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  چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش شـعر بـر بـازبینی     :مقدمه
نفر از دانش آمـوزان پسـر پایـه اول     24 :روش. باشدمیحافظه کودکان 

انتخـاب  اي گیري تصادفی چنـد مرحلـه  با استفاده از روش نمونهابتدایی 
طرح پژوهش حاضر، در چهارچوب طرح نیمه آزمایشی و از نوع . شدند

 12بـه ایـن ترتیـب    . باشـد پس آزمون با گروه کنترل مـی  ـ پیش آزمون
اسـاس برنامـۀ راهبـرد    ه برکـ آموز گروه آزمایشی، آموزش شعر را دانش

و رویکرد پردازش اطالعات بـه  ) 1990(پرسی چان و کله  آموزش خود
 45طراحی شده بود، به مـدت هشـت جلسـه    ) 1994(درك مطلب دمبو

اي دریافت کردند و از لیست کلمـات جفتـی بـه منظـور سـنجش      دقیقه
 بـراي تحلیـل داده از آزمـون   . بازبینی حافظه دانش آموزان استفاده شـد 

نتـایج نشـان داد کـه میـانگین خطـاي       :هایافته. کوواریانس استفاده شد
فراحافظه در دانش آموزانی که آموزش شعر  دریافت کرده بودند کمتر از 

دانـش   :گیـري نتیجه. دانش آموزانی بود که این نوع آموزش را نداشـتند 
 هآموزانی که آموزش شعر دریافت کرده بودند بیشتر کلماتی که اطمینان ب

آوردند  در حالیکه دانش آموزانی که می     آوري آن داشتند را به یاد یاد
آموزش شعر دریافت نکرده بودند بیشتر کلماتی که اطمینان به یاد آوري 

آوردند،  بنابراین بین حافظه واقعی و حافظـه  نمی    آن داشتند را به یاد
  .شودپیش بینی شده این دانش آموزان تفاوت مشاهده می

 
  ، خطاي فراحافظهبازبینی حافظه، شعر :کلیديگان ژوا

  

Abstract  
 

Introduction: The aim of the present study was to investigate the 

effect of verse training on children`s monitoring memory. Method: 

Using multistage random sampling 24 male students from the first-

grade were chosen. The research design was quasi-experimental 

using pretest - posttest and control group. Students of the 

experimental group received eight 45-minutes sessions of teaching 

verse, which was based on self-asking teaching strategy designed by 

Chan and Klee (1990) and Dembo information-processing approach 

(1994). In order to test the students’ memory a list of pairs of words 

was used. Data Analysis was done using covariance test. Findings: 

The results showed that the average error in students’ meta-memory 

who had received verse training was less than students who did not 

have this type of training. Conclusion: Students who received verse 

training mostly used the words they were sure they would remember; 

while students who had not received training in verse could not 

remember the words they were sure to remember. Therefore, a 

difference was observed between actual memory and predicted 

memory of these students. 

Keywords: monitoring memory, verse, meta-memory error 
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  مقدمه
ــژوهشســالدر  ــه نقــش هــاي اخیــر پ هــاي متعــددي ب

حافظه انسـان  شناخت  فرایند در  1فراحافظههاي پردازش
بیشــتر تحقیقــات در ایــن زمینــه بــه نقــش . انــدپرداختــه
افــراد  3قضـاوت یـادگیري  و  2فراشـناختی هـاي  پـردازش 
در  یتـوجه هاي قابل پیشرفتاین اساس  رباند و پرداخته

د  بدست اهاي آتی در عملکرد افرقضاوتنقش شناخت 
  ).2006به نقل از بریورو و سامپایو، ( آمده است

در واقع یکـی دیگـر از اقسـام فراشـناخت کـه بـه       
ــده    ــه نامی ــت، فراحافظ ــوط اس ــه مرب ــادگیري و حافظ     ی

فراحافظـه دانـش فراگیرنـده دربـارة آگـاهی از      . شـود می
؛ بـه  1977 ،4بـراون (حافظه اسـت   رفتار راهبردي و نظام

نلســـون و از نظـــر  ).الـــف 2008 نقـــل از اشـــنایدر،
، )2001، ، فیلهـو و یـوزاوا  کـرك ، به نقل از 1990(5نارنز

اش گفتـه  شخص از سیستم حافظـه  6بازبینیفراحافظه به 
   . شودمی

شـود  ناشی مـی  7فرایند بازبینی از یک جزء فراسطح
شـناختی چگونـه   سـطح  دهد موضوع درکه تشخیص می

هـاي بـازبینی و اجـزاء آن،    آموخته شود و ایـن پـردازش  
به عنـوان  ( کنندبینی  افراد را مشخص میپیشرفت و پیش

یکـی از  ). شـوند پایه قضاوت فراشـناختی محسـوب مـی   
باشـد، کـه   مـی  8قضاوت سهولت یادگیري ،اجزاء بازبینی

    یـادگیري دارد  مطالـب  اشاره بـه آسـان و سـخت بـودن     
و  "ب"، "الـف "مثـال، هنگـام مطالعـه مطالـب      نوانعبه
را بسـیار   "الـف "، یادگیرنده ممکـن اسـت مطلـب    "ج"

                                                
1. metamemory 
2. metacognitive of processing 
3. learning judgment  
4. Brown  
5. Narens 
6. monitoring 
7. meta-level 
8. ease-of-learning judgment (EOLJ) 

را متوسـط   "ج"را نسـبتاً آسـان و مطلـب     "ب" ،مشکل
اسـت   9قضاوت یادگیريدیگر جزء بازبینی . ارزیابی کند

پـردازد و  که به قضاوت دربـارة پیشـرفت یـادگیري مـی    
کـه بـه   باشـد  مـی  10قضاوت احسـاس دانسـتن  جزء آخر 

قضاوت دربارة اینکه اطالعات قابل دسترسی در حافظـه  
اســمیت، شــیلدز و  .د. (باشــدمــیمربــوط اســت یــا نــه 

 ).2003، 11واشبرن

هـا  دانـش آن ( پژوهش در زمینه فراحافظه کودکـان 
یعنـی دانـش   طور کلی بهدربارة ابعاد و روندهاي حافظه، 

 اخبـاري بر دو بخش تحقیق یعنـی دانـش   ) دربارة حافظه
بـازبینی و   بخـش  دربـارة حافظـه و  13یا حقیقی12)آشکار(

 هاي حافظــه متمرکــز شــده اســتســازمان دهــی فراینــد
  ).2000، ، ویزا و لوکال و اشنایدرنلسون(

هــاي بنــابراین دانســتن عوامــل مــؤثر در قضــاوت 
یکی از عواملی که ممکـن  . فراشناختی حائز اهمیت است

 ،تحت تأثیر قـرار بدهـد   هاي فراشناختی راقضاوت است
چنانکـه  . هاي فردي در توانایی فراشـناختی اسـت  تفاوت

در  ،افراد با سطوح بـاالتر توانـایی فراشـناختی    اشاره شد
؛ بـه نقـل از سوانسـون و    1990سوانسـون،  ( تکالیفحل 

و انتخـاب مـؤثر و اسـتفاده درسـت از     ) 1996الکساندر، 
؛ 1984 ،14پاریس، کروس و لیپسـون ( راهبردهاي خواندن

 ونیـز بـه کـارگیري   ) 2001به نقل از کـرك و همکـاران،   
    بـاالي تکـالیف درگیـر    وح کـه در انجـام سـط    ـحافظـه   

، 15هیـوت و مـارینی  ( عملکـرد بهتـري دارنـد    ـ  باشدمی
  ). 2001؛ به نقل از کرك و همکاران، 1997

                                                
9. judgament-of-learning (JOL) 
10. feeling-of-knowing judgment (FOKJ) 
11. D.Smith, Shields & Washburn 
12. declarative 
13. factual 
14. Paris, Cross & Lipson 
15. Huet & Marine 
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دهـد  نشـان مـی  ) 2001(ي کرك و همکاران هایافته
هـاي  توانند قضاوتفراشناختی باال میکه افراد با توانایی 

فراشناختی بهتري داشته باشند که منجر به عملکـرد بهتـر   
؛ بـه نقـل   1990؛ نلسـون،  1984، 1لوویالکی. (خواهد شد

  ). 2001از کرك و همکاران، 
، سـطوح کلـی   )1991(2کرونلدي، گوبـو و مـازونی  

. فراحافظه را در سنین مختلف مورد بررسـی قـرار دادنـد   
. هاي سـاختارمند اسـتفاده کردنـد   ن کار از داستانبراي ای

آموزان با فراحافظه بـاال و دانـش   نتایج نشان داد که دانش
 ،هـاي متفـاوتی دارنـد   عملکرد ،آموزان با فراحافظه پایین

همچنین استفاده از راهبردهاي غیر استاندارد در عملکـرد  
هـردو   آموزان تأثیر نداشت و زمـانی کـه  فراحافظه دانش

 ،آمـوزش راهبردهـاي مناسـب را دریافـت کردنـد      گـروه 
  . عملکرد بهتري نشان دادند

مطالعات رشدي بر روي فراحافظه آشکار نشان داد 
طـور ثـابتی بـا    که دانش کودکان دربارة حافظـه شـان بـه   

هوالنــد جـــوینر  ( یابـــدافــزایش ســن افـــزایش مــی   
؛ اشـنایدر و پرسـلی،   1990، 4؛ کیل1997، 3وکورتزکوستز

). 2000نقـل از نلسـون و همکـاران،    ؛ بـه  1997پرسلی، 
هـا بـر   اگر چه فراحافظه عملی کودکان، یعنی بـازبینی آن 

هـاي خـود نظـم دهـی     عملکرد حافظـه شـان و فعالیـت   
بعدي، بسیار مورد توجه پژوهشگران رشـد قـرار گرفتـه    

هاي مرتبط با تغییرات سنی در بازبینی و ولی یافته ،است
فظـه آشـکار کودکـان    هـاي فراحا یافتـه     ماننـد   ،کنترل

هاي مرتبط بـا مراحـل   هم رفته، یافته روي. واضح نیست
از طرفـی،  . باشـد هاي بازبینی متناقض میرشد در مهارت

ــان   ــادگیري کودک ــه قضــاوت ی مطالعــات کمــی در زمین
عملکـرد آینـده شـان،    دقیـق  بینی خردسال به منظور پیش

                                                
1. Lovelace 
2. Cornoldi, Gobbo & Mazzoni 
3. Holland Joyner & Kurtz-Costes 
4. Kail 

هـاي  بینـی مطالعاتی هـم کـه  پـیش   . صورت گرفته است
ــد آن   ــل رش ــال و مراح ــان خردس ــرد کودک ــا را عملک ه

کودکان مهد کودکی و پـیش  دهد میمشخص کرده نشان 
دبستانی تمایل دارند کـه عملکـرد آینـده شـان را بیشـتر      

؛ بـه  1987، 5پرسلی، لوین، گاتـاال و احمـد  (برآورد کنند 
  ). 2000نقل از نلسون و همکاران، 

هـاي  این یافته بیانگر ایـن مطلـب اسـت کـه سـازه     
شناختی و فراشناختی جدا از یکدیگر اما مـرتبط بـا هـم    

باشند و این یکی دیگر از عـواملی اسـت کـه ممکـن     می
عامـل  . هـاي فراشـناختی دخیـل باشـد    است در قضاوت

هاي فراشناختی را تحت قضاوت دیگري که ممکن است
) آهنگ کـالم ماننـد (راهبردهاي نرم شـده  تأثیر قرار دهد 

ــرایس، دانلوســکیهرتــزوگ، . باشــدمــی ــه )2013(6پ ، ب
تـأثیر  چگونـه   ،بررسی ایـن مطلـب پرداختنـد کـه افـراد     

راهبردهاي رمزگذاري را در یک فعالیت حافظه ارزیـابی  
براي ایـن منظـور تـأثیر راهبردهـاي نـرم شـده       . کنندمی

و ..) ســازي ذهنــیو تصویرکــالم ماننــد مــوزون بــودن (
یـادگیري   را در) وارتکرار طـوطی (راهبردهاي نرم نشده 

نتـایج  . دو لیست از واژگان جفـت شـده بررسـی کردنـد    
ه از راهبردهـاي نـرم شــده   دانـش آمـوزانی کـ   نشـان داد  

استفاده کردند نسبت به دانش آموزنی که فقـط در انجـام   
ــدتکــالیف از تکــرار اســتفاده مــی عملکــرد بهتــري  ،کنن

  .داشتند
و موزونی  زیبایی کودكدانیم چنانکه میاز طرفی 

یابد و معانی را با موسیقی موسیقی باز میر را د کالم
آموزد و هنگامی که سخن گفتن را در حد معانی می

    ی راك جهان خود آموخت، بیشتر به سخنقابل اد
گراید که سرشار از موسیقی و زیبایی باشد، زیرا می

یادگیري از راه شنیدن است و اگر کالم به گوش او 
                                                

5. Ghatala, & Ahmad 
6. Hertzog, price & Dunlosky 
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     یادگیري سریعتر انجام  خوشایند و آهنگین باشد
نوعی موسیقی است و در آن در سخن کودك . پذیردمی

هاي بلند هاي بلند بیشتر است زیرا با مصوتمصوت
هاي از جمالت کودك پاره. توان آواز خواندبهتر می

    هاي هماهنگ و از هجاهایی مجموعه(آوازند، 
 دارندکه در واقع بر شیء یا مفهومی اشاره ) آواخوش

   ).1355کیانوش،(
ارضاء نیاز فطري کودك به موسیقی، تلطیف و 
جهت دهی به احساس و عاطفه کودك، آشنایی کودك 

ش هاي اخالقی، دینی و علمی، گستربه مفاهیم و ارزش
سازي براي بروز  دنیاي ذهنی و ذوقی کودك، زمینه

ذوق و استعداد کودك، آموزش زبان و گسترش بایگانی 
. ك، تصحیح ساختار نحوي گفتار کودك وژگان کود وا
ژه و اهمیت نقش شعر در زندگی کودك را   جایگاه وی..

  .هددنشان می
ع، هیچ اصطالحی به اندازه شاید در علم بدی

هاي بایسته در شعر کودك ژگی متناسب با وی» تفویف«
آهنگ، تفویف آن است که شعر با وزنی خوش« .نباشد

هاي درست و بجا، قافیه لفظی دلپذیر، عبارتی متین،
ترکیبی آسان و معنایی لطیف سروده شود؛ چنان که به 

    ها نزدیک و از پیچش معنوي و معماگونه وذهن
از [ هاهاي لفظی ناآشنا، دور باشد، گزینش لفظآرایه

ها مستقل، اما ساخت ، لفظ و معناي بیت]زبان معیار
دریافت البته براي  .»دست و یکپارچه باشد کلی آن یک

آسان درونمایه شعر توسط کودك، انتخاب واژگان باید 
فقط از حوزه ذهن کودك باشد و ترکیب کالم به زبان 

  .)1389 نعمت اللهی،( »گفتگو نزدیک باشد
روانی وزن و آهنگ و فقدان ایست و سکته، 
کوتاهی وزن و خوش آهنگی شعر متناسب دنیاي 
کودك، سادگی مضمون و سریع االنتقال بودن، پرهیز از 

هاي هاي هنري ناظر بر علم معانی، کاربرد آرایهجنبه
بدیعی جهت افزایش موسیقی کالم، رعایت ساختار 

ن شکسته از طبیعی نحو کالم و پرهیز از کاربرد زبا
هایی است ناظر بر ساختار و شکل شعر کودك، ویژگی

گیري از مفاهیم آشنا و متناسب با سن همچنین بهره
کودك، طرح مفاهیم ساده و روان، پرهیز از طرح چند 
      مفهوم در یک شعر، عرضه مفاهیم و موضوعات 

کوتاهی شعر و همخوانی آن با  صورت واقع بینانه،به
و ذهنی کودك از مختصات بایسته ظرفیت عاطفی 

  .درونمایه و محتواي شعر کودك است
هاي آموزشی باید در پی افزایش دانش روش

ان وعنبه. یادگیرنده دربارة فراشناخت و یادگیري باشند
مثال آموزش شعر رویکردي فعاالنه به آموزش است و 

هاي شناختی دهد روي فعالیتبه دانش آموزان امکان می
. بخشندکنند و روند یادگیري خود را بهبود خود تفکر 

ترین اهداف آموزش شعر آموزش یکی از مهم
طور آموزان بهآموزي است تا دانشخودکنترل و خود

هاي آموزشی که برنامه. مستقل به آموزش خود بپردازند
    ها را تدریس ها و قوانین حاکم بر کاربرد آناین روش

 1تقویت تسلط اجراییجهت طور مستقیم درکنند بهمی
  . گیرندقرار می

، پـرایس  ؛ به نقل از هرتزوگ1992( 2پاینه و مینینگ
کارآمدي آموزش شعر را بـر بهبـود    )2013و دانلوسکی، 

درك مطلب، اسـتفاده از راهبردهـا و نگـرش نسـبت بـه      
 31در ایـن مطالعـه   . خواندن مـورد مطالعـه قـرار دادنـد    

نفـر   11آزمـایش و   نفر گـروه  20(آموز پایۀ چهارم  دانش
نتـایج نشـان داد کـه    . شـرکت داده شـدند  ) گروه کنتـرل 

هاي گروه آزمـایش نمـرات بـاالتري را در درك    آزمودنی
                                                

1. executive control 
2. Payne & Manning 
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مطلب و استفاده از راهبردهاي خواندن به دست آوردنـد  
از آنجا کـه   .تري نسبت به خواندن داشتند و نگرش مثبت

دانش آموزان بیـنش کمـی نسـبت بـه رفتـارخود دارنـد،       
ـ نجش مهارتس واسـطه خودگزارشـی   ههاي فراشناختی ب

؛ الشـوت،  1977،  1نیسـبیت و ویلسـون  (باشـد  مشکل می
ــاکر   ــاتو و هام ــز، بوس ــرینس و  1998، 2پرین ــن، پ ؛ ونم

 همکـاران،  و نسیپـر  از نقـل  بـه  سه هر ؛2003 ،3ورهیج
 کـردن  صحبت و یفراشناخت يراهبردها آموزش). 2006

ـ  باعث يفکر يندهایفرا ةدربار آموزان دانش با  شـود یم
 از یدرســت درك شـان یهايریادگیـ در آمـوزان  دانـش  کـه 

 يریـ جیا از نقـل  به ؛199 ،4ریو( باشند داشته ینیخودبازب
  ). 2000و کودزما، 

ــابرا  يکــه راهبردهــا  یتــیباتوجــه بــه اهم  نیبن
ــناخت ــوزون ( یفراش ــالم م ــوزش ک ــد آم ــهیزم در) مانن  ن

ـ ا آمـوزش  یبررسـ  مؤثردارند، يریادگی  بـر  راهبردهـا  نی
  .باشدیم يضرور آموزاندانش فراحافظه عملکرد

له اصلی پـژوهش  أبا توجه به نکات مورد بحث، مس
آمـوزش  بررسی تـأثیر  : حاضر بر محور زیر متمرکز است

  .شعر بر نحوة بازبینی حافظه کودکان
  

  روش
ــه ــه و روش نمون ــژوهش حاضــر : گیــريجامعــه، نمون پ

و بـا طـرح    5آزمایشـی درچارچوب روش پژوهش نیمـه  
پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل صـورت گرفتـه   

  .است

                                                
1. Nisbett &Wilsson 
2. Prins, Busato & Hamaker 
3. Verhei, j. 
4. Weir 
5. Quasi -experimental design 

آموزان پسر پایـۀ  جامعۀ آماري این پژوهش را دانش
  اول ابتدایی مـدارس شهرسـتان کـرج درسـال تحصـیلی     

از روش ، در انتخـاب نمونـه   .دهند، تشکیل می92-1391
یـن  استفاده شد؛ بـه ا  6ايگیري تصادفی چند مرحلهنمونه

ترتیب که از بین منـاطق چهارگانـه آمـوزش و پـرورش     
صـورت تصـادفی انتخـاب    شهرستان کرج، یک منطقه بـه 

با مراجعـه بـه پرونـدة بهداشـتی یـا       ؛)کرج 3منطقه( شد
مشاوره با مربی بهداشت، سـالمت دیـداري و شـنیداري    

متوسـط   طورها کنترل شد و سن تقویمی آنان بهآزمودنی
هـا زبـان فارسـی    و زبان اصلی آن .باشدماه می 6سال و7

هـا بـه وسـیلۀ آزمـون     تراز هـوش کلـی آزمـودنی   . است
هوشی ریون تعیین، وکودکان داراي بهـرة هوشـی بـاالتر    

مصـاحبۀ آزاد بـا روش بـالینی بـا     . گزینش شـدند  85از 
کـودك، آموزگـاران و والـدین جهـت تاریخچـه نگـاري       
کــودك انجــام شــد تــا مســائل عــاطفی یــا اجتمــاعی و  

تواننـد درخوانـدن   کالت حاد عصبی و جسمی که میمش
بـه ایـن ترتیـب    . جود نداشته باشدمشکل آفرین باشند و

سـپس  . صورت تصادفی انتخاب شـدند  آموز به دانش 24
هـاي آزمایشـی و   تصـادفی درگـروه   طـور  گروه نمونه به

کـه هریـک ازگـروه هـا      طوريبه. کنترل جایگزین شدند
  . آزمودنی شدند12مشتمل بر

  

  ابزار
ــون  ــهآزم ــه : فراحافظ ــه  فراحافظ ــازبینی حافظ ــا ب در ی

اطمینـان  مبناي قضاوت شخص دربارة  پژوهش حاضر بر
ـ مطالب پـس از ارا درست از یادآوري  ه کلمـات جفتـی   ئ
فـرض بـراین   و ) 7قضـاوت یـادگیري  (باشـد  سنجیده می

نده اطمینان دارد از یـادآوري  هاي که یادگیراست که ماده
کنـد کـه بیـاد    بینی مـی پیشهاي که نسبت به ماده، دوباره

                                                
6. Multi-Stage Sampling 
7. judgament-of-learning (JOL) 
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در . ، احتمال بیشتري براي یـادآوري دارنـد  نخواهد آورد
پــژوهش حاضــر، بــراي ســنجش ایــن نــوع قضــاوت از 

اسـت، اسـتفاده   ) کلمـه ( زوج ماده 15فهرستی که شامل 
شـود  هـا خواسـته مـی   به این ترتیب که از آزمـودنی . شد

خـاطر  شده و به ارائهاطمینان از یادآوري کلمات درمورد 
اي دقیقـه  10ند و بعـد از فاصـلۀ  ها قضاوت کسپردن ماده
خـاطر  هـا بـه  شود آنچه از مـاده ها خواسته میاز آزمودنی

هـاي کـه   به این ترتیب تعداد مـاده . آورند را بیان کنندمی
بینـی  پـیش  بـا اطمینـان  ها را سپاري آنخاطر آزمودنی به

عنوان درستی فراحافظه آورده است بهاست و به یاد کرده
هاي کـه آزمـودنی بـه    شود و تعداد مادهدر نظر گرفته می

اسـت و  بینـی کـرده   با اطمینان پیشها را سپاري آنخاطر
نظـر   عنـوان خطـاي فراحافظـه در   ورده است بهابه یاد نی

روایـی محتـواي آزمـون مـورد نظـر بـا        .شـود گرفته مـی 
شناســـی و دو اســـتفاده از نظـــر ســـه متخصـــص روان

متخصص در زمینه ادبیـات کـودك مـورد بررسـی قـرار      
گرفت همچنین جهت بررسی پایایی آزمون با اسـتفاده از  

  ).75/0( مون کودرریچاردسون صورت گرفتزآ
پس از گمـاردن تصـادفی کودکـان در    : روش اجرا

هـاي آزمـایش و کنتـرل و اطمینـان از همتـا بـودن       گروه
هاي آمـاري دو گـروه در بهـرة هوشـی، آزمـون      شاخص

فراحافظه در هر دو گـروه اجـرا گردیـد سـپس آمـوزش      
 45صـورت هفتگـی و در هشـت جلسـۀ     شـعرخوانی بـه  

ارائـه  . دقیه به گروه آزمایش ارائه شـد  360اي جمعاًدقیقه
هـاي دو  ش در گـروه ها گروه آزمایها به آزمودنیآموزش

هـاي  و در گـروه هاي پـیش سـاخته   نفره و درقالب شـعر 
در ابتـداي هـر جلسـه شـعر آن بـا      . چهار نفره اجرا شـد 

، در کان و درصورت پاسـخ توسـط درمـانگر   انتخاب کود
ابتداي جلسه دو مرتبه با صداي بلنـد توسـط درمـانگر و    

شـد و اعضـاي   در صورت تمایل توسط اعضا خوانده می

 صـورت و در دندشـ پاسخ دهی به آن تشویق میگروه به 
ي توسط اعضـا  جلسه بعدتمایل شعرهاي مورد عالقه در

 هـدف درك محتـواي شـعر بـه    . دشـ آماده و خوانده مـی 
هـا بـا توجـه بـه رویکـرد      این آموزش. صورت عام بوده

و برنامـۀ   )1994(پردازش اطالعات به درك مطلب دمبـو 
؛ به نقـل از  1990(چان و کله  1راهبرد آموزش خودپرسی

  :به شرح زیر طراحی، تهیه و اجرا شد) 1372ماهر، 
  شعرآموزش تعیین اهداف         
  محواطالعات جزئی وغیرمهم( آموزش تمرکز توجه(  
  شعرآموزش پیش خوانی   
  هاي مدل سازي و تمـرین سازي روشتصویرآموزش 

 براي درونی کردن کنش کنترل زبـان و ) مرورذهنی شعر(
هـاي انتقـال مـنظم کنتـرل خـارجی رفتـار و       محو روش

آمـوزي  ـ   ایجاد، و تغیر خود ـ  هاي خودجایگزینی نشانه
  .آموزي پنهان است ـ آشکار به خود

 آموزش سؤال کردن  

  خوانم؟چرا این شعر را می -1
  ایدة اصلی در این شعر چیست؟ -2
 مورد این شعر بپرسم؟توانم درچه سؤالی می -3

 تواند باشد؟می پاسخ این سؤال چه -4

  ام؟آیا شعر را فهمیده -5
 آموزش خود تنظیمی و آموزش مرور کردن 

  

  هایافته
ــه عملکــرد آزمــودنی داده ــوط ب ــون هــاي مرب هــا در آزم

ــا اســتفاده از روش تحلیــل فراحافظــه و تحلیــل آن هــا ب
  .کوواریانس در ذیل آمده است

                                                
1. Self-question 
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   آماري مربوط به اطمینان از یادآوري نسبت به کلماتهاي شاخص .1جدول 

  
بیشترین میـانگین نـوع   دهد نشان می 1نتایج جدول 

یـادآوري آن را  آموزان نسبت به کلماتی که ارزیابی دانش
ــد   ــه یادآوردن ــرده و ب ــابی ک ــان ارزی ــا اطمین ــتی ( ب درس

 شـود در پس آزمون گروه آزمایش مشاهده می) فراحافظه
آمـوزان  این نوع ارزیابی دانش، و کمترین میانگین )43/4(

همچنـین  ). 86/1( باشـد آزمون گروه کنتـرل مـی  در پیش
آزمـون  آمـوزان در پـیش  میانگین این نوع ارزیـابی دانـش  

آزمون تقریباً نزدیک به میانگین، پس) 14/2(گروه آزمایش
  .باشند، می)01/2(گروه کنترل 

آمـوزان  همچنین بیشترین میانگین نوع ارزیابی دانش
کلماتی که یـادآوري آن را بـا    تعدادت به کلماتی که نسب

) خطا فراحافظـه ( نیاوردند اطمینان ارزیابی کرده و به یاد
ــس     باشــد و مــی) 63/18(کنتــرل  آزمــون گــروه در پ

آزمـون  ترین میانگین به این نوع ارزیـابی در پـیش  نزدیک
شود و میانگین این نوع مشاهده می) 56/18(گروه کنترل 

و پـس  ) 48/17( آزمـون گـروه آزمـایش   ی در پیشارزیاب
تر از نزدیک به هم و پایین) 97/15(آزمون گروه آزمایش 

  .باشدهاي دیگر میخطاي مشاهده شده در گروه
  

   )فراحافظهدرستی ( آموزش شعر بر عملکرد بازبینی حافظهنتایج تحلیل کوواریانس براي بررسی تأثیر .2جدول
  
  
  
  
  
  

با                      2جدول     نتایج   یا مداخله  ثر گروه  ا د  ا ن د نشا
حذف یا زدودن متغیر همپراش از لحاظ آماري معنادار                           

 بنابراین     ).  F)    1و  22(  =  28/ 34و      p  ≥   0/ 0001( است  
باعث تغییر در      شعرتوان نتیجه گرفت برنامه آموزش               می 

ه     و است    گر ه  حظه م   . ها شد نگین    ال وه        میا گر و  د ي   ها

 آزمون گروه آزمایش            نشان داد که نمره پس           ) 1جدول   ( 
) 2/ 01(   آزمون گروه کنترل         پس    نسبت به نمره     )  4/ 43( 

توان گفت که برنامۀ آموزش            افزایش یافته است، پس می          
 )درستی فراحافظه      (  عملکرد بازبینی حافظه  عملکرد  ،شعر

  . آموزان را افزایش داده استدانش

 نوع ارزیابی  
  

تعدادکلماتی که یادآوري آن را با اطمینان ارزیابی کرده و 
  )درستی فراحافظه( به یادآوردند

کلماتی که یادآوري آن را با اطمینان  تعداد
  )خطا فراحافظه( ارزیابی کرده و به یادنیاوردند

شاخص   گروه
 انحراف معیار میانگین  انحراف معیار  میانگین  آماري

  آزمایش
  
  

  کنترل

  پیش آزمون
 پس آزمون
 پیش آزمون
  پس آزمون

14/2  
43/4 

 
86/1 

 
01/2 

14/1 
53/1 

 
76/0 

 
25/1 

48/17 
97/15 

 
56/18 

 
63/18 

21/4 
34/3 

 
41/4 

 
63/3 

  سطح معناداري  F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  
 07/0 78/4 81/7  1 38/8  پیش آزمون

 001/0 34/28 55/43 1 40/52  گروه
     02/2 22 42/38  خطا
       24 0/489  کل

       23 49/99  کل اصالح شده
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  بحثو  گیرينتیجه
توسـط  فراحافظه بـه بـازبینی و کنتـرل حافظـه شـخص      

ــابی    ــد و بازی ــات جدی خــودش در حــین کســب اطالع
نلسون و نارنز ، (عات از پیش کسب شده اشاره دارد اطال

   .)2005؛ به نقل از سون، 1994
، تمایل )و دبستانی مهد کودکی( ترکودکان خردسال

دارند که عملکـرد آینـده شـان را بیشـتر بـرآورد کننـد و       
از فراخنـاي   هـا اغلـب  بینی شده آنفراخناي حافظه پیش

    درحــالی کــه . هــا بســیار فراتـر اســت حافظـه واقعــی آن 
بیشتر واقعی مقاطع باالتر اي هاي کودکان مدرسهبینیپیش

حالیکـه نتـایج   در). الـف 2008اشـنایدر،  ( رسدبه نظر می
ی کـه آمـوزش شـعر    پژوهش حاضر نشان داد که کودکان

از بیشـتر کلمـاتی را کـه اطمینـان      دریافـت کـرده بودنـد   
به نوعی بـین حافظـه    آوردندیادآوري آن داشتند را به یاد

 ایـن گـروه از کودکـان   بینی شـده و حافظـه واقعـی    پیش
نتایج پژوهش سینسابال و نویـل  . شودمینتفاوت مشاهده 

 داد نشان زین ) 2006(، و میکس، هیکس و مارش)2005(
 مشکل حافظه از یابیباز و یرمزگردان در آموزاندانش که

شده و حافظـه واقعـی افـراد    بینیو بین حافظه پیش دارند
هرچند که مطالعـه وادي، محسـنی و    .تفاوت وجود دارد

نشان ) 1386 ؛ به نقل از یوسفی لویه،1380(یوسفی لویه 
بینـی   دهد که از نظر دانش فراحافظه بین حافظه پـیش  می

آمـوزان   آموزان عادي و دانـش  شده و حافظۀ واقعی دانش
ندن در پایه چهارم ابتدایی تفاوتی وجود با مشکالت خوا

  . ندارد
 کـه  داد نشـان پـژوهش حاضـر    جینتـا کـه   یحالدر

 بودنـد  نکـرده  افـت یدر شـعر  آمـوزش  کـه  یآموزاندانش
 امـا  کردند، برآورد يشتریب نانیاطم با را کلمات يادآوری

 بـه  نسـبت  يفتریضـع  عملکرد مطالب همان يادآوری در
 بودنـد،  کـرده  افـت یدر شـعر  آمـوزش  کـه  یآموزاندانش

 اي بـین حافظـه   بنـابراین تفـاوت قابـل مالحظـه     .داشتند
به نوعی . ها مشاهده شدبینی شده و حافظه واقعی آنپیش

در عملکـرد بـازبینی فراحافظـه خـود      کودکان این گـروه 
همچنین نتایج مطالعات قربـانعلی   .دچار خطا شده بودند

یوسـفی   ؛ بـه نقـل از  1381(نژاد، صالحی و یوسفی لویه 
آمـوزان بـا مشـکالت     نیـز نشـان داد دانـش   ) 1386لویه، 

ــه  ــدن پای ــه    خوان ــبت ب ــارم نس ــوم و چه ــاي دوم، س ه
آموزان بهنجار از توانایی بازبینی کمتري در تکالیف  دانش

  .حافظه برخوردارند
ي ها نشان داده است کـه افـراد   پژوهشطور کلی  به 

افـراد  نسبت به  که در زمینه یادگیري دچار مشکل هستند
تـري در تکـالیف یـادآوري آزاد     بهنجار عملکرد ضـعیف 

طـور مـؤثر اسـتفاده    دارند و از راهبردهـاي شـناختی بـه   
؛ به 1983؛ سوانسون، 1981بوسرمن و ابرزات، (کنند  نمی

و عملکـرد ضـعیف   ) 1979نقل از تورگسن و الکساندر، 
این افراد به نقص در اسـتفاده از راهبـرد نظـارت، اشـاره     

  ).1998تالدو و کورنالدي، کا( دارد
نشـان داد  ) 2000( هاي نلسون و همکـاران پژوهش

 ارائـه صورت جفـت  هاي که بهکه افراد در یادگیري آیتم
ها سنجیده شـود،  شده بودند تا دقت قضاوت یادگیري آن

توان بیان در توضیح این مطلب می. عملکرد خوبی ندارند
ــ        مــدت دربــارة اهکـرد کــه؛ اطالعــاتی کــه از حافظـه کوت

هاي قضاوت شده، بالفاصله بعد از مطالعـه دریافـت   آیتم
ورد شخص از میزان اطالعاتی آشود ممکن است به برمی

که بعد از چند لحظه از حافظه بلند مدت بازیـابی شـود،   
درحالیکه افرادي که با تأخیر حافظه خود . خلل وارد کند

 هـاي یـادگیري در   را بازبینی کردند دقت پـایین قضـاوت  
اسـاس  ها فقـط بر چرا که عملکرد آن. ها، مشاهده نشدآن

    . باشـد اطالعات بازیابی شده از حافظـه بلنـد مـدت مـی    
اساس فرضیه نلسون و دانلوسکی، افـرادي  طور کلی بربه
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هاي یادگیري خود به منظور بازبینی هم از که در قضاوت
خـود  حافظه کوتاه مـدت و هـم از حافظـه بلنـد مـدت      

  .کنند، از دقت فراحافظه کمتري برخوردارنداستفاده می
چـون   کودکانبر این اساس ما نیز فرض کردیم که 
کننـد در نتیجـه   یادگیري خـود را بالفاصـله بـازبینی مـی    

بینی عملکرد بلند مدت بـه خـاطر   ها در پیشقضاوت آن
بمباران اطالعات کوتاه مـدت از صـحت دقـت کمتـري     

ها براساس اطالعات ین عملکرد آنهمچن. برخوردار است
 . باشدمدت نمیبازیابی شده از حافظه بلند

 س نتــایج بدســت آمــده از پــژوهش حاضــراســابر
ي از راهبردهـا کرد که آموزش شعر به این کودکان کمک 

جهت بکارگیري و انتقال اطالعات به حافظـه  در  مناسبی
بـراي نمونـه مونتـاگو و بـاس،     ( .بلند مدت استفاده کنند

؛ سوانسون و ترهـان،  1990؛ شفریر، سیگل و چی، 1990
؛ تمام موارد بـه نقـل از یوسـفی لویـه،      1996؛ مل،1996
1386.( 

کـه در   کودکـانی تـوان عملکـرد   بر این اسـاس مـی  
بازبینی حافظه خود دچار مشـکل هسـتند را بـا آمـوزش     

شعر خوانی که بـراي  که در قالب راهبردهاي فراشناختی 
ها نیز نشـان  پژوهش. بهبود دادکودکان لذت بخش است 

که یک نمونـه از   اند که آموزش راهبردهاي یادگیريداده
باعـث بهبـود عملکـرد کودکـان      باشدآن کالم موزون می

؛ ونـگ،  1993؛ پلی کاسترو، 1995پنینی و پلتز، ( شودمی
؛ 1984الیـز،  ؛ دسچلیر، اسکوماکر، لنـز و  1989پالینزکار، 

ایـن  ). 2000تمام موارد بـه نقـل از ایجیـري و کودزمـا،     
ــردازش و مجهــز کــردن  دیــدگاه   هــاي فراشــناختی بــر پ
آمـوزان بــه ابزارهـاي الزم بــراي یـادگیري موفــق    دانـش 

). 2000ایجیـري و کودزمـا،   (طوالنی مدت توجه دارنـد  
ــونن و واراس ــایج کی ــزوگ 1995( نت ــل از هرت ــه نق ، ؛ ب

نیـز نشـان داد کـه آمـوزش     ) 2013، نلوسکیپرایس و دا

بـا نظـارت و درك مـواد     نرم شده مثل شعر راهبردهاي 
  . باشدیادگیري مرتبط می

راهبردهــا بــه انتقــال ایــن از آنجــا کــه اســتفاده از 
اطالعات از حافظۀ کـاري بـه حافظـۀ بلندمـدت کمـک      

کـه آمـوزش    کودکـان  چنانچـه بـر ایـن اسـاس     .کنـد  می
خواهنـد داشـت و   عملکرد بهتري بگیرند راهبردها را یاد 

از حافظـه بلنـد مـدت خـود اسـتفاده      در بازبینی کلماتی 
  .خواهند کرد

هاي آموزشی، یادگیري آموزش راهبردها در محیط 
تر و بارزتر از یادگیري آموزش ساختارمند طراحی پیچیده

ـ     وسـیله مطالعـات   هشده در پژوهش حاضـر اسـت کـه ب
د و نیـز تـأثیر   شـو مشخص مـی رفتاري در تنوعات بافتی 

هاي یتمآها در این پژوهش بر قضاوت کاربرد این راهبرد
حالیکه بایـد تـأثیر راهبردهـا بـر مطالـب      اي بوده درویژه

هاي دیگـري صـورت بگیـرد کـه     موقعیتتر و درپیچیده
ــازي   نیاز ــه س ــراي یکپارچ ــاطی ب ــاي ارتب ــد راهبرده من

ایط مطـرح  در نتیجه ناتوانی در کنترل شر. اطالعات است
  . کندشده تعمیم مطالعه حاضر را با مشکل روبرو می

نسـبت بـه    تـر هاي یادگیري پیچیـده همچنین محیط
) مورد کلمـه مانند قضاوت در(محیط فعالیت این پژوهش

در چنین . نیازمند خودنظم دهی فراشناختی بیشتري است
مواردي، حتی متغیرهاي انگیزشی با مکانیزم هاي مشاهده 

کننـد تـا   قسمت به خوبی ارتباط برقـرار مـی   شده در این
آگاهی افراد از راهبردها را تولید کنند در نتیجه موفقیـت  

هایی که در طی بـازبینی یـادگیري صـورت    ها و شکست
تواند بر آگاهی از انتخاب راهبرد و خـودنظم  گیرد میمی

بنـابراین عـدم کنتـرل    . دهی سازگار شـده تـأثیر بگـذارد   
عــدم کنتــرل از میــزان آگــاهی و  متغیرهــاي انگیزشــی و
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هـا قبـل   استفاده از راهبردهاي فراشناختی توسط آزمودنی
تواند نتایج تحقیق را تحت تأثیر از اجراي آموزش که می

  . باشدهاي این پژوهش میقرار دهد از دیگر محدودیت
یگیري تـداوم  در این مطالعه به علت محدودیت زمانی، پ

ش بـر عملکـرد فراحافظـه    مدت آموززمانی و انتقال بلند
  .ها صورت نگرفته استآزمودنی

ي که مطرح شد، تأثیر آموزش هابا وجود محدودیت
شعر مورد استفاده در این پـژوهش بـر عملکـرد بـازبینی     

آموزان از راهبردهـاي تحصـیلی کـه بـدون     حافظه دانش
باشد و بیشتر تکیه بر تکرار طوطی وار مطالب ساختار می

هاي حاضر برخی ، بر این اساس یافتهباشد واضح بودهمی
  . اشارات آموزشی مهم دارد

با توجـه بـه اثـر بخشـی آمـوزش شـعر در بهبـود        
هـاي آسـان،   عملکرد بازبینی حافظه آزمودنی ها در مـاده 

عنوان بخشـی از برنامـۀ   تواند بهآموزش این راهبردها می
ریزي درسی گنجانـده  کالس درس آموزشگاهی در برنامه

  .شود
آموزگاران راهبردها را طوري ارائه دهند که در کلیۀ 

فقـط در یـک    اینکه هاي مختلف باشد نهتکالیف و حیطه
  .کاربرد داشته باشد درس یا یک واحد خاص

ها در تر عملکرد همۀ آزمودنیبه منظور بررسی دقیق
گیـرد  صورت گروهـی انجـام مـی   اینگونه مطالعات که به

ها، با طرح یـک مطالعـۀ   گروهبهتر است عالوه بر مقایسه 

ها را مورد توجـه  تک آزمودنی عملکرد فرد فرد آزمودنی
  .قرار داد

هـا  گیري تداوم زمانی اثر آموزش بر عملکرد آزمودنیپی
توانـد  هاي زمانی مختلف و به دفعات متعدد مـی با فاصله

  .انجام بگیرد
ارتباط استفاده از راهبردها با متغیرهاي انگیزشـی از  

سـبت بـه آن   عالقـه بـه موضـوع و نگـرش فـرد ن     جمله 
بررسی اثر بخش آموزش  .گیردموضوع مورد بررسی قرار

هـاي  راهبردهاي فراشناختی بر عملکرد فراحافظـه گـروه  
آموزان در سطوح سنی و کالسی متفاوت و مختلف دانش

  .شوددیگر نقاط کشور نیز توصیه می
هاي فراشناختی و فراحافظه سیر تحول رشد مهارت

توانـد مـورد بررسـی    هاي سنین مختلف مـی در آزمودنی
  .گیردارطولی یا مقطعی قر

اثر آموزش راهبردهـاي فراشـناختی بـر روي سـایر     
له، درك کالمـی،  أاز جمله، حل مسـ ( هاي شناختحیطه

  .گیردمورد بررسی قرار ...)شناخت اجتماعی
هـاي نظیـر مطالعـۀ    هـاي پـژوهش  از آنجا که یافتـه 

تخصصان را در طراحی و ارئه الگوهاي تواند محاضر، می
تـر  مناسب یاري رساند، شایسته است که اثر بخشی دقیق

این الگوها در جایگاه اصـلی آن یعنـی نظـام آمـوزش و     
  .پرورش انجام پذیرد
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