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The purpose of this study was to investigate the effectiveness of training
metacognitive beliefs and state on working memory of elementary school
students. This study was a quasi-experimental study with a pre-test, posttest, follow-up and a control group design. The population consisted of
elementary school students in Birjand. Forty-six students in the sixth grade
were recruited via convenience sampling method. The participants were
allocated to the experimental group (n = 23) and the control group (n = 23).
The metacognitive training package was used to teach metacognitive beliefs
and state. Moreover, the computer image recognition test (N-Back) was used
to evaluate working memory. Data were analyzed using Mann Whitney U,
Friedman and Wilcoxon tests. The findings indicated a significant difference
between the experimental group and the control group. Furthermore, the
experimental group showed higher levels of mean in working memory
scores compared to the control group. The results of the follow-up test
suggested the lasting effect of the training. According to the results of the
present study, it can be concluded that training metacognitive beliefs and
state might enhances students’ working memory.
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هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی آموزش باورها و حالت فراشناختی بر حافظه کاری
دانشآموزان ابتدایی بود .روش پژوهش ،براساس هدف کاربردی و برحسب گردآوری
اطالعات شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه گواه و یک مرحله پیگیری
است .جامعه آماری این پژوهش شامل دانشآموزان ابتدایی مدارس دخترانه شهر بیرجند
بود .با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس 46 ،نفر از دانشآموزان پایه ششم به عنوان
نمونه پژوهش انتخاب و در دو گروه  23نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند .برای آموزش
باورها و حالت فراشناختی از بسته آموزش فراشناختی و برای سنجش حافظه کاری از
آزمون رایانهای بازشناسی تصاویر ( )N-Backاستفاده شد .دادهها با استفاده از آزمونهای
یو مان-ویتنی ،فریدمن و ویلکاکسون تحلیل شد .نتایج نشان داد ،گروه آزمایش و گروه
گواه در پس آزمون بایکدیگر تفاوت معناداری دارند و میانگین گروه آزمایش در حافظه
کاری از میانگین گروه گواه بیشتر بود .نتایج آزمون پیگیری حاکی از ماندگاری اثربخشی
آموزش بود .بهبیان دیگر آموزش فراشناختی ،حافظه کاری را افزایش میدهد .بر اساس
یافتههای پژوهش میتوان گفت ،با استفاده از آموزش باورها و حالت فراشناختی ،حافظه
کاری دانشآموزان ابتدایی افزایش مییابد.
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مقدمه
حافظه کاری سیستمی چندمؤلفهای و عبارت از نگهداری
مقدار کمی از اطالعـات بـه شـکل قابـل دسترسـی آسـان
اســت ،کــه برنامــهریزی ،درک ،اســتد ل و حلمســئله را
تسهیل میکنـد .هنگـامی کـه از حافظـه کـاری صـحبت
میکنیم ،نه تنها خود حافظـه ،بلکـه مهارتهـای کـارکرد
اجرایی کـه بـرای مـدیریت اطالعـات در حافظـه کـاری و
پردازش شناختی اطالعات استفاده میشـود ،را نیـز در بـر
میگیرد (کووان .)2014 ،2حافظه کاری ذخیره اطالعات را
با هدف کاربردهای شناختی بیشتر و پیچیـدهتر تنظـیم و
دستکاری میکند .حافظه کاری پایـه و اسـاس بسـیاری از
کارکردهـای شـناختی دیگـر را در انسـان ایجـاد میکنــد.
رمزگشایی از مکانیزمهـای حافظـه کـاری ،اولـین قـدم در
تسهیل درک سـایر جنبـههای شـناختی ماننـد ،پـردازش
1

ادراکی یا احساسی است و پس از آن ،تعامل بـین حافظـه
کــاری و ســایر سیســتمهای شــناختی میتوانــد منطقــی
بررســی شــود (چــای ،3همکــاران .)2018 ،حافظــه کــاری
بههنگام پردازش اطالعات ،دادههای مربوط بـه تکلیـ  4را
ذخیره میکند (بوکرز ،5همکاران )2021 ،و بههنگام انجام
تکالی پیچیده شناختی ،باتوجه بـه اطالعـات مربـوط بـه
تکلی و استفاده از تجـارب قبلـی از راهبردهـای مناسـب
برای حـل مسـئله اسـتفاده مینمایـد (داوسـون و گـوآیر،
.)2018
حافظه کاری یک سیستم چند جزئی بـا ررفیـت محـدود
است که سازوکار اجرایی مرکزی ،لوح دیـداری -فضـایی و
حلقه واجشناختی را شامل میشود .لوح دیداری -فضـایی،
اطالعات بینایی و حلقه واجشناختی ،اطالعات کالمی را به
صورت موقت ذخیره میکنند .سـازوکار اجرایـی مرکـزی،
دادهها را از دیگر نظامهای حافظـه بـازخوانی مـینمایـد و
آنها را بهطور منظم ذخیره و مورد پردازش قرار مـیدهـد
(بدلی .)2003 ،6مغز انسـان دارای توانـایی شـگفتانگیزی
برای پردازش دادهها ،عمل بـه آنهـا ،ذخیـره اطالعـات و
تأمل در این فراینـد پیچیـده کسـب دانـش جدیـد ،بـرای
حلمشکل است .فراشناخت بـهعنوان یـک توانـایی ذهنـی
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سطح با  ،به شخص این امکان را میدهد تا از دانش خـود
که در حافظه ذخیـره شـده اسـت ،آگـاهی داشـته باشـد.
همچنــین ایــن امکــان را بــرای فــرد فــراهم میســازد تــا
فراینــدهای شــناختی خــود را درک ،کنتــرل و دســتکاری
نماید .عالوه براین ،فراشناخت به شخص امکان میدهد تـا
اثربخشـی راهبردهــای خــا را ارزیـابی کــرده و در نظــر
بگیرد که برای حل مؤثر یک مسـئله ،یـک راهبـرد کـامالً
جدید را پیش ببرد ،اصالح کنـد یـا از آن اسـتفاده نمایـد
(جازیوکاســــکی .)2021، 7راهبردهــــای شــــناختی و
فراشــناختی قســمتی از راهبردهــای یــادگیری هســتند و
انتقـال دادههــا را از حافظــه کـاری بــه حافظــه بلندمــدت
تسهیل میکنند (نریمانی ،همکاران.)1392 ،
بهنظر فالول ( )1979فراشناخت به معنی شـناخت دربـاره
شناخت است .زهر و بارزیالی ،2015( 8بهنقل از سلیمان،9
همکــاران )2020 ،معتقدنــد فراشــناخت شــامل دانــش
فراشناختی ،تنظیم فراشناختی و تجارب فراشناختی است.
باتوجــه بــه ابعــاد فراشــناخت ،اونیــل و عابــدی)1996( 10
صــفت فراشــناختی 11و حالــت فراشــناختی 12را معرفــی
کردند .حالت فراشناختی بـهعنوان یـک حالـت انتقـالی از
موقعیتهای فکری یا عقالنی شخص تعری میشود که از
نظر شدت تغییر میکند و چهار مؤلفه آگاهی فراشـناختی،
راهبــرد شــناختی ،برنامــهریزی و خــود بــازبینی را شــامل
میشود .فراشناخت عالوه بر حوزه روانشناسـی شـناختی،
در حوزه آسیبشناسی روانی مورد توجه قرار گرفته اسـت.
به نظر ولز ( )1995فراشناخت شامل دانش فراشـناختی و
تنظیم شناخت است و به فرد این توانایی را میدهد کـه از
فرایند فکری خود ،آگاه باشـد و فعالیتهـای ذهنـیاش را
کنترل کرده و تنظیم نمایـد .ولـز ( )2011معتقـد اسـت،
باورهــای فراشــناختی در طبقــه دانــش فراشــناختی قــرار
میگیرد و بـاور فراشـناختی ،دانشــی پایــدار در مـــورد
باورهــای مربــوط بــه نظـــامشـــناختی اسـت .بـهنظر
سالگرو )2020(13باور فراشناختی به بـاورهـای ثـابتی کـه
افراد درباره تفکر و نظام شناختیشان دارند ،گفته میشود
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و دارای دو حیطه باورهـای فراشـناختی منفـی و باورهـای
فراشــناختی متبــت اســت .در دیــدگاه ولــز ( )2011بــاور
فراشناختی منفی همان باوری است که افراد درباره کنترل
نشــدن نگرانــی ،اهمیــت و خطــر افکــار و تجربــههای
شناختیشان دارند .نمونهای از این باورهای منفـی عبـارت
است از :هیچ کنترلی بر افکارم نـدارم و نگرانـی بـه ذهـنم
آسیب میرساند .باور فراشناختی متبت ،شـامل بـاور فـرد
درباره سودمندی درگیـر شـدن در فعالیتهـای شـناختی
است .فرد عقیده دارد ،توجه کردن به نگرانی مفید اسـت و
فکر کردن به نگرانی میتواند احساس خطر را کمتـر کنـد.
باورهای فراشناختی متبت ،نشانگان شـناختی-تـوجهی 1را
بوجود میآورد کـه بـا سـوگیری در فرآینـد توجـه ،مـان
یادگیری میشود .نشـانگان شـناختی-تـوجهی را میتـوان
پردازش مفهومی افراطی تعری کرد که به شکل نگرانـی و
اندیشناکی آشکار میشود و شامل مؤلفه سـوگیری توجـه
است که بر عملکرد حافظه ،اثری منفی دارد.
کومــوری )2016( 2معتقــد اســت ،نظــارت یــا بــازبینی
فراشناختی یکـی از فعالیتهـای کـارکرد اجرایـی حافظـه
کاری است که برای بهروزرسانی اطالعـات جدیـد ،تمرکـز
توجه بر اهداف مربوط به تکلی و از بین بـردن اطالعـات
نادرست و مزاحم مفید است .با افـزایش بـار حافظـه بـرای
شــرکتکنندگان دارای حافظــه کــاری پــایین ،عملکــرد
شناختی و فراشناختی به تدریج کاهش مییابد .عـالوه بـر
این ،افراد دارای حافظه کاری با در مقایسه با افراد دارای
حافظــه کــاری پــایین ،تمایــل بــه قضــاوت فراشــناختی
دقی ـ تری نســبت بــه عملکــرد حافظــه در موقعیتهــای
شــناختی نشــان میدهنــد .شــین )2020( 3معتقــد اســت
حافظه فعال با درک خواندن رابطه دارد .نتـایج پژوهشهـا
حــاکی از ایــن اســت ،آمــوزش توانبخشــی شــناختی و
فراشناختی عملکرد حافظه دیداری و ررفیت حافظه اعداد
مســتقیم و معکــوس را افــزایش میدهــد (ســلیمانی،4
همکاران .)2020 ،آموزش راهبردهای فراشناختی ،ابـزاری
مفید برای تعمیم یادگیری به سـایرموقعیتهای مکـانی و
زمــانی اســت (دیســوت و آزســوی .)2009 ،حــواسپرتی
شنوایی بر طی وسیعی از شاخصهای فراشـناختی تـأثیر
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میگذارد و نظارت فراشناختی و اعتماد به نفس را کـاهش
میدهد .حواسپرتی شنوایی از طری فرایندهای حافظـه و
فراحافظه تأثیر خود را بر عملکرد حافظـه اعمـال میکنـد
(بیمن ،5همکاران .)2014 ،بازیهای شناختی رایانـهای بـر
حافظه کاری و خالقیت کودکان پیش دبسـتانی اثـربخش
است (احمد شاهی و رجبی .)1399،توانبخشی مبتنـی بـر
بازیهای رایانهای ،عملکرد کارکردهـای اجرایـی کودکـان
دارای اخــتالل بیشفعــالی را افــزایش میدهــد (اوریــادی،
همکــــاران .)1398 ،مداخلــــه توانبخشــــی شــــناختی،
کارکردهای توجه انتخابی ،کنترل بازداری و حافظه کـاری
ســالمندان دارای اخــتالل شــناختی خفیــ را بهبـــود
میبخشد (نظربلند ،همکاران .)1398 ،آموزش ذهنآگـاهی
و اصالح سوگیری توجه ،سـطح توجـه ،بـازداری و کنتـرل
هیجان کودکان را افزایش میدهد (سعیدمنش ،همکـاران،
.)1399
همچنــین نتــایج پژوهشهــا نشــان میدهــد شــکلگیری
باورهای مربوط به فراموشی اشخا  ،بـه دیـدگاه آنـان در
مــورد فراشــناخت بســتگی دارد و باورهــای فراشــناختی و
تجارب فراشناختی عاملی بالقوه بـرای یـادگیری شـناختی
است (گرینشگل ،6همکاران .)2020،آمـوزش فراشـناختی،
آگاهی فراشناختی و عملکرد گوشدادن زبان آموزان دارای
حافظه کاری ضعی را افـزایش میدهـد و حافظـه کـاری
ضعی در عملکردهای شـناختی و کارکردهـای اجرایـی از
جملــه برنامــهریزی و حلمســأله مشــکل ایجــاد میکنــد
(بزرگیان ،7همکاران .)2020،آموزش توانبخشی شـناختی،
عملکرد شناختی (حافظه ،تمرکـز ،توجـه) دانشآمـوزان را
افزایش میدهد (حامدعلی ،8همکاران.)2021 ،
بر اساس مبانی نظـری میتـوان گفـت حافظـه آینـدهنگر،
کارکردهــای اجرایــی و فراشــناخت کودکــان از یکــدیگر
قابلتفکیک است .حافظه آیندهنگر با کارکردهای اجرایی و
کنترل فراشناختی رابطهای متبت و قوی دارد .عالوهبـراین
فراشناخت با حافظه آیندهنگر وکارکردهای اجرایـی رابطـه
معنــاداری دارد (اســیایس ،9همکــاران .)2015 ،در یــک
جم بندی می توان گفـت فراشـناخت بـا حافظـه کـاری و
اجزاء آن رابطه تعاملی دارد.
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بودن و نداشتن بیماری جسمانی یا روانی و موارد عدم
شمول شامل ،تحصیل در سایر پایهها ،داشتن بیماری
جسمی و یا روانی و پسر بودن است.
در این پژوهش برای سنجش حافظه کاری از آزمون N-
 Backکرچنر )1958( 1و برای آموزش باورها و حالت
فراشناختی از بسته آموزش فراشناخت سا ریفر ()1391
استفاده شد.

با توجه به مبانی نظری و نتایج پژوهشها به نظر میرسد،
باورهای فراشناختی بـا فعـال کـردن نشـانگان شـناختی-
تـوجهی و سـوگیری در توجـه ،عملکـرد حافظـه کـاری را
کــاهش میدهــد .ولــی حالــت فراشــناختی از طریــ
خودآگـــاهی ،خودبـــازبینی ،برنامـــهریزی و راهبردهـــای
شناختی ،می تواند ررفیت حافظه کـاری را افـزایش دهـد.
بهبیان دیگر ،فراشناختها نقشی دوگانه بر حافظـه دارنـد.
یعنــی حالــت فراشــناختی ررفیــت حافظــه را تقویــت و
باورهای فراشناختی ررفیـت حافظـه را کـاهش میدهـد.
بنــابراین مداخلــه آموزشــی مبتنــی بــر تقویــت حالــت
فراشناختی و مقابلـه بـا باورهـای فراشـناختی بـه منظـور
تعدیل و تغییر باورهای فراشناختی با هدف بهبود کـارایی
حافظه از جنبه نظری و کـاربردی ضـرورت دارد .در مـرور
مطالعات انجام شده ،پژوهشی درباره اثربخشی آموزش این
دو نوع از فراشناخت بر حافظه کاری دانشآموزان مشاهده
نشد .از این رو ،بررسی اثربخشی آمـوزش باورهـا و حالـت
فراشناختی بر حافظه کاری دانشآموزان ضـروری بـه نظـر
میرسد .در پژوهش حاضر ،از بسـته آمـوزش فراشـناختی
ســا ریفــر ( )1391کــه دارای رویکــردی تلفیقــی از دو
رویکرد روانشناسی شناختی و آسیبشناسی روانی اسـت،
استفاده شد تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا آموزش
باورها و حالت فراشناختی ،حافظه کاری دانشآموزان دوره
ابتدایی را افزایش میدهد؟

آزمون N-Back
یکی از معروفترین و معتبرترین آزمونهای سنجش
حافظه کاری ،آزمون کامییوتری  N-Backاست که یک
تکلی سنجش عملکرد شناختی مرتبط با کارکردهای
اجرایی نظیر تخصیص توجه ،کنترل ،تصمصمگیری،
بزنامهریزی و پردازش اطالعات پیرامونی است .این آزمون،
اولینبار توسط کرچنر ( 1958؛ بهنقل از کسائیان،
همکاران )1393 ،معرفی شد .در این آزمون تعدادی
محرک بینایی بهصورت متوالی برروی صفحه نمایشگر
رایانه راهر میشود و آزمودنی باید در صورت تشابه هر
محرک با محرک قبلی یا در صورت عدم تشابه ،کلید
اختصا داده شده را فشار دهد .از آنجا که که این تکلی
هم نگهداری اطالعات شناختی و هم دستکاری آنها را
شامل میشود ،برای سنجش عملکرد حافظه مناسب است
(چن ،همکارن2008 ،؛ بهنقل از بهری ،همکاران.)2019 ،
اعتبار این آزمون محاسبه شده و ضریب اعتبار آن 0/78
گزارش شده است (بوش ،همکاران.)2008 ،

روش
پژوهش حاضر با توجه به ماهیت و اهداف در زمره
مطالعات آزمایشی و از نوع شبه آزمایشی با طرح
پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه و یک مرحله پیگیری
است .جامعه آماری این پژوهش شامل دانشآموزان پایه
ششم مدارس دخترانه شهر بیرجند است .در پژوهشهای
از نوع آزمایشی و علّی -مقایسهای ،با احتمال ریزش ،حجم
نمونه حداقل  15نفر در هر گروه توصیه میشود (د ور،
 .)1387بنابراین با فرض ریزش آزمودنی 46 ،نفر
دانشآموز پایه ششم ( 23نفر گروه آزمایش و  23نفر گروه
گواه) از طری نمونهگیری در دسترس بهعنوان نمونه
پژوهش انتخاب شد .جهت پیشگیری از اثر انتقال آموزش،
نمونه پژوهش از دو مدرسه انتخاب شد و بهدلیل عدم
همکاری آزمودنیها ،سه نفر از گروه گواه حذف شد و
آزمودنیهای این گروه به  20نفر کاهش یافت .موارد
شمول ورود به نمونه شامل ،تحصیل در پایه ششم ،دختر

بسته آموزش فراشناخت ساالریفر ()1391

Kirchner
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این بسته آموزشی براساس مبانی نظری فراشناخت در
رویکرد روان شناسی شناختی و فراشناخت در رویکرد
آسیبشناسی روانی تدوین شده است .یعنی رویکردی
تلفیقی دارد و به آموزش باورهای فراشناختی و حالت
فراشناختی میپردازد .خالصه جلسات این بسته آموزشی
در جدول شماره  1ارائه شده است.
قبل از مداخله آموزشی توسط آزمون  N-Backبرای
سنجش حافظه کاری از گروه آزمایش و گروه گواه پیش
آزمون گرفته شد .سیس برای گروه آزمایش ،آموزش
باورهای فراشناختی و حالت فراشناختی در  11جلسه 45
دقیقهای ارائه شد ولی گروه گواه فقط آموزش رسمی
مدرسه را دریافت کردند .بعد از اتمام جلسات آموزشی ،از
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ماندگاری اثر آموزش ،با فاصله زمانی  45روز پس از اتمام
آموزش ،در مرحله پیگیری مجدداً آزمون حافظه کاری به
صورت انفرادی برای دانشآموزان گروه آزمایش اجرا شد.

هر دو گروه پسآزمون گرفته شد .چنانچه یادگیرنده پس
از فاصله زمانی یک ماه پس ا ز آموزش ،اطالعات یادگرفته
شده را با موفقیت یادآوری نماید ،نشاندهنده ماندگاری
اثر آموزش است (اوءگرادی .)2005 ،با هدف آزمون

جدول  .1خالصه جلسات باورها و حالت فراشناختی (ساالریفر)1391 ،

جلسات

محتوای جلسه

****

اجرای پیشآزمون

اول
دوم
سوم

آموزش باورهای فراشناختی متبت و نگرانی
(کسب آگاهی دانشآموزان درباره انواع باورهای فراشناختی و درک ارتباط آنها با حافظه کاری)
آموزش باورهای فراشناختی منفی و نگرانی
کنترلپذیری باورهای فراشناختی منفی ،شناخت دانشآموزان از نقش انواع باورهای فراشناختی در شکلگیری و تداوم حافظه کاری.
توضیح سطوح سهگانه پردازش (سطح عینی ،سطح میانی و سطح فراشناختی)

چهارم

نقش نگرانی در ایجاد اختالل در سطوح سهگانه پردازش

پنجم

شناخت انواع نگرانی و کاربرد تکنیک به تاخیر انداختن نگرانی مرضی (نامطلوب)

ششم

بررسی نگرانیهای دانشآموزان و آموزش تکنیک به چالش کشیدن نگرانیها و تمرین این تکنیک با مشارکت آنان

هفتم

چالش با باورهای فراشناختی متبت و تقویت سبک تفکر فراشناختی

هشتم

آموزش نیازهای اساسی روانشناختی با تاکید بر شناخت نیاز به شایستگی یا کفایت

نهم

آموزش خودبازبینی یا نظارت بر خود و اجرای این تکنیک با همکاری دانشآموزان

دهم

آموزش برنامهریزی فعال (انتخاب هدف یا اهداف ،برنامهریزی مداوم و مستمر ،نقشه راه)

یازدهم

مدیریت زمان و خالصه برنامه آموزشی

****

اجرای پسآزمون

یافتهها
برای آزمون فرضیه و تحلیل دادهها ،ابتدا پیشفرضهای
استفاده از روش تحلیل کوواریانس بررسی شد .به دلیل

جدول  .2میانگین و انحراف معیار متغیر گروه نمونه

متغیرها

تعداد

گروه
پیشآزمون
آزمایش

حافظه کاری
کنترل

میانگین

انحراف معیار

23

76/57

21/66

پسآزمون

23

88/09

13/10

پیگیری

23

88/26

12/82

پیشآزمون

20

74/55

22/89

پسآزمون

20

73/45

24/01
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این که متغیرها از توزی طبیعی برخوردار نیست ،برای
تحلیل دادهها از روشهای آماری غیر پارامتریک یومان-
ویتنی ،فریدمن و ویلکاکسون استفاده شد.
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برای بررسـی همگنـی دو گـروه از نظـر حافظـه کـاری در
مرحله پیشآزمون ،از روش آماری یومان – ویتنی استفاده
شد.

دادههای جدول شماره  2نشان مـیدهـد ،میـانگین گـروه
آزمایش در پسآزمون و پیگیری نسـبت بـه پـیشآزمـون
افزایش یافته اسـت و میـانگین گـروه گـواه در پسآزمـون
تغییر قابل توجهی نسبت به پیشآزمون نداشته است.

جدول  .3نتایج آزمون یو مان -ویتنی برای مقایسه پیشآزمون دو گروه آزمایش و گواه

گروه

یو مان-ویتنی

ویلکاکسونw

نمره z

سطح معناداری

194/00

404/00

-0/92

0/35

هســتند .جهــت آزمــون فرض ـیه آمــوزش باورهــا و حالــت
فراشناختی حافظه کاری دانشآموزان را افزایش مـیدهـد،
از روش آماری یومان  -ویتنی استفاده شد.

نتایج جدول شماره  3حـاکی از ایـن اسـت ،تفـاوت گـروه
آزمایش و کنترل در سطح  P<0/05معنادار نیسـت .بـه
بیان دیگر دو گروه از نظـر حافظـه کـاری بـا هـم همگـن

جدول  .4نتایج آزمون یو مان -ویتنی برای مقایسه گروه آزمایش و گروه گواه در مرحله پسآزمون

گروه

یو مان-ویتنی

ویلکاکسونw

نمره z

سطح معناداری

150/50

360/50

-2/11

0/03

معناداری افزایش داده است.
باتوجه به تایید فرضیه پژوهش ،این سؤال مطرح است ،آیا
اثر آموزش باورها و حالـت فراشـناختی بـر حافظـه کـاری
دانشآموزان ماندگار است؟ برای پاسـخ بـه ایـن سـؤال ،از
روش آماری غیر پارامتریک فریدمن استفاده شد.

نتایج جدول شماره  4نشان میدهد ،تفاوت میانگین گـروه
آزمایش و گروه گواه در پسآزمـون در سـطح P<0/05
معنادار است .به بیان دیگر باتوجـه بـه میـانگین دو گـروه
(جدول شـماره  ،)2آمـوزش باورهـا و حالـت فراشـناختی،
حافظــه کــاری دانــشآمــوزان گــروه آمــوزش را بــه طــور

جدول  .5نتایج آزمون فریدمن برای گروه آزمایش در سه مرحله اندازهگیری

تعداد
حافظه کاری

23

مجذور کای

درجه آزادی

12/45

2

0/ 002

کاری دانشآموزان گروه آزمایش در مراحـل پـیشآزمـون،
پسآزمون و پیگیری متفاوت است.

جدول  .6جدول رتبهها در آزمون فریدمن

میانگین رتبه

پیش آزمون

پس آزمون

پیگیری

1/65

2/15

2/20

47

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

نتایج جدول شماره  5حاکی از ایـن اسـت ،آمـاره مجـذور
کای در سطح  P<0/01معنادار است .یعنی میزان حافظه

سطح معناداری
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همین دلیل برای مشخص شدن تفاوت بین هر یـک از دو
مرحله اندازهگیری ،از آزمون غیـر پارامتریـک ویلکاکسـون
استفاده شد.

نتایج جدول  6نشان میدهـد ،میـانگین رتبـه در مرحلـه
پیگیری از پسآزمون و پیشآزمون بیشتر است و میـانگین
رتبه پسآزمون از پـیشآزمـون بیشـتر اسـت .ایـن نتـایج
تفاوت بین مراحل اندازهگیـری را مشـخص نمـیکنـد .بـه

جدول  .7نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه دو به دوی سه مرحله اندازهگیری گروه آزمایش

حافظه کاری

مراحل اندازهگیری

 zنمره

سطح معناداری

پیشآزمون -پسآزمون

-2/48

0/013

پسآزمون -پیگیری

-0/57

0/564

پیشآزمون-پیگیری

-2/63

0/008

افزایش داده است .میزان حافظه کاری دانشآمـوزان گـروه
آزمایش در مراحل پسآزمون-پیگیری در سطح P<0/05
تفاوت معناداری ندارد .بنابراین میتوان گفت ،اثر آمـوزش
بر حافظه کاری دانشآموزان ماندگار است.

نتایج جدول شماره  7نشان میدهد ،میزان حافظـه کـاری
گــروه آزمــایش در مراحــل پــیشآزمــون-پــسآزمــون و
پیشآزمون-پیگیری در سطح  P<0/01بایکـدیگر تفـاوت
معناداری دارنـد بـه بیـان دیگـر آمـوزش باورهـا و حالـت
فراشناختی ،حافظه کاری دانـشآمـوزان گـروه آزمـایش را

جدول  .8جدول رتبهها در آزمون ویلکاکسون

پیشآزمون -پسآزمون

پسآزمون -پیگیری

رتبههای منفی

1

4/50

4/50

رتبههای متبت

9

5/61

50/50

موارد برابر

13

کل

23

رتبههای منفی

1

2/00

2/00

رتبههای متبت

2

2/00

4/00

موارد برابر

20

کل

23

رتبههای منفی

0

0/00

0/00

رتبههای متبت

8

4/50

36/00

موارد برابر

15

کل

23

جدول  8نشان میدهد ،رتبـه  1آزمـودنی در پـسآزمـون
نسبت به پیشآزمـون کـاهش دارد ،رتبـه  9نفـر افـزایش

داشته و رتبه  13نفر هم تغییری نداشته است .در بررسـی
پسآزمون-پیگیری ،رتبه  1آزمودنی در پیگیری نسبت بـه
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پیشآزمون-پیگیری

تعداد

میانگین رتبه

مجموع رتبهها
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پــسآزمــون کــاهش و  2آزمــودنی افــزایش داشــته و 20
آزمودنی رتبه یکسانی داشـتند .در بررسـی پـیشآزمـون-
پیگیــری ،رتبــه هــیچ آزمــودنی در پیگیــری نســبت بــه
پیشآزمون کاهش نداشته ،رتبـه  8نفـر افـزایش داشـته و
رتبه  15نفر هم تغییری نداشته است.

با درک خواندن رابطه دارد (شین)2020،؛ آمـوزش اصـالح
سـوگیری توجــه و ذهنآگــاهی ،سـطح توجــه کودکــان را
فزایش میدهد (سـعیدمنش ،همکـاران)1399 ،؛ آمـوزش
راهبردهــای فراشــناختی ،حافظــه کــاری دانشآمــوزان
نارساخوان را افزایش میدهد (زارعنـژاد ،همکـاران1398 ،؛
کرمی ،همکاران)1395 ،؛ و آموزش راهبردهای شناختی و
فراشــناختی عملکــرد حافظــه کــاری را افــزایش میدهــد
(اصــلیپور و فخــری1391،؛ مفتخــریحــاجیمیرزایــی،
همکاران ،)1390،همسو و همخوان است.
یافته پژوهش مبنی بر آموزش باورها و حالـت فراشـناختی
حافظه کاری دانشآموزان را افـزایش میدهـد ،بـر مبنـای
نظریه فالول دربـاره فراشـناخت ( )2004 ،1976و حالـت
فراشناختی اونیـل و عابـدی ( )1996قابـل تبیـین اسـت.
فراشناخت ،یکی از فرآیندهای ذهنـی سـطح با سـت کـه
سایر فرآیندهای ذهنی مانند :توجه ،رمزگردانی ،حافظـه و
حلمسئله را تحت تأثیر قرار میدهـد .تجربـه فراشـناختی
شامل نظارت ،کنتـرل و تنظـیم فعالیـت شـناختی اسـت.
حالت فراشناختی به نوعی از فراشناخت گفته میشود کـه
در موقعیتهای شناختی و تکالی شناختی مورد اسـتفاده
قرار میگیرد .حالت فراشناختی شامل آگاهی فراشـناختی،
خودبازبینی ،راهبردهای شناختی و برنامـهریزی اسـت .در
این پژوهش مؤلفههای حالت فراشناختی آموزش داده شد.
در طــی آمــوزش ،دانشآمــوزان دربــاره نظــام شــناختی و
حافظه خود ،شناخت حاصـل کردنـد و بـا اجـرای راهبـرد
خودبازبینی و تمرین برنامهریزی ،مهـارت توجـه و تمرکـز
خــود را تقویــت نمودنــد .بــهبیان دیگــر آمــوزش حالــت
فراشناختی ،به تقویت حافظه فعال منجر میشود.
عالوهبراین به عقیده کوموری ( )2016نظارت فراشـناختی
باعث به روز رسانی اطالعات جدید و تمرکز توجه بر اهداف
مربوط به تکلی و از بین بردن اطالعات نادرست و مزاحم
میشود .پرادهان و داس ( )2021معتقدند فراشـناخت بـه
دانشآموزان کمـک مـیکنـد تـا توانـاییهـا و ترجیحـات
یادگیری خودشان که وابسته به ماهیت تکلی  ،موقعیت و
زمینه است را کشـ کننـد .تـونویچیـت و بـوریپکـدی
( )2021معتقدند راهبردهای فراشناختی با تفکر در مـورد
فرایندهای یادگیری مانند نظارت بـر درک مطلـب و خـود
ارزیابی ارتباط دارد .دیسوت و آزسـوی ( )2009معتقدنـد
آموزش راهبردهای فراشناختی ابزار مفیـدی بـرای تعمـیم
یادگیری به موقعیتهای مکانی و زمانی دیگر اسـت .پـس

با توجه به مقایسه رتبهها (جدول  )8و میانگینها (جـدول
 )2میتوان گفت ،حافظه کاری دانشآموزان گروه آزمایش،
در پسآزمون و پیگیری نسـبت بـه پـیشآزمـون افـزایش
دارد .عالوه براین جدول شماره  8و  2حاکی از این اسـت،
حافظه کاری دانشآموزان گروه آزمایش در مرحله پیگیری
در مقایسه با مرحله پسآزمون تغییر قابل توجهی ندارد.
بحث و نتیجهگیری
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هدف این پژوهش ،بررسی اثربخشی آموزش باورها و حالت
فراشناختی بر حافظه کاری دانشآموزان دوره ابتدایی بود.
نتایج پژوهش نشان داد ،تفاوت گروه آزمایش و گروه گـواه
در پس آزمون در سـطح  P<0/05معنـادار اسـت .عـالوه
براین میانگین حافظه کاری گروه آزمایش در پیشآزمون-
پسآزمــون و پیشآزمــون-پیگیــری در ســطح P<0/01
متفاوت است ولی در مرحله پسآزمـون-پیگیـری ،تفـاوت
میانگین در سـطح  P<0/05معنـادار نیسـت .باتوجـه بـه
نتایج میتوان گفت آمـوزش باورهـا و حالـت فراشـناختی،
حافظه کاری دانشآموزان را افـزایش مـیدهـد و اثـر ایـن
آموزش ماندگار است.
این یافته پژوهش با مبانی نظریه فالول درباره فراشـناخت
( ،)2004 ،1976حالت فراشناختی اونیل و عابدی
( )1996و نظریه نلسون و نارنز درباره شناخت (1990؛ بـه
نقل از پرفکت و شوارتز )2004 ،همسو و همخـوان اسـت.
همچنین یافته پژوهش حاضر با نتایج پژوهش حامدعلی و
همکــــاران ( ،)2021اوریــــادی و همکــــاران (،)1399
احمدشــاهی و همکــاران ( ،)1399نظربلنــد و همکــاران
( )1398مبنـی بــر اینکــه آمــوزش توانبخشــی شــناختی،
سطح عملکرد شناختی (حافظه ،توجه ،تمرکـز) را افـزایش
میدهـد ،همســو و همخـوان اســت .عالوهبـراین بــا نتــایج
پـژوهش مبنــی بــر اینکــه آمــوزش فراشــناخت ،ررفیــت
حافظــه کــاری را افــزایش میدهــد (بزرگیــان ،همکــاران،
2020؛ جـــونز و همکـــاران2019 ،؛ کـــارمی و قربـــانی،
)1397؛ آموزش فراشـناخت ،ررفیـت حافظـه دیـداری را
افزایش میدهد (سلیمان ،همکاران)2020،؛ حافظه کـاری
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یافته دیگر پژوهش نشان داد ،اثر آمـوزش باورهـا و حالـت
فراشناختی بر افزایش حافظه کاری دانشآمـوزان ابتـدایی
ماندگار است .این یافته بـا نظریـه فـالول ( )1978دربـاره
فراشناخت که آنرا بهعنوان یک فرآیند ذهنی یا شـناختی
سطح با معرفی مینماید که سایر فعالیتهـای شـناختی
ماننــد :پــردازش اطالعــات در ســطوح مختلــ حافظــه،
حلمسئله ،استد ل و خالقیت را تحت تأثیر قرار میدهد؛
همخوان است .بر اساس نظریه ولـز ( )2011 ،1995تفکـر
فراشناختی و تفکر عینی از یکـدیگر متفـاوت اسـت .تفکـر
عینی بر تهدیدهای ذهنی متمرکز است و آنها را بهعنوان
تهدید واقعـی در نظـر میگیـرد و بـه همـین دلیـل نظـام
شناختی و فعالیت شناختی فرد آسیب میبینـد .ایـن نظـر
کــه فراشــناخت ،شــناخت عمــومی را کنتــرل و نظــارت
میکند ،د لت بر تمایز بین دو سطح شناخت دارد .به نظر
نلسون و نارنز ،1990( 2بهنقل از پرفکت و شـوارتز)2004 ،
4
شناخت دو سطح متفاوت بهنام سطح عینی 3و سطح فـرا
دارد .جریان اطالعات از سطح عینی به سطح فرا ،بـازبینی
یا نظارت نام دارد که موجب آگاهی سطح فـرا از وضـعیت
سطح عینی است .ولی جریـان اطالعـات از سـطح فـرا بـه
سطح عینی ،کنترل نام دارد کـه سـطح عینـی را از آنچـه
بعداً انجام میشود ،آگاه میسازد .این فرآیند باعث بهبود و
افزایش عملکرد شناختی میشود .بنابراین میتـوان گفـت،
آمــوزش فراشــناختی ارائــه شــده ،تفکــر فراشــناختی
دانشآموزان را ارتقاء داده و از این طری جریان اطالعـات
بین دو سطح عینی و سطح فرا تسهیل و به شیوه درسـتی
صورت میگیرد و به همین دلیل تأثیر آموزش بـر حافظـه
کاری دانشآموزان ماندگار است.
نتایج پژوهش حاضر برای دانشآموزان دختـر پایـه ششـم
ابتــدایی قابــل تعمــیم اســت ولــی تعمــیم نتــایج بــرای
دانشآموزان پسر پایه ششم ابتـدایی و دانشآمـوزان سـایر
پایههای تحصیلی باید با احتیاط انجام شود.
پیشنهاد میشود ،اثربخشی این نوع از آموزش فراشـناختی
بر حافظه کاری دانشآمـوزان پسـر پایـه ششـم ابتـدایی و
دانشآموزان سایر پایههای تحصیلی دوره ابتـدایی بررسـی
گردد.
سیاســگزاری :از دانشآمــوزان عزیــز پایــه ششــم ابتــدایی
2

Nelson & Naren’s
Objective level
4
Meta level
3

Capobinaco
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می توان گفت ،این یافتـه پـژوهش بـا مبـانی نظـری فـو
همخوان است.
همچنین اثربخشی آموزش باورها و حالت فراشـناختی بـر
حافظه کاری دانشآمـوزان بـر اسـاس مبـانی نظـری ولـز
( )2011 ،1995درباره فراشناخت و مدل عملکرد اجرایـی
خود تنظیمـی ولـز و مـاتیوز ( )1996قابـل تبیـین اسـت.
فراشناخت به دو طبقه دانش فراشناختی و تنظیم شناخت
تقســیم میشــود .دانــش فراشــناختی شــامل باورهــای
فراشــناختی متبــت و منفــی اســت .باورهــای فراشــناختی
نشانگان شـناختی-تـوجهی را فعـال مینمایـد و نشـانگان
شناختی-توجهی در مـدل عملکـرد اجرایـی خـودتنظیمی
نقشی منفی و تأثیرگذار دارد .فعـال شـدن ایـن نشـانگان
باعث میشود نگرانی و نشخوارفکری مـورد پـردازش قـرار
گیرد .پردازش نگرانی یـا نشـخوار فکـری باعـث سـوگیری
توجه و کاهش تمرکز میشود .در این پژوهش مؤلفـههای
باورهای فراشناختی آموزش داده شـد .بـا ایـن هـدف کـه
دانشآموزان با انواع باورهای فراشناختی آشنا شده و شیوه
چالش با باورهای فراشناختی متبت و منفی را یاد بگیرنـد.
چالش با این باورها منجر به جایگزینی باورهای مناسـب و
سازگار با نظام شـناختی شـده و از فعـال شـدن نشـانگان
شناختی-توجهی پیشگیری مینماید .در نتیجـه نگرانـی و
نشخوار فکری از سطح پردازش شناختی حـذف شـده و از
طری افزایش توجه و تمرکز ،توانایی حافظه کاری افزایش
مییابد .برمبنای مطالب فو و باتوجـه بـه نتـایج مطالعـه
گرینشل و همکاران ( )2020فراموشی و ضع حافظـه بـه
باور افراد درباره فراشناخت بستگی دارد .همچنین ،مطـاب
نتــایج پــژوهش کاپوبینــاکو 1و همکــاران ( )2019مــدل
عملکرد اجرایی خودتنظیمی پیشبینـی مینمایـد ،عالیـم
هیجانی و فراشناخت میتوانند به طـور علـی بـر یکـدیگر
تأثیر بگذارند .نتایج پژوهش بیمن و همکاران ( )2014نیـز
نشان داد ،حواسپرتی شنوایی بر شاخصهای فراشـناختی
اثر میگذارد .براساس مبنای نظـری فـو میتـوان گفـت،
آمــوزش باورهــای فراشــناختی ،ســطح نگرانــی را کــاهش
میدهــد و از فعــال شــدن نشــانگان شــناختی-تــوجهی
پیشگیری مینماید .بنابراین این آموزش به تقویت حافظـه
کاری دانشآموزان منجر میشود.
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