را تبیین میکند.
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آماره دوربین واتسون  1/459است که به معنی عدم خودهمبستگی بین متغیرها است که مفروضه
استفاده از رگرسیون مورد تأیید قرار گرفته است F.محاسبهشده برابر است با  99/04که در سطح
کمتر از  2/21معنیدار است .بنابراین فرضیه صفر که بیان میکرد هیچگونه رابطه خطی میان متغیرها
وجود ندارد ،رد میگردد .ضریب بتای حالتهای فراشناخت در اینجا منفی ( )-2/14و از نظر آماری
در سطح کمتر از  2/21معنادار است؛ بنابراین دانشآموزان با نمرهی باالتر در حالتهای فراشناخت،
نمره پایینتری در حافظه کاری کسب میکنند.
فرضیه دوم :مؤلفههای باورهای فراشناخت پیشبینی کننده حافظه کاری دانشآموزان نقش دارد.
جدول  :2نتایج ضرایب رگرسیون مؤلفههای باورهای فراشناخت با حافظه کاری دانشآموزان
ضرایب غیراستاندارد
مدل
B
مقدار ثابت
کنترل ناپذیری و
خطرپذیری
کفایت شناختی
باورهای مثبت درباره
نگرانی
خودهشیاری
شناختی
نیاز به کنترل افکار

خطای
انحراف معیار

ضرایب
استاندارد

ارزش T

Beta

سطح
معناداری

1/114
2/119

2/154
2/290

2/101

9/191
0/020

2/221
2/205

2/909

2/290

2/915

12/099

2/221

-2/202

2/212

-2/202

-2/922

2/114

2/213

2/293

2/211

1/140

2/090

-2/221

2/291

-2/221

-2/124

2/519

ضریب همبستگی چند متغیره  2/10و مجذور ضریب همبستگی چند متغیری  2/03بود .بنابراین
مؤلفههای باورهای فراشناخت  03درصد از واریانس حافظه کاری دانشآموزان را تبیین میکند .آماره
دوربین واتسون  1/343بود که به معنی عدم خودهمبستگی بین متغیرها است که مفروضه استفاده
از رگرسیون مورد تأیید قرار گرفته است .جدول  01-9نشان میدهد که  Fمحاسبهشده برابر است با
 02/224که در سطح کمتر از  2/21معنیدار است .بنابراین فرضیه صفر که بیان میکرد هیچگونه
رابطه خطی میان متغیرها وجود ندارد ،رد میگردد.
جدول  0نتایج تحلیل رگرسیون ،بیانگر ضریب بتای استاندارد شده بین مؤلفههای متغیر باورهای
فراشناخت و حافظهکاری دانشآموزان است .ضریب بتای "کنترلناپذیری و خطرپذیری" ( )2/10و
ضریب بتای "کفایت شناختی" ( )2/94در اینجا مثبت و از نظر آماری در سطح کمتر از  2/29معنادار
است؛ بنابراین دانشآموزان با نمرهی باالتر در "کنترلناپذیری و خطرپذیری" و "کفایت شناختی"،
نمره باالتری تری در حافظه کاری کسب میکنند .باورهای مثبت درباره نگرانی؛ خودهشیاری شناختی
و نیاز به کنترل افکار به علت آنکه سطح معنیداری آنها بزرگتر از  2/29است ،قادر به پیشبینی
حافظه کاری نیستند.
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فرضیه سوم :مؤلفههای حالتهای فراشناخت پیشبینی کننده حافظهکاری دانشآموزان نقش دارد.
در جدول  ،0ضریب همبستگی چند متغیره  2/13و مجذور ضریب همبستگی چند متغیری 2/20
است .بنابراین مؤلفههای حالتهای فراشناخت  0درصد از واریانس حافظه کاری دانشآموزان را تبیین
میکند .در اینجا آماره دوربین واتسون  1/310است که به معنی عدم خودهمبستگی بین متغیرها
است که مفروضه استفاده از رگرسیون مورد تأیید قرار گرفته است.
جدول  :3نتایج ضرایب رگرسیون مؤلفههای حالتهای فراشناخت با حافظه کاری دانشآموزان
ضرایب غیراستاندارد
مدل
B
مقدار ثابت
آگاهی فراشناخت
راهبرد فراشناخت
خودبازبینی
برنامهریزی

0/040
-2/299
-2/194
-2/240
2/213

خطای انحراف
معیار
2/033
2/239
2/120
2/233
2/234

ضرایب
استاندارد

ارزش T

Beta

- 2/293
-2/100
-2/219
2/211

11/411
-2/192
-1/901
-2/309
2/024

سطح
معناداری
2/221
2/900
2/101
2/929
2/301

جدول  0نتایج تحلیل رگرســیون ،بیانگر ضــریب بتای اســتاندارد شــده بین مؤلفههای حالتهای
فرا شناخت و حافظهکاری دانشآموزان ا ست .کلیه سطوح معنیداری ضرایب بتا در سطح کمتر از
 2/29نیســت؛ بنابراین هیچیک از مؤلفههای حالتهای فراشــناخت قادر به پیشبینی حافظه کاری
نیستند.
بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش باورها و حالت فراشناختی در حافظه کاری دانشآموزان دوره
متوسطه دوم شهر بیرجند بود .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دانشآموزان با نمرهی باالتر در
باورهای فراشناخت ،نمره باالتری در حافظه کاری کسب میکنند .آگاهی فراشناختی ،احساسات و
تجارب ما را در برمیگیرد و تجربه فراشناختی یا فرآیندهای کنترل و تنظیم ،یکی دیگر از فرآیندهای
فراشناختی است که تفکر فرد را در موقعیتهای یادگیری و حل مسئله ،هدایت میکند و عملکرد
بهتر حافظه را به دنبال دارد .این یافتهها با نتایج پژوهش اسکیتکا ( ،)0220راکیپلی ،رادون کبت،
ابدگانی و هدایه عباس ( ،)0223همسو و همخوان است .برای استفاده از راهبردهای یادگیری ابتدا
دانش آموزان باید از انواع راهبرهای شناختی و فراشناختی آگاهی داشته باشند (دانش بیانی) ،بداند
چگونه از این راهبردها اس تفاده کند (دانش عملی) و باالخره بداند تحت چه شرایطی از این راهبردها
استفاده کند (دانش شرطی) .همچنین دانشآموز در تجارب یادگیری خود به این ادراک کارآمدی
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راهبردهای شناختی و فراشناختی و ادراک خودکارآمدی رسیده باشد ،زیرا این ادراک باعث تداوم
استفاده از راهبردها در یادگیری دروس توسط دانشآموز میشود (فالول.)1539 ،
همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دانشآموزان با نمرهی باالتر در حالتهای فراشناخت،
نمره پایینتری در حافظه کاری کسب میکنند .دانش شخص درباره راهبردهای شناختی ،نوعی از
فراشناخت را برای شخص به ارمغان میآورد که معطوف به راهبردهای فراشناختی است .به همین
دلیل فردی که درباره این مؤلفه ،دانش بیشتری دارد به هنگام استفاده از راهبردهای فراشناختی،
نظارت کاملتری داشته و با توجه به ماهیت تکلیف ،کارآمدترین راهبرد را انتخاب مینماید .عالوهبراین
بهطور مداوم ،عملکرد خود را بازبینی نموده و جهت رسیدن به هدف ،در صورت لزوم "راهبرد" خود
را تغییر میدهد .این یافته با نتایج پژوهش آگوست برادی ( ،)0229آرتینو ( ،)0223سون و متکف
( ،)0222هافمن و اسپاتاربو ( ،)0223اسالمی راسخ و رنجبری ( ،)0220رضوان ،احمدی و عابدی
( ،)0221بکمن ( ،)0220آندرسون ( ،)0220الرکین ( )0225و متکف ( ،)0225همسو نیست.
همچنین ،دانشآموزان با نمرهی باالتر در "کنترل ناپذیری و خطرپذیری" و "کفایت شـــناختی"،
نمره باالتری تری در حافظه کاری کســـب میکنند .باورهای مثبت درباره نگرانی؛ خودهشـــیاری
شـناختی و نیاز به کنترل افکار به علت آنکه سـطح معنیداری آنها بزرگتر از  2/29اسـت ،قادر به
پیشبینی حافظه کاری نیســـتند و در آخر نتایج نشـــان داد که هیچ یک از مؤلفه های حالت های
فراشــناخت قادر به پیشبینی حافظه کاری نیســتند .این یافته با پژوهش انجام شــده در این زمینه
(هارتمن0221 ،؛ هودسون0224 ،؛ پینتریچ )0220 ،همسو نیست.
نتایج تحقیقات نشان داده است که آگاهی فراشناختی و برنامهریزی از مؤلفههای حالتهای
فراشناختی بهخوبی میتوانند پیشرفت تحصیلی را در افراد پیشبینی کنند؛ بنابراین میتوان گفت که
افراد دارای سطوح فراشناختی باال بهدلیل آگاهی فراشناختی از تجارب خود از روش مناسبی استفاده
میکنند .مهارت سازماندهی  -برنامهریزی یکی از مهارتهای فراشناختی است که شامل تعیین هدف
برای یادگیری و مطالعه ،پیشبینی زمان الزم برای مطالعه ،تعیین سرعت مناسب مطالعه ،تحلیل
چگونگی برخورد با موضوع یادگیری و انتخاب راهبردهای یادگیری مفید است (سیف .)1050 ،پاشایی
( )1033در پژوهشی به این نتیجه رسید که مهارت برنامهریزی باعث دقت و نظم در انجام کارهای
روزانه فرد میشود و کارهای او بهصورت هماهنگ و منظم درمیآید .برنامهریزی در افزایش میزان
درک و یادگیری بسیار مؤثر است زیرا برنامهریزی و انجام مطالعه در یک زمان و مکان مشخص
میتواند میزان دقت و کارایی حافظه را افزایش دهد.
برنامهریزی این امکان را فراهم مینماید که با توجه به ویژگیها و خواستهای تکلیف بهترین
راهبرد ،انتخاب و اجرا شود .عالوه براین مکانیسم کنترل و بازبینی فراشناختی به فرد کمک میکند
تا بهموقع نسبت به تغییر راهبرد و یا تنظیم فعالیت شناختی اقدام نماید .براساس مبانی نظری و
یافتههای سایر پژوهشها در حوزه فراشناخت ،در یک تبیین کلی میتوان گفت :تقویت فراشناخت
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منجر به شکلگیری سبک تفکر فراشناختی میشود و سبک تفکر فراشناختی ،قابلیتهای شناختی و
عملکرد فرد را تقویت میکند .بهبیاندیگر ،حالت فراشناختی نقش تسهیلکننده در فرایند
خودتنظیمی تحصیلی دارد که نتیجه آن پیشرفت تحصیلی خواهد بود (ساالریفر و همکاران.)1052 ،
راهبردهای فـراشناختی ،انجام فعـالیتهای مدرسه ،تکـالیف درسی و پیشـرفت تحصیلی را در
دانـشآموزان افزایش میدهد (جوادی و همکاران1035 ،؛ صفری و محمدخانی1052 ،؛ صفری و
مرزوقی1033 ،؛ رید0220 ،؛ سانتراک .)0223 ،در تبیین این نتیجه میتوان گفت که چون راهبردهای
فراشناختی ازجمله مهارتهای روانشناختی سطح عالی ذهن هستند ،تقویت نمودن آنها احتماالً به
توانمندسازی درونی و آگاهی درونی افراد کمک میکند .افزون بر این چون بسیاری از مشکالت
یادگیری ناشی از فقدان مهارتها و راهبردهای فراشناختی است ،آموزش این راهبردها به دانشآموزان،
امکان انتخاب ،کنترل ،نظارت ،مدیریت زمان ،روشهای تعیین هدف ،کاهش اضطراب و استرس
امتحان ،برنامهریزی برای آینده و افزایش میزان انگیزش را در آنان ایجاد میکند که درنهایت به ارتقاء
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شناختی در سطح نسبتاً خوبی هستند که احتماالً توانمندیهای ذهنی آنان که بهصورت عامل
پیشنیاز در آموزش راهبردهای فراشناختی محسوب میشود ،موجب میشود که راهبردهای
فراشناختی را زود یاد بگیرند و بتوانند آنها را درونیسازی کنند؛ بنابراین ازآنجاکه راهبردهای
فراشناختی ازجمله مهارتهای روانشناختی سطح عالی ذهن هستند ،تقویت نمودن آنها احتماالً به
توانمندسازی درونی و آگاهیهای درونی افراد کمک میکند .بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که
آموزش راهبردهای فراشناختی بهواسطه تغییرات و ایجاد توانمندیهایی که در سطح اعتمادبهنفس،
عزتنفس ،تصمیمگیری ،انتخابگری و مدیریت زمان ،درگیر شدن در فرایند یادگیری و تقویت
انگیزش دانشآموزان میتواند عملکرد تحصیلی را در چارچوب خودکارآمد پنداری و برنامهریزی بهبود
بخشد .یافتههای جاگر و همکاران ()0229؛ کاماالن ()0221؛ الرکین ()0225؛ سن ()0225؛ پیلتن
و ینر ()0212؛ هدادیان و همکاران ( )0210و لویا و همکاران ( )0210درباره نقش فراشناخت در
زمینه حل مسئله  ،خواندن ،نگارش ،تفکر انتقادی ،فرایند یاددهی و یادگیری حکایت از آن دارد که
بسیاری از این مهارتهای شناختی و فراشناختی را میتوان از طریق آموزش توسعه داد و عملکرد
تحصیلی را بهبود بخشید.
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