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 :چکیده

توان ذهنی  آموزان کم در پژوهش حاضر به منظور مطالعه آموزش راهبردهاي فراشناختی بر میزان یادآوري دانش

در این برنامه از روش تصویرسازي ذهنی استفاده . جهت آموزش فراشناخت تهیه شد يا برنامه ریپذ آموزش

، هدایت و يگذار آموزان با استفاده از این روش فرایندهاي یادگیري خود را شناسایی، هدف گردید تا دانش

توان  ان کمتحقیق در پی آنست تا اثر راهبرد تصویرسازي ذهنی را در بهسازي حافظه کودک نیا. نظارت نمایند

آموزان پایه پنجم مرکز آموزش  نفري از دانش 15نمونه انتخابی شامل دو گروه . ذهنی آموزش پذیر مطالعه نماید

ابتدا از هر دو گروه آزمون مقدماتی گرفته . استثنایی بهاران تربت جام بودند که به روش تصادفی انتخاب شدند

برخوردار شدند و در مورد گروه ) متغیر مستقل(هنی شد سپس گروه آزمایش از آموزش روش تصویرسازي ذ

 .در نهایت یک روز پس از پایان آموزش از هر دو گروه آزمون نهایی گرفته شد. کنترل روش خاصی اعمال نشد

ها از طریق  مقدماتی و نهایی گروه کنترل و آزمایش داده يها به منظور بررسی معناداري تفاضل میانگین آزمون

آموزش روش تصویرسازي ذهنی در  دار یحاکی از تأثیر معن جینتا. تحلیل آماري قرار گرفتمورد  t آزمون

 .بود ریپذ توان ذهنی آموزش عملکرد حافظه کودکان کم

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد اریاستاد. درسی و آموزش يزیر دکتراي برنامه-1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام اریاستاد. یشناس دکتراي روان-2

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند. و آموزش کودکان استثنایی یشناس کارشناس ارشد روان-3

 مقدمه

بیش از سایر  (2)گرا  و شناخت (1)در سیر تاریخی پیشرفتهاي روانشناسی دو مکتب روانشناسی رفتارگرا 

روانشناسی رفتارگرایی به سبب  .اند فاق آن به بحث پرداختهمکاتب در زمینه یادگیري و شرایط مطلوب ات

. اخیر با عدم استقبال روبرو شده است يها دهنده رفتار انسان در دهه تأکیدات شدید به رخدادهاي بیرونی شکل

درونی انسان است بنابراین روانشناسی  يها يو توانمند ها لتیاین امر بیشتر خیزش نوین توجه به فض لیدل

همچون نظریه رشد شناختی  يا شناخته شده يها يتوانمند يساز شناختی که تمام تالش خود را براي روشن

که کمتر با نام شخص معینی  (4)و نظریه پردازش اطالعات  (3)اجتماعی ویگوتسکی -پیاژه، رشد شناختی

در این نظریه به عواملی چون توجه، ادراك، . اند این حوزه بوده ياه و محرك پژوهش ساز نهیزم شود یتداعی م

فرآیند آموزشی آنچه اهمیت  کیدر. گردد یحافظه و فرآیندهاي ذهنی میانجی الزم در پردازش اطالعات تأکید م

از دارد این است که کودك بتواند اطالعات را دریافت، پردازش، به خاطر سپرده و به عمل آورد بر همین اساس 

که موضوع مناسبی در تحقیقات بر  باشد یها استفاده از تکنیکهاي فراشناختی م نوین ارتقاء آموزش يها وهیش

یادگیري برخوردار است  یاددهی يها توان ذهنی است این مبحث بدلیل آنکه در عرصه پژوهش روي کودکان کم

فراشناختی  يها ن مدارس از طریق مهارتآموزا دانش. باشد یم تر قیبه طور قطع شایسته پرداختی بیشتر و دق
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 :به اهداف مختلفی نایل آیند از جمله توانند یم

1) tsiroivaheB  
2) tsivitingoC  
3) ykstogyV  
4) gnissecorP noitamrofnI  

موقعیت آموزشی و حل مسأله و ربط اندیشه مختلف به  لیتحل-اند الزم در مورد آنچه خوانده يها ینیب شیانجام پ

وقت کمک  تشخیص اینکه چه-تجسم مطالب در ذهن -تشخیص روابط-پرسش از خود- ساختار فعلی دانش

 )1375، به نقل از فوالدچنگ، 2، اسپنس 1بلکی (مهم مطالب خواندنی به زبان خود  يها شهیبیان اند-بخواهند

 يها آگاه شود، راه اش یتا از نظام شناخت کند یایی یعنی فراگیر است که تالش مدر نظریه فراشناخت فاعل شناس

همه جانبه داشته  3 ییجو بهینه یادگیري را پی ریزي کند و خودنظم يها وهیاز میان بردن موانع را بکاود، ش

 .باشد

استفاده قرار گرفته تا  یادگیري به عنوان ابزاري طبیعی مورد-با عنایت به مطالب فوق، استراتژیهاي یاددهی 

به حق زمینه درگیري علمی، شادابی  توانند یاسباب تغییراتی مطلوب را بوجود آورد کاربرد این استراتژیها م

آموزان فراهم آورد و  اجتماعی را در دانش يریپذ تیعاطفی، سازندگی، خالقیت، بلوغ فکري و خود مسئول

ادگیري تقویت کند تا با حداکثر انرژي از طریق خود رهبري به ها را در جهت ی همزمان حس اعتماد به نفس آن

فعال تشکیل و کلیه فرآیندهاي یادگیري کالس را  يها آموزان گروه امر یادگیري بپردازد و با مشارکت سایر دانش

فراگیران را به طور »4بقدرت رساندن علمی خود « نهیزم توان یآگاهانه زیر نظر داشته باشند، از این طریق م

فراشناختی مجموعه ساز و کارهایی است که  يها منظور از مهارت)1376آقازاده، احدیان، . (واقعی فراهم نمود

تا عملکرد شناختی خود را تنظیم و هدایت  رندیگ یفرد در جریان یادگیري یا حل مسأله به طور فعال بکار م

فراشناختی فرآیندهاي نظارتی هستند که  يها مهارت). 1990، به نقل از موس، 1988، 5چی براوي، دیلو( کند

- و از نظر شناختی يریپذ با توجه به اینکه افراد از لحاظ آموزش ندیآ یاز راه تجربه و آموزش صحیح بدست م

از بعد ( ییگشا شیوه مسألهو ) از بعد رفتاري( یاند بنابراین الزم است که شیوه خودگردان رفتاري با هم متفاوت

در این . آموزان آموزش داده شود تا از این طریق بتوان به اهداف موردنظر دست یافت کامال براي دانش) شناختی

انتخاب شرایط مناسب براي گذر از آموزش مبتنی بر حافظه پروري و یادگیري سنتی به   میان تسهیل و

، ترجمه ماهر، (2، چان )1(کله (ز اهمیت فراوانی برخوردار است فراشناختی ا يها یادگیري فعال متکی به روش

1372.( 

1) ykcalB  
2) ecnepS  
3) noitaluger fleS  
4) tnemevorpmI fleS  
5) ehcaoleD  
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سالگی بروز  7تا  5که توانائیهاي فراشناختی در سنین  دهد ینشان م) 1981(و همکاران  3نتایج تحقیق براون 

استراتژیهاي مناسب  توان یم یدبستان شیبنابراین از همان سنین پ ابدی ینموده و در سالهاي بعد گسترش م

که آموزش این  دهد ینشان م) 1985( 4بیراتر و اسکاردامالیا  قاتیتحق. فراشناختی را به آنان آموزش داد

 . استراتژیها نتایج مهیجی بدنبال دارد

ها آموختن دانش بلکه همچنین آموختن تن 9این نظر است که  دیمؤ) 1986(مولی و همکاران  يها پژوهش

چگونگی استفاده از این استراتژیها در یادگیري داراي اهمیت فراوانی است که متأسفانه چگونگی استفاده از این 

استراتژیها در یادگیري داراي اهمیت فراوانی است که متأسفانه چگونگی استفاده از این استراتژیها به فراگیران 

 . شود یآموخته نم

ها  که آموزش این استراتژیها تأثیر عظیمی بر تعمیم و کاربرد آموخته دهد ینشان م) 1983( 5الیس  قاتیتحق

تا متغیرهاي  آموزد یآموزان م استراتژیهاي فراشناختی به دانش نیتمر. گذارد یطبیعی بجاي م يها طیدر مح

 يا ژهیشناختی و يها سازماندهی و مهارت یراه حل مسأله را به خوب يها انیمربوط به حل مسأله را بشناسد، جر

پژوهشی  يها افتهی )1374، ترجمه خوي نژاد و همکاران، 7، برالینر 6گیج . (براي انجام مؤثر تکلیف بکار گیرند

 .)1375(، فوالدچنگ )1990( 8سوانسون 

ارد که نظام فعلی حکایت از آن د...مسأله، خواندن، نگارش و نظیر حل ییها نهیدرباره نقش فراشناخت در زم

 جینتا. تحت تأثیر قرار دهد»9حوزه تقریبی رشد «آموزش و پرورش را باید در جهت تأکید بر فراشناخت را در 

، به نقل از 10سالومن، گلوبرسون، گاترمن . (گردد ینشان داد که بدین طریق فرآیند حافظه کودکان تقویت م

معتقدند که هرگونه اصالح در ) 1998( 1از صاحبنظران از جمله جکوبسن  ياریبس). 1381، رجایی، نژاد يخو

آموزشی  يها ها در برنامه تحقیقات فراشناختی و استفاده از آن يها افتهینظام تربیتی مستلزم در نظر گرفتن 

 يها از مطالعات انجام شده در پی مطالعه تاثیر مهارت يریگ پژوهش حاضر با بهره). 1375فوالدچنگ، (است 

 .است ریپذ توان ذهنی آموزش فراشناختی بر میزان یادآوري کودکان کم

1) eloC  
2) nahC  
3) nworB  
4) ailamadracS 
5) sillE  
6) egaG  
7) renilreB  
8) nosnawS  
9) tnempoleved lamixorp fo enoZ  
10) namretug 

 :ها یآزمودن
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بودند که در  50- 70با هوشبهر  ریپذ توان ذهنی آموزش آموز کم دانش 30مورد بررسی این پژوهش  ها یآزمودن

تصادفی  يریگ روش نمونه. کردند یتحصیل م 81 -82مراکز آموزش استثنایی بهاران تربت جام در سال تحصیلی 

ها  رنگی ریون هوش آن يها سیساده بود و براي اطمینان از هوشبهر کودکان با استفاده از آزمون هوش ماتر

 گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند 2مشخص و سپس به طور تصادفی در 

 :ابزار پژوهش

رنگی ریون به منظور اطمینان بیشتر از سطح تانایی ذهنی،  يها سیابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش ماتر

 .آزمون ساخته میزان یادآوري و برنامه آموزش فراشناختی بود

گیري و یادآوري استفاده شد و هدف این برنامه برنامه آموزش راهبردهاي فراشناختی براي تسهیل فرآیند یاد

یادگیري و  يها تیآموزان بر فرآیندهاي شناختی خود است تا یادگیرنده بتواند فعال توسعه مهار آگاهانه دانش

از نتایج آزمون یادآوري نیز جهت . شناختی خود را طراحی، هدایت، نظارت، ارزیابی و در صورت نیاز اصالح نماید

 .ها استفاده شد یل دادهتجزیه و تحل

 :شیوه اجرا

ها در دو  و جایگزینی تصادفی آن ریپذ توان ذهنی آموزش آموزان کم پس از انتخاب تصادفی نمونه آماري از دانش

ها در رابطه با لغات موردنظر مشخص شد  نفري آزمایش و کنترل، ابتدا میزان اطالعات پایه آن 15گروه 

در رابطه با  يا قهیدق 30جلسه  3سپس به گروه آزمایش تکنیک تصویرسازي ذهنی در طول ) آزمون شیپ(

مطالعه و (گروه کنترل در طول این مدت از روش معمول . یادگیري و یادآوري لغات مورد نظر آموزش داده شد

 .مون نهایی گرفته شدو در نهایت یک روز بعد از جلسه پایانی از هر دو گروه آز کردند یاستفاده م (حفظ لغات

1) nesbocaj  

 :ها روش تجزیه و تحلیل داده

دو گروه آزمایش و کنترل از آمار توصیفی مانند محاسبه  يها نیانگیدر این پژوهش به منظور بررسی تفاضل م

 يها براي گروه t آزمون( یمیانگین، انحراف استاندارد، واریانس، جدول فراوانی، نمودار و همچنین آمار استنباط

 .فرضیه و تصمیم گیري در مورد فرض تحقیق استفاده شد يدار یجهت بررسی سطح معن) مستقل

 :نتایج تحقیق

توان  بین میزان یادآوري کودکان کم«ها در این پژوهش براي پاسخ به فرضیه پژوهش  جمع آوري و تحلیل داده

کنند در مقایسه با آنهایی که از این  میپذیر که از تکنیک فراشناختی تصویرسازي ذهنی استفاده  ذهنی آموزش

به  یابی صورت گرفت به منظور بیان نتایج و دست» داري وجود دارد کنند تفاوت معنی تکنیک استفاده نمی
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نفر گروه کنترل پس از تجزیه و  15نفر گروه آزمایش و  15شده از  يآور اهداف این پژوهش اطالعات جمع

 .دیده استتحلیل آماري در جداول ذیل درج گر

 .يادآوریگروه گواه در آزمون  )2X( ییو نها )1X( یآزمون مقدمات يها داده) 4-1(جدول 

 

 يادآوریگروه آزمایش در آزمون )1Y( ییو نها )2Y( یآزمون مقدمات يها داده) 4-2(جدول 
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 نمرات در آزمون مقدماتی گروه کنترل و آزمایش آزمون یادآوري يها یتوزیع فراوان سهیمقا) 4-3(جدول 
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 يادآورینهایی گروه کنترل وآزمایش در آزمون  يها توزیع فراوانی نمرات آزمون سهیمقا) 4-4(جدول 

 

 

 در دو گروه) مینمم-ماکزیمم-واریانس-انحراف استاندارد-میانگین( یفیتوص يها شاخص سهیمقا) 4-5(جدول 
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که میانگین گروه آزمایش بیشتر از میانگین  میکن یگروه کنترل و آزمایش مشاهده م يها نیانگیم در مقایسه

 .باشد یها نیز متناسب با این ادعا م سایر شاخص باشد یگروه کنترل م

 

 

 1/0در سطح آلفاي ) 763/2(جدول  t از مقدار) 654/3(محاسبه شده  t که دهد یآماري نشان م يها داده

بین عملکرد  میریگ یو نتیجه م میریپذ یرا رد و فرض تحقیق را م 0فرض % 99تر است لذا با اطمینان  بزرگ

دیگر تکنیک تصویرسازي ذهنی  یگروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی داري وجود دارد به عبارت

 .تمؤثر بوده اس ریپذ توان ذهنی آموزش بر عملکرد یادآوري کودکان کم

 :بحث و نتیجه گیري

استفاده کننده از راهبرد  ریپذ توان ذهنی آموزش آموزان کم دانش يا سهیاین پژوهش با هدف بررسی مقا

 نمودند یکه از روش معمول در یادگیري و یادآوري مطالب استفاده م ییها تصویرسازي ذهنی در مقایسه با آن

آموزان استفاده کننده از تکنیک تصویرسازي ذهنی عملکرد  انجام گرفت نتایج بررسی حاکی از آن است که دانش

آزمون  گفت که میانگین نمرات یادآوري گروه آزمایش در پس توان یبه طور کلی م. ارائه نمودند يزیآم تیموفق
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از آموزش راهبرد  ها یآزمون آزمودن پسو  آزمون شیو چون در فاصله پ افتهی شینسبت به پیش آزمون افزا

 .شد رفتهیپذ% 99در سطح  tتصویرسازي ذهنی بهره برده بودند فرض تحقیق پژوهش حاضر با تحلیل آزمون 

مثال  يبرا. باشد یفراشناختی همخوان م يها قبلی در زمینه کاربرد مهارت يها بدست آمده با پژوهش يها افتهی

 شیافزا) 1984(ها، براون  فراشناختی بر تعمیم آموخته يها مهارت ریتأث) 1983( سیال يها افتهی توان یم

بهبود عملکرد ) 1986(فراشناختی، مولی و همکاران  يها تعامالت اجتماعی و رشد زبان از طریق مهارت

بهبود تعامالت اجتماعی از طریق راهبردهاي ) 1990(فراشناختی، موس  يها یادگیري با استفاده از مهارت

 .بهبود حافظه از طریق راهبردهاي مرور ذهنی و سازماندهی اشاره نمود) 1381( یشناختی، یوسفی و گلفزانفرا

هدایت کند که  يا را به گونه اش يریادگیتا فرد بتواند جریان  شود یآموزش راهبردهاي فراشناختی باعث م

ها ابزارهاي  ابد، اینگونه آموزشنسبت به زمان و منابع در دسترس افزایش ی اش یفرآیندهاي ذهن يور بهره

 .زمانی و مکانی دیگر هستند يها تیمفیدي براي تعمیم یادگیري به موقع

 منابع

 ژییآ: تهران. نوین تدریس يها روش). 1380(آقازاده، محرم، و احدیان، محمد 

: تهران. نظري و کاربردهاي آموزشی نظریه فراشناخت یمبان). 1377. (آقازاده، محرم، و احدیان، محمد

 .نوپردازان

کارشناسی ارشد،  نامه انیپا. آموزان مقایسه راهبردهاي یادگیري با خالقیت دانش یبررس). 1376. (انصاري، رقیه

 .دانشگاه تهران

). ترجمه فرهاد ماهر( ییها و راهبردها در تعلیم و تربیت کودکان استثنا روش). 1372. (چان، ال، و کله، پیتر-

 .تیترب: تهران

توان ذهنی آموزش  آموزش بر نگهداري ذهنی کودکان کم ریتأث) 1381. (، غالمرضا، و رجایی، علیرضانژاد يخو

 .57-74، 3فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، . حوزه تقریبی رشد: پذیر

 .آگاه: تهران. یادگیري و آموزش یروانشناس: پرورشی یروانشناس). 1377. (سیف، علی اکبر

نقش اجزاء دانش فراشناختی در حل مسأله و پیشرفت تحصیلی  یبررس) 1375. (، محمد حسینفر يساالر

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران نامه انیپا

 .چاپخش: تهران. نو به روانشناسی آموختن یا روانشناسی تغییر رفتار ینگاه) 1380. (، علی اکبرنژاد يشعار

کارشناسی ارشد،  نامه انیپا. نقش پردازش فراشناختی در عملکرد حل مسأله) 1375(فوالدچنگ، محبوبه 
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 .دانشگاه شیراز

یادگیري و نظریه فراشناخت در فرآیند  يها هینظر). 1378. (قورچیان، نادر قلی، و فضلی خانی، منوچهر

 .تیترب: تهران. یادگیري- یاددهی

 .وزارت فرهنگ و ارشاد: تهران). ترجمه یاور دهقان(حافظه در کودکان تحول ) 1372. (کیل، رابرت

: مشهد). و همکاران نژاد يترجمه غالمرضا خو( یتیترب یروانشناس) 1374. (گیج، نیت ال، و برالینر، دیویدسی

 .حکیم فردوسی

 .آستان قدس: مشهد. رشد زبان یروانشناس) 1366( نی، حسيآباد لطف

 .اطالعات: تهران). ترجمه خدیجه آرین( یدرمان يباز). 1369.(ال. لندرث، گاري

آموزش راهبردهاي فراشناختی بر درك مطلب و سرعت یادگیري دانش  ریتأث). 1376. (متولی، محمد حسین

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی نامه انیپا. آموزان
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

 :پیوندگاه

  

   

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


