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هدف اين پژوهش مطالعه تأثیر آموزش مهارتهاي فراشناختي بر عملكرد حافظهه آشهكار در
 نفر دانشآمهوز مقطهع متوسهطه بههطهور021  براي اين منظور.دانشآموزان مقطع متوسطه بود
 مشهووت20 -22 مساوي از دانش آمهوزان دختهر و پسهر منطقهه ملكهان كهه در سهات تيلهیلي
 نمونه انتخابشده در دو گروه آزمايش و كنترت قرار گرفتنهد و. انتخاب شدند،تيلیل بودند
 ازهر دو گروه پیشآزمهون بهه عمهل،)0922 ،با استفاده از آزمون حافظه (جوانمرد و ميمدي
.جلسهاي آموزش مهارتهاي فراشناختي برگهاار شهد01  براي گروه آزمايش يك دوره.آمد
. آزمون حافظه يادآوري و بازشناسي به عمهل آمهد،دوباره از هر دو گروه بهعنوان پسآزمون
 نتهاين نشهان داد كهه میهان ین.براي تيلیل داده ها از روش آماري كواريانهس استفاده گرديهد
گروه آزمايش در پیشآزمون و پسآزمهون و نیها میهان ین دو گهروه آزمايههش و كنتهرت در
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The Effect of Metacognitive Skills Training on Explicit Memory Aspects in High School
Students
Abstract
The aim of present research was to study the effect of metacognitive skills
training on explicit memory performance in high school students. One hundred
twenty high school male and female students were equally selected from
Malekan studied in the academic year of 2013-14. The selected sample was
divided into control and experimental groups and a pretest of memory
(Javanmard & Mohamadi, 2013) was adminstered to both groups 14 sessions of
metacognitive skill training fourteen were held for the experimental group. Recall
and recognition memory tests were administred again for both groups as posttest.
Analysis of covariance was used in order to analyze the collected data. The
results indicated that there were significant differences between the mean of the
experimental groups in pretest and posttest and also between the mean of both
experimental and control group in posttest (P<0.01). In other words,
metacognitive skills training lead the students to increase their recall and
recognition memory function. The findings also indicated that with regard to
gender, the increase of recall memory performance of females was more than
males. In general, this study shows that metacognitive skills training leads the
students to improve their visual recall and recognition memory.
Keywords: Recognition Memory, Recall Memory, Metacognitive Skills, Students.
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مقدمه
فراشناخ

اصطالحي اس

كهه نخسهتین بهار بههوسهیله

01

يههادگیري فراشههناختي ،دچههار ناامیههدي و شكسهه
تيلیلي ميشوند .درواقع پژوهشها نشان دادهاند كهه

فالوت )0288( 0در مورد حافظه بكار برده شهد .فهالوت

استفاده از تدابیر و راهبردهاي شناختي و فراشناختي بهه
افاايش يادگیري يادگیرندگان منجر ميشود (بكمهان،
.)2112

تعريه مهيكهرد .بهه گفتهه سهی  ،اسهتفاده از مفهههو
فراشناخ به پیش از فالوت برمي گهردد .نخسهتین بهار،

از طرف دي ر مطالعات نشان ميدهند كهه چ هون ي
عملكههرد در انههواع حافظههه پههیشبینههي كننههده موفقیه در

فراشناخ را شناخ دربهاره شهناخ مهيدانسه
به طهوركلي فراشهناخ را چ هون ي كنتهرت شهناخ

يها

هههارلو )0212( 2يههك سلسههله آزمههايش را در مههورد

طی

میمون ها انجا داد كه در اين آزمايش هر چه میمونها

كروزيتههو .)2102 ،نظريههه دو فرآينههدي يهها دومرحلهههاي

مسائل بیشهتري را حل مي كردند ،در حل مسئله تواناتر

مفروضهات زيهر را دارد( :اله ) يهادآوري شهامل يههك

ميشدند .يعني میمونها ياد ميگرفتند كه چ ونهه يهاد

فراينههد بازيههابي يهها وارسههي اسههه

كههه بعههد از فراينههد

ب یرند (سی .)0981 ،
بههه نظههر بههراون 9و همكههارانش ( )0282فراشهههناخ

بازشناسي يا تلمیت مبتني بر تناسب اطالعهات بازيهابي
شده قرار ميگیرد( .ب) بازشناسي تنهها دومهین فراينهد

انواع آگاهي درباره شهناخ ها با فرآينهدهاي اجرايهي
تلهمیتگیهري اسه كهه موجهود انههساني ههت بايهد

(بازيابي) را در برمي گیهرد .نظريهه دو فراينهدي اذعهان
دارد كه در يهادآوري در ههر دو مرحلهه احتمهات خطها

آنهها

وجود دارد .درحاليكه در بازشناسي تنها يهك مرحلهه

را بررسهي كنهد .اصهطالح فراشهناخ بهه دانهش مها
دربهارهي فراينهدهاي شهناختي خودمهان و چ هون ي

احتمههات خطهها وجههود دارد .درنتیجههه ،بازشناسههي بههر

فرايندهاي شناختي را انجا دهد و هت پیشهرف

اسهتفادهي بهینهه از آنهها بهراي رسهیدن بهه اههداف
يادگیري اطهال مهيشهود (بیلهر 1و اسهنومن.)0229 ،5

گسهتردهاي از توانهاييههاي ذهنهي اسه (اوتهین و

يههادآوري برتههري دارد .مطههابا ايههن نظريههه ،يههادآوري
نیازمند موضوعي اس كه بازيابي شود و سهسس مهورد
بازشناسي قرار ب یرد (آيانك 7و كین.)2111 ،8
تالونیگ 2و شاختر )0282( 01فرض كرد كه میهان

رويهترفته ،كیفی حافظه و يادگیري بهه فراشهناخ
مربوط ميشهود .شهونفلد )0222( 6ابهراز مهيدارد كهه
فراشناخ اصطالحي اس كه كاربردهايي گسهترده

بازشناسههي و يههادآوري شههباه هههاي عمههدهاي وجههود
دارد .بهطوريكه حافظه ،هت به اطالعهات موجههود در

دارد و بهه دانهش فهمیهدن و تنظهیت فراينهدهاي تفكهر
بهوسیله فرد اشاره دارد .بیشتر دانشآمهوزان بها درك

رديابي حافظه (نشأتگرفته از تجربه يهادگیري) و ههت
به اطالعات موجود در ميیط بازيهابي متكهي اسهه و

بهتر فرآيند يادگیري ميتوانند عملكرد تيلیلي خود
را بهبهود بخشهند ،بنهابراين ،مهيتهوان گفه يكهي از
عاملههاي مههت موفقیه تيلهیلي آنهان ،آشهنايي بها

درزمینههه رابطههه میههان يههادآوري و بازشناسههي تالونیههگ
معتقد اس كه برتري كلي بازشناسي بهه يهادآوري بهه
دو روش صورت ميگیرد اوت اينكه ،هتپوشههي میهان

مههارتههاي مطالعهه و يهادگیري اسه و بسهیاري از
فراگیران به عل نبود مهارت در راهبُردهاي مطالعه و

اطالعهات گنجانههدهشهده در آزمههون حافظهه و رديههابي
حافظههه بهههطههور نههوعي در آزمههون بازشهههناسي بیشهههتر
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خواهههد بههود .دو اينكههه میههاان بیشههتري از همسوشههي
اطالعات بر يادآوري موفقی آمیا نسهب به بازشناسي

بهها باف ه دارنههد بهههعنههوان كلمههات فهرس ه شناسههايي
مي شوند (آيانهك و كهین .)0981 ،پهژوهشهها نشهان

موفهها موردنیههاز اسههه و دلیههل آن ايههن اسهه كههه
يهههادآوري شهههامل رخهههدادهاي گيشهههته مهههيباشهههد
درحالي كه بازشناسي تنها قضاوت راجع بهه تجهانس و

داده اند كه عوامل موقعیتي ،نظیر آموزش ،قهادر اسه
بر عملكرد حافظه فرد اثهر ب هيارد (اوتهین و كروزيتهو،
 .)2102حتي اينگونه يافته منجر بهه ايهن شهده اسه كهه

آشهنايي حوادث را در برميگیرد .عهالوه بهر ايهن ،ههر
دو نوع حافظه تي تأثیر باف قرار مهيگیرنهد (زارع،

پژوهش راني ديدن توییرات حافظه به اين باور برسهند كهه
حافظه را ميتوان هت بهعنوان يك صف و ههت بههعنهوان

سرمدي ،فرج الهي و همكاران.)0920 ،

يههك حاله مفهههو سههازي كههرد (انكووسههكا 0و ان ههل،2

گرچه به نظر ميرسد كه تما حافظهه ،بهه صهورت
قطعههقطعههه سههازماندههي شههدهانههد بهااينوجههود ،تمهها

.)2101
در اين پژوهش ،تأثیر آمهوزش دانهش فراشهناختي

حافظهها به يكشكل رماگرداني نمهيشهوند .مها بهراي

در عملكههرد حافظههه بازشناسههي ديههداري و يههادآوري

انهههواع مختلهه موضهههوعات” ،روزههههاي حافظههههاي“
متفاوتي استفاده ميكنیت .يك رمها حافظههاي درواقهع

ديداري دانشآموزان مقطهع متوسهطهي شههر ملكهان
موردبررسي قرار گرفته اس كه منظور از فراشناخ ،

يك روش مجاا براي رماگردانهي اطالعهات در يهك
ثب اس  .يك نظريه موردقبهوت حافظهه ،نظريهه رمها

شناسايي و دانش انسان نسب بهه فراينهدها و تولیهدات
شهناختي خهود اسه و بهه عبهارت سهادهتهر ،ن هرش

كهه براسهان آن گفتهه مهيشهود كهه مها

و آگاهي انسان از شناساييها و

دوگانه اسه

فراشناختي به شناخ

داراي رماهاي مجاايي براي رماگردانهي موضهوعات

آگاهيهاي او اطال ميشود .اثر آموزش سه عنلهر

گفتاري و ديداري هستیت .اطالعات گفتاري به صورت

دانهش فراشهناخ

ازنظهر فهالوت ( )0276كهه عبهارت

تههواليهههاي كلمههات و اطالعههات ديههداري بهههصههورت

بودنهد از )0( :دانهش مربهوط بهه خهود يادگیرنهده ()2

ثب ههاي حافظههاي شهبیه تلهويري ذخیهره مهيشهوند

دانش مربهوط بهه تكلیه

يها موضهوع يهادگیري ()9

(آندرسون.)0981 ،

دانش مربوط به راهبردهاي يادگیري كه تأثیر آنهها بهر

بازيابيههاي حافظهه يها رديهابيههاي شهكلگرفتهه،
دربردارنده اطالعاتي راجع به خود مهورد يها موضهوع،

روي عملكههرد حافظههه بازشناسههي و حافظههه يههادآوري
ديههداري دانههشآمههوزان متوسههطه در ايههن پههژوهش

باف ه يههادگیري و دي ههر مههوارد موجههود در فهرس ه
ميباشد.

موردبررسي قرار گرف  .و حات اين سؤات مطرح اس
آيا آموزش مهارت هاي فراشناختي بر عملكرد حافظهه

در بازشناسههي ،هههر مههورد ،بهههعههالوه باف ه  ،يههك
تركیب فعات كننده بازنمايي حافظه را تشكیل مي دهند.
اگر آن بازنمايي حافظهه فراتهر از يهك معیهار آشهنايي

يادآوري ديداري دانش آمهوزان تهأثیر دارد؟ و يها آيها
آموزش مههارتههاي فراشهناختي بهر عملكهرد حافظهه
بازشناسي ديداري دانشآموزان تأثیر دارد؟ و يها میهان

باشد ،آزمودني به تعري مورد آزمون ميپردازد.
در يادآوري ،آزمودني از اطالعات مربوط به باف
در جه تيقیا مكهرر ارتباطهات میهان مهوارد حافظهه

دانش آموزان گروه آزمايهشي و گروه كنترت از ليها
بهكارگیري مهارت هاي فراشناختي تفاوت معنهيداري
در حافظه بازشناسي آنها وجود دارد؟ و ههتچنهین آيها

درازمدت كه آن بافه را تهداعي مهيكنهد ،اسههتفاده
مينمايد .كلمات انتخابشدهاي كه تناسهب صهيیيي

1. Ilkowska
2. Engle
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میان دانشآموزان گهروه آزمايشهي و گهروه كنتهرت از
ليهها بهههكههارگیري مهههارتهههاي فراشههناختي تفههاوت
معنيداري در حافظهه يهادآوري ديهداري آنهها وجهود
دارد؟ و يا اينكهه میهان دانهشآمهوزان دختهر و پسهر از
ليا به كارگیري مهارت هاي فراشهناختي ،در حافظهه
يادآوري ديداري آنها تفاوت معنيداري وجهود دارد؟
و يا ممكن اس میهان دانهش آمهوزان دختهر و پسهر از
ليا به كارگیري مهارت هاي فراشهناختي ،در حافظهه
بازشناسههي ديههداري آنههها تفههاوت معنههيداري وجههود
داشته باشد؟ و سؤاالتي از اين قبیل كهه ميققهان را بهر
آن داش

تا به روش زيهر دسه

بهه آزمهون فرضهیات

پژوهش بانند.
روش
اين پژوهش يك پژوهش آزمايشي با دو گروه كنتهرت
و آزمايش با طرح پیشآزمون و پسآزمون بود.
جامعه و نمونه آماری

در اين تيقیا براي انتخاب نمونه از روش نمونهگیهري
تلهههادفي خوشهههههاي چندمرحلههههاي اسهههتفاده شهههد و
ازآنجاكههه ايههن طههرح تيقیهها يههك تيقیهها از نههوع
آزمايشهي اس بنابراين از فرمهوت تعیهین حجهت نمونهه
كوهن اسهتفاده گرديد بهطوريكهه بهر اسهان جهدوت
كوهن و با در نظر گرفتن دو گروه (گواه و آزمهايش)
و جدوت  U=1خطاي ( )α= 1 /15و تهوان آزمهون 22
درصد حداقل حجت نمونه براي ههر گهروه  22نفهر در
نظر گرفته ميشود (سرمد و همكاران .)0980 ،در ايهن
پژوهش براي هر گروه  61نفر در نظر گهرفتیت بهه ايهن
صورت كه ابتدا دانشآمهوزان را بهه دو طبقهه دختهر و
پسههر تقسههیت كههرده و سههسس از روش نمونهههگیههري
خوشهاي دومرحلههاي اسهتفاده شهد و درمجمهوع 021
نفههر از دانههشآمههوزان از جامعههه آمههاري 2711نفههري
دانههشآمههوزان متوسههطه شهرسههتان ملكههان در سههات
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تيلیلي  20-22بهعنوان نمونه آمهاري در گهروهههاي
آزمايش و گواه انتخاب گرديدند.
ابزارهای اندازهگیری

در اين پژوهش از آزمون حافظهه بازشههناسي ديهداري
كلمات و حافظه يادآوري ديداري كلمهات (جهوانمرد
و ميمدي )0922 ،براي ارزيهابي حافظهه بازشناسهي و
يادآوري بههصهورت پهیشآزمهون و پهسآزمهون قبهل
اسههتفاده گرديههد .آزمههون حافظههه بازشناسههي شههامل
مجموعهههه  91واژه بهههدون بهههار عهههاطفي اسه ه كهههه
شرك كننده بايهد بعهد از مطالعهه ،آنهها را در بهین 21
واژه مشخص كند .در آزمون حافظهه يهادآوري نیها از
شرك كننده خواسته مي شود كلمات يهادآوري شهده
از  91واژه موردمطالعه را در برگ سفید بنويسد.
بههراي بررسههي پايههايي آزمههون حافظههه بازشناسههي و
يادآوري  21كلمهاي ،از روش بازآزمايي با فاصهله دو
مههاه اسههتفاده شههد .نتههاين پايههايي ،حافظههه يههادآوري را
 1/807و حافظه بازشناسي را  1/209نشان دادند .بهراي
بررسي اعتبار آزمون ،ازنظر متخللهین اسهتفاده شهد.
بعههد از بررسههي ،سههه متخلههص حههوزه روانشناسههي و
علو شهناختي در مورد اعتبار اين آزمون در مطالعهات
حافظه توافا داشتند.
روش اجرا

بعههد از انتخههاب نمونههه ،آنههان بههه دو گههروه كنتههرت و
آزمههايش تقسههیت شههدند و آزمههون حافظههه بهههعنههوان
پیش آزمهون اجهرا شهد .سهسس بهراي گهروه آزمايشهي
هفتهههاي دو جلسههه ،و درمجمههوع 01جلسههه ،آمههوزش
كالن مهارتها و راهبردهاي فراشناخ با اسهتفاده از
مهدت آموزشهي پالینسهكار و بهراون (روش آمهوزش
متقابهل يها دوسهويه) ترتیهب داده شهد .روش آمهوزش
متقابل براي كسب مهارتهاي شهناختي و فراشهناختي
مربهوط بهه خوانهدن و فهمیهدن ابهداع شهده اسه .
راهبردهاي فراشناختي عبهارتانهد از )0( :راهبردههاي
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برنامههريهاي ()2راهبردههاي نظهارت و ارزشهیابي ()9
راهبردههاي نظهتدههي .بعهد از حهدود دو مهاه آزمهون

آزمايش  05/52 ± 9/15و بهراي گهروه كنتهرت ± 9/8
 09/78بهدس آمد .نرمات بودن توزيع نمرات مسهتلا

حافظه بهعنوان پسآزمون بر روي همه گهروههها اجهرا
شد.
بهههراي تجايههههوتيلیهههل دادههههها جهه ه آزمهههون

اين اس كه توزيع نمرهها در متویر وابسته نرمات باشد.
نرمات بودن براي توصهی منينهي زن ولههاي شهكل و
متقارن كه در آن بیشترين فراواني نمهرات در وسهط و

فرضیه هاي پژوههشي ،بعد از اعمات روشههايي جهه
اطمینهههان يهههافتن از وجهههود شهههرايط و برقهههرار بهههودن

كمترين توانايي ،در كرانهها قهرار دارنهد مورداسهتفاده
قرار مي گیرد .براي بررسي نرمات بودن توزيع نمهرات،

مفروضههاي الز براي آزمون ،از شیوه آماري تيلیهل

با انجا آزمون كهالموگروف -اسهمیرن  ،ايهن نتیجهه

كواريانس استفاده گرديد.

حاصل شهد كهه همهه مقهادير مربهوط بهه سهتون سهط
معناداري ،بیشتر از  1/15بودند (به غیراز توزيع نمهرات

یافتهها

در حافظه يادآوري كل دانش آموزان با توجه به تعداد

نتاين تيلیهلههاي آمهاري نشهان دادنهد كهه میهان ین و

باالي نفرات  021نفر) .اخهتالف جائهي ايهن مقهدار بها
سط قابلقبوت  1/15قابل چشتپوشي اس و مفروضه

انيههراف اسههتاندارد نمههرات حافظههه در پههیشآزمههون
يادآوري براي گهروه آزمهايش  2/78 ± 9/98و بهراي
گهههروه كنتهههرت  ،2/98± 2/22میهههان ین و انيهههراف

نرمات بودن توزيع نمرات متویرهاي وابسته برقرار بهود.
همچنین مقادير همبست ي متویرهاي ههتتوییهر (حافظهه

استاندارد نمرات حافظه بازشناسي براي گروه آزمايش

يادآوري و حافظه بازشناسي در مرحلهه پهیش آزمهون)

 02/62 ± 9/28و بهههراي گهههروه كنتهههرت ،09/6± 1/6
بهدس آمد و همچنین میهان ین و انيهراف اسهتاندارد
نمرات حافظه يهادآوري در مرحلهه پهسآزمهون بهراي
گههروه آزمههايش  01/1 ± 9/26و بههراي گههروه كنتههرت
 8/6 ± 9/015بهههدسهه آمههد .همچنههین ،میههان ین و

بههاهت و بهها متویههر وابسههته (حافظههه يههادآوري و حافظههه
بازشناسي در مرحله پسآزمون) هت مورد آزمون قهرار
گرف

كه نتاين حاصل در جدوت شماره  0ارائهه شهده

اس .

انيراف استاندارد نمرات حافظه بازشناسي براي گهروه
جدول  -1ماتریس همبستگی بین متغیرهای حافظه بازشناسی و حافظه یادآوری در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
پیشآزمون حافظه بازشناسی
پسآزمون حافظه بازشناسی
پیشآزمون حافظه یادآوری
پسآزمون حافظه یادآوری

پیشآزمون بازشناسی

پسآزمون بازشناسی

**0/93
**0/31
**0/90

**0/13
**0/13

با توجه به جدوت  0همبست ي متویرهاي ههتتوییهر
و وابسته در اين مطالعهه داراي همبسهت ي پهايینتهر از
مقدار ميباشند كه نشان ميدهد اين مفروضهه تيلیهل
كوواريانس هت برقرار ميباشد (پلن  ،2101 ،ترجمه
رضايي .)0922 ،براي بررسي فرضیهههاي پهژوهش از

پیشآزمون یادآوری

**0/33

پسآزمون یادآوری

-

آزمون تيلیل كوواريهانس اسههتفاده نمهوديت .تيلیهل
كوواريانس بسط و گسترش تيلیل واريانس اسه و
به ما اين امكان را ميدهد كه تفاوتهاي بین گروهها
را درحاليكه بهصورت آماري كنترلي بر يهك متویهر
دي ر (پیوسته) داريت ،بررسي شود .اين متویهر اضهافي
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(متویر هتتوییر يا هت پراش) متویري اس كه احتمهات
مههيدهههیت بههر متویههر وابسههته تأثیرگههيار باشههد .تيلیههل
كوواريانس را ميتوان زماني استفاده كهرد كهه طهرح
دوگروهي پهیش آزمهون -پهسآزمهون داشهته باشهیت.
نمرههاي پیشآزمون بهعنوان متویر كمكي يا هتتوییر
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براي كنترت تفاوتهاي از قبل موجود بین گروهها در
نظر گرفته مهيشهود (پلنه  ،2101 ،ترجمهه رضهايي،
 .)0922در جهههدوت  2نتهههاين تيلیهههل كوواريهههانس
پسآزمون حافظه يادآوري ارائه شده اس .

جدول -0نتایج تحلیل کوواریانس پسآزمون حافظه یادآوری پس از تعدیل پیشآزمون
مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

منبع تغییرات

پیشآزمون یادآوری

303/00

1

303/00

113/30

0/000

گروهها

30/33

1

30/33

11/33

0/001

خطا

303/13

113

0/13

مجموع

11139

110

با توجه به نتاين بهدس آمده از جدوت (P>1/10

مهارتهاي فراشناختي در افاايش عملكرد حافظه

; )f =02/68; df =0 ،007زماني كه اثر پیشآزمون
حيف شود ،تفاوت بین گروهها در سط 1/10

در جدوت  9نتاين تيلیل كوواريانس پسآزمون

معنادار ميباشد .يعني با اطمینان  22درصد آموزش

حافظه بازشناسي ارائه شده اس .

يادآوري دانشآموزان متوسطه مؤثر واقع شده اس .

جدول -1نتایج تحلیل کوواریانس پسآزمون بازشناسی پس از تعدیل پیشآزمون
منبع تغییرات
پیشآزمون بازشناسی
گروهها
خطا
مجموع

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

991

1

991

93/11

0/000

113/3

1

113/31

19/33

0/000

1113/10

113

3/09

13901

110

با توجه به نتاين بهدس آمده از جدوت (> 1/110
; ،)F=01/67; df =007 ،0 Pزمهههاني كهههه اثهههر
پیشآزمون حيف شود تفاوت بین گروهها در سهط
 1/10معنادار مهيباشهد .يعنهي بها اطمینهان  22درصهد
آموزش مهارت هاي فراشناختي در افهاايش عملكهرد

حافظه بازشناسي دانهش آمهوزان متوسهطه مهؤثر واقهع
شههدهاس ه  .در جههدوت  1نتههاين تيلیههل كوواريههانس
پسآزمون حافظهه يهادآوري پهس از تعهديل نمهرات
پیشآزمون براي دانشآموزان نشان داده ميشود.
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جدول -6نتایج تحلیل کوواریانس پسآزمون حافظه یادآوری پس از تعدیل پیشآزمون برای دانشآموزان دختر و پسر
منبع

مجموع مجذورات

Df

مجذور میانگین

F

sig

یادآوری در پیشآزمون
گروه
جنسیت
گروه * جنسیت
خطا
کل

090/93
33/990
0/9
11/190
033/3
11139

1
1
1
1
110
110

090/93
33/990
0/9
11/190
0/01

103/13
11/1
1/03
9/13

0/000
0/000
0/101
0/013

در جدوت  1با توجه بهه سهط معنهاداري سهطر اثهر

تأثیر بیشتري از آموزش ديهده اسه  ،بهه نتهاين جهدوت

تعههاملي گههروه و جنسههی (گههروه  ،جنسههی ) ،چههون
 1/198كمتر از  1/15ميباشد ،بنابراين ،فرض صهفر رد

میان ینهاي تعهديلشهده (بها كنتهرت اثهر پهیشآزمهون)
مراجعه ميكنیت .در جدوت  5نتاين تيلیل كوواريهانس

ميشود .يعني تهأثیر آمهوزش مههارتههاي شهناختي بهر
عملكرد حافظه يهادآوري دانهش آمهوزان دختهر و پسهر

پههسآزمههون حافظههه بازشناسههي پههس از تعههديل نمههرات
پیشآزمون براي دانشآموزان نشان داده ميشود.

متفاوت بوده اس  .براي آگاهي از اينكهه كهدا گهروه
جدول -6نتایج تحلیل کوواریانس پسآزمون حافظه بازشناسی پس از تعدیل پیشآزمون برای دانشآموزان دختر و پسر
منبع

بازشناسی در پیشآزمون
گروه
جنسیت
گروه * جنسیت
خطا
کل

مجموع مجذورات

Df

مجذور میانگین

F

Sig

133/01
113/03
19/110
0/93
1031/0
13901

1
1
1
1
110
110

133/01
113/03
19/110
0/93
3/93

13/33
19/13
1/03
0/00

0/000
0/000
0/111
0/311

در جدوت  5با توجه بهه سهط معنهاداري سهطر اثهر
تعههاملي گههروه و جنسههی (گههروه  ،جنسههی ) ،چههون
 1/829بیشهتر از  1/15مي باشد ،بنابراين ،تأثیر آمهوزش

بازشناسي دانش آموزان دختر و پسر يكسان بودهاسه .
نتاين اثر تعاملي گهروه و پايهه تيلهیلي (گهروه  ،پايهه
تيلیلي) ،در جدوت  6ارائه شده اس .

مهههارتهههاي شههناختي در افاايهههش عملكههرد حافظههه
جدول -0نتایج تحلیل کوواریانس پسآزمون حافظه یادآوری پس از تعدیل پیشآزمون برای دانشآموزان اول ،دوم ،سوم متوسطه
منبع
یادآوری در پیشآزمون
گروه
پایه تحصیلی
گروه * پایه تحصیلی
خطا
کل

مجموع مجذورات

Df

مجذور میانگین

000/30
31/33
9/0
0/33
030/39
11139

1
1
1
1
111
110

000/30
31/33
1/10
1/33
0/13

F

109/93
11/31
0/913
0/033

Sig

0/000
0/001
0/309
0/033
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نتاين نشان جدوت  6نشان ميدهد كه چهون 1/562
بیشتر از  1/15مي باشد ،آموزش مهارت هاي شههناختي،

براي بررسي اثر تعاملي گروه و پايه تيلیلي (گهروه
 ،پايه تيلیلي) ،از تيلیل كوواريانس اسهتفاده شهد كهه

عملكرد حافظه يادآوري هر سه گروه دانشآمهوزان را
بهطور يكسان افاايش داده اس .

نتاين آن در جدوت  7ارائه شده اس .

جدول -0نتایج تحلیل کوواریانس پسآزمون حافظه بازشناسی پس از تعدیل پیشآزمون برای دانشآموزان اول ،دوم ،سوم متوسطه
منبع
بازشناسی در پیشآزمون
گروه
پایه تحصیلی
گروه * پایه تحصیلی
خطا
کل

مجموع مجذورات

Df

مجذور میانگین

133/03
103/31
1/03
11/33
1030/30
13901

1
1
1
1
111
110

133/03
103/31
0/33
10/33
3/03

نتاين جدوت  7نشان ميدهند كه بها توجهه بهه سهط
معنهاداري سهطر چهون  1/029بیشهتر از  1/15مهيباشهد،
آموزش مهارت هاي شناختي ،عملكرد حافظه بازشناسي
هر سهه گهروه دانهشآمهوزان را در مقهاطع اوت ،دو  ،و
سو متوسطه بهطور يكسان افاايش داده اس .
بحث و نتیجهگیری
بهطوركلي نتاين نشان دادند كه تفهاوتي معنهيدار بهین
نمرههاي پیشآزمون و پسآزمون وجود دارد و ايهن
نشاندهندهي اين اس كه آموزش دانش فراشهناخ
بر عملكرد حافظهي دانشآمهوزان تهأثیر داشهته اسه .
نتاين اين پژوهش نشاندهندهي آن اس كه آموزش
روش استفاده از دانهش فراشهناخ و راهبردههاي آن
بهگونهاي معنادار باعث عملكرد بهتهر آزمهودنيههاي
پسهر و دختهر در گهروهههاي آزمهايش در مقايسهه بها
گروههاي كنترت شده اس  .بهبیاندي ر ،دانشآموزان
گروههاي آزمايش در پسآزمون بهگونههاي معنهيدار
عملكهرد بهتهري در آزمهون حافظهه نسهب بهه گهروه
كنترت داشتهاند.
اين امر ،فرضیههاي پهژوهش را در رابطهه بااينكهه
دانهشآمهوزان دختهر يها پسهر كهه در رابطهه بها دانهش
فراشناخ آموزش ديده انهد ،عملكهرد بهتهري دارنهد،
تأيید ميكند.

F

13/03
11/93
00/913031
1/33

sig

0/000
0/001
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نتاين پژوهش حاكي از آن بود كه عملكرد حافظهه
دانشآموزان در گروه آزمايش در پسآزمون بههطهور
قابل مالحظهاي بهتهر از گهروه كنتهرت بهود .ايهن نتهاين
نشان ميدهد كه آموزش استفاده از دانهش فراشهناخ
باعههث بهبههود عملكههرد حافظههه بازشناسههي و حافظههه
يههادآوري ديههداري دانههشآمههوزان مههيشهههود .يههك
فراگیرنده ،دانش و اطالعات گوناگوني دارد كه آنهها
را هن ا يادگیري ،فراميخواند و باهت آمیخته ميكند
تا يك فضاي كاركردي يا آموزشي و پرورشي فهراهت
آورد .دانههشهههايي كههه فراگیرنههدگان از آنههها اسههتفاده
ميكنند .عبارتاند از :آگاهي از يادگیرنده بودن خهود،
آگاهي از تكلی هايي كه بايد انجا دهند و گنجینههاي
از مهارتها و راهبردهاي يادگیري .چنانكه اين تيقیها
نشان داد ،دانش آموزاني كه آموزش ديدند تا از نقهاط
ضههع و قههوت خودآگههاه شههدند و دانسههتند كههدا
موضوعات درسي ،دشوار و كدا يك آسانتر اس و
به چه چیا عالقه دارند ،به دي ر سخن آنان دانستند كه
چه چیاي را بايد فراگیرنهد و بهتراسه چهه چیهاي را
مطالعه كنند و بهترين زمان براي تمركا روي كار چهه
زماني اس  .همانطور كه فالوت ( )0288عنوان كهرده
اس دانشآمهوزاني كهه بهراي شهناخ خهود اهمیه
قائل هستند عملكرد حافظهه آنهها بهتهر اسه  .زيهرا بها
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رسیدن به اين امر ميتوانند منابع دروني و بیرونهي الز
براي رسهیدن بهه ههدفههاي يهادگیريشهان را كنتهرت
كنند.
سازماندهي ،ذخیره كهردن و درههت تنیهدن دانهش
جديد ،با بهره گیري صيی از راهبردهاي يهادگیري و
مهارتي ،مطالعه را آسان ميكند .مهارتههاي مطالعهه،
روشههههاي مهههديري زمهههان ،راهبردههههاي خوانهههدن،
مههارتهههاي خالصهههبههرداري و  ...چنانكههه نتههاين ايههن
تيقیا نشان ميدهد ،باعث بهبهود در عملكهرد حافظهه
بازشناسي و حافظه يادآوري دانهشآمهوزان مهيشهود،
پیوند دادن بجها و اسهتادانه اطالعهات جديهد بها دانهش
موجود و سازماندهي دقیا مطالب ياد گرفتهشده ههت،
جههار راهبردهههاي آسههان كننههده يههادگیري ميسههوب
ميشوند.
درمجموع يافتههاي اين تيقیا را مهيتهوان مطهابا
با نظريهات فهالوت ( )0272ايهنگونهه تفسهیر كهرد كهه
آمههوزش دانههش فراشههناخ و تعامههل بههین آنههها در
عملكرد حافظه تأثیر ميگيارد .به نظر فهالوت تجهارب
فراشناختي شهامل هرگونهه تجربهه شههناختي و عهاطفي
آگاهانه اسهه كهه همهواره وابسههته بهه كوشهشههاي
فكري اس و بیشتر در موقعی هايي اتفا ميافتد كهه
بران یانده تفكر دقیا و آگاهانه باشد.
روش آمههوزش دوسههويه كههه در طههي آن معلههت و
فراگیرنده ارتباط متقابل را درباره موضوع خاص پیش
مههيبرنههد و از مجمههوع فعالیهه هههاي خههود بههازخورد
ميگیرند ،يك روش مناسب جهه تقويه حافظهه و
پرورش مهارت هاي فراشناختي ميسوب ميشهود كهه
مطههابا بهها يافتههههههاي تيقیهها حاضههر ايههن روش باعههث
افههاايش عملكههرد حافظههه در بازشناسههي و يههادآوري
مطالب و بهتبع آن موفقی در بهكارگیري مهارتهاي
فراشناختي ميشود.
نتاين تيقیا نشهان داد كهه ايهن روش در آمهوزش
دانشآموزان گروه آزمايش مؤثر بوده اس  .همچنهین
يافته هاي تيقیا حاضر مبني بر سودمندي فراشناخ و
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آموزش آن در عملكرد بهتر حافظه دانش آموزان مي-
باشد كه بر اسان نتاين تيقیقات انجها شهده در ايهران
ازجملههه آوانسههیان ( )0977كههه نشههان داد آمههوزش
راهبردههههاي فراشهههناختي درك مطلهههب و سهههرع
يادگیري دانشآموزان را افاايش مهيدههد و همچنهین
مفتخري ،اسدزاده و كريمي ( )0921دريافتند ،آگاهي
و اسههتفاده از راهبردهههاي فراشههناختي يههادگیري ،روي
عملكرد حافظه فعهات اثهر مببه دارد و يها در تيقیقهي
كبههوداني ( )0986دريافه  ،میههاان تمركهها بههه هههدف،
تعما بر هدف و ان یاش دروني در دانش آموزاني كه
تي آموزش مهارتهاي فراشناختي قهرار داشههتند از
دانههشآمههوزاني كههه فاقههد ايههن آمههوزشههها بودنههد
بیشتراسه و همچنین ميمدي و همكاران ( )0921بهه
اين نتیجه رسهیدند كه آموزش مهارتهاي فراشهناختي
باعههث ترغیههب و تشههويا دانههشآمههوزان بههه يههادگیري
مههيشهههود .بههاالخره يوسههفي لويههه و سههی ( )0989در
تيقیا خود به اين نتیجهه رسهید كهه ،بهین فراحافظهه و
رفتار حافظه در اغلب مهوارد همبسهت ي مببتهي وجهود
دارد .همهي ايهن ميققهان بهه ايهن نتیجهه رسهیدند كهه
دانههشآمههوزاني كههه از دانههش فراشههناختي بههاالتري
برخوردارند از عملكرد بهتهري در اسههتفاده از حافظهه
بازشناسههي و حافظههه يههادآوري ،حههل مسههئله ،درك
مطلب ،تفكر ،تمركا و  ...برخوردار هسهتند .همچنهین
نتاين پژوهش با يافتههههاي ملكهي ( )0981نیها بهه ايهن
نتیجه رسید كه ،آموزش راهبردهاي شهناختي در درن
مطالعههات اجتمههاعي آثههار چشههم یري بههر افههاايش
يادگیري و يادداري دارد همسو ميباشد .در پژوهشهي
آتین و كروزي )2102( ،نشان دادند كهه مهداخالت و
تهدابیر مهيتواننهد گسهترش فراخنهاي حافظهه كههاري و
توانايي خواندن در دانش آموزان را بهبود بخشد.
بههها توجهههه بهههه اثربخشهههي آمهههوزش راهبردههههاي
فراشناختي (آموزش متقابل) در بهبود عملكرد حافظهه
بازشهناسي و يادآوري دانش آموزان ،مطالعهه حاضهر و
آموزش اين راهبرد ميتواند بهعنوان يهك روش مفیهد
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براي بهبود عملكرد تيلهیلي در اختیهار متخللهان و
مربیان قرار گیرد .ازآنجاكه اين پژوهش فقط در حجت
نمونه كوچكي از دانشآمهوزان انجها شهد ،ضهروري
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اس نتهاين در نمونههههاي بهارگ تهر و دي هر مقهاطع
تيلیلي نیا تكرار گردد.
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