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Abstract
The crucially important role of working memory in the daily activities of human life and
education has led researchers to devise ways to improve working memory. The purpose of
this research was to determine the effectiveness of instructing self- regulation strategies on
processing efficiency and working memory function among female high school students.
The design of this study was a quasi-experimental, pre-test, post-test with a control group.
Software information processing index and N-Back software have been used as the
research tools. The statistical population consisted of all high school female students in
Yasouj city in the academic year of 2016-2017, that a 30 sample of students was selected
through multi-stage cluster sampling and assigned to two groups of experimental and
control. After the pre-test, the experimental group was trained for 12 sessions based on the
Pintrich model, and the control group did not receive any training. Again, two groups were
evaluated with post-test. Data analysis was performed using MANCOVA. The results
showed that the post-test of the processing efficiency and working memory performance
has significant difference between the two groups. This indicated that the processing
efficiency and working memory performance in the experimental group increased after the
training of self-regulation. Based on the results of the present study, it can be concluded
that training self-regulation strategies can increase the processing efficiency and students'
working memory performance.
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چکیده
نقش بسيار مهم حافظۀ فعال در فعاليتهاي روزمرۀ زندگي و تحصيلي انسانها ،پژوهشگران را بر آن داشته تا روشهایي
را براي بهبود عملکرد آن طراحي کنند .هدف پژوهش حاضر ،تعيين تأثير آموزش راهبردهاي خودگرداني بر کارآمدي
پردازش و عملکرد حافظۀ فعال دانشآموزان دختر دورۀ متوسطۀ دوم است .طرح این پژوهش ،نيمهآزمایشي از نوع
پيشآزمون ،پس آزمون با گروه کنترل است .جامعۀ آماري شامل تماميِ دانشآموزان دختر دورۀ متوسطۀ دوم شهر
یاسوج در سال تحصيلي  96-95است که تعداد  30نفر بهروشِ نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب و در دو گروه
آزمایش و گواه ،گمارده شدند .ابزار پژوهش نرمافزار شاخص پردازش اطالعات و نرمافزار اِنبک1است .پس از انجام
پيشآزمون ،آزمودنيهاي گروه آزمایش بهمدتِ  12جلسه تحت آموزش راهبردهاي خودگرداني مبتنيبر مدل پنتریچ
قرار گرفتند و گروه کنترل هيچ آموزشي دریافت نکردند .مجدداً دو گروه با پسآزمون ارزیابي شدند .تحليل دادهها با
استفاده از روش تحليل مانکوا انجام شد .نتایج نشان داد نمرات پسآزمون کارآمدي پردازش و حافظۀ فعال در دو گروهْ
تفاوت معنادار دارد؛ بدین معني که کارآمدي پردازش و عملکرد حافظۀ فعال گروه آزمایش بعد از آموزش راهبردهاي
خودگرداني افزایش یافته است .بنابر نتایج بهدستآمده از مطالعۀ حاضر ،ميتوان نتيجه گرفت آموزش راهبردهاي
خودگرداني ميتواند باعث افزایش کارآمدي پردازش و عملکرد حافظۀ فعال دانشآموزان شود.
واژههای کلیدی :تکانشگري ،انعطافپذیري شناختي ،اضطراب فراگير ،اضطراب اجتماعي ،نوجواني.
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مقدمه

پردازش آنها را بهصورتِ همزمان بر عهده دارد

یکي از فرایندهاي عالي شناختي انسانْ حافظهه اسهت

(پاسلونگي و کاستا )2019 7،و با واسطهشدن بين

که ازطرفهي بها ادراو و توجهه ارتبهار دارد و ازطهرفِ

ادراو ،حافظۀ بلندمدت و رفتار از فرایند تفکر حمایت

دیگر ،با حل مسئله و تفکر درگير است .اهميت حافظهه،

ميکند (لئون و همکاران  )2015 8،و انجام فعاليتهاي

زماني براي ما برجستهتر خواهد شد که بهدانيم نقهص در

روزمره ازقبيل پيگيري دستورات ،محسابات ذهني و

این حوزه به مشکالتي فزاینده در مدرسه و موقعيتهاي

حل مسئله را هدایت ميکند (گترکول و آلوي2008 9،؛

تحصيلي منجر ميشود .عالوهبهر آن ،آشهکار اسهت کهه

هلمز.)201210،

مکانيسمهاي معيوب بهخاطرسپاري ،توجه و فراینهدهاي

مدلهاي مختلفي براي حافظۀ فعال ارائه شده است؛

ذهني ،باعهث ایجهاد مشهکالتي در تحهول کارکردههاي

ولهههي پذیرفتهشهههدهترین آنهههها مهههدل حافظهههۀ فعهههال

1

 )2000(11اسهت .براسها ِ ایهن مهدل ،حافظهۀ فعههالْ
بهدلي

 .)1996همچنين ،شواهدْ حاکي از آن است که شکست

نظامي چندبخشي است کهه از سهه عنصهر اصهلي شهامل

دانشآموزان در فعاليتهاي یادگيري ميتواند ناشهي از

عنصر اجرایي مرکزي ،حلقۀ واجشناختي و صفحۀ ثبهت

وجههود نقایصههي در حافظههۀ فعههال2آنههها باشههد (ا تههي

اطالعههات دیداري هفضایي تشههکيل یافتههه اسههت .عنصههر

کالیرتامپسهههههون و همکهههههاران2010 3،؛ سوانسهههههون و

اجرایي مرکزي ،بهعنوانِ اجراکنندۀ مرکزي در بطن این

همکاران.)2010 4،

مدل قهرار دارد و مهمتهرین کهارکرد آن ،نادیهدهگرفتن

هوشهي و شهناختي خواهههد شهد (ليههون و کهرا

نگههور،

حافظۀ فعال به توانایي نگهداري اطالعات در ذهن،

اطالعههههات کماهميههههت ،هماهنگسههههازي پههههردازش

هنگام انجام تکاليف پيچيده اشاره دارد .توانایي استفاده

اطالعات ،کنترل راهبردها و بازداري اطالعات نامناسب

از تجربههاي قبلي براي موقعيت فعلي و استفاده از

اسههت .دو عنصههر حلقههۀ واجشههناختي و صههفحۀ ثبههت

راهبردهاي حل مسئله براي موقعيتهاي آینده نيز با

اطالعات دیداريهفضایي براي عنصهر اجرایهي مرکهزيْ

حافظۀ فعال ارتبار دارد (ونگ و همکاران.)2013 ،

دو نظههام کمکههي محسههوب ميشههوند (دهههن.)201112،

درواقع ،اطالعات ذخيرهشده در حافظۀ کوتاهمدت و

کارآمدي پردازش13هر فرد هم تها حهدودي بهه عملکهرد

حافظۀ بلندمدت را حافظۀ فعال دستکاري ميکند

همههين عناصههر ذکرشههدۀ حافظههۀ فعههال وابسههته اسههت.

(فریمن و همکاران .)2017 5،مثالً انجام فرایند حل

کارآمدي پردازش به ميزان تالش یا منهابع صهرفکردۀ

مسئله ،به یادآوري معادله )حافظۀ کوتاهمدت)،

فهههرد بهههراي انجهههام تکليهههف اشهههاره دارد (آیزنهههک و

چگونگي حل مسئله (حافظۀ بلندمدت) و سيستم توجه

همکههاران .)200514،درواقههع کارآمههدي پههردازش ،زمههان

و

پاسخدهي به یک تکليف موجود در حافظۀ فعهال اسهت

همکاران .)2018 6،حافظۀ فعال ،سيستم شناختي

(مهرادي و همکهاران .)201615،پژوهشهها نشهان دادهانههد

متمرکز بر مسئله (حافظۀ فعال) نياز دارد (کامو

پيچيدهاي است که وظيفۀ ذخيرۀ موقت اطالعات و
1. Lyon & Krasnegor
2. Working memory
3. St Clair et al
4. Swanson et al
5. Freeman et al
6. Camos et al

7. Passolunghi & Costa
8. León-Domínguez et al
9. Alloway
10
. Holmes
11
. Baddeley working memory
12
. Dehn,
13
. processing efficiency
14
. Eysenck et al
15
. Moradi etal
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حافظۀ فعال و کارآمدي پردازش در اغلب کارکردهاي

کنند (هلمز و آدامز )2006 ،و در همين راستا (بارن و

شناختي نقش حيهاتي دارنهد (سوانسهون و الهوي2012 ،؛

همکاران ،2002 ،بهنقل از نوتا )2004 10،معتقدند

کهلهههر و جهههرمن2006 1،؛ گترکهههول و آلهههوي2008 ،؛

باتوجهبه تغييرات روزاَفزون زندگي اجتماعي ،فراگيران

دیمتریو و همکاران.)2019 2،

به کسب الگویي پویا و مناسب براي یادگيري و

با وجود نقش مهم حافظۀ فعال در کارکردهاي
شناختي ،ميزان اطالعاتي که ميتوان همزمان با انجام
یک تکليف در حافظۀ فعال نگه داشت ،بسيار محدود
است (کوان .)2010 3،این محدودیت شناختي به
ظرفيت حافظۀ فعال 4و عملکرد عناصر آن نسبت داده
شده است که براي انجام بسياري از تکاليف ذهني مانند
درو زبان ،حل مسئله و برنامهریزيْ ضروري است .تا
این اواخر انتظار نميرفت بتوان بر پيامدهاي نامطلوب
حافظۀ فعال غلبه کرد (هلمز و همکاران )2009 5،و
توانایي حافظۀ فعال غالباً وابسته به وراثت و ثابت تلقي
ميشد؛ اما کاهش ظرفيت اندوزش و پردازش اطالعات
براثر عوامل موقعيتي مانند محروميت از خواب و یا
خستگي ذهني (ليم و همکاران )20076،و بهبود آنها
براثر آموزشهاي شناختي و راهبردآموزي (کلينبرگ7و
همکاران )2005 ،حاکي از آن است که حافظۀ فعا ْل
فرایند شناختي انعطافپذیر ،تغييرپذیر و آموختني
است .در عمل نيز برنامههایي که براي آموزش حافظۀ
فعال طراحي و اجرا شدهاند ،نشان ميدهند مداخالت
مناسب ،عملکرد حافظۀ فعال را افزایش ميدهد و سبب
بهبود عملکرد تحصيلي دانشآموزان ميشود
(سوانسون ،کهلر 8و ژرمن)2010 9،؛ ازاینرو ،نقش
بسيار مهم حافظۀ فعال در فعاليتهاي روزمرۀ زندگي و
تحصيلي انسانها ،پژوهشگران را بر آن داشته تا
روشهایي را براي بهبود عملکرد حافظۀ فعال طراحي
1. Swanson
2. Demetriou etal
3. Cowan
4. Working memory capacity
5. Holmes
6. Lim et al
7. Klinberg
8. Kehler
9. Jerman

یادآوريِ مداوم دانش و مهارتهاي جدید نياز دارند
11

که هستۀ مرکزي این الگوي پویا« ،خودگرداني در
یادگيري» است.
در سههالهاي اخيههر ،یههادگيري خههودگردان ،توجههه
نظریهههههپردازان و پژوهشههههگران زیههههادي را درحههههوزۀ
روانشناسي تعليموتربيت به خود معطوف کهرده اسهت.
یکي از مهمترین چهارچوبهاي نظري که بهراي تبيهين
خهههودگرداني مهههورد توجهههه پژوهشهههگران قرارگرفتهههه،
12

«الگههوي یههادگيري خههودگردان پنتههریچ» اسههت .پنتههریچ
( )2004خههودگرداني در یههادگيري را فراینههد فعههال و
سههازمانیافتهاي ميدانههد کههه براسهها ِ آن ،فراگيههرانْ
اههدافي را بهراي خهود انتخهاب ميکننهد و سهپس سههعي
ميکننههد شههناخت ،انگيههزش و رفتههار خههود را بههراي
دستیابي به آن اهدافْ تنظيم ،کنتهرل و نظهارت کننهد.
طبق مهدل یهادگيري خهودگردان ،فراینهدهاي شهناختي،
فراشناختي و تالش و تهدبير دانشآمهوزان خهودگرداني
آنها را تشهکيل ميدههد (پنتهریچ و ديگهروت.)1990 ،
«فرایندهاي شناختي به فرایندهاي ذهنهي و راهههایي کهه
بهوسيلۀ آنها اطالعات را مورد توجه قرار ميدهيم ،آنهها
را درو ميکنيم ،به رمز درميآوریم ،در حافظه ذخيره
ميسازیم و هروقت نياز داشته باشهيم ،آنهها را از حافظهه
فراميخوانيم و استفاده ميکنيم» گفته ميشود (اسالوین
و همکههههاران .)703 :2010 ،همچنههههين« ،راهبردهههههاي
13

فراشههناختي بههه اقههداماتي گفتههه ميشههود کههه یادگيرنههده
بهههکمکِ آنههها اطالعههات تههازه را بههراي پيونههددادن و
ترکيبکردن با اطالعات قبالًآموختهشده و ذخيرهسازي
آنههها در حافظهۀ درازمههدت آمههاده ميکنههد (اس هالوین و
10
. Nota
11
. Self-regulation
12
. Pintrich self-regulated learning pattern
13
. Meta Cognitive strategies
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همکههاران .)705 :2010،ایههن مهارتهههاي فراشههناختي

ریاضي و حافظهۀ کالمهي دانشآمهوزان دورۀ متوسهطه،

بهصورتِ مهارتهاي آگاهيدهنده عمهل ميکننهد کهه

نشان دادند آمهوزش راهبردههاي خهودتنظيمي ميتوانهد

ذهههن در طههي یههادگيري و پههردازش اطالعههات1از آنههها

عملکرد حافظه را بهبود ببخشد.

استفاده ميکنهد و جریهان پهردازش را تسههيل ميکننهد.

همانگونههه کههه از نظههر گذشههت ،حافظههۀ فعههال و

بهطورِ کلي ،کيفيهت حافظهه و یهادگيري بهه فراشهناخت

کارآمدي پردازش در اغلب کارکردهاي شناختي نقهش

وابسته است (کهدیور .)1393 ،مطالعهات نيهز نشهان داده

مهم دارند .مطالعات نيز نشهان دادهانهد نقهص و ظرفيهت

آمههوزش راهبردهههاي شههناختي ،سههبب بهبههود عملکههرد

پایين این دو با مشهکالت آموزشهي و تحصهيلي (ملتهزر،

حافظۀ فعال ميشود و مشکالت تحصهيلي دانشآمهوزان

2004؛ محمههدویردي و همکهههاران )1398 ،و عملکهههرد

را کاهش ميدهد (کلينبرگ2و همکاران.)2005 ،

شهههناختي دانشآمهههوزان (آلهههووي5و آلهههووي )2010 ،
4

مرتبط است؛ بنهابراین ،توجهه بهه کارآمهدي پهردازش و

لههين اپههل3و همکههاران ( ،1972بهههنقل از اسههترنبرگ،
 )1398براي کشف دامنۀ تمرین خودبهخود در کودکان

ظرفيههت حافظهۀ فعههال یادگيرنههدگان و راهبردهههایي کههه

خردسهههال ،آزمایشهههي را طراحهههي کردنهههد .کودکهههان

دانشآمههوز را بههراي بههاالبردن کارآمههدي پههردازش و

بزرگسال در آزمایشْ بهتر عمل کردند؛ اما آنها دریافتند

عملکرد حافظهۀ فعهال یهاري دههد ،ميتوانهد بهر ایجهاد،

که :تفهاوت عمهده بهين حافظهۀ کودکهان خردسهالتر و

گسترش یا تسهيل یادگيري و همچنين کاهش مشکالت

کودکان بزرگتر (و نيز بزرگساالن) در سهازوکار پایهه

تحصيلي آنها ،آثار مثبتي داشته باشد .باتوجهبه مطالعهات

نيست؛ بلکه در راهبردهاي آموختهشدهاي ماننهد تمهرین

گذشههتهْ کارآمههدي پههردازش و عملکههرد حافظ هۀ فعههال،

اسههت و تمههرین ازجملههه راهبردهههاي شههناختي اسههت.

فرایندهاي شناختي انعطافپذیر ،تغييرپهذیر و آمهوختني

پژوهش خانجاني و همکاران ( )1394نشان داد آمهوزش

هسههتند کههه آمههوزش فراینههدهاي شههناختي و فراشههناختي

خهودگرداني بهر کنشههاي اجرایهي (حافظهۀ کهاري و

ميتواند کيفيت پردازش و عملکرد آن را افزایش دههد

برنامهریزيهسازماندهي) مؤثر است .همچنين ،پهژوهش

و بههها عنایهههت بهههه اینکهههه مؤلفهههۀ اساسهههي راهبردههههاي

صدیقي و همکاران ( )1394با عنوان کارآمهدي راهبهرد

خودگرداني ،آموزش فرایندهاي شهناختي و فراشهناختي

مرور ذهني بر حافظۀ کوتاهمهدت دیهداري درکودکهان،

است ،این فرضيه مطرح ميشود که آموزش راهبردهاي

نشان داد راهبرد مرور ذهنهي یکهي از روشههاي اصهلي

خودگرداني ،ميتواند بر افزایش کارآمهدي پهردازش و

است که ميتهوان درجههت ارتقهاي حافظهۀ کوتاهمهدت

عملکرد حافظۀ فعال مؤثر باشد؛ بنابراین ،باتوجهبه اینکهه

دیداري به کار برد .پهژوهش سهپهریان آذر و همکهاران

تههاکنون پههژوهش خاصههي درزمينههۀ تههأثير راهبردهههاي

( )1397بهها موضههوع اثربخشههي آمههوزش راهبردهههاي

خودگرداني بر کارآمهدي پهردازش و عملکهرد عناصهر

شناختي و فراشهناختي بهر حهل مسهئله ،حافظهۀ عهددي و

حافظۀ فعال دانشآموزان شهر یاسوج انجام نشده است،

خودکارآمدي ریاضي دانشآمهوزان ،تأثيرگهذاري ایهن

هههدف اصههلي پههژوهش حاضههر مطالع هۀ تههأثير آمههوزش

راهبردها بر کارآمدي هرچه بهتر حافظه را نشهان دادنهد.

راهبردههههاي خهههودگرداني بهههر کارآمهههدي پهههردازش و

محمههدویردي و همکههاران ( )1398نيههز در پژوهشههي بهها

عملکرد حافظۀ فعال دانشآمهوزان دختهر دورۀ متوسهطۀ

عنوان تأثير آموزش راهبردهاي خودگرداني بر عملکهرد

دوم شهر یاسوج است.

1. Information processing4 . Klinberg
3. Lynne Apple
4. strenberg

5. Alloway & Alloway
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روش و ابزار پژوهش

نيز اطمينهان حاصهل شهد .ههر دو گهروه بها پيشآزمهون

ایههن پههژوهش ازنظههر هههدفْ در دسههتۀ تحقيقهههاي

ارزیابي شدند؛ به این صورت که ابتدا بهراي اعضهاي دو

کههههاربردي و ازنظههههر روشْ در زمههههرۀ تحقيقهههههاي

گههروه دربههارۀ نرمافههزار  n-backو نحههوۀ پاسههخگویي،

نيمهآزمایشي قرار ميگيرد .نوع طهرح در ایهن پهژوهشْ

توضيحات الزم داده شد .پيش از شروع مرحلهۀ اصهلي،

پيشآزمههون ،پسآزمههون بهها گههروه کنتههرل بههود .جامعهۀ

یک مرحلهۀ آزمایشهي کهه مؤسسهۀ سهينا آن را طراحهي

آمهاري ایهن پههژوهش تمهاميِ دانشآمهوزان دختههر دورۀ

کههرده بههود ،جهههت اطمينههان از اینکههه نحههوۀ انجههام ایههن

متوسطۀ دوم شهر یاسوج در سال تحصيلي 1395-1396

تکليف را یاد گرفتهاند ،اجرا ميشد .همۀ اعضاي نمونهه

است که براسا ِ آمار ادارۀ شهرستان بویراحمهد تعهداد

بهصورتِ انفرادي این آزمون را بهمنظورِ بررسهي ميهزان

آنها بالغ بر  5893نفر بوده است .در این پهژوهش ،بهراي

عملکرد حافظۀ فعال خود انجهام دادنهد .پهس از اجهراي

نمونهگيري و انتخهاب آزمودنيهها از روش نمونههگيري

آزمون  ،n-backتوضيحات مربور بهه تکليهف شهاخص

خوشهاي چندمرحلهاي استفاده شد .به این صهورت کهه

پردازش اطالعهات بهصهورتِ یکسهان بهراي اعضهاي دو

ابتههدا شهههر یاسههوج ازلحههاا جغرافيههایي بههه چهههار ناحيهۀ

گروه ارائه شد .پهس از اطمينهان از اینکهه دانشآمهوزان

شمال ،جنهوب ،شهرو و غهرب تقسهيم شهد و بهصهورتِ

بهطورِ کامل نحوۀ انجام تکليف را یهاد گرفتهانهد ،بهراي

تصادفيْ یک ناحيه (غرب) انتخاب شهد و بهراي کنتهرل

بررسي ميزان کارآمدي پردازش آنها ،آزمهون شهاخص

اثههرات احتمههالي جنسههيت ،بهصههورتِ تصههادفي از ناحيهۀ

پردازش اطالعات بهصورتِ تکنفره اجرا شهد .پهس از

غرب یک دبيرستان دخترانه انتخهاب شهد .بهراي کنتهرل

آنکه ميزان عملکرد حافظۀ فعهال و کارآمهدي پهردازش

اثههرات پایههه و رشههتۀ تحصههيلي از ميههان کال هههاي ایههن

در هر دو گروهْ سهنجش شهد ،کهار مداخلهه آغهاز شهد.

30نفهرۀ دههم

گروه آزمایش طهي  12جلسهه و ههر جلسهه بهمهدتِ 90

تجربي بهعنوانِ نمونه انتخاب شهد .باتوجهبهه توضهيحات

دقيقه برنامۀ آموزش راهبردهاي خودگرداني را از فردي

ارائهشده دربارۀ هدف و روشکار ،همۀ افراد با رضایت

آموزشدیده و متخصص دریافت کردنهد .ههر جلسهه بها

از شههرکت در پههژوهش اسههتقبال کردنههد و در حضههور

یههک هههدف برگههزار شههد و هههر جلسههه ضههمن بررسههي

خودشان انتخاب تصادفي بهراي گمهارش در گروهههاي

تکههاليف خههانگي جلس هۀ پههيش ،از آزمودنيههها خواسههته

آزمایش و کنترل انجهام شهد و بهصهورتِ تصهادفي15 ،

ميشههد تکههاليفي را انجههام دهنههد .پایههان جلسههات نيههز بهها

نفههر بهههعنوانِ گههروه آزمههایش و  15نفههر بهههعنوانِ گههروه

بررسي بازخورد همهان جلسهه خاتمهه ميیافهت .در طهي

گواه ،گمهارده شهدند .بها همهاهنگي مسهئولين دبيرسهتان

این مدت ،گهروه گهواه هيچگونهه آموزشهي را دریافهت

مقرر شد تماميِ جلسات در ساعت آخر تشهکيل شهود و

نکردند .پس از اتمام دورۀ 12جلسهاي کهار مداخلههاي،

گروه کنترل هنگام تشکيل کال ههاي گهروه آزمهایش

اعضاي گروه آزمایش و گهواه بهه همهان شهيوۀ اجهرا در

تعطيل باشند و در مدرسه حضور نداشته باشند .در جلسۀ

پيشآزمههون ،بهها پسآزمههون ارزیههابي شههدند و دوبههاره

اول آموزشي تأکيد شد که هيچکهدام از اعضهاي گهروه

آزمون  n-backو آزمون شاخص پهردازش اطالعهات را

کنترل نباید در جریان آموزشها قرار بگيرند .همچنهين،

انجام دادند.

دبيرستان بهصورتِ تصادفي ،یک کهال

از ایههن مسههئله کههه هيچکههدام از گروهههها در جریههان
آموزشهاي مشابه در خارج از مدرسه قرار نميگيرنهد،
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جدول .1مقایسۀ ویژگیهای جمعیتشناسی گروههای آزمایش و کنترل برحسب ویژگیهای دموگرافیک
گروه کنترل
گروه آزمایش
متغير
(فراواني)درصد
(فراواني)درصد
سن

وضعيت اقتصادي

6ماه15/سال  15 -سال

(13/3)2

(6/7)1

16سال  -ماه15/7سال

(66/7)10

(53/3)8

6ماه16/سال  1 -ماه16/سال

(20)3

(40)6

ضعيف

(13/3 )2

(6/7 )1

متوسط

(46/7)7

(66/7)10

خوب

(26/7)4

(20 )3

خيلي خوب

(13/3 )2

(6/7 )1

ابزارها
آزمون شاخص پردازش اطالعات1براي سنجش کارآمدي پردازش از آزمون شاخص

پاسخدهي هر آزمودني با نرمافزارْ ثبت و درپایان اعالم

پردازش اطالعات استفاده شد .این آزمون را گریملي و

ميشود .در این ابزار نيز ميزان زمان صرفشده را رایانه

است .بهازاي هر واگنِ درستي که پاسخ داده شود،
 1/19امتياز براي آزمودني ثبت ميشود .نمرات و زمان

همکاران )2008( 2بهمنظو ِر سنجش کارآمدي پردازش

ثبت ميکند .براي محاسبۀ نمرۀ نهایي ،تعداد پاسخهاي

تهيه کردهاند .این تکليف بهصورتِ رایانهاي است که

صحيح بر زمان صرفشده تقسيم شد.

در آن قطارهایي با واگنهاي رنگي متفاوت ازسمت

براي بررسي ویژگيهاي روانسنجي (روایي و

چپ وارد ایستگاه ميشوند؛ بهطوري که براي لحظهاي

پایایي) نرمافزار شاخص پردازش اطالعات ،بهترتيب از

قطار قابلِمشاهده نيست و سپس ازطرف راست

روشهاي روایي همگرا و آزمون-بازآزمون استفاده

درحاليکه رنگ برخي از واگنها تغيير یافته است،

شد .براي مطالعۀ روایي همگراي ،IPI3از پرسشنامۀ

خارج ميشوند .در این واگنها از هفت رنگ استفاده

توالي عدد و حرف استفاده شد .ضریب همبستگي بين

شده است .هدف تکليف که با فشاردادن دو کلي ِد

نمرات حاصل از اجراي دو ابزار ذکرشده  0/75به

مشخص انجام ميگيرد ،این است که آیا رنگ هر

دست آمد که ازنظر آماري پذیرفتني است .همچنين،

واگن تغيير یافته است یا خير .بعد از ورود قطار به

براي مطالعۀ پایایي  ،IPIاز روش آزمون-بازآزمایي

ایستگاه و ناپدیدشدن آن ،آزمودني باید رنگ واگنها

استفاده شد .در استفاده از این روش ،بين اجراي اول و

را بهترتيب به یاد بياورد .دراین تکليفْ اندوزش و

اجراي دوم ماده  3ماه فاصله در نظر گرفته شد .مقدار

پردازش اطالعات هردو الزم است .کمّيت پردازش و

ضریب همبستگي حاصل از اجراي اول و دوم 0/86 ،به

مقدار اطالعات موردنياز براي بهیادسپاري باتوجهبه

دست آمد که ازنظر آماري پذیرفتني است.

طول قطار افزایش ميیابد .طول هر قطار تا شش واگن

آزمون اِن بکبراي سنجش عملکرد حافظۀ فعال از آزمون N-

وجود دارد .در این مطالعه تعداد پاسخهاي درست،

 backاستفاده شد .تکليف  N-backتکليف سنجش

برابر با تعداد واگنهایي است که بهدرستي پاسخ داده

عملکرد شناختي مرتبط با کنشهاي اجرایي است که

شدهاند .نمرۀ فرد با درصد قضاوتهاي درست او برابر

کرچنر 5آن را براي نخستين بار در سال  1958معرفي

افزایش ميیابد .بنابراین 84 ،واگن براي اندازهگيري

4

3

. information processing index test
. Grimley et al

1
2

. information processing index
. N-back test
5 . Kirchner
4
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کرد .روند کلي تکليف بر این قرار است که دنبالهاي از

و ...درگير ميشود .در حيطۀ حافظۀ کاري نيز بههنگامِ

محروها (عموماً دیداري) بهصورتِ گامبهگام ،به

انجام این تکليف ،بيشترین ميزان درگيري در عملکرد

آزمودني ارئه ميشود و آزمودني باید بررسي کند که

سيستم پردازشگر مرکزي ایجاد ميشود .در ایران نيز

آیا محرو ارائهشدۀ فعلي با محرو  nگام پيش از آن،

تقيزاده و همکاران ( )1393در پژوهشي از این آزمون

همخواني دارد یا خير .انجام این آزمایش با مقادیر

استفاده کردند و پایایي آن را تأیيد کردند .ضرایب

مختلف  nصورت ميپذیرد و با افزایش ميزان  nبر

اعتبار در دامنهاي بين  0/54تا  0/84اعتبار باالي این

دشواري تکليف افزوده ميشود .بدین ترتيب ،در

آزمون را نشان داد .روایي این آزمون نيز بهعنوا ِن

تکليف  ،)n=1( ،1-backآخرین محرو ارائهشده با

شاخص سنجش عملکرد حافظۀ کاري بسيار پذیرفتني

محرو پيشين مقایسه ميشود و در تکليف ،3-back

است.

) ،)n=3آخرین محرو ارائهشده با  3محرو پيش

شیوۀ مداخله

مقایسه خواهد شد.

برنامۀ آموزش راهبردهاي خودگرداني که در

ازآنرو که این تکليف هم نگهداري اطالعات

پژوهش حاضر استفاده شده است ،با استفاده از کار

شناختي و هم دستکاري آنها را شامل ميشود ،براي

پنتریچ و براسا ِ رسالۀ دکتري روانشناسي تربيتي

سنجش عملکرد حافظۀ فعالْ بسيار مناسب شناخته شده

مصطفایي ( )1387تدوین شد و در دوازدۀ جلسه یک

است و در سالهاي اخير ،بهطورِ وسيع در این حيطه به

ساعت و نيمي بهشرحِ جدول  2اجرا شد.

کار گرفته شده است .در هنگام انجام تکليف n-back

کنشهاي اجرایي نظير کنترل و تخصيص توجه،
تصميمگيري ،برنامهریزي پردازش اطالعات پيراموني
جدول  .2برنامۀ آموزش راهبردهای خودگردانی مبتنیبر مدل پینتریچ ()2004
بازخورد

جلسه
اول
دوم

------------------از

آموزش راهبرد

آموزش راهبرد تکرار و مرور تکاليف ساده شامل ارائۀ تکليف بهصورتِ انتخاب یک در

شناختي تکرار و

مکررخواني ،مکررنویسي ،تکرار اصطالحات مهم و کتاب آمادگي دفاعي بهعنوانِ تکليف ساده و

مرور

کليدي با صداي بلند ،آموزش راهبرد تکرار و مرور انتخاب سه صفحه از کتاب زیستشناسي
تکاليف پيچيده شامل خطکشيدن زیر مطلب ،بهعنوانِ تکليف پيچيده و بهخاطرسپردن آنها
عالمتگذاري،

حاشيهنویسي

و

برجستهسازي ازطریق راهبرد تکرار و مرور

قسمتهایي از کتاب
سوم

آموزش راهبرد

بررسي تکليف جلسهۀ پهيش ،آمهوزش راهبهرد بسهط و ارائۀ تکليف بهصورتِ انتخاب یک در

شناختي بسط و

گسترش معنایي ویژۀ تکهاليف سهاده شهامل واسهطهها ،کتاب دین و زندگي و پنج صفحه از کتاب

گسترش معنایي

تصویرسازي ذهني ،مکانها ،کلمۀ کليدي ،اسهتفاده از شيمي بهعنوانِ تکاليف ساده و پيچيده و استفاده
سرواژهها ،آموزش راهبرد بسط و گسترش معنایي ویژۀ از راهبردهاي آموختهشده براي یادگيري آنها
تکاليف پيچيهده شهامل یادداشهتبرداري ،قيها گري،
خالصههههکردن بهههه زبهههان خهههود ،کهههاربرد مطالهههب
آموختهشده ،آموزش مطالب آموختهشده بهه دیگهران،
تفسير و تحليل روابط

از
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جلسه
چهارم

بازخورد
آموزش راهبرد

بررسي تکليف جلسۀ پيش ،آموزش راهبرد شناختي ارائۀ تکليف بهصورتِ تحویلدادن کلماتي به

شناختي

سازماندهي ویژۀ تکاليف ساده شامل دستهبندي دانشآموزان شامل صندلي ،زانتيا ،دستکش،

سازماندهي

اطالعات جدید ،روابط سلسلهمراتبي ،آموزش راهبرد پراید ،ميز تحریر ،کفش ،بنز ،کراوات ،مبل و
شناختي سازماندهي ویژۀ تکاليف پيچيده ،شامل تهيۀ بهخاطرسپردن تمامي این کلمات ازطریق
فهرست عناوین یا سرفصلها ،تبدیل متن درسي به راهبردشناختي سازماندهي ویژۀ تکاليف ساده
طرح ،نقشه ،نمودار ،استفاده از طرح درختي ،استفاده و انتخاب فصل دو کتاب زیستشناسي و
از نمودار گردشي

اجراي روش سازماندهي ویژۀ تکاليف پيچيده
جهت یادگيري آن

پنجم

آموزش راهبرد

بررسي تکليف جلسۀ پيش ،آموزش راهبرد فراشناختي ارائۀ تکليف به این صورت که از دانشآموزان

فراشناختي

برنامهریزي شامل تحليل چگونگي برخورد با موضوع ،خواسته شد براي یک روز مشخص برنامهریزي

برنامهریزي

انتخاب راهبردهاي شناختي مناسب و تعيين هدف کنند ،به آن عمل کنند و پس از آن نتيجه را
یادگيري براي خود

گزارش دهند که به چه صورتي عمل کردهاند؛
آیا برنامهریزي با واقعيت همخوان بوده یا خير
و چه مشکالتي وجود داشته است

ششم

آموزش راهبرد

بررسي تکليف جلسۀ پيش ،آموزش راهبرد فراشناختي ارائۀ تکليف به این صورت که فرم خودنظارتي

فراشناختي

خودنظارتي شامل ارزشيابي پيشرفت ،نظارت بر توجه زمان مطالعۀ سانتراو در اختيار دانشآموزان
قرار گرفت و از آنها خواسته شد براي جلسۀ

خودنظارتي

و طرح سؤال هنگام مطالعه

آموزش راهبرد

بررسي تکليف جلسۀ پيش ،آموزش راهبرد فراشناختي ارائۀ تکليف بهصورتي که فرم بازبيني نحوۀ

فراشناختي

خودنظمدهي شامل تعدیل سرعت مطالعه ،تغيير یا مطالعه در اختيار دانشآموزان قرار گرفت و از

بعد آن را به کال

آورند تا مشخص شود به

چه صورتي عمل کردهاند و چه مشکالتي
وجود داشته است
هفتم

آنها خواسته شد براي جلسۀ بعد آن را با خود به

خودنظمدهي

اصالح راهبردهاي شناختي

بررسي تأثير

بررسي تکليف جلسۀ پيش ،بررسي موفقيت و شکست ارائۀ تکليف به این صورت که چند جمله که

موفقيت و

در دانشآموزان و واکنشهاي عاطفي آنها نسبت به نشاندهندۀ افکار منفي و مثبت هستند ،ازپيش

شکست بر رفتار

این دو ،تأثير موفقيت و شکست بر رفتار و افکار در یک برگه نوشته شده بود و در اختيار آنها

و تشخيص تمایز

دانشآموزان ،تشخيص افکار منفي از احساسات منفي قرار گرفت تا مشخص کنند کدامیک فکر

کال

بياورند تا مشخص شود که به چه

صورتي عمل کردهاند و چه مشکالتي وجود
داشته است
هشتم

بين افکار و

و جانشينسازي افکار مثبت به جاي افکار منفي

احساسات

منفي و کدامیک فکر مثبت است و هر جمله
در آنها چه احساسي ایجاد ميکند .نوع احسا
را کنار فکر ،یادداشت کنند و براي جلسۀ بعد
به کال

نهم

بياورند

آموزش راهبرد

بررسي تکليف جلسۀ پيش ،بررسي تأثير منبع کنترل ارائۀ تکليف به این صورت که از آزمودنيها

انگيزشي منبع

دروني و بيروني بر رفتار و افکار دانشآموزان ،تعيين خواسته شد تا هرکدام یک تجربۀ موفقيتآميز

کنترل

اهداف واقعبينانه و تأثير آن بر عملکرد فردي ،آموزش و یک تجربۀ شکستآميز را یادداشت کنند و
اسناد خوشبينانه و بدبينانه و تأثير آن بر رفتار و افکار علت موفقيت یا عدمِموفقيت خود را بيان کنند
دانشآموزان

و براي جلسۀ بعد به کال

بياورند

تأثير آموزش راهبردهاي خودگرداني بر کارآمدي پردازش و عملکرد حافظۀ فعال در دانشآموزان دختر دورۀ متوسطه41/
بازخورد

جلسه
دهم

یازدهم

آموزش

بررسي تکليف جلسۀ پيش ،شناخت برنامهریزي و شيوۀ ارائۀ تکليف به این صورت که فرم مربور به

راهبردهاي

استفاده از آن ،آشنایي با چگونگي تنظيم برنامۀ روزانه ،سنجش مهارتهاي خود درزمينۀ مدیریت زمان

مدیریت منابع

هفتگي و ماهيانه ،آشنایي با مدیریت زمان و اهميت آن و عادت در خواندن به دانشآموزان تحویل

(برنامهریزي و

در زندگي روزمره ،شناخت رابطۀ مدیریت زمان با داده شد تا آن را تکميل کنند و با خود به
کال

مدیریت زمان)

برنامهریزي

آموزش راهبرد

بررسي تکليف جلسۀ پيش ،شناخت اصول ارائۀ تکليف به این صورت که از آنها خواسته

مدیریت منابع

سازماندهي محيط و وضعيت فيزیکي هنگام مطالعه و شد امروز که به خانه رفتند خوب توجه کنند و

(سازماندهي

شرایط کلي مکان مطالعه مانند نور ،صدا ،دما و ،...وضعيت خودشان را با شرایط مطلوب مقایسه

محيط و مراقبت

شناخت اصول کلي مراقبت از شرایط جسماني در کنند و تعيين کنند که چقدر با وضعيت مطلوب

جسماني)

هنگام مطالعه مانند تغذیۀ صحيح ،ورزش ،استراحت فاصله دارند و تا هفتۀ آینده چه تغييراتي ایجاد
و...

دوازدهم جمعبندي و ارائۀ
بازخورد

بياورند

کردهاند یا باید ایجاد کنند

بررسي تکليف جلسۀ پيش ،ارائۀ خالصهاي از
راهبردهاي آموزشدادهشده در دورۀ آموزشي------------------- ،
پاسخگویي به سؤاالت احتمالي دانشآموزان و تقدیر
و تشکر از آنها

یافتهها

مربور به گروه آزمایش و پيشآزمهون و پسآزمهون

آمارههههههاي توصههههيفي نمههههرات پيشآزمههههون و

گروه کنترل در جدول  3آورده شده است.

پسآزمون کارآمدي پردازش و عملکرد حافظۀ فعال
جدول .3فراوانی ،میانگین  ،انحراف معیار و کمترین و بیشترین نمرۀ عملکرد کارآمدی پردازش و عملکرد حافظۀ
فعال گروه آزمایش و کنترل در مراحل اجرای پژوهش
متغير

مرحله

فراواني

ميانگين

انحراف معيار

کمترین نمره

بيشترین نمره

عملکردکارآمدي پردازش

پيش آزمون

15

0/24

0/62

0/16

0/35

گروه آزمایش

پس آزمون

15

0/32

0/51

0/ 23

0/43

عملکردکارآمدي پردازش گروه

پيش آزمون

15

0/25.

0/52

0/16

0/34

کنترل

پس آزمون

15

0/25

0/40

0/21

0/ 33

عملکرد حافظۀ فعال

پيش آزمون

15

0/17

0/05

0/08

0/26

گروه آزمایش

پس آزمون

15

0/28

0/06

0/14

0/34

عملکرد حافظۀ فعال

پيش آزمون

15

0/18

0/05

0/11

0/26

گروه کنترل

پس آزمون

15

0/19

0/06

0/11

0/32

همانطور که مالحظه ميشود ،در مؤلفۀ کارآمدي

کارآمدي پردازش و عملکرد حافظۀ فعال گروه

پردازش ،باالترین ميانگينْ  0/32و در مؤلفۀ حافظۀ

آزمایش در پسآزمون از پيشآزمون بيشتر شده است؛

فعال ،باالترین ميانگينْ  0/28است که هردو مربور به

اما در گروه کنترلْ نمرات پيشآزمون و پسآزمون

نمرات پسآزمون گروه آزمایش هستند و بهطورِ کلي

تفاوت چنداني با هم ندارند.
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همگنی شیب رگرسیون

بههود کههه ميههان متغيرهههاي کمکههي (در ایههن پههژوهش

اگرچه این فرض وجود دارد که متغيرهها در تحليهل

پيشآزمونههها) و متغيرهههاي وابسههته (در ایههن پههژوهش

کوواریههانس در هم هۀ دادهههها بایههد خطيبههودن را نشههان

پسآزمونها) در همۀ سطوح عامل (گروههاي آزمایش

دهند ،این فرض نيز باید در نظر گرفته شود کهه خطهور

و کنترل) برابري حاکم باشد .آنچه مدنظر خواههد بهود،

رگرسيون براي هر گروه در پژوهش باید یکسان باشهند.

تعههاملي غيرمعنههادار بههين متغيرهههاي وابسههته و کمکههي

اگر رگرسيون ناهمگن باشد ،آنگاه کوواریانس تحليهل

(کوواریيتها) اسهت .در ایهن پهژوهشْ پهيش از تحليهل

مناسبي نخواهد بود .فرض همگني رگرسيون موضهوعي

دادهها ،براي بررسي همگني شهيبهاي رگرسهيون بایهد

مههههم در کوواریهههانس اسهههت .گفتنهههي اسهههت کهههه در

ميهههان متغيرههههاي کمکهههي (پيشآزمونهههها) و وابسهههته

این پهژوهش ،پسآزمونههاي عملکهرد حافظهۀ فعهال و

(پسآزمونها) در سطوح عامل (گروهههاي آزمهایش و

کارآمههديپردازشْ متغيرهههاي وابسههته تلقههي شههدند و

کنترل) برابري حاکم باشد.

پيشآزمونهاي آنهها متغيرههاي کمکهي (کوواریتهها)
تلقي شدند .زماني فرض همگني شيبها برقهرار خواههد
جدول  .4نتایج آزمون بررسی پیشفرض همگنی شیبهای رگرسیون متغیرهای تحقیق دو گروه در جامعه
متغیر

منبع تغییرات

F

سطح معناداری

کارآمدی پردازش

گروه پيشآزمون

0/301

0/089

همانگونه که در جدول  4مشاهده ميشود ،مقهدار

یکي دیگر از مفروضههاي استفاده از تحليل

 Fتعامل براي تماميِ متغيرهاي تحقيق غيرمعنادار اسهت؛

کوواریانس ،همگنبودن واریانس گروههاست که براي

بنابراین ،مفروضۀ همگني رگرسيون تأیيد ميشود.

سنجش این مفروضه از آزمون امباکس استفاده شد که

همگنی واریانسهاا باا اساتااده از آزماون ام

نتایج آن در جدول زیر آمده است.

باکس
جدول  .5نتایج آزمون M-boxبرای سنجش همگنی ماتریسهای واریانسها بین متغیرهای وابسته در
آمارۀ box

df1

13/798

10

گروههای آزمایش و کنترل
F
df2
6903/586

1/222

سطح معناداري
0/271

همانطور که در جدول  5مشاهده ميشود ،سطح

 0/271است که از  0/05بزرگتر است؛ بنابراین ،فرض

معناداري آزمون امباکس بهدستآمده براي نمرات

همگني ماتریسهاي کواریانس براي استفاده از آزمون

کارآمدي پردازش و عملکرد حافظۀ فعالْ برابر با

کوواریانس چندمتغيره (مانکوا) تأیيد ميشود.

تأثير آموزش راهبردهاي خودگرداني بر کارآمدي پردازش و عملکرد حافظۀ فعال در دانشآموزان دختر دورۀ متوسطه43/

جدول  . 6نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری (مانکوا) بر میانگینهای متغیرهای وابسته (کارآمدی پردازش؛ عملکرد
نام آزمون

حافظۀ فعال) در گروههای آزمایش و کنترل ،با کنترل پیشآزمون
F
اندازۀ اثر
سطح معناداري  dfفرضيه  dfخطا
مقدار

توان آماري

اثر پيالي

0/586

17/70

0/0001

2

25

0/586

1

المبداي ویکز

0/414

17/70

0/0001

2

25

0/586

1

اثر هتلينگ

1/416

17/70

0/0001

2

25

0/586

1

بزرگترین ریشهروي

1/416

17/70

0/0001

2

25

0/586

1

همانطور که در جدول  6مشاهده ميشود ،بين

براي پيبردن به این تفاوت ،چهار تحليل کواریانس

نمرههاي پسآزمون گروه آزمایش و کنترل ،دستِکم

(آنکوا) در متن مانکوا انجام گرفت که نتایج آنها

ازلحاا یکي از متغيرهاي وابسته (کارآمدي پردازش و

درقالب فرضيههاي این پژوهش در ادامه آمده است.

عملکرد حافظۀ فعال) تفاوت معناداري وجود دارد.
جدول .7نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس (آنکوا) در متن مانکوا بر میانگین نمرههای پسآزمون «کارآمدی پردازش
و عملکرد حافظۀ فعال» گروههای آزمایش و کنترل ،با کنترل پیشآزمون
F
سطح معناداري
ميانگين
درجۀ
مجموع
منبع تغييرات
مجذورات

آزادي

مجذورات

کارآمدي پردازش

0/031

1

0/031

17/637

عملکرد حافظۀ فعال

0/071

1

0/071

24/371

همانطور که در جدول  7مالحظه ميشود ،چون

مجذور

))sig

اتا

0/0001

0/40

0/0001

0/48

بحث و نتیجهگیری

سطح معناداري ( )sigتفاوت بين گروهها در متغير

پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير آموزش

ح
کارآمدي پردازش برابر با  0/0001است و این سط ْ

راهبردهاي خودگرداني برکارآمدي پردازش و عملکرد

کوچکتر از  α <0/01است ،با 99درصد اطمينان

حافظۀ فعال انجام شده است .نتایج نشان داد آموزش

ميتوان گفت که آموزش راهبردهاي خودگرداني بر

راهبردهاي خودگرداني در افزایش ميزان کارآمدي

کارآمدي پردازش اثر معنادار دارد؛ پس در اینجا

پردازش و عملکرد حافظۀ فعال دانشآموزان گروه

فرضيۀ صفر ر ْد و فرضيۀ پژوهش تأیيد ميشود.

آزمایش نسبت به گروه گواه مؤثر بود؛ بنابراین ،فرضيۀ

همچنين ،سطح معناداري ( )sigتفاوت بين گروهها در

کلي این پژوهش تأیيد شد .این نتيجه با نتایج

متغير عملکرد حافظۀ فعال در جدول 7برابر با 0/0001

پژوهشهاي عبدي و همکاران ( ،)2016داي و

است و این سطحْ کوچکتر از  α <0/01است؛

همکاران ( ،)2015کاي و همکاران ( ،)2013لنگن فلدر

بنابراین ،با 99درصد اطمينان ميتوان گفت که آموزش

و همکاران ( )2006همسو است.

راهبردهاي خودگرداني بر عملکرد حافظۀ فعالْ اثر

خودگرداني یا خودنظمبخشي شناخت و رفتارْ جنبۀ

معنادار دارد؛ پس در اینجا فرضيۀ صفر ردْ و فرضيۀ

مهمي از یادگيري و عملکرد تحصيلي دانشآموزان در

پژوهش تأیيد ميشود.

محيط کال

است؛ زیرا به چگونگي تعيين اهداف و
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راهبردهاي یادگيري خود فرد و چگونگي درو او از

کردند و نتایجْ حاکي از آن بود که حافظۀ فعال گروه

وظایف محوله و محصول کيفيت یادگيري ميپردازد.

حاضر در تحقيق بهطو ِر معناداري بهبود یافته است.

پژوهشهایي که در این زمينه انجام گرفته است ،به

درواقع یادگيرنده با استفاده از راهبردهاي شناختي،

تعامل راهبردهاي شناختي ،فراشناختي و انگيزشي در

مطالب را سازمانیافتهتر و دقيقتر به ذهن ميسپارد و از

یک ساختار منطقي تأکيد کردهاند .این دانشآموزان

اندوختن مطالب حشو و اضافي اجتناب ميکند؛ پس با

در یادگيري بهطورِ فراشناختي ،انگيزشي و رفتاري در

سرعت بيشتري پردازش ميکند .همچنين نتایج پژوهش

فرایند یادگيري فعال هستند .آنها در طي مراحل مختلف

فتحي رضائي و همکاران ( )1393با عنوان «اثربخشي

یادگيري بهطو ِر فراشناختي به برنامهریزي ،سازماندهي،

تمرین شناختي بر کارایي شبکۀ کنترل اجرایي توجه و

خودآموزي و خودنظارتي ميپردازند و ازلحاا

سرعت پردازش (با رویکرد نظریۀ هب)» نشان داد

انگيزشي خودشان را افرداي شایسته ،خودکارآمد و

تمرین شناختي بر سرعت پردازشْ تأثير مثبتي دارد.

خودمختار تلقي ميکنند .آنها بهصورتِ رفتاري براي

این یک واقعيت است که ما نميتوانيم همهچيز را

یادگيري بهينه به انتخاب ،ساختن و ایجاد محيط مناسب

به دانشآموزان یاد بدهيم؛ بنابراین ،باید به آنها بياموزیم

ميپردازند (زیمرمن و مارتينزپونز .)1990 ،در این

که چگونه خودشان یاد بگيرند .در طي این دورۀ

پژوهش ،دانشآموزان بيش از اینکه بهصورتِ منفعل به

آموزشي ،فقط یادگيري دانشآموزان تقویت نميشد؛

آموزش پژوهشگر واکنش نشان دهند ،رهبر و محرو

بلکه فرصتهایي براي آنها فراهم ميشد تا بهطورِ فعا ْل

کسب روش و مهارتها ازطریق کاربرد راهبردهاي

فرایندهایي

خودکنترلي،

آموزشدادهشده بودند ،اهداف مشخصي براي خود در

خوداَرزشيابي و خوداَنگيزشي را مدیریت کنند که

نظر ميگرفتند و براي دستیابي به آنها راهبردهایي را

همين فرایندهاي فراشناختي و انگيزشي را ميتوان از

به کار ميبردند .آنها خود شروع به یادگيري ميکردند،

دیگر دالیل احتمالي تأثير این آموزش دانست.

بر پيشرفت خود نظارت داشتند و آن را ارزیابي

همانگونه که یافتههاي قرباني و کاظمي زهرایي

ميکردند .بهعبارتِ دیگر ،آنان عالوهبر استفاده از

( )1394مبنيبر درمان فراشناختي راهي بهسوي بهبود

راهبردهاي شناختي و فراشناختي ،در یادگيري و

عملکرد حافظۀ کاري و کالمي این مطلب را تأیيد

ارزیابي نتایج نيز برانگيخته بودند .یکي از دالیل

ميکند؛ به این صورت که با بهکارگيري راهبردهاي

ميتوان

فراشناختي ،یادگيرنده با برنامهریزي و منظمتر عمل

راهبردهايشناختي (تکرار و مرور ،بسط و گسترش

ميکند و زمان کمتري را براي یادگيري اتالف ميکند

معنایي و سازماندهي) دانست؛ به این صورت که فر ْد

و این به عملکرد بهتر کارآمدي پردازش و عملکرد

زماني که از این راهبردهايشناختي ذکرشده بهره

حافظۀ فعال آنها ميانجامد .ازطرفي در جلسات پایاني

ميبرد ،مطالب را بهخوبي به خاطر ميسپرد و درنتيجه

آموزش ،این دانشآموزانْ زمان و تالشهاي خود را

بهتر به یاد ميآورد و اینگونه حافظهاش قويتر عمل

بهمنظورِ کار بر تکليفْ برنامهریزي و کنترل ميکردند و

ميکند .همانطور که در پژوهشي اماني و همکاران

ميدانستند که چگونه یک محيط یادگيري مطلوب

( )1396اثربخشي توانبخشي شناختي بر کارکردهاي

بسازند (مانند یافتن یک مکان مناسب براي مطالعه،

اجرایي (توجه و حافظۀ فعال) در نوجوانان را بررسي

کمکخواستن از معلمان و همکالسيهاي خود) و تا

احتمالي

تأثير

این

آموزش

را

مانند

تنظيم

اهداف،

تأثير آموزش راهبردهاي خودگرداني بر کارآمدي پردازش و عملکرد حافظۀ فعال در دانشآموزان دختر دورۀ متوسطه45/

جایي که بافت کالسي اجازه ميداد ،تالشهاي بيشتري

ميشود فرایند پردازش اطالعات مؤثرتر صورت گيرد

براي شرکت در کنترل و تنظيم وظایف تحصيلي ،جوّ و

(کدیور .)1393 ،همانگونه که پنتریچ و ديگروت

ساختار کالسي (ازجمله اینکه فرد چگونه ارزیابي

( )1990براي خودگردانيْ سه مؤلفۀ راهبردهاي

بشود ،تکاليف موردنياز ،برنامهریزي وظایف کالسي،

شناختي ،نظارت بر تکاليف و تالشهاي خود و

سازماندهي گروههاي کالسي) از خود نشان ميدادند.

راهبردهاي فراشناختي را اساسي ميدانند ،ميتوان نتيجه

همۀ این رفتارها به عملکرد بهتر کارآمدي پردازش آنها

گرفت راهبردهاي شناختي و فراشناختي ،مؤلفههاي

منجر ميشد .باتوجه به تعریف کارآمدي پردازش که به

محوري خودگرداني هستند؛ بنابراین ،آموزش این

ميزان تالش یا منابع فرد براي انجام تکليف اشاره دارد

راهبردها به پردازش بهتر اطالعات و تقویت عملکرد

(آیزنک وهمکاران )2005 ،و ازآنرو که یادگيرندۀ

حافظه کمک کرده است .بهطورِ کلي ،افرادي که

خودگردان اهداف یادگيري خودش را تنظيم ميکند و

حافظۀ فعالشان ظرفيت و کارایي بيشتري دارد ،در

تالش ميکند بر شناخت ،انگيزش و رفتار خود نظارت

مقایسه با کساني که ظرفيت و کارایي حافظۀ فعالشان

کند ،پس با برنامهریزي تالش ميکند بر منابعي که

کمتر است ،عملکرد شناختي بهتري داشتهاند؛ بنابراین،

براي انجام تکاليف استفاده ميکند ،نظارت داشته باشد

توجه به ظرفيت و کارایي حافظۀ فعال یادگيرندگان بر

و درنهایت کارآمدي پردازش باالتري نسبت به سایرین

اثربخشي و کارآمدي فرایند آموزش و طراحي و ارائۀ

نشان ميدهد .درمجموع ،این مطالعه نشان داد آموزش

مواد آموزشي که هدف نهایي همۀ آنها ایجاد ،گسترش

راهبردهاي خودگرداني با تقویت مهارتهاي شناختي،

یا تسهيل یادگيري است ،اثرات مثبت ميگذارد

فراشناختي و انگيزشي ميتواند باعث پيشرفت در

(ارجمندنيا و فراهاني.)1398 ،

کارآمدي پردازش و عملکرد حافظۀ فعال این

ميتهههوان نتيجهههه گرفهههت آمهههوزش راهبردههههاي

دانشآموزان شود و همراه با افزایش قدرت یادگيري و

خههودگرداني ميتوانههد بههراي تقویههت حافظههۀ فعههال و

یادآوري پيشرفت تحصيلي آنها را بهدنبال داشته باشد.

کارآمديپردازش دانشآموزان مهؤثر باشهد .ایهن نتهایج

بهطورِ کلي ،براسا ِ رویکرد روانشناختي

تلویحهههات مهمهههي درزمينهههۀ آمهههوزش راهبردههههاي

خبرپردازي ،هر تدبيري که به پردازش اطالعات کمک

خودگرداني و مداخالت درماني براي ارتقاي کارآمدي

کند ،درواقع به یادگيري و یادآوري کمک خواهد

پردازش و حافظۀ فعهال دارد؛ بههطوري کهه متخصصهان

کرد .این تدابير که روانشناسان خبرپردازي آنها را

تعلههيم و تربيههت ميتواننههد از ایههن روش در کنههار سههایر

ابداع کردهاند ،راهبردها یا استراتژيهاي یادگيري

مداخالت آموزشي استفاده کنند .همچنهين بهه مسهئولين

(شناختي و فراشناختي) ناميده شدهاند .راهبردهاي

آموزشوپرورش پيشهنهاد ميشهود در تهدوین محتهواي

شناختيْ رفتارها و افکاري هستند که بر فرایند

برنامههاي درسي بهه آمهوزش راهبردههاي خهودگرداني

ذخيرهسازي و بازیافت مؤثرتر اطالعات در حافظه تأثير

توجه اساسي کنند و ازطریق اعمال اینگونهه آموزشهها

ميگذارند (سيف .)1392 ،اطالعات فراشناختي هم

در مهههدار  ،بهههه دانشآمهههوزان کمهههک کننهههد تههها

شامل اطالعات فرد دربارۀ نظام شناختي و دستگاه

یادگيرندگان موفقتري باشند .البته در اسهتفاده از نتهایج

حافظه و هم شامل اطالعات فرد دربارۀ فرایندهاي

این پژوهش باید دو نکتۀ اساسي را در نظر گرفت :نکتهۀ

کنترلکنندۀ نظام پردازش است .این دانش موجب

اول اینکه نمونۀ مطالعهشده به دانشآمهوزان دختهر دورۀ
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متوسطۀ شهر یاسوج محدود بود؛ بنابراین بهتهر اسهت در

خانجاني ،ز.؛ فرجي ،ر.؛ فاروقي ،پ ،)1394( .اثربخشي

تعمههيم نتههایج آن بهههه دانشآمههوزان پسههر و همچنهههين

آمههههوزش خههههودگرداني برکنشهههههاي اجرایههههي

دانشآموزان مقاطع تحصيلي دیگر کمهي محتهار عمهل

دانشآموزان بها ناتوانيههاي یهادگيري ،روانشناسهي

کهرد؛ همچنهين ،تعمهيم نتههایج ایهن مطالعهه کهه در شهههر

تحولي.59-51 ،)45(12 ،

یاسوج انجام شده است ،به جوامع دیگر بایهد بها احتيهار
انجام شود .نکتۀ دوم محدودیت این پژوهش در کنتهرل

سيف ،ع ،)1392( .روانشناسي پرورشي نهوین ،ویهرایش
هفتم ،تهران :دوران.

متغيرهههاي مهمههي چههون هههوش ،اسههتعداد و وضههعيت

صههالحي ،ش.؛ یههارقلي ،ر.؛ متقههي ،م ،)1393( .رابطههۀ

خهههانوادگي دانشآمهههوزان اسهههت کهههه بهتهههر اسهههت

راهبردههههاي یهههادگيري شهههناختي و فراشهههناختي بههها

پژوهشهاي آتي با درنظرگهرفتن ایهن محهدودیتها بهه

موفقيت تحصيلي در درو

نظهري داخلهي جراحهي

نتایج دقيقتري دست پيدا کنند.

پرستاري ،مجلۀ ایرانهي آمهوزش در علهوم پزشهکي،

درپایان ،از واحد تحقيقات آموزشوپرورش استان
کهگيلویه و بویراحمد بهویژه دبيرستان دخترانۀ نُه دي

.628-616 ،)8(13
صهههدیقي ،گ.؛ همتهههي گرگهههاني،

.؛ اسهههماعيلي ،ا.؛

یاسوج که در اجراي این پژوهش همکاري داشتند،

پورمحمدرضههاي تجریشههي ،م ،)1394( .اثربخشههي

سپا گزاري ميشود.

راهبرد مرور ذهني بهر حافظهۀ کوتاهمهدت دیهداري،

درکودکان مبتال به نشانگان داون ،پژوهش در علهوم
منابع
ارجمنههدنيا ،ع .و فراهههاني ،ع ،)1398( .اهميههت حافظههۀ

توانبخشي.285-279 ،)4(11 ،
فتحههي رضههائي ،ز.؛ فارسههي ،ع.؛ واعههم موسههوي،

.م.

فعال در کارآمهدي تحصهيلي دانشآمهوزان ،نشهریۀ

( ،)1393اثربخشي تمرین شناختي بر کهارایي شهبکۀ

علمي رویش روانشناسي.133-146 ،)3(8 ،

کنترل اجرایي توجه و سرعت پردازش (بها رویکهرد

اسههترنبرگ ،ر ،)1398( .روانشناسههي شههناختي ،ترجمههۀ
سيدکمال خرازي و الهه حجازي ،تهران :سمت.
امهههاني ،ا.؛ مظهههاهري ،م.؛ نجهههاتي ،و.؛ شمسهههيان ،ب.

نظریههههۀ هههههب) ،فصههههلنامۀ پژوهشهههههاي نههههوین
روانشناختي.192-182 ،)3(11 ،
قربههاني،

 .و کههاظمي زهرانههي ،ح ،)1394( .اثربخشههي

( ،)1396اثربخشههههي توانبخشههههي شههههناختي بههههر

درمههان فراشههناختي بههر بهبههود حافظههههاي کالمههي

کارکردهاي اجرایي (توجه و حافظۀ فعال) نوجوانان

وکاري در جانبازان مبتال به اخهتالل اسهتر

پهس از

بقایافتههه از لوسههمي حههاد لنفوبالسههتيک داراي سههابقۀ

سانحه ،فصلنامۀ علميهپژوهشي طهب جانبهاز،)2(7 ،

شيميدرماني :یک کارآزمایي باليني ،مجلۀ دانشگاه

.113-107

علوم پزشکي مازندران.126-138 ،)147(27 ،
تقههيزاده ،ر.؛ نجههاتي ،و.؛ محمههدزاده ،ع.؛ اکبههرزاده
باغبان ،ع ،)1393( .بررسي سير تحولي حافظۀ کاري

کدیور ،پ ،)1393( .روانشناسي یهادگيري از نظریهه تها
عمل ،چاپ پانزدهم ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انساني.

شنيداري و دیداري در دانشآموزان مقطع ابتهدایي،

کرمي نوري ،ر ،)1383( .روانشناسي حافظه و یهادگيري

مجلهۀ پههژوهش در علهوم توانبخشههي249- ،)10(2 ،

با رویکرد شناختي ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشهاد

.239

اسالمي.

47/تأثير آموزش راهبردهاي خودگرداني بر کارآمدي پردازش و عملکرد حافظۀ فعال در دانشآموزان دختر دورۀ متوسطه

processing,
and
working
memory,
Cognition & Emotion, 19(8), 1214-1228.
Freeman, E. E., Karayanidis, F., & Chalmers,
K. A. (2017), Metacognitive monitoring of
working memory performance and its
relationship to academic achievement in
Grade 4 children, Learning and Individual
Differences, 57, 58-64.
Gathercole, S. E., & Alloway, T. P. (2008),
Working Memory and Language, Journal
of Child Psychology and Psychiatry, 39(1),
3-27.
Holmes, J., Gathercol, S. E. & Dunning, D. L.
(2009), Adaptive training leads to sustained
enhancement of poor working memory in
children, Developmental Science, 12(4), 915.
Holmes, J. (2012), Working memory and
learning difficulties, Dyslexia Review,
23(2), 7-10.
Klingberg, T., Fernell, E., Olesen, P. J.,
Johnson, M., Gustafsson, P., Dahlström, K.,
... & Westerberg, H. (2005), Computerized
training of working memory in children
with ADHD-a randomized, controlled
trial, Journal of the American Academy of
child & adolescent psychiatry, 44(2), 177186.
León-Domínguez, U., Martín-Rodríguez, J. F.,
& León-Carrión, J. (2015), Executive nback tasks for the neuropsychological
assessment
of
working
memory,
Behavioural brain research, 292, 167-173.
Lim, J., Choo, W. C., & Chee, M. W. (2007),
Reproducibility of changes in behaviour
and fMRI activation associated with sleep
deprivation in a working memory
task, Sleep, 30(1), 61-70.
Lyon, G., & Krasnegor, N. A. (1996),
Attention, memory, and executive function,
Paul H Brookes Publishing Co.
Martin-Rodriguez, J. F., Leon-Dominguez, U.,
& Leon-Carrion, J. (2015), Executive nback tasks for the neuropsychological
assessment
of
working
memory,
Behavioural brain research, 292, 167-173.
Moradi, A., Afsardeir, B., Parhoon, H., &
Sanaei, H. (2016), Cognitive performance
of patients with Multiple Sclerosis (MS) in
autobiographical, working and prospective
memory in comparison with normal people,
International Journal of Behavioral
Sciences, 10(2), 49-54.

. و،؛ نجهاتي. ج،؛ فتحآبادي. م،؛ شریفي. ا،محمدویردي
 تأثير آمهوزش راهبردههاي خهودتنظيمي بهر،)1398(
عملکهههرد ریاضهههي و حافظهههۀ دانشآمهههوزان دورۀ
 دوماهنامههۀ علمي هپژوهشي راهبردهههاي،متوسههطه
.144-151 ،)1(12 ،آموزش در علوم پزشکي

 بررسهههي اثربخشهههي آمهههوزش،)1387( . ع،مصهههطفایي
مؤلفههاي راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي مبتنيبهر
 منبههع کنتههرل و،مههدل پنتههریچ بههر خودکارآمههدي
پيشههرفت تحصههيلي دانشآمههوزان پسههر پایههۀ سههوم
 پایاننامههۀ دکتههري روانشناسههي تربيتههي،دبيرسههتان
.دانشگاه عالمه طباطبایي تهران
Abdi, R., Chalabianloo, G. & Jabari, G.
(2016), Effect of Mindfulness Practices on
Executive Functions of Elementary School
Students, Clinical psychology, 4(1), 9-16.
Baddeley, A. D. (2000), The episodic buffer:
A new component of working memory,
Trends in Cognitive Science, 4(11), 411423.
Baddeley, A. (2006), Working memory: An
overview, In Working memory and
education, Academic Press, 1-13.
Camos, V., Johnson, M. R., Loaiza, V. M.,
Portrat, S., Souza, A. S., & Vergauwe, E.
(2018), What is attentional refreshing in
working memory? Annals of the New York
Academy of Sciences, 1424(1), 19-32.
Cowan, N. (2010), The magical mystery four:
How is working memory capacity limited,
and
why? Current
directions
in
psychological science, 19(1), 51-57.
Dai, Q., Rahman, S., Lau, B., Kim, H. S., &
Deldin, P. (2015), The influence of selfrelevant materials on working memory in
dysphoric
undergraduates,
Psychiatry
research, 229(3), 858-866.
Dehn, M. J. (2011), Working memory and
academic learning: Assessment and
intervention, John Wiley & Sons.
Demetriou, A., Makris, N., Tachmatzidis, D.,
Kazi, S., & Spanoudis, G. (2019),
Decomposing the influence of mental
processes on academic performance.
Intelligence, 77, 101404.
Eysenck, M., Payne, S., & Derakshan, N.
(2005),
Trait
anxiety,
visuospatial

1397  پایيز و زمستان،)15( پياپي، شماره دوم، سال هشتم، پژوهشهاي علوم شناختي و رفتاري/48

performance, educational psychology, An
International Journal of Experimental
Educational Psychology, 30(2), 203-219.
Swanson, L., Kehler, P., & Jerman, O. (2010),
Working memory, strategy knowledge
strategy instructionin children with reading
disabilities,
Journal
of
Learning
Disabilities, 43(10), 24-47.
Swanson, H. L., & Alloway, T. P. (2012),
Working memory, learning, and academic
achievement, In K. R. Harris, S. Graham, T.
Urdan, C. B. McCormick, G. M. Sinatra, &
J. Sweller (Eds.), APA handbooks in
psychology®. APA educational psychology
handbook, Vol. 1. Theories, constructs, and
critical issues (p. 327–366).
Wang, M., Yang, Y., Wang, C. J., Gamo, N. J.,
Jin, L. E., Mazer, J. A., ... & Arnsten, A. F.
(2013),
NMDA
receptors
subserve
persistent neuronal firing during working
memory in dorsolateral prefrontal cortex,
Neuron, 77(4), 736-749.
Zimmerman, B. J., & Martinez- Ponz, M.
(1990), Student differences in selfregulated learning: Relation grade, sex, and
giftedness to self- efficacy and strategy use,
Journal of Educational Psychology, 80, 5159.

Nota, L., Soresi, S., & Zimmerman, B. J.
(2004), Self-regulation and academic
achievement and resilience: A longitudinal
study, International journal of educational
research, 41(3), 198-215.
Passolunghi, M. C., & Costa, H. M. (2019),
Working memory and mathematical
learning, In International Handbook of
Mathematical Learning Difficulties (pp.
407-421), Springer, Cham.
Pintrich, P. R. (2004), A conceptual
framework for assessing motivation and
self-regulated
learning
in
college
students, Educational
psychology
review, 16(4), 385-407.
Pintrich, P. R, & De Groot, E. (1990),
Motivational and self-regulated learning
Components of classroom academic
Performance, Journal of educational
Psychology, 82(1), 33-40.
Slavin, M. J., Brodaty, H., Kochan, N. A.,
Crawford, J. D., Trollor, J. N., Draper, B.,
& Sachdev, P. S. (2010), Prevalence and
predictors
of
“subjective
cognitive
complaints” in the Sydney Memory and
Ageing Study, The American Journal of
Geriatric Psychiatry, 18(8), 701-710.
St Clair- Thompson, H. St., Stevens, R., Hunt,
A., & Bolder, E. (2010), Improving
childrens working memory and classroom

