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  چكيده

بـر  ) شـناختي و فراشـناختي  ( اهبردهـاي يـادگيري  پژوهش حاضر با هدف بررسي اثـر آمـوزش ر  

دختـر   آمـوزان  دانـش  ي اين پژوهش عبارت بود از كليه ي جامعه. فعال انجام شد حافظةعملكرد 

منظـور   بـه . تحصـيل بودنـد   مشـغول بـه  1387-88 شهر تهران كه در سـال تحصـيلي   متوسطة مقطع

گيـري   بـا اسـتفاده از روش نمونـه    آمـوزان  دانشنفر از  175تعداد  آماري پژوهش، نمونةانتخاب 

اقتبـاس از  (سپس، با اجراي آزمون ظرفيت حافظـه فعـال   . اي انتخاب شدند اي چند مرحله خوشه

كرمـي،  (الي راهبردهاي يادگيري ؤچهار س  و  تلفيقي چهل پرسشنامةو ) 1980دانيمن و كارپنتر، 

تر از ميانگين در ايـن دو آزمـون    پائين نمرةآموزان گروه نمونه كه  نفر از دانش 40تعداد  )1381

                                                 
  شناسي تربيتي ارشد روان كارشناس - 1
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 20نفر از آنـان در گـروه كنتـرل و    20طور تصادفي،  آنگاه، به. كسب كرده بودند، انتخاب شدند

يك ساعته تحـت   جلسة 10مدت  گروه آزمايش به. نفر ديگر در گروه آزمايش جايگزين شدند

آزمـون،   عنوان پـس  پس از اتمام جلسات آموزش، به. آموزش راهبردهاي يادگيري قرار گرفتند

هاي حاصـل   داده. فعال هر دو گروه آزمايش و كنترل مورد سنجش قرار گرفت حافظةعملكرد 

و همبسـته مـورد    هـاي مسـتقل   گـروه   tاستفاده از آزمـون آزمون، با  آزمون و پس از اجراي پيش

هبردهاي هاي پژوهش نشان داد، آگاهي و استفاده از را يافته. تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت

توانـد   ايـن نتـايج مـي   . فعال اثـر مثبـت دارد   حافظةشناختي و فراشناختي يادگيري روي عملكرد 

حاضر بـه آن پرداختـه    ي كاربردهايي براي تدريس و يادگيري اثربخش داشته باشد كه در مقاله

  .شود مي

ع آمـوز، مقطـ   فعـال، عملكـرد تحصـيلي، دانـش     حافظـة راهبردهـاي يـادگيري،    :واژگان كليدي

 .متوسطه

  مقدمه

هاي اكتسابي در پيشـرفت آدمـي هميشـه مـورد توجـه بـوده        اهميت يادگيري و كسب توانمندي

هاي انساني حاكي از آنند كه غالب رفتارهاي ما  ي يادگيري هاي فراوان در حوزه پژوهش. است

ررسـي  جا كه بسياري از رفتارهـاي مـا اكتسـابي و آمـوختني هسـتند، ب      از آن. اند معلول يادگيري

همچنـين، از  . نمايـد  هاي يادگيري و عملكرد ذهني بهتر، امري اساسي و مهـم مـي   اصول و روش

ي نزديك و متقابل وجود دارد، منطقاً  هاي آموزشي رابطه جا كه بين اصول يادگيري و روش آن

هـاي آموزشـي نيـز كارآمـدتر و      ي فراينـدهاي يـادگيري، روش   پاي افزايش دانش ما درباره پابه

پژوهشـگران و  ). 1385ي سـيف،   ، ترجمـه 1997، 1هرگنهـان و السـون  ( تـر خواهنـد شـد    خشاثرب

اند فرايندهاي اساسي يـادگيري را از زوايـا و ابعـاد مختلـف مـورد       متخصصان يادگيري كوشيده

                                                 
1  . Hergenhan & Olson 
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عنـوان   ي يادگيري به توصيف و تبيين پژوهشگران از پديده. بررسي و كندوكاو علمي قرار دهند

هـاي متفـاوتي منجـر شـده كـه       نظريـه   تـرين موضـوعات علمـي، بـه     پيچيـده  ترين و يكي از مهم

  .روند شمار مي دو ديدگاه غالب آن به 2گرايي و شناخت 1رفتارگرايي

هاي  رفتارگرايان با رويكرد مكانيكي بر رفتار قابل مشاهده و همچنين بر استفاده از محرك

گرايان بر ماهيت شناختي و  مقابل، شناختدر . كنند كيد ميأمحيطي و بيروني براي تغيير رفتار ت

كيد داشته و يادگيري را درك و بصيرت و يادگيرنده را موجودي فعال أذهني فرايند يادگيري ت

گرايي، يادگيري يك فرايند دروني و دائمي است كـه   طبق ديدگاه شناخت. دانند و كنجكاو مي

گيـري   گشـايي و تصـميم   لهأل، مسـ در آن فرايندهايي چون توجه، ادراك، حافظه، فهـم، اسـتدال  

  ).1994، 3دمبو(كنند  نقش اساسي ايفا مي

كـه   ايـن . است 4يكي از رويكردهاي شناختي مهم در يادگيري، رويكرد پردازش اطالعات

هـاي   يادگيرندگان چگونه از طريق توجه، حافظه، تفكـر و سـاير فراينـدهاي شـناختي و فعاليـت     

سخن ديگر، رويكـرد پـردازش اطالعـات بـر      به. كنند يذهني، اطالعات را اندوزش و پردازش م

هـاي وارده بـه نظـام     كند كه افراد بـراي تبـديل محـرك    اي تأكيد و تمركز مي راهبردهاي ذهني

). 1383ي سـيدمحمدي،   ، ترجمـه 2001 5بـرك (كننـد   شان از آنهـا اسـتفاده مـي    ذهن و شناخت

ه پردازش اطالعات كمـك كنـد در   شناختي خبرپردازي، هر تدبيري كه ب براساس رويكرد روان

شناسـان خبرپـردازي    اين تدابير كه توسط روان. واقع به يادگيري و يادآوري كمك خواهد كرد

انـد   ناميـده شـده  ) 8و فراشـناختي  7شـناختي ( 6هاي يـادگيري  ابداع گرديده، راهبردها يا استراتژي

  ).55، ص 1383سيف، (

                                                 
1. behaviorism 
2. cognitivism 
3. Dembo 
4  . information processing 
5. Berk 
6. learning strategies 
7  . cognitive 
8. meta cognitive 
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وي . كنـد  كيـد مـي  أيري، حافظه و عملكـرد ت هاي خود بر روابط بين يادگ در نوشته 1نورمن

كمك هر دو، تجربه تفسير شده و بر حسـب   داند، زيرا به افزايش يادگيري را با حافظه معادل مي

بـا  ). 1385ي سـيف،   هرگنهـان و السـون، ترجمـه   (شود  موجود روي آن عمل مي 2هاي واره طرح

يري درصـورتي بـا موفقيـت همـراه     هاي پژوهشي جديد، يادگ هاي شناختي و يافته توجه به نظريه

هـاي صـحيح    خواهد بود كه فرد با كاركردهاي ذهـن و راهبردهـاي حافظـه آشـنا بـوده و شـيوه      

هـاي مناسـب    رسد اين مفروضـه يكـي از شـاخص    نظر مي به. گرفته باشدمطالعه را فرايادگيري و 

  .ي ماهر از غيرماهر باشد براي تشخيص يادگيرنده

  بيان مسأله

خـاطر عـدم    آمـوزان بـه   وهشي حاكي از آنند كه بخشي از مشكالت يادگيري دانـش هاي پژ يافته

بســياري از . هــاي شــناختي و فراشــناختي اســت شــان از راهبردهــا و مهــارت  آگــاهي و اســتفاده

دهي، خودوارسي، تشخيص مسائل و مشـكالت خـود و نظـاير     خودنظم ي يادگيرندگان در زمينه

هـاي   پـژوهش ). 231، ص 1380، نقل از سيف، 1992، 3رالينرگيج و ب(آن نياز به آموزش دارند 

دهد اين راهبردها قابل آموزش و  هاي مختلف يادگيري و تفكر نشان مي روش دربارةانجام شده 

هـاي   هـا، مهـارت   صورت مستقل و چه همراه بـا سـاير درس   توانند چه به معلمان مي. اند يادگيري

آمـوزان و دانشـجويان    دانش. ويان خود آموزش دهندآموزان و حتي دانشج يادگيري را به دانش

ايـن اقـدام بـر    . طور داوطلبانه از اين راهبردهـا در يـادگيري خـود اسـتفاده كننـد      توانند به نيز مي

  ).1386سيف، (گذارد  جاي مي ثير مثبت بهأيادگيري و پيشرفت تحصيلي آنان ت

سـان معاصـر، بيـانگر نقـش و     شنا كارهاي مـؤثر يـادگيري از طـرف روان    راه ةهمچنين، ارائ

شناسان تربيتي  روان. و راهبردهاي يادگيري در تسهيل فرايند يادگيري است 4فعال حافظةاهميت 

                                                 
1  . Norman 
2. schema 
3. Gage & Berliner 
4. working memory 
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فعـال در يـادگيري و ديگـر تكـاليف      حافظـة  ةكنند تربيتي بر اين باورند، پي بردن به نقش تعيين

سـي در طـول   هـاي در  درسـت از راهبردهـاي يـادگيري در كتـاب     ةشناختي و نيز استفادة پيچيد

و  1طبـق نظـر بـدلي   . آموزان كمك خواهد كـرد كـه بيشـتر و بهتـر يـاد بگيرنـد       مطالعه، به دانش

 ةي ذهنـي اسـت كـه وظيفـ     فعـال يـك سـامانه    حافظة، )1388، نقل از اسدزاده، 1986(همكاران 

سزايي  اين حافظه نقش به. دهد طور همزمان انجام مي موقتي اطالعات را به 3و پردازش 2اندوزش

در بسياري ار اعمال و تكاليف شناختي، از جمله فهميدن، فكر كردن، محاسبه كـردن، اسـتدالل   

  . كند كردن، و يادگرفتن ايفا مي

هـاي يـادگيري    فعال نقش كليدي در فعاليـت  حافظةدهند  هاي انجام شده نشان مي پژوهش

. يابد الي نيز ادامه ميعهده دارد و اين حمايت تا بزرگس هاي مدرسه به آموزان در طول سال دانش

را نيـز   4فعال از اين نظر اهميت دارد كه در عين ذخيره كردن اطالعات، عمل دسـتكاري  حافظة

. هاي پيچيده و دانـش خواهـد شـد    دهد و اين موجب ايجاد مهارت روي اين اطالعات انجام مي

زي سـا  ذخيـره  ي فعال با وجـود داشـتن يـك ظرفيـت يـا گنجـايش محـدود، هـم وظيفـه          حافظة

). 2006و همكـاران،   5گتركـول (عهـده دارد   ي پـردازش اطالعـات را بـه    اطالعات و هم وظيفـه 

، )2003(، رايــدينگ، گرملــي، اســدزاده و بــانر، )2001(و گتركــول  6هــاي پيكرينــگ  پــژوهش

دهنـد   نشـان مـي  ) 2008(، و گتركـول  )2006( 8، گتركـول و المنـت  7، آلـووي )2004(گتركول 

توانـد در ايجـاد    فعال مي حافظةو پيشرفت تحصيلي رابطه دارد و ضعف  فعال با يادگيري حافظة

حـاكي از آن  ) 2006(و همكـاران   9همچنـين، پـژوهش تـوزاني   . مشكالت يادگيري مؤثر باشـد 

                                                 
1. Baddely 
2  . storage 
3  . processing 
4  . manipulation 
5  . Gathercole & Pickering 
6  . Pickering 
7  . Alloway 
8  . Lamont 
9  . Touzani 
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فعال در اثر تمرين، با راهبردهاي يادگيري ارتبـاط   حافظةاست كه بهبود و پيشرفت در عملكرد 

  . فظه را به سطح مطلوب برساندتواند عملكرد حا مستقيم دارد و مي

فعـال و پيشـرفت    حافظـة بـين   ي هاي انجـام شـده، وجـود رابطـه     در ايران نيز نتايج پژوهش

همچنـين،  ). 1388؛اسـدزاده،  1385زاده،  ؛ مجتبـي 1385يگانه ايرائي، (دهد  تحصيلي را نشان مي

ه وجـود دارد و  ها حاكي از آن اسـت كـه بـين راهبردهـاي يـادگيري و حافظـه فعـال رابطـ         يافته

زاد،  قربـانعلي (فعال مؤثر واقع شود  حافظةتواند بر ظرفيت  آموزش راهبردهاي فراشناختي نيز مي

ها و فنون يـادگيري   اند، آموزش روش ها نشان داده افزون براين، پژوهش). 1387؛ مهاجر، 1385

جــب بهبــود آمــوزان و دانشــجويان مو بــه دانــش) راهبردهــاي شــناختي و فراشــناختي(و مطالعــه 

؛ 1381كرمـي،  (شـود   شـان مـي   عملكرد آنان در تكـاليف درسـي و افـزايش پيشـرفت تحصـيلي     

فعـال   حافظـة  دربـارة انجـام مطالعـات متعـدد    ). 1385مشهور و سـيف،   ؛ يوسفي1384فرديزدي، 

آن است كه شناسايي و كشـف سـازوكارهاي حافظـه و نيـز راهبردهـاي شـناختي و        ةدهند نشان

اي در پيشـبرد علـم و درك انـواع     خود واجد اهميـت بـوده و جايگـاه ويـژه     خودي فراشناختي به

  .كاركردهاي ذهني دارد

شـناختي و  (اثر آمـوزش راهبردهـاي يـادگيري     تر ي بيشتر و دقيق پژوهش حاضر به مطالعه

بيان ديگر، اين پژوهش در صدد است تا به اين  به .پردازد فعال مي حافظةبر عملكرد ) فراشناختي

 حافظـة آموزان بر عملكرد  آموزش راهبردهاي يادگيري به دانش ساسي پاسخ دهد كه آياال اؤس

  گذارد يا خير؟ ثير ميأشان ت فعال

  ضرورت و اهميت پژوهش

محفوظات به يادگيرنـدگان   اطالعات و از اي مجموعه انتقال آموزشي فقط هاي نظام هدف امروزه،

و بررسـي و    جاي محتواي علم، روش نقـد  نيست، بلكه هدف پرورش افراد متفكري است كه به

آمـوزان از راهبردهـاي حافظـه و     اين در حالي است كه اغلب دانش. توليد علم را آموخته باشند

وجودي و خدادادي خويش  ةهاي افزايش كارايي آنها آگاهي نداشته و از سرماي يادگيري و راه
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هـا   ؤيد آن است كه يادگيري انسـان شواهد پژوهشي م. آورند عمل نمي درست و بهينه به ةاستفاد

امري ثابـت نبـوده و عـالوه بـر هـوش و اسـتعداد، عوامـل ديگـري ماننـد حافظـه و راهبردهـاي            

بـدون حافظـه، تعـداد بسـيار     . ثيرگذارنـد أنيازهاي ذاتـي، مهـم و ت   يادگيري نيز در كنار اين پيش

زي، حـل مسـأله و نظـاير    ريـ  اندكي از وظايف عصبي مانند ادراك، بازشناسي، فهم زبان، برنامـه 

  ).1388نقل از اسدزاده،  1995، 1ترانل و داماسيو(ها با موفقيت انجام خواهد شد  اين

آن بـا   ةبحث و بررسي جايگـاه و نقـش حافظـه در انـدوزش و پـردازش اطالعـات و رابطـ       

راهبردهاي يادگيري و عملكرد تحصيلي يادگيرندگان، مورد توجه جدي متخصصـان يـادگيري   

هاي خود بر روابـط   نورمن در نوشته. ها مستلزم وجود حافظه است رد، زيرا تمام يادگيريقرار دا

ورزد و معتقد است يادگيري و يادآوري بسيار به هـم   كيد ميأبين يادگيري، حافظه و عملكرد ت

بنابراين، توجه به كيفيت و كارايي حافظه، ). 1385سيف،  ةهرگنهان و السون، ترجم(اند  نزديك

هايي بر كيفيـت و كـارايي آموزشـي و     تواند از جنبه گمان مي فعال يادگيرنده، بي حافظةه به ويژ

ي مواد آموزشي كه هدف نهايي همه آنها ايجـاد، گسـترش و يـا تسـهيل      ي طراحي و ارائه نحوه

  . جاي گذارد يادگيري است، اثرات مثبت به

هـاي   فعـال و راه  ةيـژه حافظـ  و بر اين اساس، آشنايي يادگيرندگان با سـاز و كـار حافظـه بـه    

خاطر اهميت و جايگاهي كـه در امـر    افزايش كارايي آن و نيز آگاهي از راهبردهاي يادگيري به

هـا و توليـدات علمـي از سـوي      يادگيري و پيشرفت تحصيلي دارند، ضروري اسـت در پـژوهش  

بيان ديگـر، بـا    به. و تربيت مورد توجه بيشتري قرار گيرد  تعليم ةشناسان و پژوهشگران عرص روان

هـا و    كار حافظـه و فراينـدهاي ذهنـي و نيـز پرسـش      و توجه به لزوم استفاده و درك بيشتر از ساز

ي  ي اسـتفاده  كاركرد حافظه و راهبردهـاي شـناختي و فراشـناختي و نحـوه     ةابهاماتي كه در زمين

ختلـف از اهميـت و   هـاي م  هاي بيشتر از زوايا و جنبه ها وجود دارد، انجام پژوهش مطلوب از آن

  .ضرورت زيادي برخوردار خواهد بود

  

                                                 
1  . Tranel & Damacio 
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  اهداف پژوهش

  هدف كلي

فعـال   ةبـر عملكـرد حافظـ   ) شـناختي و فراشـناختي  (ررسي اثـر آمـوزش راهبردهـاي يـادگيري     ب

  .1387 – 88  شهر تهران در سال تحصيلي متوسطةآموزان دختر مقطع  دانش

  اهداف جزئي

  .فعال ةتي بر عملكرد حافظبررسي اثر آموزش راهبردهاي شناخ -1

  .فعال ةبررسي اثر آموزش راهبردهاي فراشناختي بر عملكرد حافظ -2

  االت پژوهشؤس

  آموزان اثر دارد؟ فعال دانش حافظةآيا آموزش راهبردهاي شناختي بر عملكرد  -1

  ؟آموزان اثر دارد فعال دانش حافظةآيا آموزش راهبردهاي فراشناختي بر عملكرد  -2

  ي پژوهشها فرضيه

  :هاي پژوهشي زير تدوين شد االت پژوهش ، فرضيهؤبا توجه به موضوع، هدف و س

  فرضيه اصلي

آمـوزان اثـر    فعـال دانـش   حافظةبر عملكرد ) شناختي و فراشناختي( آموزش راهبردهاي يادگيري

  .دارد

  هاي فرعي فرضيه

  .اردآموزان اثر د فعال دانش حافظةآموزش راهبردهاي شناختي بر عملكرد  -1

  .آموزان اثر دارد فعال دانش حافظةآموزش راهبردهاي فراشناختي بر عملكرد  -2

  تعريف متغيرها



  
 111                      ... بر) شناختي و فراشناختي(ي اثر آموزش راهبردهاي يادگير

  راهبردهاي يادگيري

شـود كـه    اصطالح راهبردهاي يادگيري به انواع مختلفي از اعمـال ارادي و آگاهانـه اطـالق مـي    

ايـن تـدابير كـه بـه     . دشـو  يابي به اهداف يادگيري اتخاذ مـي  ي يادگيرندگان براي دست وسيله به

شناسـان   كننـد، توسـط روان   پردازش اطالعات و در حقيقت به يادگيري و يادآوري كمك مـي 

، نقـل  1993و همكاران،  1البام(اند  گذاري شده خبرپردازي، راهبردهاي شناختي و فراشناختي نام

هـا   زمـودني اي كه آ نمره: راهبردهاي يادگيري در اين پژوهش عبارت است از). 1383از سيف، 

كرمـي،  ( يـادگيري  شـناختي و فراشـناختي   چهار سوالي راهبردهاي  و  تلفيقي چهل پرسشنامة  در

  .آورند دست مي به) 1381

  حافظة فعال

ي انـدوزش و پـردازش مـوقتي اطالعـات بـراي       ي ذهني است كه وظيفه فعال يك سامانه  حافظة

استدالل كردن و يادگيري را به عهده  شناختي نظير فهميدن، ةانجام يك رشته از تكاليف پيچيد

فعال در اين پژوهش عبارت است  حافظةظرفيت ). 1388، به نقل از اسدزاده، 1986بدلي، (دارد 

) 1980اقتباس از دانيمن و كارپنتر، (فعال  ي حافظهآزمون ظرفيت   ها در اي كه آزمودني نمره: از

  .آورند دست مي به

  آماري پژوهش هجامع

شهر تهران كه در سـال   متوسطةدختر مقطع  آموزان دانش ةوهش عبارت بود از كلياين پژ ةجامع

  .اند مشغول به تحصيل بوده 1387-88 تحصيلي

  آماري پژوهش هنمون

بـا اسـتفاده از روش    آمـوزان  دانـش نفـر از  175تعـداد   آمـاري پـژوهش،   نمونـة منظور انتخـاب   به

گيـري بـدين صـورت بـود كـه در       نمونه ةوشي. اي انتخاب شدند اي چندمرحله گيري خوشه نمونه

                                                 
1  . Elbam 
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يـك  ) شـمال، جنـوب، شـرق، غـرب، و مركـز     (جغرافيايي شهر تهران  ةاول، از پنج حوز مرحلة

 ةدوم، يـك منطقـه از بيسـت و يـك منطقـ      مرحلـة در . حوزه به صورت تصادفي انتخاب گرديد

رسـه از  سـوم، يـك مد   مرحلـة در . صورت تصادفي انتخاب شد آموزش و پرورش شهر تهران به

چهارم، پنج كالس درس از شانزده كـالس موجـود در آن مدرسـه     مرحلةورد نظر و در م منطقة

سپس، با اجراي آزمون ظرفيت حافظه فعال اقتبـاس از دانـيمن   . صورت تصادفي انتخاب شدند به

 40، تعداد )1381كرمي، (سؤالي راهبردهاي يادگيري  44تلفيقي  پرسشنامةو ) 1980(و كارپنتر 

تـر از ميـانگين در ايـن دو آزمـون كسـب كـرده        پـائين  نمـرة آموزان گروه نمونه كه  از دانش نفر

نفـر ديگـر در    20نفر از آنان در گروه كنتـرل و   20طور تصادفي  آنگاه، به. بودند، انتخاب شدند

  .گروه آزمايش جايگزين شدند

  ها گردآوري داده ةگيري و نحو ابزار اندازه

  ي يادگيريراهبردها پرسشنامة) الف

سـؤالي   44 پرسشـنامة آمـوزان، از   منظور سنجش راهبردهـاي يـادگيري دانـش    در اين پژوهش به

و سي سؤالي ) 1381(هشتاد و شش سؤالي كرمي  پرسشنامةراهبردهاي يادگيري كه از تلفيق دو 

ي اصلي راهبردهـاي يـادگيري،    اين پرسشنامه دو مؤلفه. تهيه شده، استفاده شد) 1384(موسويان 

و ) ريـزي  دهي و برنامـه  تكرار و مرور ذهني، بسط و گسترش، سازمان(يعني راهبردهاي شناختي 

شـواهد  . دهـد  را مورد سنجش قرار مـي ) دهي و كنترل خود نظارت، نظم(فراشناختي  راهبردهاي

زاده  قربـانعلي . پژوهشي به روايي محتوايي و ضريب پايايي قابل قبول اين پرسشنامه اشاره دارنـد 

  . گزارش كرده است 80/0 ضريب پايايي را به روش ضريب همبستگي پيرسون) 1385(

: هـاي  اي ليكـرت و بـا چهـار طبقـه پاسـخ بـا وزن       اساس مقياس چند درجهاين پرسشنامه بر

از نظر . ساخته شده است) صفر ةنمر(و هرگز ) 1 ةنمر(، گاهي )2 ةنمر(، معموالً )3 ةنمر(هميشه 

گيـري   تـوان بـراي سـنجش نگـرش نسـبت بـه آزمـون و انـدازه         متخصصان از مقياس ليكرت مي

ال مثبت و ؤهمچنين، چون در اين پرسشنامه از دو نوع س). 350، ص 1384سيف، (استفاده كرد 



  
 113                      ... بر) شناختي و فراشناختي(ي اثر آموزش راهبردهاي يادگير

هـاي مثبـت از چـپ بـه راسـت در پرسشـنامه، و        منفي استفاده شـده، بـديهي اسـت كـه پرسـش     

در ايـن  . شـوند  گـذاري مـي   نمره پرسشنامههاي منفي بر عكس يعني از راست به چپ در  پرسش

خـود از آن راهبـرد از صـفر تـا سـه       ةدهندگان به هر سؤال بسته به ميزان اسـتفاد  پرسشنامه، پاسخ

كل پرسشنامه و جمـع امتيازهـاي هـر     نمرةسؤال  44دهند كه جمع نمرات  روي پيوستار نمره مي

  . آن مؤلفه يا راهبرد است ةها نمر يك از مؤلفه

سـوال را بـا هـم جمـع كـرده،       44كل، اول جمع امتيازهاي داده شده بـه   ةنمربراي محاسبه 

ي كـل پرسشـنامه    كنيم، عدد حاصله نمـره  تقسيم مي 3ضرب و به  100سپس عدد حاصل را در 

دسـت آمـده را بـر تعـداد      جهت محاسبه راهبردهاي اصلي و فرعي نيز امتياز هر راهبرد بـه . است

كنـيم، عـدد حاصـله     تقسيم مي 3ضرب و به  100ل را در سؤاالت هر راهبرد تقسيم و عدد حاص

اي  قانوني بـه مدرسـه   جهت گرداوري اطالعات بعد از گذراندن مراحل. ي هر راهبرد است نمره

انتخاب شده بـود، معرفـي گرديـده، پـس از اجـراي       3طور تصادفي از ميان مدارس منطقه  كه به

از ميـان  ) و كنتـرل آزمـايش  (دو گـروه   پرسشنامه راهبردهاي يـادگيري و آزمـون حافظـه فعـال    

نحوي كه نمرات آنها در هر دو متغير راهبردهاي يادگيري و حافظـه   آموزان انتخاب شد به دانش

  .تر از ميانگين بود فعال پائين

بـه گـروه   ) شناختي و فراشناختي(  يك ساعته، راهبردهاي يادگيري جلسة 10سپس در طي 

توضـيحات   ةارائـ ) 1 :ه سه محور اصلي در نظر گرفته شـد در هر جلس .آزمايش آموزش داده شد

كـاربرد  ) 2. هايي كه براي آن جلسه در نظر گرفته شده بـود  كامل در مورد موضوعات و مهارت

تمرينـات و   ةارائـ ) 3. ها در كالس روي موضوعات درسي هاي كالسي توسط آزمودني آموخته

ايـن تمرينـات   . دادند جام ميدرس آنها ان ها بايستي در منزل و كالس تكاليف الزم كه آزمودني

بعـدي قبـل از شـروع درس جديـد توسـط پژوهشـگر بررسـي و اشـكاالت آن رفـع           ي جلسهدر 

در هر . گام متوالي تدوين و اجرا شد 10آموزشي با  ي جلسات آموزشي بر اساس برنامه. گرديد

آمـوزش گـام بعـدي    هـا بـه گـام قبلـي، بـه       گام پژوهشگر با كسب اطمينـان از تسـلط آزمـودني   

  .پرداخت
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    فعال ةآزمون ظرفيت حافظ) ب

اقتبـاس از دانـيمن و   (ي فعـال   ها از آزمون ظرفيت حافظه فعال آزمودني ةمنظور سنجش حافظ  به

جمله است كه در شـش بخـش، از بخـش دو     27اين آزمون شامل . استفاده شد) 1980كارپنتر، 

در . به دو صورت، انفرادي و جمعي قابـل اجراسـت  بندي شده و  اي دسته اي تا هفت جمله جمله

بـدين ترتيـب كـه، جمـالت آزمـون در يـك       . اين پژوهش، از روش اجراي جمعي استفاده شد

آزمـون نيـز در يـك     ةنام همچنين، پاسخ. گيرد گر قرار مي صفحه نوشته شده و در اختيار آزمون

شود تا بـه   ها خواسته مي آزمودني از. شود نامه داده مي صفحه تنظيم و به هر آزمودني يك پاسخ

دقت گوش داده، سـپس دو كـار    شود، به گر با صداي بلند خوانده مي جمالتي كه توسط آزمون

تشخيص دهند آيا هر جمله از نظـر معنـايي درسـت اسـت يـا خيـر؟       ) الف. (ذهني را انجام دهند

  . خاطر بسپارند هر جمله را به ةآخرين كلم) ب(

فعال، يعني پردازش و اندوزش  ةحافظ ة، سنجش همزمان دو مؤلفويژگي اصلي اين آزمون

، )1388(ضـريب پايـايي ايـن آزمـون توسـط اسـدزاده       . در ضمن انجام يك فعاليت ذهني است

همچنـين،  . گـزارش شـده اسـت    83/0، )1385(زاده  و قربانعلي 87/0، )1385(زاده  ، مجتبي88/0

، /.59، 1با آزمون استعداد تحصيلي كالمي لي فعا ظرفيت حافظه ميزان ضريب همبستگي آزمون

گـزارش شـده اسـت     90/0 ،3اشـاره ضـماير   هاي و آزمون سؤال 72/0، 2هاي واقعي آزمون سؤال

نتايج مـذكور، جملگـي ضـريب پايـايي و روايـي بـاالي ايـن        ). 1983؛ 1980دانيمن و كارپنتر،(

  .دهند آزمون را نشان مي

  روش پژوهش

                                                 
1  . Verbal SAT 
2  . Fact Questions (FQ)   
3  . Pronominal Reference Questions (PRQ) 
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  )نيمـه (هـاي   ده است، پژوهش حاضر از نظـر روش جـزء پـژوهش   طور كه در طرح زير آم همان

  .باشد آزمون و داراي گروه آزمايش و گروه كنترل مي پس -آزمون آزمايشي با طرح پيش
  آزمون با گروه آزمايش و گروه كنترل پس - آزمون  طرح پيش

  ها گروه  آزمون پيش  متغير مستقل  آزمون پس

T2 X T1 R گروه آزمايش  

T2 - T1 R روه گواهگ  

  ها تجزيه و تحليل داده

ي فعال در دو  راهبردهاي يادگيري و آزمون ظرفيت حافظه پرسشنامةهاي حاصل از اجراي  داده

از  در بخـش آمـار توصـيفي   . بخش آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفـت 

رسـم نمـودار، و در بخـش    فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد، و   هاي شاخص

  .استفاده شد و همبسته هاي مستقل گروه  tاستفاده آزمون  آمار استنباطي از

  ها تجزيه و تحليل توصيفي داده

  راهبردهاي يادگيري

  هاي راهبردهاي يادگيري در گروه آزمايش هاي توصيفي مؤلفه شاخص .1جدول 

  هاي آماري شاخص
  راهبردهاي يادگيري

  ميانگين  آزمون
اف انحر

  استاندارد
  حداقل نمره

حداكثر 
  نمره

  راهبرد تكرار و مرور
  17  6  47/2  70/11  آزمون پيش
  18  8  48/2  45/13  آزمون پس

  راهبرد بسط و گسترش
  18  10  43/2  30/15  آزمون پيش
  23  13  79/2  00/18  آزمون پس

  دهي راهبرد سازمان
  10  1  33/2  45/6  آزمون پيش
  14  5  14/2  80/8  آزمون پس

  ريزي راهبرد برنامه
  12  4  73/2  90/7  آزمون پيش
  14  5  53/2  80/9  آزمون پس

  راهبرد كنترل و نظارت
  12  2  45/2  75/7  آزمون پيش
  14  6  90/1  65/9  آزمون پس

  9  1  08/2  70/5  آزمون پيش  دهي راهبرد نظم
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  10  5  34/1  75/6  آزمون پس

  راهبرد كنترل خود
  11  3  02/2  20/8  آزمون پيش

  12  6  89/1  00/9  آزمون پس

آزمون گروه آزمايش، راهبرد بسط  دهد، در پيش نشان مي 1هاي جدول  طور كه داده همان

را بـه خـود   ) 7/5(تـرين ميـانگين    دهـي پـايين   و راهبرد نظـم ) 3/15(و گسترش باالترين ميانگين 

آزمون گروه آزمايش، باالترين ميانگين متعلق به راهبـرد   همچنين، در پس. اختصاص داده است

  . باشد مي) 75/6(دهي  ترين ميانگين متعلق به راهبرد نظم و پايين) 00/18(بسط و گسترش 

  هاي راهبردهاي يادگيري در گروه كنترل هاي توصيفي مؤلفه شاخص .2جدول

  هاي آماري شاخص

  راهبردهاي يادگيري
  ميانگين  آزمون

انحراف 

  اندارداست
  حداقل نمره

حداكثر 

  نمره

  راهبرد تكرار و مرور
  15  7  82/2  45/11  آزمون پيش

  15  8  81/2  85/11  آزمون پس

  راهبرد بسط و گسترش
  24  6  04/4  25/12  آزمون پيش

  24  4  61/4  60/12  آزمون پس

  دهي راهبرد سازمان
  11  0  07/3  85/5  آزمون پيش

  10  1  22/2  10/5  آزمون پس

  ريزي رنامهراهبرد ب
  18  2  95/2  75/7  آزمون پيش

  11  1  95/2  95/6  آزمون پس

  راهبرد كنترل و نظارت
  12  3  28/2  95/7  آزمون پيش

  11  3  04/2  55/7  آزمون پس

  دهي راهبرد نظم
  9  4  64/1  20/6  آزمون پيش

  10  2  99/1  45/6  آزمون پس

  راهبرد كنترل خود
  13  7  08/2  15/9  آزمون پيش

  12  5  28/2  35/8  آزمون پس

هـاي راهبردهـاي يـادگيري را     هاي مربوط به آزمون گـروه كنتـرل در مؤلفـه    داده 2جدول 

و ) 25/12(آزمون، مربـوط بـه راهبـرد بسـط و گسـترش       باالترين ميانگين در پيش. دهد نشان مي
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آزمـون،   همچنـين، در پـس  . اسـت ) 85/5(دهـي   سـازمان  ترين ميـانگين مربـوط بـه راهبـرد     پايين

و پايين ترين ميانگين متعلق به راهبـرد  ) 6/12(ترين ميانگين متعلق به راهبرد بسط و گسترش باال

  .است) 1/5(دهي  سازمان

  فعال حافظة

  هاي حافظة فعال در گروه آزمايش هاي توصيفي مؤلفه شاخص .3جدول 
  هاي آماري شاخص

  حافظة فعال
  ميانگين  آزمون

انحراف 

  استاندارد

حداقل 

  نمره

حداكثر 

  هنمر

  اندوزش
  16  8  95/1  35/12  آزمون پيش

  25  11  51/3  75/17  آزمون پس

  پردازش
  14  9  67/1  80/11  آزمون پيش

  21  12  33/2  80/16  آزمون پس

  كل ظرفيت حافظة فعال
  26  20  00/2  15/24  آزمون پيش

  42  27  31/4  55/34  آزمون پس

آمـوزان در گـروه    ل دانـش فعـا  حافظةهاي  مؤلفه آزمون آزمون و پس نمرات پيش 3 جدول

و  27از  16و حـداكثر آن   8آزمـون،   پـيش ي اندوزش در  حداقل نمره. دهد آزمايش را نشان مي

و حـداكثر آن   9آزمون،  ي پردازش در پيش همچنين، حداقل نمره. است 35/12ميانگين نمرات 

و حـداكثر   11آزمـون،   ي اندوزش در پـس  حداقل نمره. بوده است 80/11و ميانگين نمرات  14

و  12آزمـون،   پـردازش در پـس   ةهمچنـين، حـداقل نمـر   . اسـت  75/17و ميانگين نمرات  25آن 

   .بوده است 80/16 و ميانگين نمرات 21حداكثر آن 

  هاي حافظة فعال در گروه كنترل هاي توصيفي مؤلفه شاخص .4جدول 
  هاي آماري شاخص

  حافظة فعال
  ميانگين  آزمون

انحراف 

  استاندارد
  رهحداقل نم

حداكثر 

  نمره

  اندوزش
  19  10  20/3  00/13  آزمون پيش

  17  6  51/3  15/14  آزمون پس

  18  5  03/3  45/11  آزمون پيش  پردازش
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  18  8  39/3  40/10  آزمون پس

  كل ظرفيت حافظة فعال
  30  17  76/1  45/25  آزمون پيش

  27  20  03/5  55/24  آزمون پس

هـاي   آمـوزان گـروه كنتـرل در مؤلفـه     شدانـ  آزمون آزمون و پس نيز نمرات پيش 4 جدول

  .دهد را نشان مي) اندوزش و پردازش(فعال  حافظة

  ها تجزيه و تحليل استنباطي داده

و همبسـته   هـاي مسـتقل   گـروه   tهاي پژوهش با استفاده از آزمـون آمـاري   در اين بخش، فرضيه

  .اند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته

  اصلي پژوهش ةفرضي -الف

آمـوزان اثـر    فعال دانـش  حافظةبر عملكرد ) شناختي و فراشناختي(  ردهاي يادگيريآموزش راهب

  .دارد

آزمون راهبردهـاي يـادگيري در دو گـروه     هاي پيش براي بررسي اين فرضيه، ابتدا ميانگين

هـاي مسـتقل    گـروه  t ايـن مقايسـه توسـط آزمـون    . آزمايش و كنترل مورد مقايسه قـرار گرفـت  

براي بررسي برابري واريـانس صـفت مـورد نظـر، ضـروري بـود        tون در آزم. صورت انجام شد

  .آزمون لوين نيز اجرا گردد

  آزمون گروه آزمايش و كنترل  هاي توصيفي تفاوت نمرات پيش شاخص. 5جدول 

  tدر راهبردهاي يادگيري و آزمون لوين و آزمون 

آزمون  پيش

راهبردهاي 

  يادگيري
n  ميانگين  

انحراف 

  معيار

ت آزمون لوين جه

  ها برابري واريانس
  ها جهت برابري ميانگين tآزمون 

 F  66/3  0/63  20  آزمايش  گروه
سطح 

  معناداري
T df  

سطح 

  معناداري

تفاضل 

  ميانگين

  40/2  227/0  38  229/1  142/0  254/2  93/7  60/60  20  گروه كنترل
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سـطح  و  38بـا درجـه آزادي    229/1برابـر   t ي ، ميـزان آمـاره  5با توجه بـه مقـادير جـدول    

بنـابراين، فـرض برابـري ميـانگين نمـرات      . بيشـتر اسـت   05/0 از ميـزان خطـاي   227/0معناداري 

% 95در نتيجـه بـا   . گـردد  يـد مـي  أيآزمون گروه گواه و آزمـايش ت  راهبردهاي يادگيري در پيش

توان گفت بين ميـانگين نمـرات راهبردهـاي يـادگيري در گـروه آزمـايش و كنتـرل         اطمينان مي

هـا، تفـاوت    فعـال آزمـودني   حافظـة عملكـرد   دربـارة همچنـين،  . ري وجـود نـدارد  تفاوت معنادا

دو ميـانگين مسـتقل    مقايسـة آزمون گروه آزمايش و كنترل از طريق آزمـون   ها در پيش ميانگين

  ).6جدول (انجام شد 

  آزمون گروه آزمايش و كنترل در  هاي توصيفي تفاوت نمرات پيش شاخص .6جدول 

  tلوين و آزمون حافظة فعال و آزمون 

  آزمون پيش

  حافظة فعال
n  ميانگين  

انحراف 

  معيار

آزمون لوين جهت 

  ها برابري واريانس
  ها جهت برابري ميانگين tآزمون 

 F  00/2  15/24  20  گروه آزمايش
سطح 

  معناداري
T df  

سطح 

  معناداري

تفاضل 

  ميانگين

  30/1  036/0  38  -177/2  532/0  397/0  76/1  45/25  20  گروه كنترل

و سـطح   38بـا درجـه آزادي    -177/2برابـر   tي  براساس مقادير جـدول بـاال، ميـزان آمـاره    

كمتـر اسـت، فـرض     05/0چون ميزان سطح معناداري از ميزان خطاي . باشد مي 036/0معناداري 

در . گـردد  آزمون گروه آزمـايش و كنتـرل رد مـي    فعال در پيش حافظةبرابري ميانگين عملكرد 

فعال در گروه آزمايش و كنترل يكسان نبوده  حافظةهاي عملكرد  نان ميانگيناطمي% 95نتيجه، با 

  .است
  آزمون گروه آزمايش و كنترل  هاي توصيفي تفاوت نمرات پس شاخص .7جدول 

  tدر حافظة فعال و آزمون لوين و آزمون 

  آزمون پس

  حافظة فعال
n  ميانگين  

انحراف 

  معيار

آزمون لوين جهت 

  برابري واريانس
  ها جهت برابري ميانگين tآزمون 

تفاضل سطح درجه  Tسطح  F  31/4  55/34  20  گروه آزمايش
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  ها ميانگين  معناداري  آزادي  معنا دار

  00/10  001/0  38  750/6  306/0  079/1  03/5  55/24  20  گروه كنترل

  

و سـطح معنـاداري    38با درجه آزادي  750/6برابر  tي  ، ميزان آماره7هاي جدول  طبق داده

كمتر است، فرض برابـري   01/0جا كه ميزان سطح معناداري از ميزان خطاي  از آن. است 001/0

. گـردد  آزمون گروه كنتـرل و آزمـايش رد مـي    ها در پس فعال آزمودني حافظةميانگين عملكرد 

آزمـون   هـا در پـس   فعـال آزمـودني   حافظـة توان گفت، ميانگين عملكـرد   اطمينان مي% 99لذا، با 

آموزان گروه آزمايش، يعني  عبارت ديگر، دانش به. ترل متفاوت بوده  استگروه آزمايش و كن

آمـوزان   اند، در مقايسه با دانش آموزاني كه تحت آموزش راهبردهاي يادگيري قرار گرفته دانش

ايـن نتيجـه حـاكي از تـأثير مثبـت      . شان عملكـرد بهتـري داشـته اسـت     فعال حافظةگروه كنترل، 

  .فعال است حافظةبر عملكرد و كارآمدي آموزش راهبردهاي يادگيري 

آموزان،  فعال دانش حافظةجهت بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري برعملكرد 

 t  ها در گروه آزمايش بـا اسـتفاده از آزمـون    آزمون آزمودني آزمون و پس ميانگين نمرات پيش

  ).8جدول (همبسته مورد مقايسه قرار گرفت 

  ها در گروهĤزمايش آزمون عملكرد حافظة فعال آزمودني آزمون و پس نمرات پيش مقايسة ميانگين .8جدول 

 فعال عملكرد حافظة

 تفاضل زوجي
t  df  سطح معناداري 

 انحراف معيار ميانگين

 آزمون پيش نمره

  آزمون پس نمره
400/10- 185/4 113/11-  19 001/0 

و  19با درجه آزادي  - 113/11ابر بر t ي آماره آمده است، ميزان 8جدول طور كه در  همان

كمتر  01/0ميزان سطح معناداري از ميزان خطاي با توجه به اين كه . است 001/0سطح معناداري

آزمون گروه  آزمون و پس ها در پيش فعال آزمودني حافظةاست، فرض برابري ميانگين عملكرد 

شت كه آموزش راهبردهاي اطمينان اذعان دا% 99توان با  بنابراين، مي. شود آزمايش رد مي
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ي اصلي  در نتيجه، فرضيه. آموزان اثر داشته است فعال دانش حافظةيادگيري بر عملكرد 

 حافظةبر عملكرد ) شناختي و فراشناختي(آموزش راهبردهاي يادگيري «كه پژوهش مبني بر اين

   .تأييد شد» آموزان اثر دارد فعال دانش

  هاي فرعي فرضيه

  .آموزان اثر دارد فعال دانش حافظةناختي بر عملكرد آموزش راهبردهاي ش -1

آزمون راهبردهاي شناختي  آزمون و پس نمرات پيش  براي بررسي اين فرضيه، ابتدا ميانگين

هاي همبسته مورد مقايسه قـرار گرفـت    گروه t ها در گروه آزمايش با استفاده از آزمون آزمودني

   ).9جدول (

  ها در گروه آزمايش آزمون راهبردهاي شناختي آزمودني آزمون و پس ت پيشي ميانگين نمرا مقايسه .9جدول 

راهبردهاي 

  شناختي
n ميانگين  

انحراف 

  معيار
  t df  تفاضل خروجي  تفاوت نمره

سطح 

 معناداري

 83/3  35/41  20  آزمون پيش

آزمون و  پيش

  آزمون پس

راهبردهاي 

  شناختي

  ميانگين
انحراف 

  معيار
907/5-  19  001/0 

  59/6  -70/8 38/5  05/50  20  آزمون پس

و  19با درجـه آزادي   -907/5برابر  t دهد، مقدار دست آمده از جدول باال نشان مي نتايج به

اطمينـان  % 99بنـابراين، بـا   . كمتر اسـت  01/0از ميزان خطاي كه باشد  مي 001/0سطح معناداري 

هـا در   هاي شناختي آزمودنيراهبرد آزمون آزمون و پس توان گفت بين ميانگين نمرات پيش مي

هاي ارائـه   اين يافته حاكي از آن است كه آموزش. گروه آزمايش، تفاوت معناداري وجود دارد

طور كـه در   افزون براين، همان. آموزان اثر داشته است شده در ارتقاي راهبردهاي شناختي دانش

شـناختي يـادگيري    آموزاني كه تحت آموزش راهبردهاي نيز آمده است، دانش 7 شمارةجدول 

 حافظـة انـد،   هـا برخـوردار نبـوده    آموزاني كـه از ايـن آمـوزش    اند، در مقايسه با دانش قرار گرفته

كـه   فرعـي اول پـژوهش مبنـي بـر ايـن      ةدر نتيجـه، فرضـي  . شان عملكرد بهتري داشـته اسـت   فعال
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ييـد قـرار   مـورد تأ » آمـوزان اثـر دارد   فعال دانش حافظةآموزش راهبردهاي شناختي بر عملكرد «

  .گرفت

  .آموزان اثر دارد فعال دانش حافظةآموزش راهبردهاي فراشناختي بر عملكرد  -2

آزمـون راهبردهـاي    آزمـون و پـس   نمـرات پـيش    نيز ابتدا ميـانگين   براي بررسي اين فرضيه

هاي همبسته مـورد مقايسـه    گروه t ها در گروه آزمايش با استفاده از آزمون فراشناختي آزمودني

   ).10جدول (گرفت قرار 

  ها در گروه آزمايش آزمون راهبردهاي فراشناختي آزمودني آزمون و پس ي ميانگين نمرات پيش مقايسه .10جدول 

راهبردهاي 

  فراشناختي
n ميانگين  

انحراف 

  معيار
  t  df  تفاضل خروجي  تفاوت نمره

سطح 

 معناداري

 80/3  65/21  20  آزمون پيش

آزمون و  پيش

  آزمون پس

راهبردهاي 

  فراشناختي

  ميانگين
انحراف 

  معيار
954/4-  19  001/0 

  39/3  -75/3 83/5  40/25  20  آزمون پس

و سطح معنـاداري   19با درجه آزادي  -954/4برابر  tدهد، مقدار  نتايج جدول باال نشان مي

تـوان گفـت،    اطمينـان مـي  % 99بنابراين، با . كمتر است 01/0از ميزان خطاي كه باشد  مي 001/0

هـا در گـروه    آزمـون راهبردهـاي فراشـناختي آزمـودني     آزمـون و پـس   ميانگين نمرات پـيش  بين

هـاي ارائـه شـده در     يد آن است كه آموزشؤاين يافته م. آزمايش، تفاوت معناداري وجود دارد

هاي جدول  همچنين، با توجه به داده. آموزان اثر داشته است ارتقاي راهبردهاي فراشناختي دانش

آمـوزاني كـه از آمـوزش راهبردهـاي فراشـناختي برخـوردار        وان اذعان كرد دانشت مي 7 شمارة

شـان   فعـال  حافظةها به آنان ارائه نشده است،  آموزاني كه اين آموزش اند در مقايسه با دانش بوده

آمـوزش  «كـه   فرعـي دوم پـژوهش مبنـي بـر ايـن      فرضـية در نتيجـه،  . عملكرد بهتري داشته است

  .تأييد شد» آموزان اثر دارد فعال دانش حافظةر عملكرد راهبردهاي فراشناختي ب

  گيري بحث و نتيجه
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بـر  ) شـناختي و فراشـناختي  (  حاضر با هدف بررسي تأثير آموزش راهبردهاي يـادگيري پژوهش 

هاي حاصل از  يافته. شهر تهران انجام شد متوسطةآموزان دختر مقطع  فعال دانش ةعملكرد حافظ

 حافظـة بـر عملكـرد   ) شناختي و فراشناختي(ش راهبردهاي يادگيري پژوهش نشان داد آموزاين 

آموزاني كه به آنـان راهبردهـاي شـناختي و فراشـناختي      دانش. آموزان اثر مثبت دارد فعال دانش

آمـوزاني كـه از ايـن آمـوزش برخـوردار نبودنـد،        يادگيري آموزش داده شد در مقايسه با دانش

اين نتيجه حاكي از آن است كه بـا آمـوزش راهبردهـاي     .شان عملكرد بهتري داشت فعال حافظة

  . آنان را ارتقا داد فعال حافظةتوان كارآمدي  آموزان مي يادگيري به دانش

ــا نتــايج ايــن پــژوهش،   ــين حافظــه) 1385(زاده  قربــانعليهمســو ب ي فعــال،  دريافــت كــه ب

. دار وجـود دارد  يي مثبـت و معنـ   آمـوزان رابطـه   راهبردهاي يادگيري و عملكرد تحصيلي دانش

. كننـد  فعال باالتر، از راهبردهـاي يـادگيري بيشـتري اسـتفاده مـي      ةآموزان با ظرفيت حافظ دانش

فعال باالتر از عملكرد تحصيلي بـاالتري برخـوردار    ةآموزان با ظرفيت حافظ افزون بر اين، دانش

فعـال   حافظـة يـت  به اثربخشي آموزش راهبردهـاي فراشـناختي بـر ظرف   ) 1387(مهاجر  .نيز بودند

  .ي راهنمايي دست يافت آموزان دختر سال سوم دوره دانش

، پاكيـام  )2004(، گتركول )2000(گتركول و پيكرنيك (براي مثال،  هاي ديگري، پژوهش

، )2008(، گتركـول  )2006( پاكيام آلووي گتركول، المنت و ،)2006(، توزاني )2006(آلووي 

دار بـين   مثبت و معنـي  ةوجود رابط) 1388(و اسدزاده ) 1385(، يگانه ايرائي )1385(زاده  مجتبي

   .اند فعال و پيشرفت تحصيلي را مورد تأييد و تأكيد قرار داده ةظرفيت حافظ

دهـي و   معنـايي، سـازمان   مـرور، بسـط  (  ميـزان اثـر هـر يـك از راهبردهـاي شـناختي       دربارة

فعـال   حافظـة بر عملكرد ) ترل خوددهي و كن نظارت، نظم(  و راهبردهاي فراشناختي) ريزي برنامه

بـا توجـه بـه    . هـا دارد  هـاي ايـن پـژوهش نشـان از سـهم متفـاوت ايـن مؤلفـه         آموزان، يافته دانش

شـناختي و فراشـناختي بـر عملكـرد حافظـه فعـال و تفاضـل         معناداري تأثير آموزش راهبردهاي

ه از تفاضـل  آزمـون در گـروه آزمـايش كـ     آزمـون و پـس   ميانگين راهبردهاي شناختي در پـيش 

كـه در اثرگـذاري بـر    :تـوان گفـت   ميانگين راهبردهاي فراشناختي همين گروه بيشتر اسـت، مـي  
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عملكرد حافظه فعال، آموزش راهبردهاي شناختي سهم بيشتري را نسبت به آموزش راهبردهـاي  

  . فرا شناختي داشته است

ر در گـروه آزمـايش   كه تفاضل ميانگين نمرات راهبرد تكرار و مرو همچنين با توجه به اين

دهـي و راهبـرد    بيشترين ميزان و بعد از آن به ترتيـب راهبـرد بسـط و گسـترش، راهبـرد سـازمان      

ثير آموزش راهبردهـاي شـناختي بـر عملكـرد حافظـه      أتدر :  فتتوان گ باشد، مي ريزي مي برنامه

سترش معنايي، فعال بيشترين سهم مربوط به تكرار و مرور و بعد از آن به ترتيب راهبرد بسط و گ

از طـرف ديگـر، تفاضـل ميـانگين     . باشـد  ريـزي مـي   دهي و در آخر راهبرد برنامه راهبرد سازمان

آزمون گروه آزمايش بيشترين ميزان و بعـد   آزمون و پس نمرات راهبرد كنترل و نظارت در پيش

آمـوزش   در اثـر : توان گفـت  باشد و مي دهي و راهبرد كنترل خود مي ترتيب راهبرد نظم از آن به

راهبردهاي فراشناختي بر عملكرد حافظه فعال، بيشترين سهم مربوط به راهبرد كنترل و نظارت و 

  .باشد دهي و در آخر راهبرد كنترل خود مي ترتيب ميزان راهبرد نظم بعد از آن به

هـاي انجـام شـده در ايـن زمينـه حـاكي از آننـد كـه راهبردهـاي           مرور و بررسـي پـژوهش  

اند و آموزش اين راهبردها در پيشرفت تحصيلي، بهبود سرعت يـادگيري   زشيادگيري قابل آمو

، كرمـي  )1377(، آوانسـيان  )1376(هـاي متـولي    اين نتـايج بـا پـژوهش   . ثر استؤو حل مسأله م

كارهـاي   در نتيجـه بـا اسـتفاده از راه   . همسويي دارد) 1384(، فرديزدي )1381(راد  ، لك)1381(

تـوان پيشـرفت    دهـي مـي   كـرار و تمـرين، مـرور ذهنـي و سـازمان     فعال از جملـه ت  حافظةتقويت 

  . تحصيلي را نيز تا حدي ارتقا بخشيد

به اثـر مثبـت و معنـادار آمـوزش راهبردهـاي شـناختي و فراشـناختي يـادگيري بـر          با توجه 

آموزان مقطع متوسـطه، ايـن نكتـه قابـل پيشـنهاد و تأكيـد اسـت كـه          فعال دانش  حافظةعملكرد 

شـان، ضـمن    آمـوزان  ستاي كارآمدسازي تدريس خود و يادگيري اثـربخش دانـش  معلمان در را

كـار   آشنايي و آگاهي از انواع راهبردهاي يادگيري، آنهـا را عمـالً در فراينـد تـدريس خـود بـه      

كارهـاي   اي الزم است تـا كـم وكيـف و راه    هاي بيشتر و همه جانبه با وجود اين، پژوهش. ببندند
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آموزان از ابعاد و اضالع مختلف مورد مداقـه و   فعال دانش حافظة آموزش و ارتقابخشي ظرفيت

   . گيرد موشكافي علمي قرار

به هرحال، مراحل مختلف پژوهش حاضر با دقت و وسواس علمي فـراوان، طـرح، اجـرا و    

اثرگـذار بـر   كنترل عوامـل محيطـي   عدم . استمبرا نبوده هايي نيز  از محدوديت ، وليانجام شد

 حافظـة ساير متغيرهاي متداخل و اثرگذار بـر ارتقـا عملكـرد    و  وزش و آزمونشرايط اجراي آم

 تواننـد  از جمله عواملي است كه مي  هوش، انگيزه و سبك شناختي آنانظير ن آموزان فعال دانش

  .بر نتايج اين پژوهش تأثير گذارند
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