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 چکیده 
نقش باورها و حالت  یبررس یقتحق ينهدف از انجام ا: هدف

آموزان دوره متوسطه دوم شهر  دانش یدر حافظه کار یراشناختف

  است. یرجندب

ها جزء  اين پژوهش از نظر روش گردآوری داده: روش

باشد و براساس  می های توصیفی و از نوع همبستگی پژوهش

 ينا یجامعهشود.  های بنیادی محسوب می ماهیت، جزء پژوهش

در  یرجندم شهر بآموزان متوسطه دوره دو دانش یهپژوهش کل

که حجم کل  با توجه به اين .باشدیم 59-59 یلیسال تحص

 نباشد با استفاده از فرمول کوکرا ینفر م 2222جامعه مورد نظر 

 یوهاز ش .ندنفر دانش آموز دختر و پسر انتخاب شد 322تعداد 

ه استفاده شد یتبر حسب جنس ینسبت یطبقه ا یرینمونه گ

های  حالتهای  ها شامل پرسشنامه ابزار گردآوری داده. است

(؛ 59/2)پايايی  (1551) یو جمال عابد یلاونفراشناخت 

)پايايی ( 2229) يتولز و کاتراپرسشنامه باورهای فراشناخت 

  ( می شد.59/2)پايايی،  (2227دن ) یحافظه کارو ( 78/2

-میانگین تمامی مؤلفههای فراشناخت و  متغیر حالت ها: یافته

آگاهی فراشناخت، راهبرد فراشناخت، فراشناخت ) هایهای حالت

باالتر از حد متوسط قرار دارند.  ريزی( خودبازبینی و برنامه

پايین تر از حد آموزان  میانگین متغیر باورهای فراشناخت دانش

کنترل ناپذيری و خطر "متوسط قرار دارد. میانگین متغیر 

ثبت در مورد و متغیر کفايت شناختی و متغیر باورهای م "پذيری

متغیر نگرانی پايین تر از حد متوسط قرار دارند. میانگین

باالتر از  نیاز به کنترل افکار"و متغیر  "خودهشیاری شناختی"

آموزان  دانش حد متوسط قرار داشت.  و میانگین حافظه کاری

 پايین تر از حد متوسط قرار دارد.

 

فراشناخت،  های های فراشناخت، حالت باورهای: ها کلید واژه 

 حافظه کاری

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 & Cartweight-

Hatton’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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 و بیان مسأله مقدمه

ثیر فراوان أن ابعاد زندگی اشخاص است که بر ساير ابعاد زندگی تزندگی تحصیلی، يکی از مهم تري

د و نظام آموزشی هر کشور، ارو مشکالت اساسی زندگی تحصیلی اف دارد. در اين بین يکی از مسايل

آموزان آن کشور است. اين پديده صیلی دانشعملکرد تحمسئله افت تحصیلی و پايین بودن سطح 

 نهايی قصد .دکنمیتصادی، سالمت روانی فراگیرندگان را مخدوش های هنگفت اقبر زيان عالوه

 و منظم یها برنامه از پیروی با که است مساعدی شرايط نمودن فراهم های آموزشیدستگاه تمامی

شود.  ها کوشش رسیدن ثمر به باعث تواندمی عوامل تمامی به توجه و پذيرد انجام موثر امر يادگیری

 تعلیم امر در دخیل و افراد مسئول به را بازخورد الزم بتواند نتايج، ارائه با بايد یابرنامه هر لحاظ بدين

توان کارآمد و سودمند  نمايد. بنابراين نظام آموزشی را وقتی می ارائه نوجوانان و کودکان تربیت و

 .های آموزشی درست بهترين سطح عملکرد را داشته باشدها و شیوهدانست که با اجرای برنامه

و  ها حالتدر اين زمینه گذارد.   آموزان تأثیر میعوامل متعددی بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش

 آموزان است. از عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشباورهای فراشناخت و حافظه کاری 

 ذارد،گیم یرثأت یو اجتماع یفرد یاست که بر تمام رفتارها ایو گسترده یچیدهحافظه مفهوم پ    

 یاست که برا ی. حافظه مفهومیستگرفتن از آن متصور ن یربدون تأث یرفتار یچکه ه یطور به

کردن،  دهیکردن، سازمان یلاطالعات، فکر کردن، استدالل کردن، تحل یگذارکردن و کد یرهذخ

ظر است. بر طبق ن یضرور یو فرا شناخت یشناخت هاییتفعال يرکردن و سا يابیکردن، باز یابيارز

)در حال(، باز  یو رمزگردان یرهذخ يیو شامل توانا یذهن يندی( حافظه فراMyers, 2008) يرما

باشد. بعد از آن که اطالعات  یم ها ( موضوعينده( و پردازش )در حال و آيندهآ )در يادآوریو  یخوان

حافظه، سه خزانه  یها خزانه ينتر مهم یانکرد. در م یرهو ذخ یآنها را نگهدار يدبا يدگرد زگردانیرم

 Sensory) یشوند: حافظه حس یمختلف مطرح م یوجود دارند که براساس سه چارچوب زمان یاصل

memory)حافظه فعال ، (Working or short term memory) و حافظه بلند مدت (Long term 

memory). 

به  کمک یاست که در آن اطالعات برا یدستگاه کارکرد ذهن ینوع "یحافظه کار"    

 یردگ یقرار م یمورد دستکار یو کالم ینوشتار یانله و درک بأحل مس یری،گ یمتصم

(Biyabangard, 2005در واقع حافظه کار .)اندوزش و  ی،بند است که طبقه ینظام ذهن يک ی

استدالل و  یدن،فهم یرنظ یشناخت یچیدهپ یفتکال ازرشته  يک یاطالعات برا یپردازش موقت

 (.Baddeley, 1986; cited in Ghorbanali Zadeh, 2006ه دارد )را بر عهد يادگیری

 یاست که به نگهدار يادگیریتفکر و  یبنا يرمهم و ز یشناخت يندهایاز فرا يکی ی،کار حافظه    

 و آدامز يلیسو ی،شود. در مطالعه گترکول، آلوو یآنها مربوط م یاطالعات در ذهن و کار رو
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(Gathercole, Alloeay, Willis & Adams, 2006مشخص شد که ب )هایيیفعال و تواناحافظه  ین 

 ارتباط وجود دارد. ياضیخواندن و ر

وارد  یبه مطالب است. برا يادگیرندگانتوجه  یو چگونگ یزانم يادگیری،عوامل مؤثر در  يگراز د     

مدت ه بلندوجه کرد تا به حافظبه اطالعات ت يدبه حافظه فعال با یشدن اطالعات از حافظه حس

آموخته شده و در مواقع  یبه خوب یداشتن توجه، مواد درس گه(. با نGordon, 1998) يابدانتقال 

 يفتعر یفتکل يکتوجه را حفظ پردازش کنترل شده در انجام  ی. نگهدارشوندیآورده م يادلزوم به 

به پردازش اطالعات . حافظه فعال هم به اندوزش و هم (Gold Stein & Gold Stein, 1998)اند  کرده

 .(Hutton & Towse, 2001)طور همزمان اشاره دارد  به

از او  يدبا کندیم یریگ فرد را اندازه يککه حافظه فعال  یآزمون يا یفهر تکل يگر،عبارت د به    

دوره  يک یاز اطالعات برا چیزیمقدار نا ینگهدار يکیطور همزمان دو کار انجام دهد؛  بخواهد به

از آن است که  یمتعدد حاک ی. شواهد پژوهشیذهن یاتعمل يکانجام  يگریتاه از زمان و دکو یاربس

 ,Gathercole)دارد  یشناخت یچیدهپ يادگیریدر  ایکننده یینعمده و تع یارحافظه فعال نقش بس

Pickering, Ambridge & Wearing, 2004)گانه، حافظهحافظه سه يهاز نظر يرفتنپذ یربا تأث ی. بدل 

 يدگاهکرد. او د یشنهادپ یتر تر و جامع یقدق يفآن تعر یو برا یدنام کاری حافظه را مدت وتاهک

مدت قائل شدند  حافظه کوتاه یمهار کننده برا يینظام اجرا يکرا که نقش  یفرينو ش ینسوناتک

ه در کنند و عمل یعنوان حافظه کار مدت را به پردازش حافظه کوتاه یتکرد و اهم يشمطالعه و آزما

 نشان داد. یاستدالل و درک معان يادگیری، یرنظ یشناخت یفتکال

اطالعات فرا خوانده شده را از حافظه دراز  يدموقت اطالعات جد یعالوه بر نگهدار ی،کار حافظه    

فرد با  يماست که در آن محفوظات قد يیجا یحافظه کار دارد. یدر خود نگه م یزمدت را ن

است که در آن عمل فکر کردن  يیجا ی،حافظه کاريگرد یان. به بیزدآم یماو در هم  يداطالعات جد

است که بنا به تعامل گسترده آن با مسائل  یشناخت یها يیاز جمله توانا "حافظه". یردگ یم رتصو

 یلدل به یحافظه کار یانم ينمورد توجه بوده است. در ا یراخ یانسال یط یتی،و اهداف ترب یآموزش

و  یقدر کانون تحق یشتردارد ب یلیو عملکرد تحص یشناخت یها يیتوانا يربر سا که يادیز یرثأت

 یاز آن است که حافظه کار یحاک( Swanson, 1994)سوانسون  یقاتتحق يجپژوهش بوده است. نتا

خصوص خواندن دارد.  به یلیتحص یها بر مهارت یشتریب یرمدت تأث با حافظه کوتاه يسهدر مقا

ره موقت یو ذخ يیفضا-يداریبخش د يی،مدار آوا ی،مرکز یبخش مجر از چهار یحافظه کار

 يندهاکنترل توجه است که در اکثر فرا یبرا یستمیس یمرکز یشده است. مجر یلتشک يدادیرو

 یاطالعات از حافظه بلندمدت، بازدار يابیراهبردها، باز یمثل زمان انتخاب و اجرا باشد،یم یردرگ

و اختصاص منابع  یو پردازش همزمان اطالعات، هماهنگ ذخیره روندادها،د کنترل مربوط،اطالعات نا

و مرور  یرهذخ يیمدار آوا يقاز طر یداری. اطالعات شنیحافظه کار یستمس هایبخش يگربه د
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و مرور  یرهذخ يیفضا-يداریبخش د يقاز طر يیو فضا يداریکه اطالعات د یشوند در حال یم

 کهاست  ایمدل اضافه شده است و مؤلفه ينبه ا 2222سال  در يدادیموقت رو یرهشوند. ذخ یم

و حافظه بلندمدت تحت  یحافظه کار یها مؤلفه یانکه م شودیآزمون نشده است و فرض م يادز

 شود. یاطالعات پردازش شده م يکپارچگیکند و باعث  یم يجادارتباط ا یمرکز یکنترل مجر

( Baddeley & Hitch)و هچ  یبدل 1589ر در سال با ینحافظه فعال را نخست یو الگو مفهوم    

و  بدلی نظر به. گرفتند نظر در مدتحافظه کوتاه یبرا يگزينیمطرح کردند. آنان حافظه فعال را جا

از حافظه انسان که در آن حافظه  یفرينو ش ینسوناتک یالگو( Baddeley & Hitch, 1974) یچه

 همراه بود. يیها يیبا مسائل و نارسا شد یم یواحد تلق یاسامانه یانمدت م کوتاه

 یو تشابه وجود دارد، ول یمدت و حافظه فعال، همپوش حافظه کوتاه یانبه اعتقاد آنان، اگر چه م    

اشاره دارد  یاطالعات یتفاوت دارند. حافظه کوتاه مدت به اندوزش موقت يکديگربا  یدو از جهات ينا

که حافظه فعال  یدر صورت یستدرازمدت ما وابسته نبه ساختار دانش دائم و  اطالعات ينکه ا

دهد. حافظه  یاطالعات را همزمان انجام م یاست که اندوزش و پردازش موقت یچند بخش یا سامانه

شود  یم یمؤلفه رابط حافظه است که درآن اطالعات تازه موقتاً نگهدار يافعال، کارگاه نظام حافظه 

 يشگرصفحه نما ياکار  یشود. حافظه فعال همانند فضا یم یباطالعات خافظه دراز مدت ترک باو 

که ما هم اکنون درباره  یزیچ يعنیحافظه فعال اطالعات فعال شده است  یاست. محتوا يانهرا يک

دانند  یم یاریروانشناسان حافظه فعال را مترادف با هش یبرخ یلدل ينبه ا یم،کن یآن فکر م

(Woolfolk, 2001)جنبه حافظه کوتاه  ينتر دارد که مهم یدموضوع تاک ينل بر ا. اصطالح حافظه فعا

اطالعات  یاست که ذهن رو يیبلکه فعال بودن آن است. حافظه فعال همان جا یستمدت دوام آن ن

 طمرتب يگردهد و به اطالعات د یدور انداختن سازمان م يا یساز یرهذخ یآنها را برا کند،یکار م

 . (Slavine, 2006) سازدیم

و  ها مهارت ها يهو رو یتجارب شخص اطالعات، یخوانو باز یساز یرهذخ ینگهدار يیتوانا حافظه    

از برکت حافظه است. افکار  یمهر که هست يا يمهر چه دار يباها تقر رسد ما انسان یبه نظر م ها عادت

 شمهرچما از آن س یها و حرکت يشهادراکات اند ینو تصورات ما حاصل کار حافظه است و همچن

دهنده  یوندپ یرویسازد. اگر ن یم يکپارچهما را در کل،  یشمار هست یب یها يده. حافظه پدیردگ یم

 یحافظه است که به ما نوع ينشد. ا یم يهمان تجز یما به تعداد لحظات زندگ یاریحافظه نبود، هش

 یدر معنا یتدارد. وق یبه آن بستگ یزن يشتنکه درک ما از خو یبخشد، احساس یاحساس تداوم م

 آن است. یرسد حافظه، هسته اصل یبه نظر م یمکن یانسان بودن دقت م

شوند،  یکه در آن اطالعات پردازش م يیها راه يا یذهن یدرون يندهایشناخت، به فرا اصطالح    

و  یمده یم یصآنها را تشخ یم،ده یآنها اطالعات را مورد توجه قرار م یلهکه ما به وس يیها راه يعنی

از حافظه  اآنها ر یمداشته باش یازو هر وقت که ن يم،ساز یم یرهودر حافظه ذخ يمآور یرمز در م به
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. شناخت (Bilere & Showman, 1993)شود  یگفته م دهیم،یو مورد استفاده قرار م خوانیمیفرا م

و  گیریيادتفکر و  های يانبه جر یدر زبان روانشناس یدانستن است ول یدر زبان روزمره به معنا

و  ی. در(Gage & Berliner, 1994)اطالعات است  یریکارگ و به یساز یرهچگونه سازمان دادن،ذخ

آن  يقدانند که از طر یم يیها را شامل راه یشناخت یراهبردها( Dari & Murphy, 1986) یمورف

نقش مهم و  یزکنند. فرا شناخت نیآورند و تفکر میم يادبه  کنند،یم يريتخود را مد يادگیریافراد 

 رفتار دارد. ییرو تغ یله، کنترل خود، خود آموزأدر حل مس یبارز

اثرگذار است فرا  یلیو عملکرد تحص يادگیری يندمطرح که بر فرا یشناخت یها جمله سازه از    

. فرا (Sanchez-Alonso & Vovides, 2006; Cubukcu, 2009; Baker, 2010)باشد یشناخت م

اشاره دارد که در کنترل، اصالح و  يندهايیو فرا يعدانش، وقا ی،روانشناخت یشناخت به ساختارها

 يیها يندفرا يقشناخت از طر. فرا(Wells & Cartwright-Hatton, 2004)مشارکت دارد  کرتف یرتفس

گذار بوده، در تعامل با انسان اثر یبر پردازش شناخت یحو تصح ريزی برنامههمچون کنترل، نظارت، 

 نقش دارد یروان یها ینسبت به آشفتگ يریپذ یبآس يا یفرد بر سالمت روان یجانیزش هپردا یوهش

(Corcoran & Segal, 2008). 

 ,O’neil & Abedi) یو عابد یلان یاز فرا شناخت است که از سو ینوع یزن یحالت فرا شناخت    

که فرا  1551ت در سال و دگرو يچنرها  يفآنها از فراشناخت از تعر يف( مطرح شده است و تعر2006

مشتق شده است  اند، کرده يفنظارت و اصالح شناخت تعر ،ريزی برنامه یبرا يیشناخت را راهبردها

(O’neil & Abedi, 2006هدا .)فرا شناخت و  ینهدر زم یو آموزش یپژوهش یها یتفعال يت

مؤثر آموزان  دانش یلیو عملکرد تحص يادگیریسطح  یدر ارتقا تواندیم ی،فراشناخت یها يیتوانا

 .(Salarifar & Pakdaman, 2009) باشد 

و  یاجتماع یهستند که در آمادگ يیاجرا یدو مؤلفه از کارکردها یشناخت و حافظه کارفرا    

 ,Semrud- clikemanباشند ) یبرخوردار م یا يژهو یتورود به مدرسه از اهم یکودکان برا یلیتحص

و  کاریدو حوزه حافظه  یمتنوع و متفاوت هستند، ول یاربس یياجرا یکارکردها یها (. مؤلفه2005

 یناطالعات در ذهن ح ینگهدار يیتوانا ی؛حافظه کار شوند: یم يفصورت تعر ينحافظه فعال به ا

را در  یشناخت یها پردازش يابینظارت بر عملکرد و ارز يیو حافظه فعال؛ توانا یچیدهپ یفانجام تکال

کرد  ح( مطرFlavell, 1979بار فالول ) ین. اصطالح فرا شناخت را اول(Alizadeh, 2006) یردگیبر م

 ريزی برنامهحال فرا شناخت شامل  ينآن شناخت درباره شناخت است. با ا یمعنا ينو ساده تر

(. به Gartland & Strosnider, 2007است ) یشناخت یها یتو فعال يندهانظارت و اصالح فرا يت،،هدا

بر آموزان  دانشو مهارت  یشناخت بر آگاه(، فراCross & Paris, 1998) يسکراس و پار یدهعق

 & Bratenگردد. پژوهش براتن و اوالوسون ) یآنها اطالق م يادگیریو  یفکر یها یتفعال

Olaussen, 1988که  یآموزان از دانش یشتردارند، ب يیدرک باال يیکه توانا یآموزان ( نشان داده دانش
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دهد  ینشان م یکنند. شواهد پژوهش یاستفاده م یشناختفرا یارند از راهبردهاد يیندرک پا يیتوانا

است در آموزان  دانشکه قابل آموزش به  یو فرا شناخت یشناخت هاینحوه استفاده از راهبرد

 یندهد، ب ینشان م يگرید یشواهد پژوهش ینبر خوردار است. همچن ایيژهو یتاز اهم يادگیری

؛  Hutton, U., & Towse, 2001استفاده از حافظه فعال رابطه وجود دارد ) یزانو م ياضیمحاسبات ر

Swanson, Saez, & Gerber, 2006 مطرح در  يندبه سه فرا ياضیمحاسبات ر ترينساده واقع(. در

 یکه اطالعات را به خروج يندیها و فرافرمول يافتنحل مناسب،  راه يافتنحافظه فعال، شامل 

سازند که حافظه یها خاطر نشان م. پژوهش(Alizadeh, 2006) دارند یازهد ندیم ییرتغ یکیمکان

الزم و  یامر ياضیر یریفراگ يیز دارد و در مراحل ابتدایان ها فعال کمتر به دانش و رشد مهارت

طور موقت در  به يدکه اعداد با ی( و در مدت زمانImbo & Vandierendonck, 2006است ) یضرور

( از حافظه ی)شفاه یحافظه فعال کالم ياضی،محاسبات ر یحفظ شوند، برا یا لهچند مرح يندیفرا

 ,Minear & Shah؛ Olesen, Westerberg, & Klingberg, 2004کند ) یبهتر عمل م يریفعال تصو

 ,Wilson, K., & Swansonثر است )ؤم یارمدت بس در بهبود فواصل حافظه کوتاه ين(. تمر2006

 ,.Minear, M؛ Braten & Olaussen, 1988؛ Klingberg, Forssberg, & Westerberg, 2002؛ 2001

& Shah, 2006ياتجارب  ملو هم شا یشناخت يندهایرسد فرا شناخت هم شامل فرا ی(. به نظر م 

و دانش  یشناخت يندهایفرا یرامونبه اکتساب دانش پ یاست. دانش فرا شناخت یشناخت یمتنظ

 اشاره دارد.  یکنترل شناخت ندهایيدرباره نحوه استفاده از فرا

کنترل  يانظارت  يابی،که در آن ارز یشناخت يندفرا ياشناخت عبارت است از هر نوع دانش فرا    

توان  ینظر آن را م يک. از (Flavell, 1979; Moses & Baird, 2002) وجود داشته باشد یشناخت

نقش  یشناخت یها یتمام فعالاز شناخت در نظر گرفت که در ت یجنبه عموم يکعنوان  به

 & Wells) رابطه دارد یخاص فراشناخت با اختالالت روان شناخت یها جنبه زا یدارد.برخ

Matthews, 1994; Wells, 2001). یرندهمفهوم در بر گ يناست. ا یمفهوم چند وجه يک فراشناخت 

 Moses)کند  یکنترل م يات نظار يابی،است که شناخت را ارز يیها و راهبرد يندهادانش )باورها( فرا

& Baird, 2002)خود  یاریهوش یطهو وارد ح یمده ی. فرا شناخت، آنچه را که ما مورد توجه قرار م

را  يمبریکار م افکار و احساساتمان به یمتنظ یکه ما برا يیانواع راهبردها تأثیرو  ها يابیارز یم،کن یم

دو جنبه مستقل اما مرتبط با  یدارا یتفرا شناخ يندهای(. فراWells, 2009) دهدیشکل م

  (.Kadivar, 2004) یو تجربه فرا شناخت ی: دانش فرا شناختيکديگرند

کمک خواهند کرد.  آوریيادو  يادگیریهستند که به  یریتداب شناختیو فرا یشناخت راهبردهای    

آن بر  يادگیریعهده  از يادگیرندگاناز  یبعض یهستند ول يادگیریراهبردها قابل  ينهر چند که ا

به آموزان  دانش هک يی. هر قدر دامنه راهبردهاینندآموزش بب ینهزم ينو الزم است در ا يندآ ینم
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له، خواندن، درک مطلب و به أآنها در حل مس یتگسترده باشد موفق یرندگ یکار م نحو مناسب به

   (.Farokhi, 2010) است یشتراطالعات ب یخاطر سپار

خود و  یشناخت يندهایعبارت است از دانش فرد درباره فرا یتو ترب یمناخت در تعلشفرا مفهوم    

عنوان  فرا شناخت به یفتکل يکدانش آموز در هنگام حل  یستماتیکتفکر س يیتوانا يابیارز

له أبا حل مس يکیشده و ارتباط نزد یهبه هنگام شناخت فرد توص ییرو تغ ريزی برنامه یراهبردها

آموزش و پرورش در هر نظام آزاد و  یاز اهداف اساس يکی. (Pinterich & Dygroot, 1990) ددار

که فرد بتواند به طور  یاست به گونه اآموزان  دانش یو شناخت یفکر یها يیپرورش توانا ی،مترق

در جهت  ینهاستفاده به یاش را برا یشناخت يندهایمستقل در مورد مسائل مختلف فکر کند و فرا

 ی،روانشناس یهايافتهو  یتیمختلف ترب یها يهبر حسب نظر(. Kareshki, 2002) ندک يتمطلوب هدا

 ی،تفکر منطق ی،له، تفکر انتقادأدرک مطلب، حل مس یلاز قب یشناخت يندهایو فرا اهمهارت

و  شودیمحسوب م هايادگیری يرسا يهپا یزبوده و ن يادگیری یاستنباط و استدالل اهداف اساس

. (Ennis, Lipman & Paul, 1985, cited in Marzano et al., 2001)است  یرآموختن آنها ضرو

با فراشناخت آموزان  دانشمؤثر در  یرغ يادگیری یسازد  راهبردهایمطرح م نانسیگونه که  همان

 یدارد م یشناخت يندهایدر بهبود فرا یجا که فراشناخت نقش مؤثر مرتبط است و از آن یفضع

و  یدمف یدرس ريزی برنامهفراشناخت اثر گذار است،  ينتکو یکه بر رو یاملتوان با تمرکز بر عو

فراشناخت  یدهد که حت ینشان م یقاتکرد. تحق ينآموزش و پرورش تدو هدافدر جهت ا یمؤثر

بر درک  تواندیموثر باشد. فراشناخت معلم مآموزان  دانش يادگیریتواند در  یم یزمعلمان ن

 . (Shalman, 2011)له آنها را نظم ببخشد أو حل مس يادگیری فرايندهای و کند نظارت آموزان دانش

و اختالالت  یفراشناخت و عوامل سازگار ینارتباط ب ینهدر زم یمتعدد یقاتتا کنون تحق     

 Corcoran)  یعنوان مثال: ارتباط فرا شناخت و افسردگ در انسان صورت گرفته است به یروانشناخت

& Segal, 2008; Brent, 1985 )و وسواس ، اضطراب (Irak & Tosun, 2008) اعتیاد، و (Toneatto, 

 یمتعل ينددر فرا یرو عوامل درگ یفراشناخت یها ارتباط با مؤلفه ینهمشخص شده است. در زم( 1999

جمله ارتباط فرا شناخت با قضاوت صورت گرفته است از یمطالعات چند یزن يادگیریو  یتو ترب

(Lee, 2004 ؛Petty et al., 2007سبک ،) يادگیری یها (Bostrom & Lassen, 2006)ی، ناتوان 

 (.Schnitzs Pahn, Zeintl, Jager, & Kliegel, 2011، حافظه )(Palladino et al., 2000) يادگیری

 يادر دو  یشناخت یها يند( خاطر نشان کرده اند که فراNelson & Narens, 1990و نارنز ) نلسون    

اطالعات از  ياننامند. جر یم ینیسطوح را سطح فرا و سطح ع ينکنند. ا یا هم عمل مچند سطح ب

 ینیسطح فرا از حالت سطح ع ینظارت نام دارد که موجب آگاه يا يشبه سطح فرا، پا ینیسطح ع

را از آن  ینیکنترل نام دارد. کنترل، سطح ع ینی،از سطح فرا به سطح ع عاتاطال يانشود. جر یم

 سازد.  یشود آگاه م یانجام م چه که بعدا
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در  ییراتمتمرکز بر تغ یذهن یساز یهشب يکمثال،  ی)برا يامدل پو يکفرا، مشتمل بر  سطح    

ست که ها هدف و دانش در مورد روش یرندهگدر بر یساز یهشب يناست. ا ینیزمان( از سطح ع یط

فراشناخت با اضطراب  یاورهاهدف استفاده کرد. ب ينبه ا يابیدست  یتوان برا یم ینیاز سطح ع

مثبت در مورد  یباورها ی،شناخت آگاهی خود –یسه مؤلفه فراشناخت ینامتحان ارتباط دارد همچن

 ینافکار با اضطراب امتحان  مرتبط بودند. آنها همچن يریناپذ در مورد کنترل یمنف یو باورها ینگران

 دارند.  یدارارابطه معن یلیتحص یتشناخت و اضطراب امتحان با موفقنشان دادند که فرا

در  یلیتحص یتفراشناخت و موفق یباورها ینارتباط ب یمحدود یاربس یقاتکنون در تحق تا    

 یتبر موفق یفراشناخت یرسد باورها یقرار گرفته است اما به نظر م یمورد بررسآموزان  دانش

به  یقی. تا کنون تحق(Abolghasemi et al., 2009) داشته باشد یمهم یرثأتآموزان  دانش یلیتحص

آموزان  دانش یآنها در حافظه کار یرو تأث یباورها و حالت فراشناخت غیرهایهمزمان مت یبررس

در حافظه  ینقش باورها و حالت فراشناخت یبررس یقتحق يننپرداخته است. لذا هدف از انجام ا

 است.  یرجنددوره متوسطه دوم شهر بآموزان  دانش یکار

ترين  ی مختلف يکی از مهمها ی نوجوانان در جنبهها معه توجه به ارتقاء توانايیدر هر جا    

ی آموزش و پرورش است.برای همین منظور برای رشد و پرورش ها و نظام ها ی خانوادهها دغدغه

ای انديشه  عنوان نیروی انسانی آگاه و توانمند جامعه بايد تدابیر ويژه بهآموزان  دانشاستعدادهای 

ثمر ثمر بودن سیستم آموزشی يک کشور منوط به پرورش نسلس پرتوان  و آگاه است.پرتوان شود. م

پرورش يافته در اين سیستم بتوانند نقش مؤثری در حل مشکالت آموزان  دانشاز آن جهت که 

ای و اجتماعی ايفا کنند، به طوری که توانايی سوق دادن جامعه به سمت رشد و شکوفايی را  حرفه

رو  ند؛ و آگاه از آن جهت که نوجوانان بتوانند تشخیص دهند که با چه مسايلی  روبهداشته باش

نمايند؛ همچنین بدانند در چه مرحله ای از حل  ريزی برنامهچگونه  ها هستند و برای حل آن

اهداف فوق زمانی  مشکالت قرار دارند و توانايی ارزيابی و نظارت بر کار خويش را داشته باشند.

لین آموزشی و تربیتی با استفاده از امکانات موجود و جذب ريزان ومسؤيابند که برنامهتحقق می

ها و آگاه شدن نسبت به امکانات مورد نیاز زمینه را برای پرتوان شدن نوجوانان در مقابله با استرس

واع را فراهم نمايند .همچنین تجهیز و آموزش معلمان برای استفاده از ان ها و فرصت ها موقعیت

به جهت آموزان  دانشهای آموزشی برای راهبردهای فراشناختی درامر ياددهی و برقراری دوره

 ی زندگی از جمله اين اهداف است.ها های مطالعه و مهارتيادگیری مهارت

های نوجوانان در توان مفهوم فراشناخت را به عنوان يک ابزار سودمند در جهت پرورش توانايیمی    

ی تحصیلی، بین فردی، خانوادگی و اجتماعی در نظر ها ی  خود در زمینهها ا استرسکنار آمدن ب

گرفت. هدف اصلی آموزش و پرورش يا تعلیم و تربیت اين است که در رفتار فرد، يعنی در دانش، 

. بسیاری از صاحب (Zandipour, 2003)های او تغییر مثبت ايجاد کند ها، عادات و نگرشمهارت
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ه جکوبسن براين عقیده است که هر گونه اصالح در نظام تربیتی ، مستلزم در نظر نظران از جمل

 ی آموزشی استها در برنامه ها ی فراشناختی و استفاده از آنها ی پژوهشها گرفتن يافته

(Foladchang, 2002.)  

در  و باشد می عنوان يکی از استعدادهای خدادادی، برای ثبت و ذخیره اطالعات به« حافظه»    

رفاه حافظه در عصر اطالعات، هرچند پیشرفت فناوری اطالعات، . صورت لزوم، يادآوری آنهاست

ها، از مشکالت سازد، ولی تبعات روحی و روانی حاصل از آن هرچه بیشتر انسان را به ذهن متبادر می

های  گیریها، افزايش جمعیت، در انبوه اطالعات، مسائل روزمرّه زندگی انسان شايع روز شده است.

های صحیح حفظ نمودن و به  شغلی ـ اجتماعی و مانند آن و فقدان شناخت کافی نسبت به شیوه

رو نموده و چه بسیار افرادی که از اين  روبه« فراموشی»ها را با مشکل  ذهن سپردن اطالعات، انسان

وجوانان های ذهنی کودکان و نلذا تالش در جهت شکوفاسازی توانمندیمسئله در رنج هستند. 

 تواند همزمان گامی در جهت رشد و شکوفايی شخصیت نیز باشد. می

 عوامل مؤثر بررسی است، فرهنگی و سیاسی اجتماعی، توسعه بنایزير پرورش و آموزش که جا آن از

و  توانمند پرورش و آموزش از کشورها اين همه که دهدمی نشان پیشرفته جوامع ترقی و پیشرفت بر

فرهنگی،  پیشرفت عامل ترينمهم تربیت و تعلیم به بیشتر توجه بنابراين. اندبوده برخوردار کارآمد

 .است خانواده و جامعه متوجه آن تأثیر که است جامعه اقتصادی اجتماعی،

 ثیر فراوانأت زندگی ابعاد ساير بر که است اشخاص زندگی ابعاد ترينمهم از يکی تحصیلی، زندگی    

 کشور، آموزشی هر نظام و افراد تحصیلی زندگی اساسی مشکالت و مسايل از يکی بین اين در دارد.

 .است کشور آن و دانشجويان آموزاندانش تحصیلی عملکرد سطح بودن پايین و تحصیلی افت لهأمس

 نمايدمی مخدوش را فراگیرندگان روانی اقتصادی، سالمت هنگفت هایزيان بر عالوه پديده، اين

(Arjomand siyahpoosh, 2011) .فراگیرنده درسی عملکرد تحصیلی کاهش تحصیلی، افت از منظور 

  .است نامطلوب سطح به بخشرضايت سطح از

ان بر پیشرفت فردی و اجتماعی افراد و آموز دانشله عملکرد تحصیلی أت مسمیبا توجه به اه    

مطالعه با هدف اين لذا . رسدعملکرد تحصیلی ضروری به نظر میبررسی عوامل مؤثر بر ، جامعه

دوره متوسطه دوم شهر آموزان  دانش یدر حافظه کار ینقش باورها و حالت فراشناخت بررسی

  شده است.انجام  یرجندب

 

 پژوهش شناسیروش

باشد و  می های توصیفی و از نوع همبستگی ها جزء پژوهش اين پژوهش از نظر روش گردآوری داده

آموزان  دانش یهپژوهش کل ينا ةجامعشود.  دی محسوب میهای بنیا اساس ماهیت، جزء پژوهش بر

حجم کل که  اين. با توجه به باشدیم 59-59 یلیدر سال تحص یرجندمتوسطه دوره دوم شهر ب
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آموز دختر و  نفر دانش 322تعداد  نباشد با استفاده از فرمول کوکرا ینفر م 2222جامعه مورد نظر 

 .ه استاستفاده شد یتبر حسب جنس ینسبت یطبقه ا ییرگ نمونه یوهاز ش .ندپسر انتخاب شد
  برای گرداوری اطالعات از پرسشنامه به شرح زير استفاده شد:

 ,O’neil & Abedi) یو جمال عابد یلرلولد اونها پرسشنامه توسط اين: فرا شناخت یها حالتالف: 

( مورد توجه يیار و توانااعتب )اختصار، پرسشنامه، سه اصل ينا ينتدو ی( ساخته شده است. برا1996

 یینتع یبرا هر مؤلفه پنج سؤال در نظر گرفته شده است. یچهار مؤلفه است که برا یبوده و دارا

چون حالت  کرونباخ مناسب است. یاز شاخص آلفا فادهو است یدرون یاعتبار، مطالعه همسان

 يیز روش باز آزمااست و استفاده ا یرمختلف متغ یها یتدر طول زمان و در موقع یشناختفرا

روش  ،یحالت فراشناخت یها مؤلفه یینتع یبرا (.O’neil & Abedi, 1996) مناسب نخواهد بود

%  گزارش شده است. در 73%  تا  82 اراعتب يبمورد استفاده قرار گرفته و ضرا یعامل یلتحل

 یبرادست آمده  به يبکرونباخ محاسبه شد که ضرا یاعتبار به روش آلفا یزپژوهش حاضر ن

%،  72  ینی%، خود بازب71 ريزی برنامه%،  73 ی%، راهبرد شناخت85 یفرا شناخت یآگاه يیها لفهؤم

 % بوده است.59کل  یاسو مق

مالک قرار  یلیتحص یشرفتبا پ یحالت فرا شناخت یها اندازه ابطهسازه، ر يیروا یبررس یبرا    

 برخوردار است یکاف يیامه از روادهد که پرسشن ینشان م ،یردو متغ ينا یگرفته و همبستگ

(O’neil & Abedi, 1996مجموعه شواهد ارائه شده درباره اعتبار روا .)و  یسازه و مالحظات نظر يی

حالت فرا  يابیارز یبرا یدپرسشنامه ابزار مف يناست که ا ينا زا یحاک پرسشنامه، يندر تدو یعمل

اعتبار  ،(Salarifar & Pakdaman, 2009)  فر و پاکدامن یدر پژوهش ساالر ینهمچن است. یشناخت

 یشناختفرا یآگاه یها لفهؤم یدست آمده برا به يبکرونباخ محاسبه شد که ضرا یبه روش آلفا

%  59شناخت فرا یکل یاس% و مق72 بازبینیخود  %،71 يزیربرنامه %،73 ی%، راهبرد شناخت85

دست آمده  به يبخ محاسبه شد که ضراکرونبا یاعتبار به روش آلفا بوده است. در پژوهش حاضر،

 ینی%، خود بازب79 ريزی برنامه %،85  یشناخت ی%، راهبردها72 یفراشناخت یآگاه یها لفهؤم یبرا

، 19، 11، 7، 9، 3های آگاهی فراشناختی سؤال %  بوده است.78فرا شناخت  یکل یاس% و مق71

و  17، 11، 8، 2، 1های بینی سؤالخودباز 19، 13، 12، 1، 9های راهبرد فراشناختی سؤال 22

 شود.را شامل می15، 18، 12، 5های ريزی سؤالبرنامه

 & Wells) تونها يتپرسشنامه که توسط ولز و کاترا اين (:MCQ-30فراشناخت ) یباورهاب: 

Cartwright- Hatton, 2004 ،مثبت  یپنج مؤلفه باورها یدارد که دارا گويه 32( ساخته شده است

 يریدر مورد کنترل ناپذ یمنف يیباورها ی،شناخت ی، خود آگاه ی، اعتماد شناختینگراندر مورد 

 يیباز آزما يايیپا  يبو ضر نباخکرو یآلفا يببه افکار کنترل است. ضر یازدر مورد ن يیافکار و باورها

 يرانینمونه ا یبرا یاسکرونباخ کل مق یآلفا يب% گزارش شده است. ضر87و  %53 یبآن به ترت
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و  یشناخت ینان، اطمیمثبت، وقوف شناخت ی، باورهايریناپذ کنترل یهایاسخرده مق ی% و برا51

%  گزارش شده است. 81%، و 72%، 71%، 71%، 78 يرانیدر نمونه ا یبترت به کنترل  افکار به یازن

، 23، 22، 12، 8 هایگويه يری،و خطرپذ يریناپذ کنترل 17، 19، 19، 11، 5، 8، 1، 9، 1 هایگويه

 ی،شناخت یاری، خودهش27، 29، 11، 13، 12، 9، 3 هایگويه ی،مثبت درباره نگران یباورها 25، 28

به کنترل افکار را  یاز، ن29، 21، 15، 18 هایگويهو  اختیشن يتکفا 32، 21، 22، 7، 2 هایگويه

 ی،درباره نگران ینفم یمثبت و باورها یباورها يرمقیاسدر هر دو ز 8شماره  گويه. یرندگیاندازه م

 .شودیمحاسبه م

 يابیارز یبرا ینیع یاسمق يکعنوان  ( بهDehn, 2008دن ) یحافظه کارپرسشنامه : یحافظه کارج: 

است.  یاسمق خرده 9 یآزمون دارا ينباشد. ا یم گويه 92 یشده است که دارا یمعرف یحافظه کار

 92باشد و حداقل نمره فرد  یم یدرجه ا 9 یکرتل یاسپرسشنامه براساس مق ينا یگذار نمره یوهش

(؛ 1-11 هایگويه) یکل یشامل حافظه کار یاسمق خرده 9 ينشد. ا دخواه 292و حداکثر نمره 

 یاءاش يیاز روابط فضا یادراک بصر ی(؛ حافظه کار18-29 هایگويهمدت ) حافظه کوتاه یشناس واج

-92 هایگويه) يیاجرا ی؛ و حافظه کار(25-92 هایگويه) یکالم ی(؛ حافظه کار21-27 هایگويه)

 يکبار توسط محقق مورد استفاده قرار گرفته است و در  یناول یآزمون برا ينباشد. ا ی( م93

و  59/2آزمون  یکل يايیپا يبصورت گرفت ضرآموزان  دانشنفر از  92 یکه بر رو يلوتپا یقتحق

جهت کسب  دست آمد. هب 82/2و  72/2، 11/2، 79/2، 79/2 یبترت به ها یاسمق خرده يايیپا يبضر

 نظران مراجعه شد. اعتبار صوری يا محتوايی آن به نظرات استادان و صاحب

آوری آن استفاده شده و  پس از کسب مجوزها  ها و جمع از روش پیمايشی برای پخش پرسشنامه    

بیرجند به مدارس  وپرورش شهر از امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند و اداره آموزش

مراجعه شد و پس از کسب اجازه از مدير محترم  دخترانه و پسرانه دوره متوسطه شهر بیرجند

در هر مدرسه پرسشنامه ها قرار گرفت.  آموزان، جهت تکمیل آن در اختیار دانش ها مدرسه پرسشنامه

ها را د که پرسشنامهها خواسته شتوزيع شد و پس از دادن توضیحات الزم از آنآموزان  دانشبین 

 19ماند. هر آزمودنی ها محرمانه میها اطمینان داده شد که اطالعات آنبدون نام پر نمايند و به آن

وری پرسشنامه به مدت آ دقیقه برای پاسخگويی به پرسشنامه وقت صرف کرد. توزيع و جمع 22الی 

پرسشنامه قابل استفاده  299اد پرسشنامه توزيع شده، تعد 322يک ماه صورت گرفت. در نهايت از 

 باشد. می 33/71ها بود و نرخ بازگشت پرسشنامه

 

  ی پژوهشها یافته

درصد بیشترين حجم  9/93آموزان دختر با فراوانی درصد و دانش 1/91ی فراوانآموزان پسر با دانش

آموزان و دانش درصد 7/23ی فراوانرياضی با  رشته آموزاناند. دانش به خود اختصاص داده رانمونه 
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به خود  راحجم نمونه  درصد 8/12رشته انسانی آموزان  دانشو  درصد  9/11تجربی با فراوانی رشته 

درصد( به درخواست مدير مدرسه از نوشتن رشته  92)آموزان  دانشنفر از  128اند.  اختصاص داده

و انحراف  53/2نینگایمدارای آموزان  دانشهای فراشناخت حالت تحصیلی خود، خودداری کردند.

و حافظه کاری  92/2 اریمعو انحراف  92/2، باورهای فراشناخت دارای میانگین 35/2معیار 

 . باشد یم 12/2 اریمعو انحراف  95/2 نیانگیمدارای آموزان  دانش

 
 آموزان در چه وضعیتی قرار دارد؟ ی فراشناخت دانشها سؤال اول: حالت

 
 (5/2)میانگین نظری = آموزان  دانشی فراشناخت ها حالت ای تک نمونه tآزمون  :(1) جدول

  میانگین  متغیر
انحراف 

 معیار
 t  

درجه 

 آزادی
 

سطح 

 معناداری
 

تفاوت 

 میانگین
 

حدود 

59/2اطمینان  

 باال پايین

های  حالت

 فراشناخت
 53/2   35/2   29/18   293  221/2   93/2   37/2  97/2  

آگاهی 

 فراشناخت
 51/2   93/2   29/12   293  221/2   91/2   39/2  97/2  

راهبرد 

 فراشناخت
 52/2   91/2   93/13   293  221/2   92/2   39/2  91/2  

58/2  خودبازبینی   92/2   58/13   293  221/2   98/2   39/2  93/2  

ريزی برنامه   53/2   93/2   11/12   293  221/2   93/2   31/2  92/2  

 

 53/2آموزان با میانگین  ی فراشناخت دانشها شود متغیر حالت شاهده میم 1چنانچه در جداول     

 (t=2.5با توجه به ارزش آزمون )مقدار و  شدمعنی دار   21/2( در سطح کمتر از 29/18) tو مقدار 

ی ها . تمامی مؤلفهداشتندباالتر از حد متوسط قرار آموزان  ی فراشناخت دانشها حالتمیانگین 

آنها با توجه به ارزش آزمون میانگین و  بودنددار امعن  21/2ت در سطح کمتر از ی فراشناخها حالت

 .داردباالتر از حد متوسط قرار 
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 آموزان در چه وضعیتی قرار دارد؟ ی فراشناخت دانشها سؤال دوم: باور

 
 (5/2)میانگین نظری = آموزان  دانشای باورهای فراشناخت  تک نمونه tآزمون  :(2)جدول 

  میانگین  متغیر
انحراف 

 معیار
 T  

درجه 

 آزادی
 

سطح 

 معناداری
 

تفاوت 

 میانگین

حدود اطمینان 

59/2  

 باال پايین

های  باور

 فراشناخت
 92/2   92/2   223/3-   293  223/2   28/2-  12/2-  22/2-  

کنترل ناپذيری 

 و خطرپذيری
 92/2   17/2   18/2-   293  231/2   25/2-  17/2-  22/2-  

29/2  کفايت شناختی   13/2   59/12-   293  221/2   99/2-  92/2-  31/2-  

باورهای مثبت 

 در مورد نگرانی
 39/2   95/2   19/9-   293  221/2   19/2-  23/2-  27/2-  

خودهشیاری 

 شناختی
 82/2   98/2   13/1   293  221/2   22/2  19/2  25/2  

های  باور

 فراشناخت
 92/2   92/2   32/9   293  221/2   21/2  13/2  25/2  

 

 92/2آموزان با میانگین  شود متغیر باورهای فراشناخت دانش مشاهده می 2چه در جداول  چنان     

 (t=2.5با توجه به ارزش آزمون )مقدار دار است و امعن  21/2( در سطح کمتر از -223/3) tو مقدار 

ز حد متوسط قرار دارد. متغیر پايین تر اآموزان  ی فراشناخت دانشها باورهایمیانگین 

( و متغیر کفايت شناختی با -18/2) tو مقدار  92/2با میانگین  "پذيریناپذيری و خطر کنترل"

و  39/2( و متغیر باورهای مثبت در مورد نگرانی با میانگین -59/12)  tو مقدار  29/2میانگین 

وجه به ارزش آزمون، میانگین آنها دار هستند و با تامعن 29/2( در سطح کمتر از -19/9) tمقدار 

با   "نیاز به کنترل افکار"و متغیر  "خودهشیاری شناختی"پايین تر از حد متوسط قرار دارد. متغیر 

دار هستند و معنی 21/2( در سطح کمتر از 32/9( و )13/1) tو مقادير  81/2و  82/2های میانگین

 حد متوسط قرار دارد.باالتر از آنها با توجه به ارزش آزمون میانگین 
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 آموزان در چه وضعیتی قرار دارد؟ سؤال سوم: حافظه کاری دانش

 
 (3)میانگین نظری =آموزان  دانشای حافظه کاری  تک نمونه tآزمون  (:3)جدول 

  میانگین  متغیر
انحراف 

 معیار
 T  

درجه 

 آزادی
 

سطح 

 معناداری
 

تفاوت 

 میانگین
 

حدود اطمینان 

59/2  

 باال پايین

حافظه 

 کاری
 95/2   12/2   12/12-   293  221/2   92/2-   97/2-  33/2-  

حافظه 

 کاری کلی
 82/2   13/2   19/1-   293  221/2   28/2-   39/2-  15/2-  

91/2  واج شناسی   89/2   19/12-   293  221/2   97/2-   18/2-  97/2-  

ادراک 

 بصری
 92/2   75/2   89/7-   291  221/2   95/2-   12/2-  38/2-  

حافظه 

 کالمی
 99/2   82/2   72/5-   293  221/2   99/2-   99/2-  31/2-  

حافظه 

 اجرايی
 15/2   17/2   77/1-   238  221/2   32/2-   35/2-  21/2-  

 

آموزان با میانگین  شود متغیر حافظه کاری دانش مشاهده می 12-9و  5-9چنانچه در جداول     

با توجه به ارزش آزمون )مقدار دار است و امعن  21/2( در سطح کمتر از -12/12) tو مقدار  95/2

t=3 ( ی حافظه ها تر از حد متوسط قرار دارد. تمامی مؤلفه پايینآموزان  دانش میانگین حافظه کاری

تر از حد  پايینآنها با توجه به ارزش آزمون میانگین دار هستند و امعن  21/2کاری در سطح کمتر از 

 ط قرار دارد.متوس

  

 بحث و نتیجه گیری

های های حالتمیانگین تمامی مؤلفهو ی فراشناخت ها متغیر حالتنتايج مطالعه حاضر نشان داد که 

  21/2در سطح کمتر از  (ريزی برنامهآگاهی فراشناخت، راهبرد فراشناخت، خودبازبینی و فراشناخت )

آگاهی  باالتر از حد متوسط قرار دارد.آنها ن با توجه به ارزش آزمون میانگیمعنی دار هستند و 

ی ما را در بر می گیرد و تجربه فراشناختی يا فرآيندهای کنترل و ها فراشناختی، احساس و تجربه

ی ها تنظیم، يکی ديگر از فرآيندهای فراشناختی است که فرايندهای تفکر فرد را در موقعیت

شود. اين گیری بهتر حافظه کاری میجر به شکلکند. بنابراين، فراشناخت منيادگیری هدايت می

، (Duckworth et al., 2011و داک ورث و همکاران )( Artino, 2008يافته با نتايج پژوهش آرتینو )

پسر دبستانی نشان آموزان  دانش( نیز در نمونه ای از Abedi, 2010همسو و همخوان بود. عابدی )

آموزش حافظه کاری و فراشناخت به نحو مؤثری به داده که مداخالت عصب روان شناختی نظیر 

منجر می شود. تقويت حافظه کاری بر افزايش آموزان  دانشافزايش عملکرد تحصیلی رياضی اين 
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تأثیر داشته است. آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث آموزان  دانشتوانايی حافظه کاری 

دنبال  مسأله می شود و عملکرد بهتر حافظه را به ی يادگیری و حلها هدايت تفکر فرد در موقعیت

شود فرد با توجه به ماهیت تکالیف، نظارت دارد. همچنین راهبردهای فراشناختی باعث می

های اين راهبردها به دلیل تسهیل تجربه (. Farokhi, 2010) تری بر عملکرد خود داشته باشد کامل

باعث رشد خالقیت، عملکرد تحصیلی و تجربه  آمیز و ايجاد فرصت الزم برای تمرين، موفقیت

شوند فراگیران در درک شود. راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث میآمیز می يادگیری موفقیت

ريزی برای اهداف و ارزشیابی کارها بهتر عمل ها، انتخاب اهداف واقع بینانه، طرحها و ضعفقوت

ل خود خواهند داشت. از طرفی کاربست اين راهبردها به ها کنترل بیشتری بر اعماکنند، بنابراين آن

ی ذهنی منفی ناشی از نقص در حافظه کوتاه مدت و ها بهترين شیوه از تداخل شناختی دل مشغولی

آورد. بنابراين آموزش اين راهبردها و فراگیری ديگر عوامل حواس پرتی نیز جلوگیری به عمل می

با آمادگی و اعتماد به نفس بیش تری در جلسات امتحان  ها نشود، آتوسط فراگیران باعث می ها آن

حاضر شوند و در نتیجه پیشرفت بهتری در عملکرد تحصیلی داشته باشند و در نتیجه رشد مثبت در 

 انگیزه پیشرفت خود را تجربه کنند.

تر از حد  پايینآموزان  متغیر باورهای فراشناخت دانشمیانگین  نتايج مطالعه حاضر نشان داد که    

و متغیر کفايت شناختی و متغیر  "کنترل ناپذيری و خطر پذيری"متغیر میانگین متوسط قرار دارد. 

خودهشیاری "متغیر میانگین. داشت باورهای مثبت در مورد نگرانی پايین تر از حد متوسط قرار 

ا سن ارتباط اخت بفراشنداشت. باالتر از حد متوسط قرار  نیاز به کنترل افکار"و متغیر  "شناختی

، باورهای فراشناختی متحول می شود. عامل ديگر که با فراشناخت رابطه دارد، دارد و با افزايش سن

آموزش و يادگیری است. شخص با آموزش بیشتر و يادگیری بهتر، باورهای فراشناختی مناسب تری 

ربه فراشناختی يا دارند. آگاهی فراشناختی، احساسات و تجارب  ما را در بر می گیرد و تج

-فرآيندهای کنترل و تنظیم، يکی ديگر از فرآيندهای فراشناختی است که تفکر فرد را در موقعیت

دنبال دارد. بنابراين آگاهی  کند و عملکرد بهتر حافظه را بههای يادگیری و حل مسأله ، هدايت می

ار گردد. بین پیشرفت کند تا از عملکرد تحصیلی باالتری برخوردفراشناختی به شخص کمک می

-های فراشناخت رابطه معناداری وجود دارد. بین پیشرفت تحصیلی دانش تحصیلی و برخی از مؤلفه

ی اعتماد شناختی، خودآگاهی شناختی، و باورهايی در مورد نیاز به افکار کنترل ها آموزان و مؤلفه

مثبت و معناداری بین  رابطه وجود دارد. بر اساس نتايج به دست  آمده مشخص شد که ارتباط

 ی حالت فراشناختی و حافظه کاری وجود دارد.ها مؤلفه

تر از  پايینآموزان  دانش کاریمیانگین متغیر حافظه نتايج مطالعه حاضر نشان داد کههمچنین     

 .داشتندی حافظه کاری پايین تر از حد متوسط قرار ها تمامی مؤلفهوسط قرار دارد و حد مت

کننده خوبی برای پیشرفت  بینیدهد که حافظه کاری پیشو آلووی نیز نشان می تحقیقات سوانسون

و آموزان  دانشکاری بین ظرفیت حافظه (Asadzadeh, 2009) زادههای اسدتحصیلی است. يافته
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دار نشان داد، به اين معنا که عملکرد معدل کل دروس رابطه مثبت و معنا عملکرد تحصیلی آنان در

آموزانی که کاری باالتری داشتند بهتر بود و متقابالً دانشموزانی که ظرفیت حافظهآ تحصیلی دانش

کاری بیشتری برخوردار بودند. رايدينگ، اسد عملکرد تحصیلی بهتری داشتند، از ظرفیت حافظه

( نیز طی تحقیقی Riding, Asadzadeh Dahraei, Grimley & Banner, 2001) زاده، گرملی و بانر

با ظرفیت حافظه کاری زياد در دروسی مانند رياضی ، علوم و آموزان  دانشیجه رسیدند که به اين نت

 Carretti, Cornoldi, De فارسی، عملکرد بهتری دارند. کاريتی ، کرونولدی ، دی بنی و رومانو )

Beni & Romano, 2005روده و تامسون ، ) (Rohde & Thompson, 2007در بررسی ) ی خود ها

هايی دارای ظرفیت هايی با ظرفیت حافظه کاری زياد در مقايسه با آزمودنی ند که آزمودنینشان داد

کنند و پیشرفت تحصیلی تر اشتباه میحافظه کاری کم، در درک مطلب و ياد آوری اطالعات کم

(، در ادبیات تحقیقات Rohde & Thompson, 2007دارند. به عقیده روده و تامسون ) بهتری

های شناختی اختصاصی نامیده سه ساختار شناختی بسیار مهم وجود دارد که توانايی اًشناختی غالب

-آموزان تأثیر گذاشته و آن را پیشتوانند بر پیشرفت تحصیلی دانشها، که میمی شوند. اين ويژگی

ها های فضايی. نتايج تحقیقات آناند از حافظه کاری، سرعت پردازش و توانايیبینی کنند، عبارت

نشان داد که از بین اين سه مؤلفه، حافظه کاری بیشترين اثر را بر پیشرفت تحصیلی دارد و بهتر آن 

بینی توانند کامالً يکديگر را پیشهای شناختی عمومی نمیکند، با اين حال، توانايیبینی میرا پیش

. نقايص و درصد واريانس پیشرفت تحصیلی نیستند 92بینی بیش از کنند و نیز قادر به پیش

انجامد، مربوط به مناسب میهای حافظه کاری، که در بسیاری از موارد به عملکرد تحصیلی نانارسايی

های عملکرد حافظه کاری، که تمرکز است. به عبارت ديگر، نارسايی مشکالت خواندن يادگیری و عدم

يادآوری و پردازش فرد تأثیر شود، برتوانايی خواندن، درک مطلب، بر اثر عدم تمرکز ايجاد می غالباً

آموزان دارای عملکرد تحصیلی شود. دانشگذارد و باعث عملکرد تحصیلی پايین فرد میمنفی می

 های زيادی در تکلیف حافظه و خواندن داشتند و نمره ی کمتری نیز گرفتند.پايین، اشتباه

رتبط با موضوع اين پژوهش، گیری از مبانی نظری و سوابق پژوهشی م با بهرهمی شود  پیشنهاد    

شود که معلمان مدارس در فرآيند آموزش و تدريس خود، بیش از پیش به ظرفیت پیشنهاد می

ی ها . مديران و معلمان با همکاری متخصصان، محیطآموزان توجه داشته باشندکاری دانش حافظه

منظور تقويت و بهبود  آموزان بههای آموزشی طراحی نمايند تا دانشآموزشی غنی همراه با بازی

فضايی و زبان و حافظه –پیش نیازهای يادگیری همچون کارکردهای اجرايی، توجه، پردازش بینايی 

های آموزش بخش بودن روشگردد با توجه به اثرهمچنین پیشنهاد می حداکثر استفاده را ببرنند.

مان آموزش داده شود فراشناخت و حافظه کاری، کارکردهای اجرايی در دوره ضمن خدمت به معل

 استفاده نمايند. ها تا در خالل تدريس خود از آن
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