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مقایسه اثر بخشی آموزش حافظه کاری بر خودنظم دهی تحصیلی در دانش آموزان
دختر دبیرستان های دولتی
فریبا

رستمی1

چکیده
هدف  :هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثر بخشی آموزش حافظه کاری بر خودنظم دهی تحصیلی در دانش آموزان دختر
دبیرستان های دولتی بود.
روش :جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم دولتی آموزش و پرورش منطقه  5تهران در
سال تحصیلی  97-96بوده است .برای گردآوری داده ها از پرسشنامه خودنظم بخشی تحصیلی کانل و رویان( )1987استفاده
شد .این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده است .تعداد  30نفر که در
متغیر وابسته دارای نمره پایین تر بودند و مایل به شرکت در جلسات آموزشی بودند به عنوان نمونه انتخاب و به صورت
تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه(هر گروه  15نفر) قرار گرفتند .به فاصله یک هفته از اجرای پیش آزمون در
مورد هر دو گروه  ،گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل آموزش حافظه کاری( 20جلسه نیم ساعته ،هر هفته سه جلسه)
قرار گرفت و گروه گواه هیچ گونه آموزشی را دریافت نکرد.
یافته ها :در این پژوهش جهت بررسی تفاوت های بین گروهی از تحلیل واریانس اندازه های مکرر چندمتغیره و تک متغیره
عاملی با در نظر گرفتن عامل درون گروهی(آزمون) و بین گروهی (عضویت گروهی) استفاده شد .نتایج نشان داد که آموزش
حافظه کاری باعث افزایش خودنظم دهی تحصیلی در دانش آموزان می شود.
بحث و نتیجه گیری :همچنین آموزش حافظه کاری باعث افزایش بهزیستی تحصیلی ،خودنظم دهی تحصیلی و انگیزه
پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان می شود.

کلید واژه ها :آموزش حافظه کاری ،آموزش ذهن آگاهی  ،خودنظم دهی تحصیلی
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مقدمه
امروزه در جوامع مترقی تحصیل و یادگیری از اساسیترین فعالیتهای زندگی به شمار میرود و هر فردی باید ساعاتی از
روز(یک سوم) را به امر دانشاندوزی اختصاص دهد ،چراکه بقا و دوام هر جامعهای منوط به کسب اطالعات و بهکارگیری
آن در زندگی میباشد (عارفی .)2005 ،در کل می توان گفت یکی از دو جنبه مهم رشد و بقای انسان ،یادگیری می باشد.
همچنین از ابتداییترین لوازم و مقتضیات یادگیری و کسب موفقیت ،عالقه و رغبت به آموزش و یادگیری است .انگیزش،
پدیده ای است ذاتی که تحت تأثیر چهار عامل ،یعنی ،موقعیت (محیط و محرکهای بیرونی) ،مزاج (حالت و وضعیت درونی
ارگانیزم) ،هدف (هدف رفتار ،منظور و گرایش) و ابزار (ابزار دستیابی به هدف) قرار دارد .انسان ها برای دستیابی به اهداف،
نیازها و غرایز خود انگیزش الزم را کسب می نمایند .در خصوص جویندگان علم و دانشجویان و دانش آموزان ،انگیزه
پیشرفت تحصیلی از اهمیت خاصی برخوردار است .با این انگیزه ،افراد تحرك الزم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز
یک تکلیف ،رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود دنبال می کنند تا باالخره بتوانند موفقیت
الزم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب نمایند (محمدی .)2006 ،بنابراین ،می توان گفت انگیزش ،دالیل رفتار
افراد را نشان می دهد و مشخص می کند که چرا آنها به روشی خاص عمل می کنند .رفتار دارای انگیزه ،رفتاری با انرژی،
جهت دار و دنباله دار است(امیدیان .)2006 ،از دیدگاه آموزشی ،انگیزه ،ساختاری چند وجهی است که با یادگیری و پیشرفت
تحصیلی مرتبط است(محمدی.)2006 ،
چهارچوب اصلی نظریه یادگیری خودتنظیم براین اساس استوار است که افراد چگونه از نظر باورهای فراشناختی ،انگیزشی
و رفتاری ،یادگیری خود را سازمان دهند .اهمیت این سازه در یادگیری ،انتقال یادگیری  ،کاهش اضطراب امتحان دانش
آموزان و دانشجویان و موفقیت تحصیلی و شغلی به حدی است که مورد توجه نظریه پردازان مختلف روان شناسی از جمله
نظریه پردازان رفتاری -شناختی و شناختی اجتماعی و ساخت گرایی قرار گرفته است(دانشی .)2013 ،سازگاری و موفقیت
در محیط آموزشی مستلزم آن است که دانش آموزان با توسعه یادگیری خودتنظیمی یا فرآیندهای مشابه ،شناخت ،عواطف
یا رفتارهای خود را گسترش دهند و تقویت کنند تا بدین وسیله بتوانند به اهدافشان برسند و دچار اضطراب و نگرانی
نشوند .مهمترین راهبردهای یادگیری خودتنظیم ،راهبردهای شناختی  ،راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع هستند(پنتریچ،
 .)1999لموس ( )1999معتقد است خودتنظیمی به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار  ،متناسب با شرایط و تغییرات
محیط بیرونی و درونی است .او توضیح می دهد که یادگیری خودتنظیم شامل توانایی فرد در سازماندهی و خودمدیریتی
رفتارهایش جهت رسیدن به اهداف گوناگون یادگیری است(غالمعلی لواسانی و همکاران .)2014 ،پنتریچ()1999همچنین
بیان می دارد که خودتنظیمی  ،فرایند فعال و سازمان یافته ای است که طی آن یادگیرندگان ،اهدافی را برای یادگیری خودشان
انتخاب و سپس سعی می کنند تا شناخت ،انگیزش و رفتار خود را تنظیم ،کنترل و نظارت کنند(جان و سونا.)2016 ،
یکی از متغیرهایی که در زمینه تحصیل و یادگیری اهمیت زیادی دارد خودنظم دهی تحصیلی است .منظور از خودنظم دهی
" تولید و هدایت اندیشه ها ،هیجان ها و رفتارها توسط خود فرد به منظور رسیدن به هدف است" (سانتروك .)2004 ،
گرین و آزودو ( )2007می گویند اگرچه بر سر تعریف نظری خودنظم دهی یا خودسامانی در میان صاحب نظران اختالف
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وجود دارد ،اما همه آنان بر این باورند که یادگیرندگان خودتنظیم فعالند و به کمک نظارت و راهبرد ،یادگیری خود را به
طور مؤثر سامان می دهند(نقل از سیف.)1386 ،
مفهوم خودنظم دهی شبیه به مفهوم خودکنترلی است .خودکنترلی یا کنترل شخصی به" توانایی فرد در کنترل رفتار خود در
غیاب تقویت یا تنبیه" گفته می شود(اسنومن  ،مککاون و بایلر  .)2009 ،کودکی که یاد گرفته است به دستورات معلم اش
عمل کند و این کار را در غیاب معلم نیز انجام می دهد به خودکنترلی رسیده است .در قیاس با خودکنترلی ،خودنظم دهی"
استفاده مدام از مهارتهای خودکنترلی در موقعیت های تازه است" (اسنومن ،مککاون و بایلر .)2009 ،خودنظم دهی حاصل
تعامل میان سه جزء الگوی تعیین گری متقابل بندورا ،یعنی ویژگی های شخصی ،الگوهای رفتاری و عوامل محیطی است(نقل
از سیف. )1386 ،
توانایی خودنظم دهی به فرد امکان می دهد تا بر رفتارهایش کنترل و نظارت داشته باشد .یعنی رفتارهایش را ارزشیابی کند،
آنها را با معیارهای خودش بسنجد و در مورد شخص خود تقویت و تنبیه اعمال کند .شخصی که نتیجه ارزشیابی از خودش
مثبت است خود را کارآمد تشخیص می دهد و با عالقه و پشتکار به انجام کارها می پردازد ،زیرا معتقد است که می تواند
پیشرفت بیشتری کسب نماید .همچنین کسی که از نتایج خودسنجی اش خیلی راضی نیست الزام ًا سطح خودکارآمدی و
انگیزش اش را برای کوشش های بیشتر کاهش نمی دهد -به شرط آنکه بر این باور باشد که توانایی مؤفق شدن را دارد ،اما
روشی که تاکنون به کار بسته نادرست بوده است(بندورا .)1986 ،شانک( )2000می گوید" این گونه دانش آموزان می توانند
فرآیندهای خودسامانی یا خودنظم دهی را از راه سخت کوشی ،استقامت و انتخاب راهبرد دیگر و نیز کمک گرفتن از
معلمان و دوستان تغییر دهند" .پس از این که دانش آموز توانایی خودسامانی را کسب کرد ،هر چه بیشتر در یادگیری اش
خودتنظیم باشد ،به همان نسبت در انجام کارهای مدرسه موفق تر خواهد بود(نقل از سیف.)1386 ،
بنابراین در فرایند خودتنظیمی  ،دانش آموز مهارت هایی برای طراحی ،کنترل و هدایت یادگیری خود دارد و ضمن دارا
بودن تمایل برای یادگیری ،قادر است کل فرایند یادگیری را ارزیابی کند (زیمرمن و مارتینز -پونز.)1988 ،1986 ،
مرور پژوهش ها و نظریه ها مشخص می کند که کسب خودنظم دهی ،بخش مهمی از ادبیات مربوط به یادگیری را به خود
اختصاص داده است و مهارت خودنظم دهی تحصیلی 1،جنبه ای مهم از یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در
کالس درس است( پینتریچ و دی گروت1990 ،؛ پینتریچ .)2000 ،همچنین سازگاری و موفقیت در مدرسه ،مستلزم آن است
که دانش آموزان به گونه ای خودتنظیم ،شناخت ها ،عواطف و رفتارهای خود را تنظیم کنند تا بدین وسیله بتوانند به اهداف
شان برسند(شانک و زیمرمن.)1998 ،
با توجه به اهمیت آموزش و پرورش ،پژوهشگران سعی کرده اند عوامل و متغیرهای مرتبط رو مورد مطالعه قرار دهند.یکی
از حوزه هایی که جدیدا مورد توجه محققان تعلیم و تربیت و روانشناسان قرار گرفته است حوزه حافظه فعال است .در
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یک دهه اخیر رویکردهای مداخله ای و آموزشی نوینی جهت مقابله با منابع استرس در رویکردهای شناختی شکل گرفته
است که در این میان می توان به حافظه فعال مبتنی برکاهش استرس ( )MBSRاشاره نمود.
زغیبی قناد ،سیمین ،عالیپور ،سیروس ،شهنی ییالق ،منیجه ،حاجی یخچالی ،علیرضا ( )1396به این نتیجه رسیدند که ذهن
آگاهی نقش مهمی در پیش بینی سرگردانی ذهنی داردکه این اثر را از طریق مکانیزم هایی از جمله خودتنظیمی ،خلق و
حافظه فعال انتقال می دهد .استافین و کاسمن ( )2012به این نتیجه رسیدند که صفت ذهن آگاهی مشکالت بینشی را بهتر
از مشکالت غیر بینشی حل می کند .و اینکه آموزش ذهن آگاهی حل مشکالت بینشی را تسهیل می کند .کنگ ،اسماسکی
و رابینز ( )2011نشان دادند که ذهن آگاهی اثرات روانی مثبت مختلفی  ،از جمله افزایش بهزیستی ذهنی ،کاهش نشانگان
روانی و واکنش های عاطفی ،و بهبود تنظیمات رفتاری را به ارمغان می آورد و همچنین نشان دادند که ذهن آگهی عملکرد
روانی انطباقی را تسهیل می کند و در نتیجه ذهن آگاهی ارتباط مثبتی با سالمت روان دارد.
مفهوم حافظه نزدیکترین پیوند را با یادگیری دارد زیرا حافظه پیامد طبیعی یادگیری است از اینرو یک توانایی شناختی
فوق العاده حائز اهمیت محسوب میشود .طبق تعریف اسکوایر " ،)1987(1یادگیری فرایند اکتساب اطالعات جدید است
در حالیکه حافظه به ثبات یادگیری در شرایطی که بتوان آن را در وضعیت دیگری بروز داد ،گفته میشود".
حافظه یکی از فرایندهای عالی شناختی ا ست که از طرفی با ادراك و توجه و از طرف دیگر با حل م سئله و تفکر مرتبط
است( کرمی نوری .)1383 ،عمال تمام فعالیتهای روزمره ما مانند ادراك یا فهم ،خواندن ،صحبت کردن و حتی رفتارهای
اجتماعی به اطالعات یاد گرفته شده و ذخیره شده در ذهن درباره محیط اطرافمان واب سته ا ست .در واقع بدون در اختیار
داشتن حافظه و مهارتهای مرتبط با آن ،زندگی با سرعت فزایندهای از هم میپاشید .حافظه زیر بنای تمام تفکرات ،ایده ها
و ا ساس آن چیزی ا ست که یاد گرفتهایم ( ساعد .)1389 ،در این میان نقش حافظه کاری ب سیار پر اهمیت ا ست .حافظه
کاری به سی ستم یا سی ستمهایی ا شاره دارد که جهت نگهداری مطالب در ذهن حین انجام امور پیچیدهای نظیر ا ستدالل،
درك و یادگیری (کین وانگل )2002 ،ضررروری و الزم اسررت (آلووی .)2007 ،در واقع حافظه کاری بخشرری از سرریسررتم
شررناختی اسررت که توانایی نگهداری و دسررتکاری اطالعات را در فرایند هدایت و اجرای امور شررناختی پیچیده فراهم می
آورد حافظه کاری میتواند به عنوان یک سی ستم چند مولفهای تو صیف شود که از طریق مولفه عامل اجرایی مرکزی که
مشتمل بر فرایندهایی است که کنترل توجه را بر روی عملکرد سایر مولفههای حافظه کاری و نیز سایر تواناییهای شناختی
فراهم می آورد ،هدایت میگردد (بدلی.)2000 ،
حافظه کاری یک سری فرایندهای شناختی فرد است برای مواجهه با محرکها ،بازیابی اطالعات ذخیره شده در حافظه بلند
مدت و بسط طرحوارههای جدید برای ذخیره سازی در حافظه بلند مدت (کارلسون ،چاندلر ،و سولر ،2003 ،استالتفوس،
هشر و زاکس .)1996 ،اگرچه حافظه کاری میتواند از  4سالگی مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد (آلووی ،گدرکل ،ویلیس
و ادامز )2004 ،اما عملکرد حافظه کاری مشمول تفاوتهای زیاد فردی میشود (آلووی و گدرکل .)2006 ،تفاوتهای فردی
1. Squire
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در ظرفیت و قابلیت حافظه کاری ،پیامدهای مهمری برای توانایی کودکان در کسب دانش و مهارتهای جدید در بردارد
(کوان و آلووی.)2008 ،
روش
این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده است .یگ گروه به عنوان گروه گواه
و گروه دیگر به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند که در معرض آموزش حافظه کاری قرار گرفت .گروه گواه هیچ گونه
آموزشی را دریافت نکرد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم دولتی آموزش و پرورش
منطقه  5تهران در سال تحصیلی 1396-97بوده است که تعداد آنها حدودا2340نفر است .تعداد  30نفر به عنوان نمونه
انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه جایگزین شدند .برای انتخاب نمونه از روش نمونه
گیری خوشه ای یک مرحله ای استفاده شد ،به این صورت که از بین کلیه دبیرستان های دخترانه دولتی آموزش و پرورش
منطقه  5تهران که تعداد آنها 36دبیرستان است ،دو دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب و در مرحله اول کلیه دانش آموزان
این دو دبیرستان به عنوان نمونه انتخاب شدند ،سپس پرسشنامه خودنظم بخشی تحصیلی بین این دانش آموزان اجرا شد،
در مرحله بعد به نمره گذاری پرسشنامه پرداخته شد و از بین پرسشنامه های جمع آوری شده تعداد  30نفر که در خودنظم
بخشی تحصیلی دارای نمره پایین تر بودند و مایل به شرکت در جلسات بودند به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی
در گروه آزمایش و گروه گواه(هر گروه  15نفر) قرار گرفتند.
برای گردآوری داده ها از پرسشنامه خودنظم بخشی تحصیلی  SRQ-Aتوسط کانل و رویان( )1987تالیف شده است.
این پرسشنامه دارای  31گویه و چهارخرده شامل تنظیم بیرونی ،تنظیم درون فکنی شده ،تنظیم مشخص شده و انگیزش
ذاتی می باشد .روایی محتوایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی
در این پژوهش برای برنامه مداخله ای آموزش از نرم افزار آموزش حافظه کاری موسسه تحقیقاتی علوم رفتاری – شناختی
سینا استفاده شد .این نرم افزار در سال  1389زیر نظر اساتید روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد و بر اساس نظریه های
موجود ،با الگو برداری از نرم افزار روبوممو(کلینبرگ ،فرنل ،اولسن و جانسون )2005 ،و منطبق سازی با فرهنگ ایرانی تهیه
شده است و روایی محتوایی آن مورد تایید می باشد .این نرم افزار تمرین هایی در سه بخش حافظه شنیداری ،دیداری و
فضایی(تثبیت) به صورت جداگانه با استفاده از اعداد ،حروف و اشکال به کاربر ارائه می دهد .درجه دشواری هر تمرین از
 1تا  9طبقه بندی شده است و کاربر می تواند در ابتدای هر تمرین  ،درجه دشواری دلخواه خود را انتخاب کند ،اما بعد از
شروع تمرین درجه دشواری به صورت خودکار باال رفته و امکان به کارگیری حداکثر ظرفیت حافظه را برای تمرین بیشتر
و افز ایش سطح حافظه فراهم می کند .در سمت چپ صفحه ،نوار امتیاز میزان امتیاز کسب شده را به عنوان بازخوردی از
تمرین برای کاربر فراهم می کند و برای هر کوشش درست 20 ،امتیاز به امتیازات اضافه شده و برای هر کوشش خطا 10
امتیاز از وی کسر می گردد و در صورت اخذ  100امتیاز ،سطح دشواری تمرین 1 ،درجه افزایش می یابد.
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یافته ها
جدول  .1شاخصهای توصیفی ابعاد خودنظم بخشی تحصیلی در گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله آزمون
پیش آز مون
گروه

میانگین

خودنظم بخشی
تحصیلی

آموزش حافظه
کاری
کنترل

پس آزمون

انحراف

انحراف

میانگین

معیار

پیگیری
انحراف

میانگین

معیار

معیار

19/40

3/78

23/80

2/48

23/47

3/39

17/53

5/34

14/67

1/95

15/20

2/62

جدول  .2نتایج آزمون شاپیرو ویلک جهت بررسی فرض نرمال بودن توزیع در ابعاد خودنظم بخشی تحصیلی
آموزش ذهن آگاهی

متغیرها

آموزش حافظه کاری

آماره

df

P

آماره

df

کنترل
آماره

df

P

تنظیم بیرونی

0/95

15

0/51

0/95

0/49 15

0/93

15

0/30

تنظیم درون فکنی شده

0/95

15

0/50

0/89

0/08 15

0/98

15

0/94

تنظیم مشخص شده

0/88

15

0/06

0/94

0/44 15

0/91

15

0/14

انگیزه ذاتی

0/92

15

0/22

0/93

0/28 15

0/90

15

0/10

P

جدول  .3نتایج آزمون لوین جهت بررسی برابری واریانسهای گروه ها در ابعاد خودنظم بخشی تحصیلی
متغیرها

پیش آزمون

پس آزمون

پیگیری

F
2/18

P
0/13

F
0/11

P
0/90

P
F
0/35 1/07

تنظیم درون فکنی شده

1/73

0/19

0/81

0/45

0/25 1/42

تنظیم مشخص شده

1/68

0/20

1/21

0/31

0/47 0/78

انگیزه ذاتی

0/36

0/70

2/58

0/09

0/29 1/27

تنظیم بیرونی

نکته :درجات آزادی در تمامی تحلیل ها2 :

=df1

df2=42

جدول  .4بررسی فرض کرویت بارتلت در ابعاد خودنظم بخشی تحصیلی
منبع تغییرات

Bartlett`s 2

df

P

بین گروهی

33/97

9

0/0001

درون گروهی

28/70

9

0/001
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جدول  .5نتایج بررسی فرض کرویت موچلی در ابعاد خودنظم بخشی تحصیلی
متغیرها

 wموچلی

2

df

P

اصالح اپسیلن هین-فلت

تنظیم بیرونی

0/91

3/88

2

0/14

-

تنظیم درون فکنی شده

0/85

6/66

2

0/04

0/95

تنظیم مشخص شده

0/96

1/79

2

0/41

-

انگیزه ذاتی

0/53

26/28

2

0/0001

0/73

مقای سه میانگین های درج شده در جدول  1ن شان دهنده آن ا ست که در پس آزمون و پیگیری میانگین نمرات گروه های
آزمایشرری از گروه کنترل باالتر اسررت  .سررطوح معناداری مندرج در جدول  2نشرران می دهد که توزیع تمامی متغیرها به
تفکیک گروه ها نرمال اسرررت .نتایج جدول  3نشررران می دهد که همگنی واریانس ها در تمامی متغیرها به تفکیک مراحل
آزمون محقق شده است .نتایج جدول  -4نشان از تحقق مفروضه کرویت در تمامی مدل ها دارد .بدین معنی که میان ابعاد
خودنظم بخشی تحصیلی روابط متوسط و معناداری وجود دارد و می توان این ابعاد را در یک مدل چندمتغیره وارد تحلیل
کرد .نتایج جدول  5نشان می دهد که فرض کرویت موچلی در تنظیم درون فکنی شده و انگیزه ذاتی محقق نشده است .بر
این اساس از اصالح اپسیلن هین -فلت برای این زیرمقیاس ها استفاده خواهد شد.
بر اساس آنچه در باال مورد بررسی قرار گرفت نرمال بودن توزیع متغیرها ،همگنی واریانس ها ،همبستگی متغیرهای وابسته
و کرویت موچلی ،جز برای تنظیم درون فکنی شررده و انگیزه ذاتی ،محقق شررده اسررت .بر این اسرراس از تحلیل واریانس
اندازه های مکرر چندمتغیره عاملی برای پاسررخگویی به فرضرریه می توان اسررتفاده کرد .با توجه به چندمتغیره بودن آزمون،
ابتدا نتایج آزمون جهت بررسی تفاوت در ترکیب خطی متغیرهای وابسته بر حسب عضویت گروهی ارائه شده است .نتایج
در جدول  6آمده است.
جدول  .6نتایج آزمون چندمتغیره بررسی تفاوت های بین گروهی در خودنظم بخشی تحصیلی
2
توان آزمون
P
F
Wilk`s Lambda
منبع تغییرات
Partial 
1
0/58
0/0001
9/72
0/31
آزمون
1
0/69
0/0001
13/70
0/17
عضویت گروهی
1
0/64
0/0001
7/72
0/13
آزمون× عضویت گروهی
نتایج جدول فوق نشرران می دهد که ترکیب خطی ابعاد چهارگانه خودنظم بخشرری تحصرریلی بر حسررب آزمون ،عضررویت

گروهی و اثرتعاملی معنادار اسرررت و بین گروه ها و مراحل آزمون تفاوت وجود دارد .اندازه اثر منابع تغییر در ایجاد به
تفاوت ها به ترتیب  0/69 ،0/58و  0/64اسرررت .توان آزمون نیز در سرررطح باالیی قرار دارد .بدین معنی که حجم نمونه و
آزمون به کار رفته برای ایجاد تفاوت ها کفایت می کنند .نتایج تحلیل واریانس اندازه های مکرر عاملی ج هت بررسررری
تفاوت ها در ابعاد خودنظم بخشی تحصیلی در جدول  7آورده شده است.

فصلنامه آموزش ،مشاوره و روان درمانی ،دوره  ،7پاییز  97صفحه 8

جدول  .7نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه های مکرر عاملی در ابعاد خودنظم بخشی تحصیلی
متغیرها

تنظیم بیرونی

منبع تغییرات

SS

df

MS

F

P

2

Partial

توان آزمون

آزمون

430/68

2

0/0001 31/21 215/34

0/43

1

عضویت گروهی

1988/10

2

0/0001 64/28 994/05

0/75

1

آزمون× عضویت

0/0001 27/79 191/75

0/57

1

آزمون

298/77

0/0001 20/14 157/72 1/89

0/32

1

تنظیم درون فکنی

عضویت گروهی

1827/66

0/0001 37/21 913/83

0/64

1

شده*

آزمون× عضویت

0/0001 38/27 299/71 3/79 1135/50

0/65

1

آزمون

214/04

2

0/0001 18/44 107/02

0/31

1

تنظیم مشخص

عضویت گروهی

1020/84

2

0/0001 51/69 510/42

0/71

1

شده

آزمون× عضویت

615/64

4

0/0001 26/51 153/91

0/56

1

آزمون

443/66

0/0001 21/25 305/16 1/45

0/34

1

عضویت گروهی

1059/39

0/0001 34/17 529/70

0/62

1

گروهی

گروهی

گروهی

انگیزش ذاتی*

آزمون× عضویت
گروهی

767/01

4

2

2

0/0001 26/40 379/09 2/91 1102/30

0/56

1

* اثرات با اصالح اپسیلن هین-فلت ارائه شده است.
نتایج جدول فوق نشان می دهد که در تنظیم بیرونی ،اثر آزمون ،عضویت گروهی و تعامل معنادار است ( .)P≥0/01اندازه
اثرات به ترتیب  0/75 ،0/43و  0/57می با شد .نتایج در خ صوص تنظیم درون فکنی شده نیز ن شان دهنده معناداری اثرات
آزمون ،عضرررویت گروهی و تعامل ( )P≥0/01و اندازه اثرات 0/64 ، 0/32و  0/65میباشرررد .نتایج در خصررروص تنظیم
مشخص شده نیز نشان می دهد که تفاوت ها بر حسب آزمون ،عضویت گروهی و اثرات تعاملی معنادار است (.)P≥0/01
اندازه های اثر در این متغیر بر ح سب منابع تغییر به ترتیب  0/71 ،0/31و  0/56ا ست .این ضرایب برای انگیزش ذاتی به
ترتیب  0/62 ،0/34و  0/56می با شد .تفاوت ها بر ح سب آزمون ،ع ضویت گروهی و اثرات تعاملی در این زیر مقیاس نیز
معنادار ا ست( .)P≥0/01سایر نتایج ن شان میدهد که توان آزمون در تمامی مدل ها باالیی قرار دارد .نتایج آزمون تعقیبی
بن فرونی جهت مقایسههای بین گروهی در جدول  8آمده است.
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جدول  .8نتایج آزمون بن فرونی جهت مقایسه میانگین های گروه ها در ابعاد خودنظم بخشی تحصیلی
حافظه کاری-کنترل

حافظه کاری-آزمایش
متغیرها

تفاوت

خطای

تنظیم بیرونی
تنظیم درون فکنی شده

میانگین
2/73
3/60

معیار
0/83
1/05

0/01
0/004

تنظیم مشخص شده

2/24

0/66

0/01

4/38

انگیزه ذاتی

2/22

0/83

0/03

4/51

P

تفاوت

خطای

میانگین
6/42
5/36

معیار
0/83
1/05

0/0001
0/0001

0/66

0/001

0/83

0/0001

P

نتایج مندرج در جدول  9نشرران می دهد که تفاوت های بین گروهی در تمامی متغیرها معنادار اسررت( .)P≥0/05مقایسرره
تفاضل میانگین ها گویای آن است که در تمامی متغیرها گروه آموزش حافظه دارای بیشترین میانگین و گروه کنترل دارای
کمترین میانگین است .در مجموع نتایج نشان داد که تفاوت های بین گروهی در سه مرحله آزمون در ابعاد خودنظم بخشی
تحصیلی معنادار است (جدول .)8
بحث و نتیجه گیری
جهت پاسرررخگویی به این سررروال از تحلیل واریانس اندازه های مکرر چندمتغیره عاملی جهت بررسررری تفاوت در ابعاد
خودنظم بخشری تحصریلی میان آزمودنی های صرورت گرفت .نتایج نشران داد که در تنظیم بیرونی ،اثر آزمون ،عضرویت
گروهی و تعامل معنادار اسرررت .آموزش حافظه کاری می تواند همزمان تمام مولفه های خود تنظیمی را تحت تاثیر قرار
دهد ،اما آموزش حافظه کاری نمی تواند همزمان تمام این ابعاد را هدف قرار دهد زیمرمن( )1998همچنین بر اسررراس
نظریه شناخت اجتماعی  6عنصر را برای یادگیرندگان خودتنظیم در نظر گرفته است .نخستین عنصر خودتنظیمی انگیزش
اسررت .انگیزش فرآیندی اسررت که طی آن فرد برای رسرریدن به هدف خود تالش می کند .به بیان دیگر عنصررر انگیزش
خودتنظیمی ،گویای چرایی انجام کار است .آگاهی دانش آموزان از راهبردهای خودتنظیمی در تنظیم انگیزش به آنان کمک
می کند تا در شرایطی که عالقه به انجام تکلیف ندارند ،انگیزه الزم را پیدا کنند (دمبو و آتن.)2004 ،
دومین عنصر خودتنظیمی به روش های یادگیری اشاره دارد .این روش ها شامل تصویرسازی ذهنی ،سازماندهی و گسترش
مطلب است .سومین عنصر یادگیری خودتنظیم ،مدیریت زمان است .دانش آموزان خودتنظیم از وقت خود به طور مفید
برای مطالعه استفاده می کنند .چهارمین عنصر خودتنظیمی کنترل مکان است که به چگونگی انتخاب محیط فیزیکی و تنظیم
آن اشاره دارد .پنجمین عنصر خودتنظیمی به کنترل محیط اجتماعی مربوط می شود .به این معنی که یادگیرندگان خودتنظیم
می دانند چه هنگام و چگونه از دیگران کمک بگیرند .آخرین عنصر فرآیند خودتنظیمی عملکرد یا رفتار آشکار است .این
عنصر به این اشاره دارد که فراگیران خودتنظیم توانایی اصالح و تغییر رفتار و پاسخ های خود را بر اساس بازخوردهای
دریافت شده از دیگران دارند و می توانند خود را با شرایط جدید سازگار کنند (کدیور.)1388 ،در نهایت باید بگوییم که
ذهن آگاهی هم مولفه های شناختی و هم عاطفی را تحت تاثیر قرار می دهد اما حافظه کاری فقط بر بهبود مولفه های خاص
تاکید می کند و در کل ذهن آگاهی حوزه بسیار وسیعتری است.
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Comparison of the Effectiveness of Working Memory Training on
Educational Self-regulation in Female Students of State High Schools
Fariba Rostami1
Abstract
purpose: The purpose of this study was to compare the effectiveness of
working memory training on academic self-regulation in female high school
students.
Method: The statistical population of this study included all second-grade
secondary school students in district 5 of Tehran in the academic year of 96-97.
To collect data, the self-directed questionnaire of Kanle & Royan (1987) was
used. This research was a semi-experimental design with pre-test and post-test
design with control group. A sample of 30 people who were lower in the
dependent variable and willing to participate in the training sessions were
selected randomly and divided into two experimental groups and one control
group (each group was 15). Within a week of pre-test run for both groups, the
experimental group was subjected to an independent variable of work memory
training (20 sessions of a half-hour, three sessions per week) and the control
group did not receive any training.
Findings : In this study, the variance of multiple, single variable and multiple
variable variables was used to analyze the differences between the groups,
taking into account intra-group (test) and intergroup (group membership). The
results showed that working memory training increased self-regulation in
students.
Discussion: Work memory training also increases academic well-being, selfregulation and academic achievement motivation in students.

Keywords: Working memory training, Mindfulness education, Self-regulation
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