Advances in Cognitive Science

فصلنامه تازه های علوم شناختی
1397  پاییز،3 شماره،20 سال

Vol. 20, No. 3, 2018

پیش بینی حافظه کاذب دانشآموزان دختر بر اساس راهبردهای پردازش
اطالعات و مهارتهای فراشناختی
*ياسمين عابديني

 دانشــيار گــروه علوم،دکتــری تخصصي
،تربيتي دانشگاه اصفهان
لیال کریمی

 گــروه،دانشــجوی کارشناســی ارشــد
 دانشــکده علــوم تربیتی و،روانشناســی
 واحد، دانشــگاه آزاد اسالمی،روانشناسی
اصفهان

 دانشکده، دانشگاه اصفهان:*نشانی تماس

 گروه علوم،علوم تربيتــي و روانشناســي

 هدف پژوهش حاضر پیش بینی حافظه کاذب بر اساس راهبرد های پردازش اطالعات (سطحی و:مقدمه
 طرح: روش.عمقی) و مهارت های فراشناختی در دانش آموزان دختر پایه هشتم و نهم شهر اصفهان بود
25465  حجم جامعه این پژوهش عبارت بود از.پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبســتگی میباشد
-95 نفر از دانش آموزان دختر پایه هشــتم و نهم مدارس عادی دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی
 نفر به عنوان نمونه378 ، که به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی و با استفاده از جدول مورگان96
 در این پژوهش برای ســنجش حافظه کاذب از آزمون حافظه کاذب دیس ـ رودیگرـ.انتخاب شدند
 از پرسشــنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دی.) اســتفاده شدDRM( مک درموت
) برای ســنجش راهبردهای پردازش اطالعات و از پرسشــنامه حالت فراشناختیMSLQ(گروت
 دادههای پژوهش با.) برای ســنجش مهارتهای فراشــناختی اســتفاده شــد1996( اونیل و عابدی
: یافته ها.روش آماری تحلیل رگرســیون چنــد متغیره گام به گام مورد تجزیه و تحلیــل قرار گرفت
تحلیل رگرســیون خطی چند متغیره نشان داد خالصه نویســی با حافظه کاذب رابطه مثبت و معنادار
 نتایج تحلیل رگرســیون انحنایی نشــان داد.و درک مطلب با حافظه کاذب رابطه منفی و معنادار دارد
.رابطه آگاهی فراشــناختی و خود بازبینی با بازشناســی کاذب به شــکل انحنایی معنیدار شده است
 این نتایج نشان میدهد خالصه نویسی حافظه کاذب را افزایش میدهد اما درک مطلب:نتیجه گیری
، همچنین با افزایش آگاهی فراشــناختی و هــم چنین خود بازبینی.حافظــه کاذب را کاهش میدهد
بازشناســی کاذب ابتدا زیاد میشود اما پس از ادامه یافتن این دو راهبرد از میزان بازشناسی کاذب کم
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Predicting False Memory of Female Students Based on
Information Processing Strategies and Metacognitive
Skills
Introduction: This study aimed to predict false memory based on information
processing strategies (surface and subsurface) and metacognitive skills of 8th
and 9th grade female students in Isfahan. Method: The population consisted of
25,465 female students of 8th and 9th grade of public schools in Isfahan during
the academic year of 95-96 using cluster random sampling and Morgan table.
378 subjects were selected as sample. The instrument used to evaluate the false
memory was Diss Rudiger McDermott (DRM) paradigm. Pintrich and De Groot
(MSLQ) self-regulated learning strategies questionnaire was used to measure
information processing strategies. Also, O’Neil and Abedi metacognitive state
questionnaire (1996) was used to measure metacognitive skills. Data were analyzed using stepwise multiple regression analysis. Results: Multivariate linear
regression analysis showed that summarize writing had positive and significant
relations with false memory whereas comprehension and false memory had
negative and significant relations. The curve linear regression analysis showed
that the relationship between metacognitive awareness and self-monitoring with
false recognition is significant in the form of a curve. Conclusion: The results
showed that summarize writing increases false memory but comprehension decreases it. Also with increase of metacognitive awareness and self-monitoring,
false recognition increases in the beginning and then with continued increase in
these strategies, the rate of false recognition starts to decrease.
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مقدمه

حافظــه مفهوم پیچیده و گســترده ای اســت کــه بر تمام
رفتارهــای فــردی و اجتماعــی تأثیرگذار اســت و نقش
اساســی در ایجاد و حفــظ هویت و شــخصیت آدمی ایفا
میکند .انسان با نظر به دوران مختلف زندگی خود ،رشته
پیوســتهای از حوادث و رویدادها را مــرور میکند که در
همه آنها خود او نقش محوری دارد و همین رشته پیوسته،
بخشی از هویت او را تشکیل میدهد .اما پرسش اساسی و
حساس این است که آیا میتوان به صحت حافظه و آنچه
در آن ضبط شده اعتماد کرد؟ روانشناسان از مدتها قبل
به این مســئله پی برده بودند که حافظه انسان به راحتی در
معرض تحریف و دســتکاری قرار میگیرد .حافظه انسان
شبیه یک لوح فشــرده کامپیوتری نیست که هر بار که آن
را در دستگاه قرار میدهیم عیناً همان اطالعاتی را که ضبط
کرده تحویل بدهد بلکه حافظه انســان با محیط اطراف در
تعامل است و خود را با شــرایط تازه منطبق میسازد .افراد
اطالعات برگرفته از محیط را به طور انفعالی ثبت و ذخیره
نمیکنند بلکه تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله شــرایط
روانی فرد ،نــوع رویداد و زمینه خاصی که آن فرد رویداد
را به خاطر میآورد فعــل و انفعاالتی روی میدهد که در
نهایت حافظه بازخوانی شده فرد شکل میگیرد .مطالعات
روانشناسی نشان داده است که انسانها تحت تأثیر بعضی
عوامل درونی و یا محیطی به میزان بیشتری دچار تحریف و
خطا در حافظه میشوند .پژوهش بر روی خطاهای حافظه
میتواند به روانشناســان در شــناخت هر چه بهتر حافظه
و چگونگــی کارکــرد آن و نظریههای مربــوط به حافظه
کمک کند .به همین دلیل روانشناسان مدت زیادی است
که به بررسی خطاها و تحریفات حافظه عالقمند هستند.
خطاهــای حافظــه به دو دســته اصلی تقســیم میشــوند.
بررســی خطاهای از نوع حذف کردن مانند فراموشی که
با پژوهش ابینگهاوس شــروع شد()1؛ در پیشینه مطالعات
مربوط به حافظه به خوبی شــناخته شده است .اما خطاهای
از نوع اضافه کردن به صورت یادآوری خاطرات به شکلی
متفاوت از آنچه واقعــاً روی داده مانند تحریف خاطرات،
یا یــادآوری رویدادهایی که اص ً
ال روی ندادهاند ،ســابقه
کمتــری دارد .یکــی از رایجتریــن خطاهای نــوع اضافه
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کردن ،یادآوری کاذب اســت که در آن شــخص به غلط
ادعا میکند که یک رویداد قب ً
ال اتفاق افتاده یا توســط وی
تجربه شــده اســت .صالحی و همکاران از ژو و همکاران
نقــل میکنند کــه حافظــه کاذب را میتــوان به صورت
یادآوری رویدادهایی که فرد هرگز تجربه نکرده اســت یا
یادآوری آنها به شکلی کام ً
ال متفاوت از آنچه اتفاق افتاده
اســت تعریف کرد .همچنین بر خالف دروغگویی ،افراد
دارای حافظه کاذب ،صادقانــه معتقدند که رویداد تجربه
نشــده واقعاً برای آنها اتفاق افتاده اســت .آنها از وندام نیز
چنین نقل میکنند که این حالت ممکن است زمانی اتفاق
بیفتد که فرد معتقد اســت یک رویــداد را تجربه کرده در
حالیکه در واقع چنین تجربهای نداشته است(.)2
همانطور که گفته شد حافظه نقش مهمی در زندگی انسان
و از جمله در آموزش و یادگیری ایفا میکند .حافظه جزء
فرایندهای شــناختی مؤثر در آموزش و یادگیری اســت.
فرایندهای شــناختی حافظــه یا پــردازش اطالعات به دو
دســته پردازش عمیق و پردازش ســطحی تقسیم میشوند
که میتوان آنها را در ســه دســته تکرار یا مرور ،بســط یا
گسترش و ســازماندهی قرار داد .همچنین تحقیقات نشان
میدهنــد که بیــن راهبردهای پردازش عمیــق و عملکرد
تحصیلی رابطــه وجــود دارد( .)3راهبردهای اساســی و
پیچیده جهــت پردازش اطالعات (راهبردهای شــناختی)
که شــامل راهبردهای ســطحی و عمیق هســتند ،تکرار یا
مرور ذهنی ،بســط دهی و ســازماندهی میباشند .انتخاب
و به کارگیــری این راهبردهای ســطحی و عمیق (تکرار،
بسط و ســازماندهی) در مطالعه ،رویکردهای یادگیری هر
فــرد را معین میکنــد .همچنین افراد هر کــدام با توجه به
ویژگیهای سرشتی و ذاتی خود از یک رویکرد پردازش
اطالعــات (عمقی و ســطحی) برای پــردازش مطالب در
ذهن خود اســتفاده میکنند( .)4اطالع از راهبردهایی که
یادگیری را بهبود میبخشــد (ســازماندهی ،مرور ذهنی،
معنــیدار کردن موضــوع و  )...و درک ایــن راهبردهای
یادگیری میتواند موجب اعتالی حافظه شــود و یادآوری
را تسهیل کند که نیاز به رشد دارد(.)5
یکی از اهــداف مهم مطالعــات مربوط بــه حافظه کاذب
شناســایی راههای به حداقل رساندن حافظه کاذب و دیگر

..وتاعالطا شزادرپ یاهدربهار ساسا رب رتخد نازومآشناد بذاک هظفاح ینیبشیپ

تحریفات حافظه اســت( .)1بســیاری از پژوهشها نقش
متغیرهای شناختی مختلف از جمله هوش( ،)7،6عملکرد
لــب حرکتی( ،)8حافظــه( )9و غیــره را در حافظه کاذب
بررســی کردهاند .یکی دیگــر از متغیرهای شــناختی که
پژوهشــگران در رابطه با حافظه کاذب به آن پرداختهاند،
ســطح پردازش اطالعات (عمقی و ســطحی) میباشــد.
تحقیقــات نشــان دادهاند که ســطح پــردازش اطالعات
میتواند بر حافظه کاذب تأثیرات متفاوتی داشــته باشــد.
در مــورد تأثیر نــوع پردازش (عمقی و ســطحی) بر میزان
حافظه کاذب اطالعات ضــد و نقیضی وجود دارد .بعضی
پژوهشها نیز نشــان دادهاند که مداخلــه در روش مطالعه
و جهتگیــری تکلیف اثر متفاوتی بــر یادآوری صحیح و
کاذب دارد(.)10 ،4
پژوهــش هانت ،اســمیت ،دانلپ نشــان میدهد پردازش
عمیق اطالعــات ،حافظه کاذب را کاهــش میدهد(.)10
امــا نتیجه پژوهش کمــری و همکاران حاکــی از آن بود
که میــزان حافظه کاذب افراد در تکالیف عمقی بیشــتر از
سطحی بود ،همچنین افرادی که رویکرد عمقی به مطالعه
داشتند ،میزان حافظه کاذب بیشتری داشتند(.)4
گمان میرود که مهارتهای فراشــناختی نقش مهمی در
انواع فعالیتهای شناختی از جمله تبادل کالمی اطالعات،
درک مطلب خواندن ،انگیزش پیشــرفت ،درک کالمی،
نوشــتن ،زبانآموزی ،ادراک ،توجه ،حافظه ،حل مسأله،
شــناخت اجتماعی و غیــره بازی میکنــد( .)5از آنجا که
حافظــه جــزء فرایندهــای شــناختی مؤثــر در آموزش و
یادگیری اســت ،مهارتهای مربوط به حافظه در افزایش
صحت و پایایی حافظه در طــی زمان اهمیت خاصی دارد.
و بهبــود مهارت های مربــوط به حافظــه میتواند کیفیت
آمــوزش و یادگیــری را نیز افزایــش دهــد( .)5بنابراین
میتوان با باالبــردن تواناییهای فراشــناختی بــه بهبود و
اصالح خطای حافظــه در دانشآموزان و یادگیری بهتر به
آنها کمک کرد .آگاهی از نقش مهارتهای فراشــناختی
در حافظه کاذب میتواند منجر به بکارگیری تواناییهای
فراشــناختی در جهت بهبود و اصالح حافظه کاذب گردد.
مهارتهای فراشناختی ،مهارتهای هدایت کننده هستند
که ضمن آن یادگیری فعال شده و باعث یادگیری و انتقال

بهتر آن میشوند( .)5مهارتهای فراشناختی که فالول به
آن اشاره کرده است شامل عواملی به شرح زیر است:
 .1آگاهی فرد از این که چگونــه یاد میگیرد ،کی درک
میکند و یا درک نمیکند؟
 .2دانــش فــرد در چگونگی اســتفاده از اطالعــات قابل
دسترسی برای رسیدن به هدف.
 .3تصمیمگیــری در این کــه چه موقــع از دانش موجود
استفاده کند؟
 .4آگاهــی و دانــش فــرد از این کــه به کارگیــری چه
راهبردهایی برای چه اهدافی مناسب است؟
 .5خالصه ارزشیابی از پیشرفت کار در طی انجام و پس از
انجام (عملکرد)(.)5
بنابراین مهارتهای فراشــناختی عبارتند از نظارت بر خود
(شــامل برنامهریزی و ارزشــیابی) و خود تنظیم کنندگی
(مهارت خودگردانی و خود مدیریتی)(.)5
عالوه بر بررسی نقش متغیرهای شناختی در رابطه با حافظه
کاذب ،پژوهشهــای زیادی نقش عوامل فراشــناختی در
ایجاد حافظه کاذب را نیز مورد بررســی قرار داده اند(-11
 .)15از جمله عوامل فراشــناختی نظارت بر منبع میباشد
که در بســیاری از پژوهشها نقش نظــارت منبع بر حافظه
کاذب مورد بررســی قرار گرفته است .این مطالعات نشان
دادهاند که شکســت در نظــارت منبع ممکن اســت یک
فرایند مهم در ایجاد حافظه کاذب باشد(.)13 ،12
همچنیــن در یــک پژوهش نقــش کنترل فراشــناختی بر
حافظه کاذب در بیماران اســکیزوفرنیا مورد بررســی قرار
گرفت .آنها نشــان دادند که کاهش آگاهی فراشــناختی
و اطمینــان بیش از حد به خطاها ممکن اســت این افراد را
مســتعد باورهای غلط کنــد( .)14بســیاری از پژوهشها
نیــز نقش یک نوع دانش فراشــناختی (محتمــل بودن) را
در ایجاد حافظه کاذب بررســی کردهانــد( .)15،13نتایج
این پژوهشها نشــان داد که تقریباً غیر ممکن اســت برای
اتفاقــات غیــر محتمل ،حافظــه کاذب ایجاد شــود .با این
حال در مطالعاتی نیز مشــاهده شــده اســت که افراد برای
اتفاقات بســیار نادر و غیرمحتمل نیــز حافظه کاذب ایجاد
میکنند(.)13
با توجه بــه پژوهشهای انجام شــده در موضــوع حافظه
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کاذب مشــخص میشــود که عوامل مختلف شــناختی و
فراشــناختی در شــکلگیری حافظه کاذب دخالت دارند.
این پژوهشها در همه گروههای ســنی از کودک گرفته
تــا ســالمند و همچنیــن در افــراد ســالم و دارای اختالل
روانشناختی انجام گرفته است .همچنین این پژوهشها در
حیطه تحول ،تفاوتهای فردی ،نوروســایکولوژی ،بالینی
و غیــره انجام گرفته اســت .اگرچه در بیشــتر موقعیتها
پدیدایــی خاطرات کاذب مشــکلی ایجــاد نمیکنند ،اما
گاهی اوقــات در شــرایط خاصی این خاطــرات اهمیت
خاصی پیدا میکنند و چه بســا جان یا مال کســی به خاطر
یادآوری خاطرهای که مبنای واقعی نــدارد به خطر بیفتد.
همچنیــن با توجه به اهمیت صحت و دقت و پایایی حافظه
در فراینــد آموزش و یادگیری بررســی ایــن خاطرات در
دانشآمــوزان نیز اهمیت خاص خــودش را پیدا میکند.
بنابراین الزم اســت کــه عوامل مختلــف در ایجاد حافظه
کاذب شناســایی شــوند تا بتــوان از بروز ایــن خاطرات
جلوگیری کرد.
با توجــه به اینکه اطالعــات ضد و نقیضــی در مورد تأثیر
پــردازش (عمقی یا ســطحی) اطالعات بر میــزان حافظه
کاذب وجــود دارد ،همچنین تحقیقات خیلی کمی ســعی
کردهانــد به رابطه بین ســطوح پــردازش و حافظه کاذب
مخصوصاً در دانشآمــوزان بپردازند ،این پژوهش در نظر
دارد نقش راهبردهــای پردازش اطالعات (پردازش عمیق
و ســطحی) را در حافظه کاذب دانشآموزان پایه هشتم و
نهم شهر اصفهان بررسی کند.
همچنین بــا اینکه در پژوهشهای مختلــف ،نقش عوامل
فراشناختی متعددی در رابطه با حافظه کاذب مورد بررسی
قرار گرفته اســت ،اما نقــش مهارتهای فراشــناختی در
حافظــه کاذب دانشآموزان مورد بررســی قــرار نگرفته
اســت .تحقیقات صورت گرفته در رابطه با حافظه کاذب
در ایران نیز بســیار اندک بوده و بخصوص هیچ پژوهشی
در ایران نقش فراشــناخت و عوامل مختلــف آن از جمله
مهارتهای فراشناختی در حافظه کاذب را بررسی نکرده
اســت .از اینرو ،این پژوهش همچنیــن در نظر دارد نقش
مهارتهای فراشــناختی را در حافظه کاذب دانشآموزان
دختر پایه هشتم و نهم شــهر اصفهان بررسی کند .با توجه
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به آنچه بیان شد ،این فرضیه مطرح میشود که راهبردهای
پردازش اطالعات و مهارتهای فراشناختی حافظه کاذب
دانشآموزان را پیشبینی میکند.

روش

طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبســتگی میباشد.
برای تحلیل آماری دادهها از روش رگرســیون چند متغیره
گام به گام و رگرســیون انحنایی استفاده شده است .حجم
جامعه این پژوهــش عبارت بــود از  25465نفر از دانش
آموزان دختر پایه هشــتم و نهم مدارس عادی دولتی شهر
اصفهان در سال تحصیلی  96-95که به روش نمونهگیری
خوشهای تصادفی و با استفاده از جدول مورگان 378 ،نفر
به عنوان نمونه انتخاب شــدند .به این صــورت که از بین
نواحی ششگانه آموزش و پرورش شهر اصفهان ،به طور
تصادفی ناحیه  2انتخاب شــد و از بین مدارس این ناحیه،
4مدرسه به طور تصادفی انتخاب شد .سپس از هر مدرسه
کالسهای پایه هشتم و نهم به طور تصادفی انتخاب شدند.
سرانجام تمام دانشآموزان هر یک از کالسهای انتخاب
شده ،مورد مشــاهده و بررسی قرار گرفتند .آزمون حافظه
کاذب به صورت گروهی انجام شــد .همچنین فهرســت
 DRMبــه صورت دیــداری ارائه میشــد .کلیه کلمات
هر فهرســت به جز کلمات کلیدی در نرمافزار پاورپونیت
میکروســافت  2010نگارش گردید و زمان ارائه برای هر
کلمه  1/5ثانیه در نظر گرفته شد .این فهرستها به کمک
لپ تاپ و با اســتفاده از دســتگاه ویدیو پروژکتور بر روی
پرده برای کل دانشآموزان هر کالس نمایش داده میشد.
روش اجرای آزمون به این صورت بود که هر فهرست تنها
یک بار به دانشآموزان نشان داده میشد .بعد از نمایش هر
فهرست ،دانشآموزان  2/5دقیقه فرصت داشتند تا هر چه
را به یاد میآورند ،روی برگهای که به آنها داده شــده بود
یادداشــت نمایند .به دانشآموزان گفته میشد« :هر تعداد
از کلمــات را به هر ترتیب که به یاد میآورید بنویســید».
این کار ،یعنی نمایش فهرســت و یــادآوری کلمات برای
هر فهرســت ،تا آخریــت فهرســت ادامه مییافــت .بعد
از یــادآوری آخرین فهرســت ،آزمون بازشناســی انجام
میگرفت .به این صورت که برگه بازشناســی به آنها داده
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میشــد و به آنها گفته میشــد« :کلماتی که در این برگه
نوشــته شــده اســت را به دقت بخوانید و دور کلماتی که
دیدهاید خط بکشید» .بعد از اجرای آزمون  DRMنوبت
به پرسشــنامه یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت
و پرسشنامه حالت فراشناختی اونیل و عابدی میرسید .از
دانشآموزان خواسته میشد که همه عبارات پرسشنامهها
را بــه دقت بخوانند و ببینند کدام یک از پاســخها در مورد
آنها صحیحتر است و در مقابل پاسخی که انتخاب کردند
عالمت بگذارند.
در نهایــت میزان یــادآوری و بازشناســی صحیح ،کاذب
و خطاها ارزیابی و نمرهگذاری شــد و همــراه با دادههای
پرسشنامهها وارد برنامه  Spss23گردید.
ابزار پژوهش
 .1برنامه دیس ـ رودیگر ـ مک درمت ( :)DRMاین
ابزار که برای ســنجش حافظه کاذب و بر اســاس پارادایم
 DRMســاخته شده اســت ،نخســتین بار در سال 1959
توســط دیس به کار برده شــد و رودیگر و مک درمت بار
دیگــر آن را رواج دادند( .)17در این پارادایم  28لیســت
کلمــه وجود دارد که هر لیســت دارای یک کلمه کلیدی
است که در لیست ارائه نمیشود اما آزمودنی ممکن است
آن را پــردازش کنــد(( .)7در این پژوهش از  6فهرســت
استفاده شده است).
در ایــن آزمون یعنــی پارادایــم  DRMبــه آزمودنیها
فهرســتهایی حــاوی کلماتی ارائه میشــود که هر یک
از آنهــا به طــور معنایی به یــک کلمه ارایه نشــده ،یعنی
کلمه کلیدی ارتباط دارند .به طور مثال شــرکتکنندگان
کلماتی را مثل رختخواب ،استراحت ،بیدار ،خسته و رؤیا
و  ...میشــنوند .این کلمات بــه کلمهی کلیدی "خواب"
که ارائه نمیشــود ارتبــاط معنایی دارند پــس از ارائه هر
فهرســت آزمون یــادآوری آزاد انجام میگیرد و ســپس
فهرست بعدی ارائه میشــود و آزمون یادآوری مربوط به
آن لیست و به همین نحو تا کلیه فهرست ها ارائه میشود.
پس از ارائه همه فهرســتها ،آزمون بازشناســی که شامل
کلمات ارائه شــده ،کلمات کلیدی ارائه نشــده و کلمات
اضافه انجام میگیرد .نتایج نشــان میدهــد که در مرحله
آزمون یعنی یــادآوری آزاد و بازشناســی ،کلمه کلیدی

بــه یاد آورده و به عنوان کلمه قب ً
ال ارائه شــده بازشناســی
میشــود .در این برنامه عالوه بر حافظهی کاذب مربوط به
کلمات کلیدی ارائه نشــده ،حافظه صحیح یعنی یادآوری
و بازشناســی کلمــات ارائــه شــده و خطاهــای دیگر نیز
مــورد توجه قرار میگیرد .حافظــه کاذب با ارزیابی تعداد
پاسخهای یادآوری و بازشناسی شده کلمات کلیدی ارائه
نشده در این آزمون مشخص میشود.
فهرســت کلمات متداعی ،آزمون بســیار معتبری در زمینه
سنجش حافظه کاذب به شمار میرود که بر اساس گزارش
وید و همکاران حدود  40درصد از کل پژوهشهای انجام
شده در زمینه حافظه کاذب تا سال  2006با استفاده از روش
 DRMانجام شده است( .)2این موضوع خود مؤید پایایی
ایــن ابزار بــوده و آن را به عنوان ابــزاری قدرتمند معرفی
نموده است .عالوه بر این استدلر ،رودیگر و مک درموت
با اســتفاده از روش دو نیمه کردن ،اعتبار آزمون یادآوری
و بازشناســی را محاســبه نمودند :برای آزمــون یادآوری
ضریب همبستگی دو نیمه کردن برابر با  0/8و برای آزمون
بازشناسی  0/85را گزارش کردند( .)4در پژوهش کمری
و همکاران ضریب پایایی این ابزار از طریق محاسبه آلفای
کرونباخ  0/96بدست آمده است( .)4در پژوهش صالحی
و همــکاران آلفای کرونباخ بــرای آزمون یادآوری 0/83
و برای آزمون بازشناســی  0/75به دست آمد( .)2آزمون
 DRMبه فرهنگ خاصی بستگی ندارد و به دلیل ساختار
معنایی آن در همه مناطق و فرهنگ ها قابل اجراســت و به
خوبی میتواند حافظــه کاذب را ارزیابی کند.این آزمون
توســط نجاتی و همکاران بر اســاس پارادیم  ،DRMدر
جامعه ایرانی هنجار شــده است( .)16از آنجا که DRM
یــک روش ارزیابی حافظه کاذب اســت ،پژوهشــگران
به فراخور نیازهای پژوهشــی خود ،نســخههای متفاوتی
از آن را تهیــه کردهاند .در پژوهــش کمری و همکاران از
 24لیســت از  28لیست  DRMاستفاده شــده است(. )4
در پژوهش احمــدی و همکاران  6فهرســت از مجموعه
فهرســتهای اصلی مورد اســتفاده قرار گرفت .آنها برای
آمادهســازی فهرســتهای اصلی 6 ،فهرست کلمه همراه
بــا کلمه کلیــدی مربوطه را به فارســی ترجمــه کردند و
کلمات ناهمخوان با ادبیات فارسی را حذف کردند .نهایتاً
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 6فهرســت که هر کدام حاوی کلماتی بود که با یکدیگر
ارتباط معنایی داشتند ،آماده شد(.)18
فهرســتهای پارادایم  DRMرا میتــوان هم به صورت
دیداری و هم به صورت شــنیداری ارائــه داد .در پژوهش
صالحی و همکاران در شــرایط ارائه شــفاهی ،فهرستها
با ســرعت یک کلمه در هر  1/5ثانیــه و با یک ثانیه مکث
بین کلمات خوانده میشــد .در شــرایط ارائه کتبی ،برای
هر کدام از فهرســتها برگهای حــاوی کلمات در اختیار
شــرکتکنندگان قرار میگرفت و  35ثانیه فرصت برای
مطالعه و به خاطرسپاری به آنها داده میشد(.)2
در پژوهــش اســمیت و انجل ارائه دیداری فهرســتها به
ایــن صورت بود که هر کلمه با ســرعت  1/5ثانیه بر روی
پرده نمایشگر نشــان داده میشــد .به دنبال ارائه لیستها
از شــرکتکنندگان خواســته میشــد که هر تعداد کلمه
کــه میتوانند را بــه یاد بیاورنــد( .)19در پژوهش رومر و
همــکاران ارائه دیداری و شــنیداری کلمات هر دو به این
صورت بود که هر کلمه با ســرعت  500میلــی ثانیه ارائه
میشد و بین هر کلمه  1ثانیه فاصله وجود داشت .سپس به
شرکتکنندگان  150ثانیه فرصت داده میشد تا هر تعداد
کلمه را که میتواننــد یادآوری کننــد( .)20در پژوهش
احمــدی و همکاران کلمــات به صورت شــنیداری ارائه
میشد که بین هر کلمه با کلمه بعدی  2ثانیه قرار داده شده
بود و دانشآموزان بعد از شــنیدن هر فهرست حدود یک
دقیقه و نیم فرصت داشتند تا کلماتی را که به یاد می آورند
را بیان کنند یا یادداشت نمایند(.)18
 .2پرسشنامه حالت فراشناختی هارلولد اونیل و جمال
عابدی :در این پژوهــش برای اندازهگیــری مهارتهای
فراشناختی دانشآموزان از پرسشــنامه حالت فراشناختی
اونیل و عابدی اســتفاده شده اســت .این پرسشنامه توسط
هارلولد اونیل و جمال عابدی در سال  1996ساخته و برای
تدوین آن سه اصل (اختصار ،اعتبار و توانایی) مورد توجه
بوده اســت .هدف پرسشــنامه حالت فراشــناختی اونیل و
عابدی ،ارزیابی حاالت فراشــناختی افراد میباشد و دارای
چهار خرده مقیاس آگاهی فراشــناختی ،راهبرد شناختی،
برنامهریزی و خودبازبینی میباشد( .)19و دارای  20سوال
میباشد .هر سوال بر اساس مقیاس چهار درجهای لیکرت
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( 1تا  )4نمره گذاری میشــود .طبــق گفته اونیل و عابدی
به نقل از ســاالری فر و پاکدامن براي تعيين اعتبار ،مطالعه
همســاني دروني و اســتفاده از شــاخص آلفــاي كرونباخ
مناســب اســت .چون حالت فراشــناختي در طول زمان و
در موقعيتهــاي مختلــف متغير اســت و اســتفاده از روش
بازآزمايي مناسب نخواهد بود .براي تعيين مؤلفههاي حالت
فراشناختی ،روش تحليل عاملي مورد استفاده قرارگرفته و
نمونه آماري ،از دانشجويان دوره كارداني و دانشآموزان
پايه هشتم تا دوازدهم تشكيل شــده و ضرايب اعتبار % 70
تا  % 83گزارش شــده است( .)22در پژوهش ساالري فر و
پاكدامن نيز اعتبار به روش آلفاي كرونباخ محاســبه شد كه
ضرايب به دست آمده براي مؤلفههاي آگاهي فراشناختي
 %79راهبرد شناختي  ،%83برنامهريزي ،%81خودبازبيني 82
 %و مقياس كل  % 94بود( .)22مجموعه شــواهد ارائه شده
درباره اعتبار و روايي ســازه و مالحظات نظري و عملي در
تدوين پرسشــنامه ،حاكي از اين اســت كه اين پرسشنامه
ابزاري مفيد براي ارزيابي حالت فراشناختي است(.)22
 .3پرسشــنامه راهبردهــای یادگیــری خودتنظیمی
( :)MSLQپرسشنامه راهبردهای یادگيری خودتنظيمی
 MSLQتوســط پينتریچ و دی گروت ساخته شده است.
این پرسشنامه با  47عبارت در دو بخش باورهای انگيزشی
و راهبردهای یادگيری خودتنظيمی (راهبردهای شناختی
و فراشــناختی) تنظيم شده است .خرده مقياس راهبردهای
یادگيــری خودتنظيمی شــامل ســه وجــه از خودتنظيمی
تحصيلــی یعنــی راهبردهــای شــناختی ،راهبردهــای
فراشــناختی و مدیریت منابــع را میســنجد .راهبردهای
شــناختی  13عبــارت مقيــاس را به خود اختصــاص داده
اســت که عبارتند از :تکرار و مرور ،بسط شامل یادداشت،
خالصه نویسی و درک مطلب .
راهبردهای فراشــناختی و مدیریت منابع  9عبارت مقياس
را به خود اختصاص میدهد کــه عبارتند از :برنامهریزی،
نظــارت و کنتــرل ،نظمدهــی ،فعاليت نظمدهــی .بخش
باورهای انگيزشــی  25عبــارت مقيــاس را دربرگرفته و
شــامل چهــار جــزء خودکارآمدی،جهتگيــری هدف،
ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان میباشد
هر ســوال بــر روی طیف پنــج درجهای لیکــرت ( 1تا)5
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ا مخالفــم= 1تــا کام ً
نمرهگــذاری میشــود (از کامــ ً
ال
موافقم=.)5
در ایــن پژوهــش بــرای ســنجش راهبردهای پــردازش
اطالعات ،تنها عبــارات مربوط به مؤلفههــای راهبردهای
شــناختی (تکرار و مرور ،بسط شــامل یادداشت برداری،
خالصه نویســی ،ســازماندهی ،درک مطلب) که شــامل
 13عبــارت بوده ،مورد اســتفاده قرار گرفتــه و در تحلیل
آماری وارد شــده اســت .که به دو صــورت راهبردهای
شناختی سطحی و راهبردهای شناختی عمیق تقسیم بندی
میشوند .راهبردهای شناختی ســطحی شامل راهبردهای
تکرار و مرور میباشــد .راهبردهای شناختی عمیق شامل
بسط یادداشــت برداری ،خالصه نویســی ،سازماندهی ،و
درک مطلب میباشــد .پينتریچ و دی گروت در بررســی
روایی آن با اســتفاده از روش تحليل برای مقياس باورهای
انگيزشــی ســه عامل خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی
و اضطراب امتحــان و برای مقيــاس راهبردهای یادگيری
خودتنظيمی دو عامل اســتفاده از راهبردهای شــناختی و
اســتفاده از راهبردهای فراشــناختی و مدیریت منابع را به
دســت آوردند( )23و ضرایــب پایایی خرده مقياســهای
خودکارآمدی ،ارزشــگذاری درونی و اضطراب امتحان،
اســتفاده از راهبردهای شناختی و فراشــناختی را با روش
آلفای کرونبــاخ بــه ترتيــب ،0/83 ،0/75 ،0/87 ،0/89
 0/74تعيين کردند .موســوی نژاد نيز برای بررسی روایی
این پرسشــنامه از روش روایی محتوایــی و تحليل عاملی
استفاده کرده و سه عامل راهبردهای شناختی سطح پایين،
راهبردهای شناختی سطح باال و خودنظم دهی فراشناختی
را اســتخراج کرد( .)24او برای تعييــن پایایی عوامل فوق
به ترتيب ضرایب آلفــای  0/79 ،0/98و  0/84را گزارش
نمود .در این پژوهش جهت بررسی پایایی از روش آماری
آلفــای کرونباخ بر روی دادههای بدســت آمده در مرحله
پيــش آزمون( 36نفر) اســتفاده شــد که بــه ترتيب برای
خرده مقياسهــای خودکارآمدی ،ارزشــگذاری درونی
و اضطــراب امتحــان ،اســتفاده از راهبردهای شــناختی و
فراشناختی  0/78 ،0/84 ،0/77 ،0/86 ،0/85بدست آمد.

یافتهها

دادههاي پژوهش با اســتفاده از آزمون هــای آماری و به
کمک نرم افزار  23 SPSSدر سطح توصيفي و استنباطي
تحليل شد .فرضیه پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون
بــا روش گام به گام و رگرســیون انحنایی مورد بررســي
قرار گرفته اســت .براســاس نتایج به دست آمده در سطح
توصیفی ،میانگیــن یادآوری صحیح ،یــادآوری کاذب،
یادآوری کاذب نســبی ،خطاهای یادآوری ،بازشناســی
صحیح ،بازشناســی کاذب ،خطاهای بازشناسی به ترتیب
برابر با ،0/46 ،0/92 ،0/006 ،0/017 ،0/135 ،106/67
 0/017اســت .میانگین راهبردهای پــردازش اطالعات،
راهبردهای ســطحی و عمیقی ،به ترتیــب برابر با ،51/11
 11/23و  39/88اســت .میانگیــن انــواع راهبردهــای
پردازش عمیق یعنی بســط ،خالصهنویسی ،سازماندهی،
درک مطلــب به ترتیــب برابــر بــا ،19/05 ،8/3 ،3/75
 8/78را در این پژوهش نشــان دادهاند .میانگین مهارتهای
فراشناختی و ابعاد آن شــامل آگاهی فراشناختی ،راهبرد
شــناختی ،برنامهریــزی و خودبازبینــی به ترتیــب برابر با
 15/47 ،14/89 ،14/68 ،60/39و  15/34اســت .نتایج
کجی و کشــیدگی نیز در بیشــتر متغیرها بیــن  +1/96تا
 -1/96میباشد که نشــان از نرمال بودن دادهها میباشد.
نتایج تحلیل رگرســیون به روش گام به گام در جداول 1
و  2ارائه شده است.
همانگونه که مشاهده میشود میزان VIFدر این تحلیل
رگرسیون از  2/5کمتر میباشــد .میزان  teloranceنیز
از  0/4بیشتر به دست آمده است .لذا پیش فرضهای الزم
در این رگرسیون تأیید شده است.
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان میدهد
خالصهنویســی ،یادآوری صحیــح را پیشبینی میکنند.
یافتههــای جــدول  1حاکی از آن اســت که ایــن راهبرد
پردازش عمیق بیشــترین قدرت پیشبینــی را دارد .نتایج
تحلیل رگرســیون در جدول  1نشان میدهد ،راهبردهای
خالصهنویســی و درک مطلــب ،یــادآوری کاذب
دانشآمــوزان را پیشبینــی میکنند .همچنیــن یافتههای
جدول  1حاکی از آن اســت که راهبرد خالصهنویســی
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ينيدباع نيمساي و همکاران
جدول1ـ ضریب همبستگی چندگانه و تحلیل واریانس برای پیشبینی حافظه کاذب از طریق راهبردهای پردازش سطحی و
عمیق و مهارتهای فراشناختی
متغیرهای
مالک

شاخص

متغیرها

F

معنیداری

VIF

Telorance

یادآوری
صحیح

1

خالصهنویسی 0/014 0/118

5/312

0/022

5/312

0/022

1/000

1/000

یادآوری
کاذب

1

خالصهنویسی 0/018 0/132

6/661

0/01

6/661

0/01

2

0/031 0/175

5/085

0/025

5/91

0/003

1/138

0/879

جلسات

1

0/02

7/602

0/006

7/602

0/006

1/000

1/000

R

درکمطلب

R2

خالصهنویسی 0/141

Fتغییر معنیداری

بیشــترین قــدرت پیشبینــی را دارد .این بعــد  0/018یا
نزدیــک به  1/8درصــد از یــادآوری کاذب را پیشبینی
مینمایــد .در مرحلــه دوم بــا اضافه شــدن راهبرد درک
مطلب ،قدرت پیشبینی به 3/1درصد میرســد .یعنی دو
عامــل با هم  3/1درصــد از یــادآوری کاذب را پیشبینی
میکنند .نتایج تحلیل رگرســیون در جدول باال همچنین
نشــان میدهــد ،خالصهنویســی ،بازشناســی صحیح را
پیشبینی میکنند .یافتههای جدول  1حاکی از آن اســت
که این راهبرد بیشــترین قــدرت پیشبینــی را دارد .این

بعد  0/02یــا نزدیک به  2درصد از بازشناســی صحیح را
پیشبینی مینماید.
در متغیرهــای یــادآوری کاذب ،خطاهــای یــادآوری،
بازشناســی کاذب و خطاهای بازشناسی از آن جا که هیچ
یک از متغیرهای پیشبین توانایــی پیشبینی این متغیرها
را نداشــتهاند و از معادله رگرسیونی حذف شدهاند ،نتایج
تحلیل رگرســیون خطی چند متغیــره به روش گام به گام
برای آنها ارائه نشده است.

جدول2ـ ضریب رگرسیون چندگانه گام به گام برای پیشبینی حافظه کاذب از طریق راهبردهای پردازش سطحی و عمیق و
مهارتهای فراشناختی
متغیر

یادآوری صحیح

β

T

معنیداری

شاخصها

97/125

4/214

-

23/046

0/001

1/152

0/5

0/118

2/305

0/022

0/121

0/061

-

1/988

0/48

1

خالصهنویسی

0/018

0/006

0/175

3/213

0/001

2

درکمطلب

-0/015

-2/522 -0/123 0/007

0/025

0/833

0/029

-

28/617

0/001

0/01

0/003

0/141

2/757

0/006

عدد ثابت
1

خالصهنویسی

عدد ثابت
یادآوری کاذب

بازشناسی صحیح

عدد ثابت
1

خالصهنویسی

براســاس نتایج به دســت آمــده در جــدول  ،2رابطه بین
خالصهنویسی با یادآوری صحیح مثبت و معنیدار است.
به عبارت دیگر با اضافه شدن یک واحد به خالصهنویسی
به ترتیب بــه میزان  0/118بــه یادآوری صحیــح افزوده
میشــود .نتایج دیگر نشــان میدهد ،رابطــه بعد خالصه
نویســی با یادآوری کاذب مثبــت و رابطه درک مطلب با
آن منفی اســت .به عبارت دیگر با افزوده شدن یک واحد
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B

SEb

به خالصهنویســی به میــزان  0/175به یــادآوری کاذب
افزوده میشــود در حالی که با افزوده شدن یک واحد به
درک مطلــب به میزان  0/123از یادآوری کاذب کاســته
میشــود .نتایج در جدول  2همچنین بیانگر آن اســت که
رابطــه خالصهنویســی از راهبرد های پــردازش عمیق با
بازشناســی صحیح مثبت و معنی دار است .به این ترتیب با
اضافه شــده یک واحد به خالصهنویسی به میزان 0/141
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جدول3ـ نتایج تحلیل رگرسیون خطی و انحنایی جهت پیشبین ابعاد یادآوری کاذب ،خطاهای یادآوری ،بازشناسی کاذب و
خطاهای بازشناسی از حافطه کاذب از طریق راهبردهای پردازش سطحی و عمیق اطالعات
متغیر مستقل

متغیر وابسته
یادآوری کاذب
نسبی

پردازش اطالعات
سطحی

خطاهای
یادآوری
بازشناسی
کاذب
خطاهای
بازشناسی
یادآوری کاذب
نسبی

بسط و یادداشت
برداری

خطاهای
یادآوری
بازشناسی
کاذب
خطاهای
بازشناسی
یادآوری کاذب
نسبی

خالصه نویسی

خطاهای
یادآوری
بازشناسی
کاذب
خطاهای
بازشناسی
یادآوری کاذب
نسبی

سازماندهی

خطاهای
یادآوری
بازشناسی
کاذب
خطاهای
بازشناسی

نوع
رگرسیون

R

R2

F

معنی
داری

B

T

معنی
داری

خطی

0/038

0/001

0/537

0/464

0/001

0/733

0/464

غیرخطی

0/05

0/002

0/458

0/633

0/001

0/616

0/538

خطی

0/044

0/002

0/722

0/396

-0/001

-0/85

0/396

غیرخطی

0/05

0/002

0/46

0/631

0/001

-0/447

0/655

خطی

0/023

0/001

0/198

0/656

0/003

0/455

0/656

غیرخطی

0/065

0/004

0/797

0/452

0/003

0/442

0/238

خطی

0/004

0/001

0/005

0/945

0/004

0/068

0/945

غیرخطی

0/105

0/011

2/057

0/129

0/001

2/027

0/043

خطی

0/05

0/003

0/941

0/333

0/001

0/97

0/333

غیرخطی

0/05

0/003

0/469

0/626

0/001

-0/01

0/991

خطی

0/047

0/002

0/842

0/359

0/001

0/918

0/359

غیرخطی

0/065

0/004

0/786

0/456

0/001

0/855

0/393

خطی

0/022

0/001

0/188

0/664

-0/005

-0/434

0/664

غیرخطی

0/092

0/008

1/583

0/207

0/015

1/725

0/085

خطی

0/037

0/001

0/522

0/47

-0/011

-0/722

0/47

غیرخطی

0/06

0/004

0/675

0/51

0/001

-0/91

0/363

خطی

0/093

0/009

3/236

0/073

0/002

1/799

0/073

غیرخطی

0/097

0/009

1/753

0/175

0/001

-0/525

0/6

خطی

0/059

0/004

1/318

0/252

0/001

1/141

0/252

غیرخطی

0/069

0/005

0/882

0/415

0/001

0/669

0/504

خطی

0/011

0/001

0/04

0/834

-0/002

-0/209

0/834

غیرخطی

0/029

0/001

0/151

0/86

-0/002

-0/509

0/611

خطی

0/053

0/003

1/063

0/303

-0/001

-1/031

0/303

غیرخطی

0/055

0/003

0/565

0/569

0/001

-0/266

0/79

خطی

0/075

0/006

2/095

0/149

0/001

1/447

0/149

غیرخطی

0/098

0/01

1/807

0/166

0/001

-1/231

0/219

خطی

0/018

0/001

0/115

0/734

0/001

0/34

0/734

غیرخطی

0/031

0/001

0/181

0/834

0/004

-0/497

0/619

خطی

0/027

0/001

0/268

0/605

0/002

0/518

0/605

غیرخطی

0/031

0/001

0/175

0/84

0/001

0/278

0/775

خطی

0/02

0/001

0/155

0/694

0/001

-0/394

0/694

غیرخطی

0/06

0/004

0/681

0/507

0/001

1/098

0/273
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یادآوری کاذب
نسبی

درک

خطاهای
یادآوری
بازشناسی
کاذب
خطاهای
بازشناسی

خطی

0/013

0/001

0/067

0/795

0/001

-0/26

0/795

غیرخطی

0/019

0/001

0/07

0/932

0/01

-0/27

0/788

خطی

0/068

0/005

1/724

0/19

-0/001

-1/313

0/19

غیرخطی

0/069

0/005

0/88

0/416

0/001

-0/201

0/841

خطی

0/044

0/002

0/722

0/396

-0/009

0/85

0/396

غیرخطی

0/048

0/002

0/428

0/652

0/002

0/368

0/713

خطی

0/025

0/001

0/226

0/635

0/001

0/475

0/635

غیرخطی

0/038

0/001

0/276

0/759

-0/001

-0/571

0/568

و خطاهای بازشناســی غیر معنیدار است ( .)p<0/05اما
تنها رابطه انحنایی پردازش ســطحی با خطای بازشناســی
معنیدار شــده است .این نتایج نشان میدهد که با افزایش
سطح پردازشهای ســطحی خطاهای بازشناسی ابتدا زیاد
میشود اما پس از ادامه یافتن این راهبرد از میزان خطاهای
بازشناسی کم میشود.
از آنجــا که تنهــا رابطه انحنایــی آگاهی فراشــناختی و
خودبازبینی با بازشناســی کاذب معنادار شــده است ،فقط
نتایج مربوط به این متغیرها در جدول  4آمده است.

به بازناشی صحیح افزوده میشود.
در مورد متغیرهای یــادآوری کاذب ،خطاهای یادآوری،
بازشناســی کاذب و خطاهای بازشناســی که رگرســیون
خطی معنیدار نشــده است ،نتایج رگرســیون انحنایی در
متغیرهای پیشبین پردازش عمیق و ســطحی در جدول 3
و مهارتهای فراشناختی در جدول 4ارائه شده است.
نتایج درجدول  3نشان میدهد ،در رابطه متغیرهای مستقل
بســط و یادداشــتبرداری ،خالصهنویسی ،ســازماندهی
و درک رابطــه انحنایی آنها با متغیرهای وابســته شــامل
یــادآوری کاذب ،خطاهای یادآوری ،بازشناســی کاذب

جدول -4نتایج تحلیل رگرسیون خطی و انحنایی جهت پیشبینی بازشناسی کاذب از طریق مهارتهای فراشناختی
متغیر
مستقل

متغیر وابسته

آگاهی
فراشناختی

بازشناسی کاذب

خود بازبینی

بازشناسی کاذب

نوع
رگرسیون

R

R2

F

معنی
داری

B

T

معنی
داری

خطی

0/002

0/001

0/002

0/966

0/001

-0/043

0/966

غیرخطی

0/104

0/011

3/037

0/023

0/003

2/018

0/044

خطی

0/07

0/005

1/832

0/178

-0/007

-1/35

0/178

غیرخطی

0/124

0/015

3/923

0/023

0/003

2/002

0/046

نتایج درجدول  4نشان میدهد ،رابطه آگاهی فراشناختی
با بازشناســی کاذب و خود بازبینی با بازشناسی کاذب به
شکل انحنایی معنیدار شده است .این نتایج نشان میدهد
که با افزایش آگاهی فراشــناختی و همچنین خودبازبینی،
بازشناسی کاذب ابتدا زیاد میشود اما با پس از ادامه یافتن
این راهبرد از میزان بازشناســی کاذب کم میشود (0/05
.)<P
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بر اســاس هدف پژوهــش حاضر ،این فرضیــه مطرح می
شــود که حافظــه کاذب دانش آموزان دختر پایه هشــتم
و نهم بر اســاس راهبردهــای پردازش ســطحی و عمیق
اطالعات و مهارتهای فراشــناختی قابل پیشبینی است.
نتایج تحلیل رگرســیون نشــان میدهد از بین راهبردهای
پــردازش عمیق اطالعــات ،راهبردهای خالصهنویســی
و درک مطلــب ،یــادآوری کاذب دانشآمــوزان را
پیشبینــی میکنند .یافتهها حاکی از آن اســت که راهبرد

..وتاعالطا شزادرپ یاهدربهار ساسا رب رتخد نازومآشناد بذاک هظفاح ینیبشیپ

خالصهنویســی بیشــترین قدرت پیشبینی را دارد .رابطه
بعــد خالصهنویســی با یــادآوری کاذب مثبــت و رابطه
درک مطلــب با آن منفی اســت .نتایج حاصــل از تحلیل
رگرســیون انحنایی نشــان میدهــد تنها رابطــه انحنایی
پردازش ســطحی با خطای بازشناسی معنیدار شده است.
نتایــج حاصل از تحلیل رگرســیون گام به گام نشــان داد
خالصهنویســی ،یــادآوری صحیح و بازشناســی صحیح
را نیــز پیشبینی میکنند .براســاس نتایج به دســت آمده
رابطه بین خالصهنویســی با یادآوری صحیح و بازشناسی
صحیح مثبت و معنیدار اســت .این نتایج با نتایج پژوهش
کمــری و همــکاران( )4و هانت ،اســمیت و دانلپ()10
از این جهت که نشــان میدهد مداخلــه در روش مطالعه
و جهتگیری تکلیــف اثر متفاوتی بر یــادآوری صحیح
و کاذب دارد همســو میباشــد .اما با پژوهش رید)25(،
و تاســینگ و گرین )26(،ناهمســو میباشــد .این یافته
از نظریه «تداعی ـ فعالســازی »1پشــتیبانی میکند .طبق
نظریه تداعی ـ فعالســازی حافظه کاذب و صحیح هر دو
محصول فرایندهای تداعی کننده و فعالسازی هستند .بر
این اساس ،روابط تداعی کننده بین مواد فهرست و کلمه
کلیــدی نقش مهمی در خطای حافظــه کاذب دارد(.)27
این نظریه از مدلهای پراکنده فعال ســازی گرفته شــده
است که نشــان می دهند پردازش یک کلمه ،گره متناظر
یا به عبارتی مفهوم متناظــر را در واژگان ذهنی (یا به طور
کلی پایــگاه دانش) فعــال میکند و این فعالســازی در
طول ارائه کلمات فهرســت ادامه مییابــد .بعضی از این
مفاهیم فعال شــده موادی هســتند که ارائه نشدهاند ،اما به
خاطر اتصالشــان با مواد ارائه شــده در پایگاه دانش فعال
شــدهاند و این فعالســازی به طور خودکار و ناخودآگاه
اتفاق میافتد .بعدا ً این مفاهیم ارائه نشــده اما فعال شــده،
بــه این دلیل که افــراد نمیتوانند آنهــا را از اجزای دیگر
فهرست اصلی تشخیص دهند اشــتباهاً در طول یادآوری
یا بازشناسی تولید میشــوند( .)28میتوان گفت کسانی
که از راهبرد خالصهنویســی اســتفاده میکننــد گنجینه
لغات بیشتری در حافظه خود دارند که طبق نظریه تداعی
ـ فعالســازی هر چه کلمــات بیشــتری در حافظه وجود
داشته باشــد تداعیهای بیشتری ایجاد میشود و در نتیجه

کلمات کلیدی و همچنین کلمات صحیح بیشتری تداعی
و فعال میشوند که نتیجه آن افزایش در یادآوری کاذب
و صحیح است.
رابطه منفی و معنادار درک مطلب با حافظه کاذب از نظریه
«چارچوب پایش منبع( 2نظارت منبع)» حمایت میکند .با
اســتفاده از نظریه چارچوب پایش منبــع میتوان گفت از
آنجا که یکی از عوامل پایش منبع ،کیفیت حافظه اســت
و هر چه کیفیت حافظه بهتر باشــد پایــش منبع بهتر عمل
میکند و مانــع از ایجاد حافظــه کاذب میگردد ،موقعی
که افــراد از راهبرد درک مطلب که یکــی از راهبردهای
پردازش عمیق است و باعث بهبود کیفیت حافظه میشود
اســتفاده میکنند ،توانایی پایش منبع آنها بهتر میشــود و
حافظه کاذب کاهش مییابد.
همچنین نتایج تحلیل رگرســیون نشــان میدهــد از بین
ابعاد مهارتهای فراشــناختی ،رابطه آگاهی فراشــناختی
بــا بازشناســی کاذب و خودبازبینی با بازشناســی کاذب
به شــکل انحنایی معنیدار شــده اســت .این نتایج نشان
میدهد که بــا افزایش آگاهــی فراشــناختی و هم چنین
خودبازبینــی ،بازشناســی کاذب ابتــدا زیاد میشــود اما
پــس از ادامه یافتن این راهبرد از میزان بازشناســی کاذب
کم میشــود .ایــن نتایج بــا نتایج پژوهشهــای پژوهش
پــزدک و همکاران( ،)13هاج و پزدک ،)13(،شــرمن و
اسکوبوریا( ،)15موریتز و وودوارد( )14همسو میباشد.
نتایج حاصل از همه این پژوهشها حاکی از آن است که
کاهش آگاهی فراشــناختی منجر به تحریف حافظه و در
نتیجه ایجاد حافظه کاذب میگردد.
همچنین این نتایج با نتایج پژوهشهای کاستلی و قتی()11
مک دونــو و همــکاران( )12رودیگر و همــکاران()13
و واتســون و همکاران( )13همســو میباشــد .نتایج این
پژوهشها نشــان میدهند نقص در نظارت منبع 3میتواند
منجر به ایجاد حافظه کاذب شود.
میتوان گفت با توجه به اینکه تکوین فراحافظه در حدود
 12ســالگی رخ میدهد( )5و تواناییهای فراشــناختی به
1- Associative-activation theory
2- Source monitoring framework
3- Source monitoring
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نمونه و محدودیت زمانی و مشــکالت ســاختاری که در
آموزش و پــرورش و مدارس وجود دارد (عدم همکاری
 این پژوهش به صورت گروهی انجام،)الزم با پژوهشگر
 بنابراین پیشــنهاد میشــود در پژوهشهای بعدی.گرفت
،از روش آزمایشــی استفاده شــود و با حجم کمتر نمونه
.آزمون به صورت تک نفره اجرا شود

96/12/8 : ; پذیرش مقاله96/3/17 :دریافت مقاله

تجربــه افراد بســتگی دارد و دانش فراشــناختی نیز مانند
 احتماالً به صــورت آرام و تدریجی و،دیگــر یادگیریها
از طریق ســالها تجربه در حیطه انواع گوناگون اقدامات
) بنابر این الزم است در این دانشآموزان5(بدست میآید
میزانی از رشــد فراشــناخت وجود داشته باشــد تا مانع از
.شکلگیری حافظه کاذب شود
نتایج نیز نشــان میدهد که میزان خاصــی از مهارتهای
فراشناختی از جمله آگاهی فراشناختی و خودبازبینی باید
.وجود داشته باشد تا مانع از ایجاد حافظه کاذب گردد
محدودیتها
 به صورت تکDRM بهتر اســت آزمون حافظه کاذب
 اما در این پژوهش با توجه به حجم باالی.نفره انجام شــود
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