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Abstract
Purpose: The aim of this study was to investigate
the role of metacognitive beliefs and states on
working memory of high school students in
Birjand.
Method The research method was descriptive and
correlational and it is a fundamental research. The
study population was including all of the high
school students in Birjand in the academic years
2015-2016. Due to the fact that the whole
population was 2,000, by using the Cochran
formula, 300 male and female students were
selected. According to gender, stratified sampling
method has been used. Data collection tools
included O'Neil & Abedi’s (1996) state
metacognitive inventory; Wells & CartweightHatton’s
(2004)
metacognitive
beliefs
questionnaire; and, Dan’s (2008) working
memory.
Findings The means of state metacognitive was
above average; and the means of belief
metacognition and working memory of students
was lower than average. Metacognitive beliefs and
state metacognitive explained 22% of the variance
of the students’ working memory. Components of
metacognitive beliefs explained 38% of the
variance of the students' working memory. Beta
coefficients of "uncontrollability and risk-taking"
and "cognitive competence" was positive; so
students who gain higher score on the
"uncontrollability and risk-taking" and "cognitive
competence", then will earn the higher score on
working memory. Positive beliefs about worry,
self-cognitive alertness and the need to control
thoughts were not able to predict the working
memory. State metacognitive components
explained 3% of the variance of the students’
working memory. None of the state metacognitive
components are not able to predict the working
memory.
Keywords: Metacognitive beliefs, States of
metacognition, Working memory
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 دانشگاه آزاد واحد، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روانشناسی.1
 دانشگاه بیرجند؛، استاديار گروه علوم تربیتی.2 بیرجند؛
 دانشگاه بیرجند، استاديار گروه روان شناسی.3
چکیده
 هدف از انجام اين تحقیق بررسی نقش باورها و حالت:هدف
فراشناختی در حافظه کاری دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر
.بیرجند است
 اين پژوهش از نظر روش گردآوری دادهها جزء:روش
پژوهشهای توصیفی و از نوع همبستگی میباشد و براساس
 جامعهی اين. جزء پژوهشهای بنیادی محسوب میشود،ماهیت
پژوهش کلیه دانشآموزان متوسطه دوره دوم شهر بیرجند در
 با توجه به اينکه حجم کل. میباشد59-59 سال تحصیلی
 نفر می باشد با استفاده از فرمول کوکران2222 جامعه مورد نظر
 از شیوه. نفر دانش آموز دختر و پسر انتخاب شدند322 تعداد
نمونه گیری طبقه ای نسبتی بر حسب جنسیت استفاده شده
 ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامههای حالتهای.است
)؛2/59 ) (پايايی1551( فراشناخت اونیل و جمال عابدی
) (پايايی2229( پرسشنامه باورهای فراشناخت ولز و کاترايت
.) می شد2/59 ،) (پايايی2227( ) و حافظه کاری دن2/78
- متغیر حالتهای فراشناخت و میانگین تمامی مؤلفه:یافتهها
، راهبرد فراشناخت،های حالتهای فراشناخت (آگاهی فراشناخت
.خودبازبینی و برنامهريزی) باالتر از حد متوسط قرار دارند
میانگین متغیر باورهای فراشناخت دانشآموزان پايین تر از حد
 میانگین متغیر "کنترل ناپذيری و خطر.متوسط قرار دارد
پذيری" و متغیر کفايت شناختی و متغیر باورهای مثبت در مورد
 میانگینمتغیر.نگرانی پايین تر از حد متوسط قرار دارند
"خودهشیاری شناختی" و متغیر "نیاز به کنترل افکار باالتر از
 و میانگین حافظه کاری دانشآموزان.حد متوسط قرار داشت
.پايین تر از حد متوسط قرار دارد
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مقدمه و بیان مسأله
زندگی تحصیلی ،يکی از مهم ترين ابعاد زندگی اشخاص است که بر ساير ابعاد زندگی تأثیر فراوان
دارد .در اين بین يکی از مسايل و مشکالت اساسی زندگی تحصیلی افراد و نظام آموزشی هر کشور،
مسئله افت تحصیلی و پايین بودن سطح عملکرد تحصیلی دانشآموزان آن کشور است .اين پديده
عالوهبر زيانهای هنگفت اقتصادی ،سالمت روانی فراگیرندگان را مخدوش میکند .قصد نهايی
تمامی دستگاههای آموزشی فراهم نمودن شرايط مساعدی است که با پیروی از برنامههای منظم و
موثر امر يادگیری انجام پذيرد و توجه به تمامی عوامل میتواند باعث به ثمر رسیدن کوششها شود.
بدين لحاظ هر برنامهای بايد با ارائه نتايج ،بتواند بازخورد الزم را به افراد مسئول و دخیل در امر تعلیم
و تربیت کودکان و نوجوانان ارائه نمايد .بنابراين نظام آموزشی را وقتی میتوان کارآمد و سودمند
دانست که با اجرای برنامهها و شیوههای آموزشی درست بهترين سطح عملکرد را داشته باشد.
عوامل متعددی بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر میگذارد .در اين زمینه حالتها و
باورهای فراشناخت و حافظه کاری از عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان است.
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،
ارزيابی کردن ،بازيابی کردن و ساير فعالیتهای شناختی و فرا شناختی ضروری است .بر طبق نظر
ماير ( )Myers, 2008حافظه فرايندی ذهنی و شامل توانايی ذخیره و رمزگردانی (در حال) ،باز
خوانی و يادآوری (در آينده) و پردازش (در حال و آينده) موضوعها می باشد .بعد از آن که اطالعات
رمزگردانی گرديد بايد آنها را نگهداری و ذخیره کرد .در میان مهمترين خزانههای حافظه ،سه خزانه
اصلی وجود دارند که براساس سه چارچوب زمانی مختلف مطرح می شوند :حافظه حسی ( Sensory
 ،)memoryحافظه فعال ( )Working or short term memoryو حافظه بلند مدت ( Long term
.)memory
"حافظه کاری" نوعی دستگاه کارکرد ذهنی است که در آن اطالعات برای کمک به
تصمیمگیری ،حل مسأله و درک بیان نوشتاری و کالمی مورد دستکاری قرار می گیرد
( .)Biyabangard, 2005در واقع حافظه کاری يک نظام ذهنی است که طبقهبندی ،اندوزش و
پردازش موقتی اطالعات برای يک رشته از تکالیف پیچیده شناختی نظیر فهمیدن ،استدالل و
يادگیری را بر عهده دارد (.)Baddeley, 1986; cited in Ghorbanali Zadeh, 2006
حافظه کاری ،يکی از فرايندهای شناختی مهم و زير بنای تفکر و يادگیری است که به نگهداری
اطالعات در ذهن و کار روی آنها مربوط می شود .در مطالعه گترکول ،آلووی ،ويلیس و آدامز
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( )Gathercole, Alloeay, Willis & Adams, 2006مشخص شد که بین حافظه فعال و توانايیهای
خواندن و رياضی ارتباط وجود دارد.
از ديگر عوامل مؤثر در يادگیری ،میزان و چگونگی توجه يادگیرندگان به مطالب است .برای وارد
شدن اطالعات از حافظه حسی به حافظه فعال بايد به اطالعات توجه کرد تا به حافظه بلندمدت
انتقال يابد ( .)Gordon, 1998با نگه داشتن توجه ،مواد درسی به خوبی آموخته شده و در مواقع
لزوم به ياد آورده میشوند .نگهداری توجه را حفظ پردازش کنترل شده در انجام يک تکلیف تعريف
کردهاند ( .)Gold Stein & Gold Stein, 1998حافظه فعال هم به اندوزش و هم به پردازش اطالعات
بهطور همزمان اشاره دارد (.)Hutton & Towse, 2001
به عبارت ديگر ،هر تکلیف يا آزمونی که حافظه فعال يک فرد را اندازهگیری میکند بايد از او
بخواهد بهطور همزمان دو کار انجام دهد؛ يکی نگهداری مقدار ناچیزی از اطالعات برای يک دوره
بسیار کوتاه از زمان و ديگری انجام يک عملیات ذهنی .شواهد پژوهشی متعدد حاکی از آن است که
حافظه فعال نقش بسیار عمده و تعیینکنندهای در يادگیری پیچیده شناختی دارد ( Gathercole,
 .)Pickering, Ambridge & Wearing, 2004بدلی با تأثیر پذيرفتن از نظريه حافظه سهگانه ،حافظه
کوتاهمدت را حافظه کاری نامید و برای آن تعريف دقیقتر و جامعتری پیشنهاد کرد .او ديدگاه
اتکینسون و شیفرين را که نقش يک نظام اجرايی مهار کننده برای حافظه کوتاهمدت قائل شدند
مطالعه و آزمايش کرد و اهمیت پردازش حافظه کوتاهمدت را بهعنوان حافظه کاری و عملکننده در
تکالیف شناختی نظیر يادگیری ،استدالل و درک معانی نشان داد.
حافظه کاری ،عالوه بر نگهداری موقت اطالعات جديد اطالعات فرا خوانده شده را از حافظه دراز
مدت را نیز در خود نگه می دارد .حافظه کاری جايی است که در آن محفوظات قديم فرد با
اطالعات جديد او در هم میآمیزد .به بیان ديگر،حافظه کاری جايی است که در آن عمل فکر کردن
صورت می گیرد" .حافظه" از جمله توانايیهای شناختی است که بنا به تعامل گسترده آن با مسائل
آموزشی و اهداف تربیتی ،طی سالیان اخیر مورد توجه بوده است .در اين میان حافظه کاری بهدلیل
تأثیر زيادی که بر ساير توانايیهای شناختی و عملکرد تحصیلی دارد بیشتر در کانون تحقیق و
پژوهش بوده است .نتايج تحقیقات سوانسون ( )Swanson, 1994حاکی از آن است که حافظه کاری
در مقايسه با حافظه کوتاهمدت تأثیر بیشتری بر مهارتهای تحصیلی بهخصوص خواندن دارد.
حافظه کاری از چهار بخش مجری مرکزی ،مدار آوايی ،بخش ديداری-فضايی و ذخیره موقت
رويدادی تشکیل شده است .مجری مرکزی سیستمی برای کنترل توجه است که در اکثر فرايندها
درگیر میباشد ،مثل زمان انتخاب و اجرای راهبردها ،بازيابی اطالعات از حافظه بلندمدت ،بازداری
اطالعات نامربوط ،کنترل دروندادها ،ذخیره و پردازش همزمان اطالعات ،هماهنگی و اختصاص منابع
به ديگر بخشهای سیستم حافظه کاری .اطالعات شنیداری از طريق مدار آوايی ذخیره و مرور
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میشوند در حالی که اطالعات ديداری و فضايی از طريق بخش ديداری-فضايی ذخیره و مرور
میشوند .ذخیره موقت رويدادی در سال  2222به اين مدل اضافه شده است و مؤلفهای است که
زياد آزمون نشده است و فرض میشود که میان مؤلفههای حافظه کاری و حافظه بلندمدت تحت
کنترل مجری مرکزی ارتباط ايجاد می کند و باعث يکپارچگی اطالعات پردازش شده می شود.
مفهوم و الگوی حافظه فعال را نخستین بار در سال  1589بدلی و هچ ()Baddeley & Hitch
مطرح کردند .آنان حافظه فعال را جايگزينی برای حافظه کوتاهمدت در نظر گرفتند .به نظر بدلی و
هیچ ( )Baddeley & Hitch, 1974الگوی اتکینسون و شیفرين از حافظه انسان که در آن حافظه
کوتاهمدت میان سامانهای واحد تلقی میشد با مسائل و نارسايیهايی همراه بود.
به اعتقاد آنان ،اگر چه میان حافظه کوتاهمدت و حافظه فعال ،همپوشی و تشابه وجود دارد ،ولی
اين دو از جهاتی با يکديگر تفاوت دارند .حافظه کوتاه مدت به اندوزش موقتی اطالعاتی اشاره دارد
که اين اطالعات به ساختار دانش دائم و درازمدت ما وابسته نیست در صورتیکه حافظه فعال
سامانهای چند بخشی است که اندوزش و پردازش موقتی اطالعات را همزمان انجام میدهد .حافظه
فعال ،کارگاه نظام حافظه يا مؤلفه رابط حافظه است که درآن اطالعات تازه موقتاً نگهداری می شود
و با اطالعات خافظه دراز مدت ترکیب می شود .حافظه فعال همانند فضای کار يا صفحه نمايشگر
يک رايانه است .محتوای حافظه فعال اطالعات فعال شده است يعنی چیزی که ما هم اکنون درباره
آن فکر می کنیم ،به اين دلیل برخی روانشناسان حافظه فعال را مترادف با هشیاری میدانند
( .)Woolfolk, 2001اصطالح حافظه فعال بر اين موضوع تاکید دارد که مهمترين جنبه حافظه کوتاه
مدت دوام آن نیست بلکه فعال بودن آن است .حافظه فعال همان جايی است که ذهن روی اطالعات
کار میکند ،آنها را برای ذخیره سازی يا دور انداختن سازمان می دهد و به اطالعات ديگر مرتبط
میسازد (.)Slavine, 2006
حافظه توانايی نگهداری ذخیره سازی و بازخوانی اطالعات ،تجارب شخصی و رويهها مهارتها و
عادتها به نظر می رسد ما انسانها تقريبا هر چه داريم يا هر که هستیم از برکت حافظه است .افکار
و تصورات ما حاصل کار حافظه است و همچنین ادراکات انديشه و حرکتهای ما از آن سرچشمه
میگیرد .حافظه پديدههای بیشمار هستی ما را در کل ،يکپارچه می سازد .اگر نیروی پیوند دهنده
حافظه نبود ،هشیاری ما به تعداد لحظات زندگی مان تجزيه می شد .اين حافظه است که به ما نوعی
احساس تداوم می بخشد ،احساسی که درک ما از خويشتن نیز به آن بستگی دارد .وقتی در معنای
انسان بودن دقت میکنیم به نظر میرسد حافظه ،هسته اصلی آن است.
اصطالح شناخت ،به فرايندهای درونی ذهنی يا راههايی که در آن اطالعات پردازش میشوند،
يعنی راههايی که ما به وسیله آنها اطالعات را مورد توجه قرار می دهیم ،آنها را تشخیص میدهیم و
به رمز در میآوريم ودر حافظه ذخیره می سازيم ،و هر وقت که نیاز داشته باشیم آنها را از حافظه
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فرا میخوانیم و مورد استفاده قرار میدهیم ،گفته میشود ( .)Bilere & Showman, 1993شناخت
در زبان روزمره به معنای دانستن است ولی در زبان روانشناسی به جريانهای تفکر و يادگیری و
چگونه سازمان دادن،ذخیرهسازی و بهکارگیری اطالعات است ( .)Gage & Berliner, 1994دری و
مورفی ( )Dari & Murphy, 1986راهبردهای شناختی را شامل راههايی می دانند که از طريق آن
افراد يادگیری خود را مديريت میکنند ،به ياد میآورند و تفکر میکنند .فرا شناخت نیز نقش مهم و
بارزی در حل مسأله ،کنترل خود ،خود آموزی و تغییر رفتار دارد.
از جمله سازههای شناختی مطرح که بر فرايند يادگیری و عملکرد تحصیلی اثرگذار است فرا
شناخت میباشد ( .)Sanchez-Alonso & Vovides, 2006; Cubukcu, 2009; Baker, 2010فرا
شناخت به ساختارهای روانشناختی ،دانش ،وقايع و فرايندهايی اشاره دارد که در کنترل ،اصالح و
تفسیر تفکر مشارکت دارد ( .)Wells & Cartwright-Hatton, 2004فراشناخت از طريق فرايندهايی
همچون کنترل ،نظارت ،برنامهريزی و تصحیح بر پردازش شناختی انسان اثرگذار بوده ،در تعامل با
شیوه پردازش هیجانی فرد بر سالمت روانی يا آسیب پذيری نسبت به آشفتگیهای روانی نقش دارد
(.)Corcoran & Segal, 2008
حالت فرا شناختی نیز نوعی از فرا شناخت است که از سوی انیل و عابدی ( O’neil & Abedi,
 )2006مطرح شده است و تعريف آنها از فراشناخت از تعريف هانريچ و دگروت در سال  1551که فرا
شناخت را راهبردهايی برای برنامهريزی ،نظارت و اصالح شناخت تعريف کردهاند ،مشتق شده است
( .)O’neil & Abedi, 2006هدايت فعالیتهای پژوهشی و آموزشی در زمینه فرا شناخت و
توانايیهای فراشناختی ،میتواند در ارتقای سطح يادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان مؤثر
باشد (.)Salarifar & Pakdaman, 2009
فراشناخت و حافظه کاری دو مؤلفه از کارکردهای اجرايی هستند که در آمادگی اجتماعی و
تحصیلی کودکان برای ورود به مدرسه از اهمیت ويژه ای برخوردار میباشند ( Semrud- clikeman,
 .)2005مؤلفههای کارکردهای اجرايی بسیار متنوع و متفاوت هستند ،ولی دو حوزه حافظه کاری و
حافظه فعال به اين صورت تعريف می شوند :حافظه کاری؛ توانايی نگهداری اطالعات در ذهن حین
انجام تکالیف پیچیده و حافظه فعال؛ توانايی نظارت بر عملکرد و ارزيابی پردازشهای شناختی را در
بر میگیرد ( .)Alizadeh, 2006اصطالح فرا شناخت را اولین بار فالول ( )Flavell, 1979مطرح کرد
و ساده ترين معنای آن شناخت درباره شناخت است .با اين حال فرا شناخت شامل برنامهريزی
،هدايت ،نظارت و اصالح فرايندها و فعالیتهای شناختی است ( .)Gartland & Strosnider, 2007به
عقیده کراس و پاريس ( ،)Cross & Paris, 1998فراشناخت بر آگاهی و مهارت دانشآموزان بر
فعالیتهای فکری و يادگیری آنها اطالق می گردد .پژوهش براتن و اوالوسون ( & Braten
 )Olaussen, 1988نشان داده دانشآموزانی که توانايی درک بااليی دارند ،بیشتر از دانشآموزانی که
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توانايی درک پايین دارند از راهبردهای فراشناختی استفاده می کنند .شواهد پژوهشی نشان میدهد
نحوه استفاده از راهبردهای شناختی و فرا شناختی که قابل آموزش به دانشآموزان است در
يادگیری از اهمیت ويژهای بر خوردار است .همچنین شواهد پژوهشی ديگری نشان می دهد ،بین
محاسبات رياضی و میزان استفاده از حافظه فعال رابطه وجود دارد ( Hutton, U., & Towse, 2001؛
 .)Swanson, Saez, & Gerber, 2006در واقع سادهترين محاسبات رياضی به سه فرايند مطرح در
حافظه فعال ،شامل يافتن راهحل مناسب ،يافتن فرمولها و فرايندی که اطالعات را به خروجی
مکانیکی تغییر میدهد نیاز دارند ( .)Alizadeh, 2006پژوهشها خاطر نشان میسازند که حافظه
فعال کمتر به دانش و رشد مهارتها نیاز دارد و در مراحل ابتدايی فراگیری رياضی امری الزم و
ضروری است ( )Imbo & Vandierendonck, 2006و در مدت زمانی که اعداد بايد بهطور موقت در
فرايندی چند مرحلهای حفظ شوند ،برای محاسبات رياضی ،حافظه فعال کالمی (شفاهی) از حافظه
فعال تصويری بهتر عمل میکند (Olesen, Westerberg, & Klingberg, 2004؛ Minear & Shah,
 .)2006تمرين در بهبود فواصل حافظه کوتاهمدت بسیار مؤثر است ( Wilson, K., & Swanson,
2001؛ Klingberg, Forssberg, & Westerberg, 2002؛ Braten & Olaussen, 1988؛ Minear, M.,
 .)& Shah, 2006به نظر میرسد فرا شناخت هم شامل فرايندهای شناختی و هم شامل تجارب يا
تنظیم شناختی است .دانش فرا شناختی به اکتساب دانش پیرامون فرايندهای شناختی و دانش
درباره نحوه استفاده از فرايندهای کنترل شناختی اشاره دارد.
فراشناخت عبارت است از هر نوع دانش يا فرايند شناختی که در آن ارزيابی ،نظارت يا کنترل
شناختی وجود داشته باشد ( .)Flavell, 1979; Moses & Baird, 2002از يک نظر آن را میتوان
بهعنوان يک جنبه عمومی از شناخت در نظر گرفت که در تمام فعالیتهای شناختی نقش
دارد.برخی از جنبههای خاص فراشناخت با اختالالت روان شناختی رابطه دارد ( & Wells
 .)Matthews, 1994; Wells, 2001فراشناخت يک مفهوم چند وجهی است .اين مفهوم در بر گیرنده
دانش (باورها) فرايندها و راهبردهايی است که شناخت را ارزيابی ،نظارت يا کنترل می کند ( Moses
 .)& Baird, 2002فرا شناخت ،آنچه را که ما مورد توجه قرار می دهیم و وارد حیطه هوشیاری خود
میکنیم ،ارزيابیها و تأثیر انواع راهبردهايی که ما برای تنظیم افکار و احساساتمان بهکار میبريم را
شکل میدهد ( .)Wells, 2009فرايندهای فرا شناختی دارای دو جنبه مستقل اما مرتبط با
يکديگرند :دانش فرا شناختی و تجربه فرا شناختی (.)Kadivar, 2004
راهبردهای شناختی و فراشناختی تدابیری هستند که به يادگیری و يادآوری کمک خواهند کرد.
هر چند که اين راهبردها قابل يادگیری هستند ولی بعضی از يادگیرندگان از عهده يادگیری آن بر
نمی آيند و الزم است در اين زمینه آموزش ببینند .هر قدر دامنه راهبردهايی که دانشآموزان به
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نحو مناسب بهکار میگیرند گسترده باشد موفقیت آنها در حل مسأله ،خواندن ،درک مطلب و به
خاطر سپاری اطالعات بیشتر است (.)Farokhi, 2010
مفهوم فراشناخت در تعلیم و تربیت عبارت است از دانش فرد درباره فرايندهای شناختی خود و
ارزيابی توانايی تفکر سیستماتیک دانش آموز در هنگام حل يک تکلیف فرا شناخت بهعنوان
راهبردهای برنامهريزی و تغییر به هنگام شناخت فرد توصیه شده و ارتباط نزديکی با حل مسأله
دارد ( .)Pinterich & Dygroot, 1990يکی از اهداف اساسی آموزش و پرورش در هر نظام آزاد و
مترقی ،پرورش توانايیهای فکری و شناختی دانشآموزان است به گونه ای که فرد بتواند به طور
مستقل در مورد مسائل مختلف فکر کند و فرايندهای شناختی اش را برای استفاده بهینه در جهت
مطلوب هدايت کند ( .)Kareshki, 2002بر حسب نظريههای مختلف تربیتی و يافتههای روانشناسی،
مهارتها و فرايندهای شناختی از قبیل درک مطلب ،حل مسأله ،تفکر انتقادی ،تفکر منطقی،
استنباط و استدالل اهداف اساسی يادگیری بوده و نیز پايه ساير يادگیریها محسوب میشود و
آموختن آنها ضروری است (.)Ennis, Lipman & Paul, 1985, cited in Marzano et al., 2001
همانگونه که نانسی مطرح میسازد راهبردهای يادگیری غیر مؤثر در دانشآموزان با فراشناخت
ضعیف مرتبط است و از آنجا که فراشناخت نقش مؤثری در بهبود فرايندهای شناختی دارد می
توان با تمرکز بر عواملی که بر روی تکوين فراشناخت اثر گذار است ،برنامهريزی درسی مفید و
مؤثری در جهت اهداف آموزش و پرورش تدوين کرد .تحقیقات نشان می دهد که حتی فراشناخت
معلمان نیز میتواند در يادگیری دانشآموزان موثر باشد .فراشناخت معلم میتواند بر درک
دانشآموزان نظارت کند و فرايندهای يادگیری و حل مسأله آنها را نظم ببخشد (.)Shalman, 2011
تا کنون تحقیقات متعددی در زمینه ارتباط بین فراشناخت و عوامل سازگاری و اختالالت
روانشناختی در انسان صورت گرفته است بهعنوان مثال :ارتباط فرا شناخت و افسردگی ( Corcoran
 ،)& Segal, 2008; Brent, 1985اضطراب و وسواس ( ،)Irak & Tosun, 2008و اعتیاد ( Toneatto,
 )1999مشخص شده است .در زمینه ارتباط با مؤلفههای فراشناختی و عوامل درگیر در فرايند تعلیم
و تربیت و يادگیری نیز مطالعات چندی صورت گرفته است ازجمله ارتباط فرا شناخت با قضاوت
(Lee, 2004؛  ،)Petty et al., 2007سبکهای يادگیری ( ،)Bostrom & Lassen, 2006ناتوانی
يادگیری ( ،)Palladino et al., 2000حافظه (.)Schnitzs Pahn, Zeintl, Jager, & Kliegel, 2011
نلسون و نارنز ( )Nelson & Narens, 1990خاطر نشان کرده اند که فرايندهای شناختی در دو يا
چند سطح با هم عمل میکنند .اين سطوح را سطح فرا و سطح عینی مینامند .جريان اطالعات از
سطح عینی به سطح فرا ،پايش يا نظارت نام دارد که موجب آگاهی سطح فرا از حالت سطح عینی
میشود .جريان اطالعات از سطح فرا به سطح عینی ،کنترل نام دارد .کنترل ،سطح عینی را از آن
چه که بعدا انجام می شود آگاه می سازد.
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سطح فرا ،مشتمل بر يک مدل پويا (برای مثال ،يک شبیهسازی ذهنی متمرکز بر تغییرات در
طی زمان) از سطح عینی است .اين شبیهسازی در برگیرنده هدف و دانش در مورد روشهاست که
از سطح عینی میتوان برای دست يابی به اين هدف استفاده کرد .باورهای فراشناخت با اضطراب
امتحان ارتباط دارد همچنین سه مؤلفه فراشناختی– خود آگاهی شناختی ،باورهای مثبت در مورد
نگرانی و باورهای منفی در مورد کنترلناپذيری افکار با اضطراب امتحان مرتبط بودند .آنها همچنین
نشان دادند که فراشناخت و اضطراب امتحان با موفقیت تحصیلی رابطه معناداری دارند.
تا کنون در تحقیقات بسیار محدودی ارتباط بین باورهای فراشناخت و موفقیت تحصیلی در
دانشآموزان مورد بررسی قرار گرفته است اما به نظر میرسد باورهای فراشناختی بر موفقیت
تحصیلی دانشآموزان تأثیر مهمی داشته باشد ( .)Abolghasemi et al., 2009تا کنون تحقیقی به
بررسی همزمان متغیرهای باورها و حالت فراشناختی و تأثیر آنها در حافظه کاری دانشآموزان
نپرداخته است .لذا هدف از انجام اين تحقیق بررسی نقش باورها و حالت فراشناختی در حافظه
کاری دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر بیرجند است.
در هر جامعه توجه به ارتقاء توانايیهای نوجوانان در جنبههای مختلف يکی از مهمترين
دغدغههای خانوادهها و نظامها ی آموزش و پرورش است.برای همین منظور برای رشد و پرورش
استعدادهای دانشآموزان بهعنوان نیروی انسانی آگاه و توانمند جامعه بايد تدابیر ويژهای انديشه
شود .م ثمر ثمر بودن سیستم آموزشی يک کشور منوط به پرورش نسلس پرتوان و آگاه است.پرتوان
از آن جهت که دانشآموزان پرورش يافته در اين سیستم بتوانند نقش مؤثری در حل مشکالت
حرفه ای و اجتماعی ايفا کنند ،به طوری که توانايی سوق دادن جامعه به سمت رشد و شکوفايی را
داشته باش ند؛ و آگاه از آن جهت که نوجوانان بتوانند تشخیص دهند که با چه مسايلی روبهرو
هستند و برای حل آنها چگونه برنامهريزی نمايند؛ همچنین بدانند در چه مرحله ای از حل
مشکالت قرار دارند و توانايی ارزيابی و نظارت بر کار خويش را داشته باشند .اهداف فوق زمانی
تحقق میيابند که برنامهريزان ومسؤ لین آموزشی و تربیتی با استفاده از امکانات موجود و جذب
امکانات مورد نیاز زمینه را برای پرتوان شدن نوجوانان در مقابله با استرسها و آگاه شدن نسبت به
موقعیتها و فرصتها را فراهم نمايند .همچنین تجهیز و آموزش معلمان برای استفاده از انواع
راهبردهای فراشناختی درامر ياددهی و برقراری دورههای آموزشی برای دانشآموزان به جهت
يادگیری مهارتهای مطالعه و مهارتهای زندگی از جمله اين اهداف است.
میتوان مفهوم فراشناخت را به عنوان يک ابزار سودمند در جهت پرورش توانايیهای نوجوانان در
کنار آمدن با استرسهای خود در زمینههای تحصیلی ،بین فردی ،خانوادگی و اجتماعی در نظر
گرفت .هدف اصلی آموزش و پرورش يا تعلیم و تربیت اين است که در رفتار فرد ،يعنی در دانش،
مهارتها ،عادات و نگرشهای او تغییر مثبت ايجاد کند ( .)Zandipour, 2003بسیاری از صاحب
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نظران از جمل ه جکوبسن براين عقیده است که هر گونه اصالح در نظام تربیتی  ،مستلزم در نظر
گرفتن يافتههای پژوهشهای فراشناختی و استفاده از آنها در برنامههای آموزشی است
(.)Foladchang, 2002
«حافظه» بهعنوان يکی از استعدادهای خدادادی ،برای ثبت و ذخیره اطالعات میباشد و در
صورت لزوم ،يادآوری آنهاست .در عصر اطالعات ،هرچند پیشرفت فناوری اطالعات ،حافظه رفاه
هرچه بیشتر انسان را به ذهن متبادر میسازد ،ولی تبعات روحی و روانی حاصل از آنها ،از مشکالت
شايع روز شده است .انبوه اطالعات ،مسائل روزمرّه زندگی انسانها ،افزايش جمعیت ،درگیریهای
شغلی ـ اجتماعی و مانند آن و فقدان شناخت کافی نسبت به شیوههای صحیح حفظ نمودن و به
ذهن سپردن اطالعات ،انسانها را با مشکل «فراموشی» روبهرو نموده و چه بسیار افرادی که از اين
مسئله در رنج هستند .لذا تالش در جهت شکوفاسازی توانمندیهای ذهنی کودکان و نوجوانان
میتواند همزمان گامی در جهت رشد و شکوفايی شخصیت نیز باشد.
از آن جا که آموزش و پرورش زيربنای توسعه اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی است ،بررسی عوامل مؤثر
بر پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان میدهد که همه اين کشورها از آموزش و پرورش توانمند و
کارآمد برخوردار بودهاند .بنابراين توجه بیشتر به تعلیم و تربیت مهمترين عامل پیشرفت فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی جامعه است که تأثیر آن متوجه جامعه و خانواده است.
زندگی تحصیلی ،يکی از مهمترين ابعاد زندگی اشخاص است که بر ساير ابعاد زندگی تأثیر فراوان
دارد .در اين بین يکی از مسايل و مشکالت اساسی زندگی تحصیلی افراد و نظام آموزشی هر کشور،
مسأله افت تحصیلی و پايین بودن سطح عملکرد تحصیلی دانشآموزان و دانشجويان آن کشور است.
اين پديده ،عالوهبر زيانهای هنگفت اقتصادی ،سالمت روانی فراگیرندگان را مخدوش مینمايد
( .)Arjomand siyahpoosh, 2011منظور از افت تحصیلی ،کاهش عملکرد تحصیلی درسی فراگیرنده
از سطح رضايتبخش به سطح نامطلوب است.
با توجه به اهمیت مسأله عملکرد تحصیلی دانشآموزان بر پیشرفت فردی و اجتماعی افراد و
جامعه ،بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی ضروری به نظر میرسد .لذا اين مطالعه با هدف
بررسی نقش باورها و حالت فراشناختی در حافظه کاری دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر
بیرجند انجام شده است.
روششناسی پژوهش
اين پژوهش از نظر روش گردآوری دادهها جزء پژوهشهای توصیفی و از نوع همبستگی میباشد و
بر اساس ماهیت ،جزء پژوهشهای بنیادی محسوب میشود .جامعة اين پژوهش کلیه دانشآموزان
متوسطه دوره دوم شهر بیرجند در سال تحصیلی  59-59میباشد .با توجه به اينکه حجم کل
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جامعه مورد نظر  2222نفر می باشد با استفاده از فرمول کوکران تعداد  322نفر دانشآموز دختر و
پسر انتخاب شدند .از شیوه نمونهگیری طبقه ای نسبتی بر حسب جنسیت استفاده شده است.
برای گرداوری اطالعات از پرسشنامه به شرح زير استفاده شد:
الف :حالتهای فرا شناخت :اين پرسشنامه توسطهارلولد اونیل و جمال عابدی ( O’neil & Abedi,
 )1996ساخته شده است .برای تدوين اين پرسشنامه ،سه اصل (اختصار ،اعتبار و توانايی) مورد توجه
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 آزمايی
مناسب نخواهد بود ( .)O’neil & Abedi, 1996برای تعیین مؤلفههای حالت فراشناختی ،روش
تحلیل عاملی مورد استفاده قرار گرفته و ضرايب اعتبار  %82تا  %73گزارش شده است .در
پژوهش حاضر نیز اعتبار به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضرايب بهدست آمده برای
مؤلفههايی آگاهی فرا شناختی  ،%85راهبرد شناختی  ،%73برنامهريزی  ،%71خود بازبینی ،%72
و مقیاس کل  %59بوده است.
برای بررسی روايی سازه ،رابطه اندازههای حالت فرا شناختی با پیشرفت تحصیلی مالک قرار
گرفته و همبستگی اين دو متغیر ،نشان می دهد که پرسشنامه از روايی کافی برخوردار است
( .)O’neil & Abedi, 1996مجموعه شواهد ارائه شده درباره اعتبار روايی سازه و مالحظات نظری و
عملی در تدوين پرسشنامه ،حاکی از اين است که اين پرسشنامه ابزار مفید برای ارزيابی حالت فرا
شناختی است .همچنین در پژوهش ساالری فر و پاکدامن ( ،)Salarifar & Pakdaman, 2009اعتبار
به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضرايب بهدست آمده برای مؤلفههای آگاهی فراشناختی
 ،%85راهبرد شناختی  ،%73برنامهريزی  ،%71خود بازبینی  %72و مقیاس کلی فراشناخت %59
بوده است .در پژوهش حاضر ،اعتبار به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضرايب بهدست آمده
برای مؤلفههای آگاهی فراشناختی  ،%72راهبردهای شناختی  ،%85برنامهريزی  ،%79خود بازبینی
 %71و مقیاس کلی فرا شناخت  %78بوده است .آگاهی فراشناختی سؤالهای ،19 ،11 ،7 ،9 ،3
 22راهبرد فراشناختی سؤالهای  19 ،13 ،12 ،1 ،9خودبازبینی سؤالهای  17 ،11 ،8 ،2 ،1و
برنامهريزی سؤالهای 15 ،18 ،12 ،5را شامل میشود.
ب :باورهای فراشناخت ( :)MCQ-30اين پرسشنامه که توسط ولز و کاترايتهاتون (

& Wells

 )Cartwright- Hatton, 2004ساخته شده است 32 ،گويه دارد که دارای پنج مؤلفه باورهای مثبت
در مورد نگرانی ،اعتماد شناختی  ،خود آگاهی شناختی ،باورهايی منفی در مورد کنترل ناپذيری
افکار و باورهايی در مورد نیاز به افکار کنترل است .ضريب آلفای کرونباخ و ضريب پايايی باز آزمايی
آن به ترتیب  %53و  %87گزارش شده است .ضريب آلفای کرونباخ کل مقیاس برای نمونه ايرانی
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 %51و برای خرده مقیاسهای کنترلناپذيری ،باورهای مثبت ،وقوف شناختی ،اطمینان شناختی و
نیاز به کنترل افکار بهترتیب در نمونه ايرانی  ،%72 ،%71 ،%71 ،%78و  %81گزارش شده است.
گويههای  17 ،19 ،19 ،11 ،5 ،8 ،1 ،9 ،1کنترلناپذيری و خطرپذيری ،گويههای ،23 ،22 ،12 ،8
 25 ،28باورهای مثبت درباره نگرانی ،گويههای  ،27 ،29 ،11 ،13 ،12 ،9 ،3خودهشیاری شناختی،
گويههای  32 ،21 ،22 ،7 ،2کفايت شناختی و گويههای  ،29 ،21 ،15 ،18نیاز به کنترل افکار را
اندازه میگیرند .گويه شماره  8در هر دو زيرمقیاس باورهای مثبت و باورهای منفی درباره نگرانی،
محاسبه میشود.
ج :حافظه کاری :پرسشنامه حافظه کاری دن ( )Dehn, 2008بهعنوان يک مقیاس عینی برای ارزيابی
حافظه کاری معرفی شده است که دارای  92گويه می باشد .اين آزمون دارای  9خردهمقیاس است.
شیوه نمرهگذاری اين پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت  9درجه ای می باشد و حداقل نمره فرد 92
و حداکثر نمره  292خواهد شد .اين  9خردهمقیاس شامل حافظه کاری کلی (گويههای )1-11؛
واجشناسی حافظه کوتاهمدت (گويههای )18-29؛ حافظه کاری ادراک بصری از روابط فضايی اشیاء
(گويههای )21-27؛ حافظه کاری کالمی (گويههای )25-92؛ و حافظه کاری اجرايی (گويههای -92
 )93می باشد .اين آزمون برای اولین بار توسط محقق مورد استفاده قرار گرفته است و در يک
تحقیق پايلوت که بر روی  92نفر از دانشآموزان صورت گرفت ضريب پايايی کلی آزمون  2/59و
ضريب پايايی خردهمقیاسها بهترتیب  2/72 ،2/11 ،2/79 ،2/79و  2/82بهدست آمد .جهت کسب
اعتبار صوری يا محتوايی آن به نظرات استادان و صاحبنظران مراجعه شد.
از روش پیمايشی 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 مدير محترم
مدرسه پرسشنامهها در اختیار دانشآموزان ،جهت تکمیل آنها قرار گرفت .در هر مدرسه پرسشنامه
بین دانشآموزان توزيع شد و پس از دادن توضیحات الزم از آنها خواسته شد که پرسشنامهها را
بدون نام پر نمايند و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات آنها محرمانه میماند .هر آزمودنی 19
الی  22دقیقه برای پاسخگويی به پرسشنامه وقت صرف کرد .توزيع و جمعآوری پرسشنامه به مدت
يک ماه صورت گرفت .در نهايت از  322پرسشنامه توزيع شده ،تعداد  299پرسشنامه قابل استفاده
بود و نرخ بازگشت پرسشنامهها  71/33میباشد.
یافتههای پژوهش
دانشآموزان پسر با فراوانی  91/1درصد و دانشآموزان دختر با فراوانی  93/9درصد بیشترين حجم
نمونه را به خود اختصاص دادهاند .دانشآموزان رشته رياضی با فراوانی  23/7درصد و دانشآموزان
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رشته تجربی با فراوانی  11/9درصد و دانشآموزان رشته انسانی  12/8درصد حجم نمونه را به خود
اختصاص دادهاند 128 .نفر از دانشآموزان ( 92درصد) به درخواست مدير مدرسه از نوشتن رشته
تحصیلی خود ،خودداری کردند .حالتهای فراشناخت دانشآموزان دارای میانگین 2/53و انحراف
معیار  ،2/35باورهای فراشناخت دارای میانگین  2/92و انحراف معیار  2/92و حافظه کاری
دانشآموزان دارای میانگین  2/95و انحراف معیار  2/12میباشد.
سؤال اول :حالتهای فراشناخت دانشآموزان در چه وضعیتی قرار دارد؟
جدول ( :)1آزمون  tتک نمونهای حالتهای فراشناخت دانشآموزان (میانگین نظری = )2/5
متغیر

میانگین

انحراف
معیار

t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت
میانگین

حدود
اطمینان2/59
پايین

باال

2/53

2/35

18/29

293

2/221

2/93

2/37

2/97

2/51

2/93

12/29

293

2/221

2/91

2/39

2/97

2/52

2/91

13/93

293

2/221

2/92

2/39

2/91

خودبازبینی

2/58

2/92

13/58

293

2/221

2/98

2/39

2/93

برنامهريزی

2/53

2/93

12/11

293

2/221

2/93

2/31

2/92

حالتهای
فراشناخت
آگاهی
فراشناخت
راهبرد
فراشناخت

چنانچه در جداول  1مشاهده میشود متغیر حالتهای فراشناخت دانشآموزان با میانگین 2/53
و مقدار  )18/29( tدر سطح کمتر از  2/21معنی دار شد و با توجه به ارزش آزمون (مقدار )t=2.5
میانگین حالتهای فراشناخت دانشآموزان باالتر از حد متوسط قرار داشتند .تمامی مؤلفههای
حالتهای فراشناخت در سطح کمتر از  2/21معنادار بودند و با توجه به ارزش آزمون میانگین آنها
باالتر از حد متوسط قرار دارد.
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سؤال دوم :باورهای فراشناخت دانشآموزان در چه وضعیتی قرار دارد؟
جدول ( :)2آزمون  tتک نمونهای باورهای فراشناخت دانشآموزان (میانگین نظری = )2/5
متغیر
باورهای
فراشناخت
کنترل ناپذيری
و خطرپذيری
کفايت شناختی
باورهای مثبت
در مورد نگرانی
خودهشیاری
شناختی
باورهای
فراشناخت

میانگین

انحراف
معیار

T

درجه
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت
میانگین

حدود اطمینان
2/59
پايین

باال

2/92

2/92

-3/223

293

2/223

-2/28

-2/12

-2/22

2/92

2/17

-2/18

293

2/231

-2/25

-2/17

-2/22

2/29

2/13

-12/59

293

2/221

-2/99

-2/92

-2/31

2/39

2/95

-9/19

293

2/221

-2/19

-2/23

-2/27

2/82

2/98

1/13

293

2/221

2/22

2/19

2/25

2/92

2/92

9/32

293

2/221

2/21

2/13

2/25

چنانچه در جداول  2مشاهده میشود متغیر باورهای فراشناخت دانشآموزان با میانگین 2/92
و مقدار  )-3/223( tدر سطح کمتر از  2/21معنادار است و با توجه به ارزش آزمون (مقدار )t=2.5
میانگین باورهایهای فراشناخت دانشآموزان پايین تر از حد متوسط قرار دارد .متغیر
"کنترلناپذيری و خطرپذيری" با میانگین  2/92و مقدار  )-2/18( tو متغیر کفايت شناختی با
میانگین  2/29و مقدار  )-12/59( tو متغیر باورهای مثبت در مورد نگرانی با میانگین  2/39و
مقدار  )-9/19( tدر سطح کمتر از  2/29معنادار هستند و با توجه به ارزش آزمون ،میانگین آنها
پايین تر از حد متوسط قرار دارد .متغیر "خودهشیاری شناختی" و متغیر "نیاز به کنترل افکار" با
میانگینهای  2/82و  2/81و مقادير  )1/13( tو ( )9/32در سطح کمتر از  2/21معنیدار هستند و
با توجه به ارزش آزمون میانگین آنها باالتر از حد متوسط قرار دارد.
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سؤال سوم :حافظه کاری دانشآموزان در چه وضعیتی قرار دارد؟
جدول ( :)3آزمون  tتک نمونهای حافظه کاری دانشآموزان (میانگین نظری =)3
متغیر
حافظه
کاری
حافظه
کاری کلی
واج شناسی
ادراک
بصری
حافظه
کالمی
حافظه
اجرايی

میانگین

انحراف
معیار

T

درجه
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت
میانگین

حدود اطمینان
2/59
پايین

باال

2/95

2/12

-12/12

293

2/221

-2/92

-2/97

-2/33

2/82

2/13

-1/19

293

2/221

-2/28

-2/39

-2/15

2/91

2/89

-12/19

293

2/221

-2/97

-2/18

-2/97

2/92

2/75

-7/89

291

2/221

-2/95

-2/12

-2/38

2/99

2/82

-5/72

293

2/221

-2/99

-2/99

-2/31

2/15

2/17

-1/77

238

2/221

-2/32

-2/35

-2/21

چنانچه در جداول  5-9و  12-9مشاهده میشود متغیر حافظه کاری دانشآموزان با میانگین
 2/95و مقدار  )-12/12( tدر سطح کمتر از  2/21معنادار است و با توجه به ارزش آزمون (مقدار
 ( t=3میانگین حافظه کاری دانشآموزان پايینتر از حد متوسط قرار دارد .تمامی مؤلفههای حافظه
کاری در سطح کمتر از  2/21معنادار هستند و با توجه به ارزش آزمون میانگین آنها پايینتر از حد
متوسط قرار دارد.
بحث و نتیجه گیری
نتايج مطالعه حاضر نشان داد که متغیر حالتهای فراشناخت و میانگین تمامی مؤلفههای حالتهای
فراشناخت (آگاهی فراشناخت ،راهبرد فراشناخت ،خودبازبینی و برنامهريزی) در سطح کمتر از 2/21
معنی دار هستند و با توجه به ارزش آزمون میانگین آنها باالتر از حد متوسط قرار دارد .آگاهی
فراشناختی ،احساس و تجربهها ی ما را در بر می گیرد و تجربه فراشناختی يا فرآيندهای کنترل و
تنظیم ،يکی ديگر از فرآيندهای فراشناختی است که فرايندهای تفکر فرد را در موقعیتهای
يادگیری هدايت میکند .بنابراين ،فراشناخت منجر به شکلگیری بهتر حافظه کاری میشود .اين
يافته با نتايج پژوهش آرتینو ( )Artino, 2008و داک ورث و همکاران (،)Duckworth et al., 2011
همسو و همخوان بود .عابدی ( )Abedi, 2010نیز در نمونه ای از دانشآموزان پسر دبستانی نشان
داده که مداخالت عصب روان شناختی نظیر آموزش حافظه کاری و فراشناخت به نحو مؤثری به
افزايش عملکرد تحصیلی رياضی اين دانشآموزان منجر می شود .تقويت حافظه کاری بر افزايش

فصلنامه تدریس پژ وهی

سال چهارم ،شمارة سوم ،زمستان 53 5931

توانايی حافظه کاری دانشآموزان تأثیر داشته است .آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث
هدايت تفکر فرد در موقعیتهای يادگیری و حل مسأله می شود و عملکرد بهتر حافظه را بهدنبال
دارد .همچنین راهبردهای فراشناختی باعث میشود فرد با توجه به ماهیت تکالیف ،نظارت
کاملتری بر عملکرد خود داشته باشد ( .)Farokhi, 2010اين راهبردها به دلیل تسهیل تجربههای
موفقیتآمیز و ايجاد فرصت الزم برای تمرين ،باعث رشد خالقیت ،عملکرد تحصیلی و تجربه
يادگیری موفقیتآمیز میشود .راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث میشوند فراگیران در درک
قوتها و ضعفها ،انتخاب اهداف واقع بینانه ،طرحريزی برای اهداف و ارزشیابی کارها بهتر عمل
کنند ،بنابراين آنها کنترل بیشتری بر اعمال خود خواهند داشت .از طرفی کاربست اين راهبردها به
بهترين شیوه از تداخل شناختی دل مشغولیهای ذهنی منفی ناشی از نقص در حافظه کوتاه مدت و
ديگر عوامل حواس پرتی نیز جلوگیری به عمل میآورد .بنابراين آموزش اين راهبردها و فراگیری
آنها توسط فراگیران باعث میشود ،آنها با آمادگی و اعتماد به نفس بیش تری در جلسات امتحان
حاضر شوند و در نتیجه پیشرفت بهتری در عملکرد تحصیلی داشته باشند و در نتیجه رشد مثبت در
انگیزه پیشرفت خود را تجربه کنند.
نتايج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین متغیر باورهای فراشناخت دانشآموزان پايین تر از حد
متوسط قرار دارد .میانگین متغیر "کنترل ناپذيری و خطر پذيری" و متغیر کفايت شناختی و متغیر
باورهای مثبت در مورد نگرانی پايین تر از حد متوسط قرار داشت  .میانگینمتغیر "خودهشیاری
شناختی" و متغیر "نیاز به کنترل افکار باالتر از حد متوسط قرار داشت .فراشناخت با سن ارتباط
دارد و با افزايش سن  ،باورهای فراشناختی متحول می شود .عامل ديگر که با فراشناخت رابطه دارد،
آموزش و يادگیری است .شخص با آموزش بیشتر و يادگیری بهتر ،باورهای فراشناختی مناسب تری
دارند .آگاهی فراشناختی ،احساسات و تجارب ما را در بر می گیرد و تجربه فراشناختی يا
فرآيندهای کنترل و تنظیم ،يکی ديگر از فرآيندهای فراشناختی است که تفکر فرد را در موقعیت-
های يادگیری و حل مسأله  ،هدايت میکند و عملکرد بهتر حافظه را بهدنبال دارد .بنابراين آگاهی
فراشناختی به شخص کمک میکند تا از عملکرد تحصیلی باالتری برخوردار گردد .بین پیشرفت
تحصیلی و برخی از مؤلفههای فراشناخت رابطه معناداری وجود دارد .بین پیشرفت تحصیلی دانش-
آموزان و مؤلفهها ی اعتماد شناختی ،خودآگاهی شناختی ،و باورهايی در مورد نیاز به افکار کنترل
رابطه وجود دارد .بر اساس نتايج به دست آمده مشخص شد که ارتباط مثبت و معناداری بین
مؤلفههای حالت فراشناختی و حافظه کاری وجود دارد.
همچنین نتايج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین متغیر حافظهکاری دانشآموزان پايینتر از
حد متوسط قرار دارد و تمامی مؤلفههای حافظه کاری پايین تر از حد متوسط قرار داشتند.
تحقیقات سوانسون و آلووی نیز نشان میدهد که حافظه کاری پیشبینیکننده خوبی برای پیشرفت
تحصیلی است .يافتههای اسدزاده ( )Asadzadeh, 2009بین ظرفیت حافظهکاری دانشآموزان و
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عملکرد تحصیلی آنان در معدل کل دروس رابطه مثبت و معنادار نشان داد ،به اين معنا که عملکرد
تحصیلی دانشآموزانی که ظرفیت حافظهکاری باالتری داشتند بهتر بود و متقابالً دانشآموزانی که
عملکرد تحصیلی بهتری داشتند ،از ظرفیت حافظهکاری بیشتری برخوردار بودند .رايدينگ ،اسد
زاده ،گرملی و بانر ( )Riding, Asadzadeh Dahraei, Grimley & Banner, 2001نیز طی تحقیقی
به اين نتیجه رسیدند که دانشآموزان با ظرفیت حافظه کاری زياد در دروسی مانند رياضی  ،علوم و
فارسی ،عملکرد بهتری دارند .کاريتی  ،کرونولدی  ،دی بنی و رومانو ( Carretti, Cornoldi, De
 ، )Beni & Romano, 2005روده و تامسون ( )Rohde & Thompson, 2007در بررسیهای خود
نشان دادند که آزمودنی هايی با ظرفیت حافظه کاری زياد در مقايسه با آزمودنیهايی دارای ظرفیت
حافظه کاری کم ،در درک مطلب و ياد آوری اطالعات کمتر اشتباه میکنند و پیشرفت تحصیلی
بهتری دارند .به عقیده روده و تامسون ( ،)Rohde & Thompson, 2007در ادبیات تحقیقات
شناختی غالباً سه ساختار شناختی بسیار مهم وجود دارد که توانايیهای شناختی اختصاصی نامیده
می شوند .اين ويژگیها ،که میتوانند بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر گذاشته و آن را پیش-
بینی کنند ،عبارتاند از حافظه کاری ،سرعت پردازش و توانايیهای فضايی .نتايج تحقیقات آنها
نشان داد که از بین اين سه مؤلفه ،حافظه کاری بیشترين اثر را بر پیشرفت تحصیلی دارد و بهتر آن
را پیشبینی میکند ،با اين حال ،توانايیهای شناختی عمومی نمیتوانند کامالً يکديگر را پیشبینی
کنند و نیز قادر به پیشبینی بیش از  92درصد واريانس پیشرفت تحصیلی نیستند .نقايص و
نارسايیهای حافظه کاری ،که در بسیاری از موارد به عملکرد تحصیلی نامناسب میانجامد ،مربوط به
مشکالت خواندن يادگیری و عدمتمرکز است .به عبارت ديگر ،نارسايیهای عملکرد حافظه کاری ،که
غالباً بر اثر عدم تمرکز ايجاد میشود ،برتوانايی خواندن ،درک مطلب ،يادآوری و پردازش فرد تأثیر
منفی میگذارد و باعث عملکرد تحصیلی پايین فرد میشود .دانشآموزان دارای عملکرد تحصیلی
پايین ،اشتباههای زيادی در تکلیف حافظه و خواندن داشتند و نمره ی کمتری نیز گرفتند.
پیشنهاد می شود با بهرهگیری از مبانی نظری و سوابق پژوهشی مرتبط با موضوع اين پژوهش،
پیشنهاد می شود که معلمان مدارس در فرآيند آموزش و تدريس خود ،بیش از پیش به ظرفیت
حافظهکاری دانشآموزان توجه داشته باشند .مديران و معلمان با همکاری متخصصان ،محیطهای
آموزشی غنی همراه با بازیهای آموزشی طراحی نمايند تا دانشآموزان به منظور تقويت و بهبود
پیش نیازهای يادگیری همچون کارکردهای اجرايی ،توجه ،پردازش بینايی –فضايی و زبان و حافظه
حداکثر استفاده را ببرنند .همچنین پیشنهاد میگردد با توجه به اثربخش بودن روشهای آموزش
فراشناخت و حافظه کاری ،کارکردهای اجرايی در دوره ضمن خدمت به معلمان آموزش داده شود
تا در خالل تدريس خود از آنها استفاده نمايند.
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