
Quarterly Journal of 

Child Mental Health     

1 

 

     Vol. 7, No. 3, Fall 2020 

108 

Research Paper 

The Effect of the Cognitive-Emotional-Social Working Memory Training Package 

 on the Improvement of Metacognition and Emotional Creativity in Students 
 

Mozhgan Hassani1, Mohammadali Nadi*2, Iilnaz Sajjadian3 

1. Ph.D. Student of Educational Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran 

2. Associate Professor, Department of Educational Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran 

3. Assistant Professor, Department of Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran 

 

 

 

 

 

 

A R T I C L E I N F O 
 

A B S T R A C T 

Keywords: 

Cognitive-emotional -

social working memory 

training package, 

metacognition, 

emotional creativity, 

students  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Received: 29 Aug 2018 

Accepted: 30 May 2019 

Available: 7 Dec 2020 

 Background and Purpose: Considering the significance of working memory in academic 

performance, cognitive and metacognitive skills and creativity of students, this study was done to 

investigate the effectiveness of cognitive-emotional-social working memory training package on the 

improvement of metacognition and emotional creativity in female students with poor working 

memory.   

Method: This study was a quasi-experimental research with control group pretest-posttest design. 

The study population included all the 10 to 12 year old female students at the 5th grade of the primary 

school in Tehran city in the academic year 2015-2016. Among this population, a sample consisted of 

40 students with poor working memory was selected by multi-stage (cluster) random sampling and 

then randomly assigned to the experimental or control group (20 students per group). Metacognition 

Questionnaire for Children (Bacow, 2009) and Emotional Creativity Inventory (Averill, 1999) were 

used to collect the data. Both groups were assessed by the mentioned tools at the pretest phase. Then, 

the experimental group received twenty 90-min sessions of cognitive-emotional-social working 

memory training for three month, while the control group received no training. Data were analyzed 

by Analysis of Covariance using SPSS 20.   

Findings: Data analysis showed that cognitive-emotional-social working memory training improved 

significantly metacognitive performance (F=89.18, P<0.01) and emotional creativity (F=23.09, 

P<0.01). 

Conclusion: Based on the results of this study, it seems that the cognitive-emotional-social package 

of working memory due to having multidimentional and diverse tasks, is effective on the 

improvement of metacognition and emotional creativity in female students with poor working 

memory performance.  
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مقاله پژوهشی

 آموزانو خلاقیت هیجانی دانش فراشناختاجتماعی حافظه فعال بر بهبود  -هیجانی -آموزش بسته شناختی تأثیر
 

  3، ایلناز سجادیان2*، محمدعلی نادی 1مژگان حسنی
 اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران واحدشناسی تربیتی، . دانشجوی دکترای روان9

 )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایرانشناسی تربیتی، واحد اصفهان . دانشیار گروه روان2

 شناسی، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایرانگروه روان استادیار. 3

 

 مشخصات مقاله
 

 چکیده
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 00/00/10دریافت شده: 

 01/03/19پذیرفته شده: 

 90/01/11منتشر شده: 

این آموزان، دانش خلاقیتو های شناختی و فراشناختی، تحصیلی، مهارتبهبود عملکرد با توجه به اهمیت حافظه فعال در  زمینه و هدف: 

موزان آفعال بر بهبود فراشناخت و خلاقیت هیجانی دانشاجتماعی حافظه  -هیجانی -پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش بسته شناختی

 شد. انجام عملکرد ضعیف در حافظه فعال  بادختر 

آزمون با دو گروه آزمایش وگواه آزمون و پسآزمایشی با طرح پیشنیمه ،کاربردی و از نظر روش پژوهش ،این مطالعه از نظر هدف روش:

نمونه مورد  بود. 9311-19ساله پایه پنجم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی  90-92 ن دخترآموزاشامل تمامی دانش بود. جامعه آماری،

ای تصادفی خوشه گیریکه با روش نمونهدارای عملکرد ضعیف حافظه فعال از جامعه آماری مذکور بود  آموزدانش 10مطالعه شامل 

ها آوری دادهآموز در هر گروه( جایدهی شدند. برای جمعدانش 20ه )انتخاب شده و به تصادف در دو گروه آزمایش وگواای مرحلهچند

آزمون هر دو ( استفاده شد. در مرحله پیش9111( و خلاقیت هیجانی آوریل )2001فراشناخت کودکان باکو )در این مطالعه از دو آزمون 

ای برای دقیقه 10جلسه  20حافظه فعال به مدت سه ماه، طی آموزش  گروه با استفاده از ابزارهای ذکر شده مورد ارزیابی قرار گرفتند و سپس

ار افزآوری شده با تحلیل کواریانس توسط نرمهای جمعای را دریافت نکردند. دادهمداخله ،گروه گواهافراد گروه آزمایش اجرا شد و 

SPSS20 .تجزیه و تحلیل شدند 

عملکرد ود باعث بهب به طور معناداریاجتماعی حافظه فعال  -هیجانی -آموزش بسته شناختی ها نشان داد کهنتایج تحلیل داده ها:یافته

  (.P  ،01/23= F <09/0) شد آموزاندانش و خلاقیت هیجانی (P  ،91/99= F <09/0فراشناخت )

-ی از تکالیف چندبه دلیل برخورداراجتماعی حافظه فعال  -هیجانی -بسته شناختیرسد نتایج این مطالعه به نظر میبر اساس  گیری:نتیجه

ف در آموزان دارای عملکرد ضعیآموزان بر بهبود فراشناخت و خلاقیت هیجانی دانشهای دانشو متناسب با توانایی ،جانبه، متنوع، متعدد

 ثر است. ؤم ،حافظه فعال
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 مقدمه
 های ضعیف شناختی وآموزان در حافظه به مهارتبسییاری از مشکلات دانش

(. راهبردهای شناختی و فراشناختی به انتقال 9آنان مربوط است ) 9فراشیناختی

بنابراین  ؛(2کنند )مدت کمک میبیه حافظه بلند 2اطلیاعیات از حیافظیه فعیال

و مخزن راهبردهای شیییناختی و  نظام شیییناختیحافظه فعال مرکز آگاهی در 

(. راهبردهای شییناختی و فراشییناختی، رفتارها و افکاری 3فراشییناختی اسییت )

أثیر ثرتر اطلاعات در حافظه تؤسیییازی و بازیافت میند ذخیرهاهسیییتند که بر فر

را برای ترکیب با کننید تیا اطلیاعیات تیازه بیه فرد کمیک می و گیذارنیدمی

سییازی آنها در حافظه بلندمدت آماده کند اطلاعات قبلاً آموخته شیده و ذخیره

(1  .) 

یری و یادگطی های بازبینی هستند که در راهبردهای فراشیناختی، مهارت

هایش را وارسییی کند، شیوند و اگر فرد نداند چگونه پاسی فعال می ،آموزش

طح و یا چگونه در صدد تعیین س ،چگونه وقت کافی برای مطالعه صرف کند

در آن صیییورت انجام تکالیف یادگیری و  ،اطلاعات قبلاً آموخته شیییده برآید

بنییابراین راهبردهییای  (.1)شیییود انجییام مییییادآوری بییا دشیییواری بیشیییتر 

و بیه سیییخن دیگر راهبردهای کرده نیاختی، ییادگیری را آسیییان فراشییی

 (.2فراشیییناختی ابزار هدایت و نظارت بر راهبردهای شیییناختی هسیییتند )

در  های درگیرشیییود که فرد بتواند تمام کنشآموزش این راهبردها باعث می

از ابتدا تا انتها تحت نظر بگیرد و جریان یادگیری خود  را یک عمل شیییناختی

 اش نسییبت به زمان ویندهای ذهنیاوری فرای هدایت کند که بهرهرا به گونه

ها، ابزارهای مفیدی برای گونه آموزش مکیان در دسیییترس افزایش یابد. این

 (.  9های مکانی و زمانی دیگر هستند )تعمیم یادگیری به موقعیت

های و در سالکرده سالگی بروز  0تا  9های فراشیناختی در سینین یتوانای

های توان راهبرددبسییتانی میبنابراین از سیینین پیش ؛(0یابد )بعد گسییترش می

های تحصیییلی آموزان آموزش داد و در دورهدانش مناسییب فراشییناختی را به

شده نشان هاى انجام پژوهش (.0توان آنها را بهبود وگسیترش داد )بالاتر می

یادگیرندگان موفق از راهبردهای شیییناختی و فراشیییناختی  انید کیهداده

(، و استفاده از این تدابیر بر میزان یادگیرى، 9برند )را میحداکثر استفاده 

ت دهی و سرعپیشرفت تحصیلى، سرعت خواندن و درک مطلب، سازمان

فزاید امی پردازش اطلاعات در حافظه فعال، و دقت و کارآیی حافظه فعال

                                                           
1. Metacognitive  

2. Working memory 

 (. 90و 1)

تا از نظام  کندیادگیرنده تلاش می ،بیا بکارگیری راهبردهای فراشیییناختی

د، فکاشیییهای از میان بردن موانع یادگیری را بشیییناختی خود آگاه شیییود، راه

ه جویی همه جانبه داشییتریزی کند و خودنظمهای بهینه یادگیری را پیشیییوه

موجب کارایی و بهبود فرایند پردازش هیای فراشیییناختی (. راهبرد0بیاشییید )

شیییود و نقش مهمی در اطلاعات در حافظه و یادگیری هدفمند و آگاهانه می

ر و نیز تبهبود، انتقیال و تعمیم ییادگیری از ییک موقعییت بیه موقعییت جیدید

 (.99نگهداری پایدار مطالب یادگرفته شده دارد )

ر ارسیییایی دکه ن دهندنشیییان میهای موجود حافظه فعال پژوهشباره در

شیود و آموزش مستقیم حافظه در یادگیری می اتحافظه فعال موجب مشیکل

(. 92ود )شییفعال موجب بهبود عملکرد فرایندهای شییناختی و فراشییناختی می

شناختی  کنترلها به نقش کلیدی فراشناخت و همچنین در بسیاری از پژوهش

های (. بر اساس یافته91و  93د )کننراهبردی از حافظه تأکید میبرای اسیتفاده 

ی بینی کننده عملکرد در دامنه وسییییع( توانایی حافظه فعال پیش90کلینبرگ )

یانی سلیمانی، عباسی و طغ ها و تکالیف شیناختی اسیت. در پژوهشاز فعالیت

( نیز انتقیال تغییرات حیافظه فعال به عملکردهای شیییناختی مختلف مورد 99)

( راهبردهای شناختی و 90. کرک، ریبای و کورنیش )اسیتیید قرار گرفته أت

د دانند و معتقدنله میئهایی برای حل یک مسییها یا روشفراشییناختی را طرح

 هایی برای پردازش اطلاعاتاکتشییاف ،راهبردهای شییناختی و فراشییناختیکه 

های دهی به محرکهسیییتنید. افراد در فراینید کسیییب اطلیاعیات نیازمند نظم

منظور اسیییتفاده از راهبردهای دین یت علمی و خلاق هسیییتند و بخارجی فعال

 (.90کند )شناختی این نیاز را تامین می

منجر بیه نگاه جدید و متفاوت به یک موضیییوع و به دسیییت  3خلیاقییت

( معتقد 99شیود. هنسی و امابیل )آوردن بینش جدید نسیبت به ماهیت آن می

ز نیازها و مقتضییییات جامعه و ا بوده و ای اجتماعیهسیییتند که خلاقیت پدیده

( معتقدند که 91تورنس )مانند ای دیگر خیزد. عدهشیییرایط خیانوادگی بر می

خلیاقییت یک اثر شیییخصیییی اسیییت؛ یعنی به عواملی نظیر انگیزش، هیجان، 

ای است. عدههای شخصی وابسته و یادگیری ،هاعواطف، احسیاسیات، تجربه

که خلاقیت بعد فراشییناختی قاد دارند اعت( 20دیگر مانند گیلفورد و همکاران )

و پردازش اطلاعات  ،تفکر، هوش، تخییلمیاننید نیدهیای عیالی ایدارد و بیا فر

3. Creativity  
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( معتقدند 22( و میهالی )29گروهی هم مانند استرنبرگ )بالاخره ارتباط دارد. 

یعنی عواملی نظیر جامعه، خانواده،  ؛متغیری اسیییتای چندکیه خلاقیت پدیده

 گذارند.های شناختی همزمان بر آن تأثیر میو توانایی ،شخصیت

( تأثیر آموزش راهبردهای فراشناخت به خلاقیت را 23عجم و همکاران )

نشان دادند که نیز در پژوهشیی  (21مقدم و همکاران )کنند. مثبت ارزیابی می

، علمیمشیییارکت بکیارگیری راهبردهیای ییادگیری در کلیاس درس، زمینه 

 پذیری اجتماعی رامسیییئولیتو خود ،خلاقیتشیییادابی عاطفی، سیییازندگی، 

اسیییت کییه هییا نیز نشیییان داده آورد. نتییایج برخی دیگر از پژوهشفراهم می

 ؛بخشیییدآموزش راهبردهیای شییینیاختی و فراشیییناختی، خلاقیت را بهبود می

راهبردهیای فراشییینیاختی و خلیاقییت و حیافظه فعال رابطه مثبت بین بنیابراین 

 .  (29داری وجود دارد )معنا

شده  انجامهای متعددی بندیدر مطالعات اخیر درباره خلاقیت تقسیم

 9اسیییت که یکی از آنها جدا کردن خلاقیت شیییناختی از خلاقیت هیجانی

د که انروشی جدید تعریف کرده هیجانی را ابراز خود، بهاست. خلاقیت 

زایش فردی او افاسیاس آن خطوط فکری فرد بسط یافته و روابط میان بر

در این تعریف  1و اثربخشی ،3، صداقت2(. سیه مفهوم بداعت20یابد )می

انید. بیداعیت یعنی توانایی تغییر در هیجانات معمول و ایجاد حالت نهفتیه

د هاست یا ترکیبی جدیهیجانی جدید که یا برخلاف هنجارها و استاندارد

بخشیییی به هماهنگی پاسییی  خلاق با از هیجانات متداول فرد اسیییت. اثر

 ای که برقراری روابطبه گونه ؛های اجتماعی و فرهنگی اشییاره داردنهزمی

و بهبود شیییوه تفکر فردی را نیز فراهم کرده  مطلوب با دیگران را ممکن

اسیییت که هیجانات باید  اآورد. صیییداقت در بروز هیجانات بدین معنمی

برخواسییته از باورها و اعتقادات فرد باشیید. مطابق با این ملاک زمانی که 

فرد متناسب با شرایط و موقعیت و برخلاف باور و احساس خود هیجاناتی 

را بروز دهد، ملاک صیییداقت را رعایت نکرده و در نتیجه خلاق هیجانی 

 (.20شود )محسوب نمی

( معتقد اسیییت که افراد دارای 20آوریل ) های فوقعلیاوه بر ملیاک 

کنند و وقت بیشتری صرف می ،خلاقیت هیجانی برای شیناخت هیجانات

به هیجانات خود و دیگران توجه و دقت بیشتری دارند و گویی آمادگی 

بنابراین افراد خلاق هیجانی قادر هسیییتند در  ؛برای این کیار دارنید 9ذاتی

                                                           
1. Emotional creativity 

2  . Novelty 

3. Authenticity 

و سییردرگمی( را با  ،)مهربانی، تنفرهیجانات متناقض  ،های خودداسییتان

تری برای تعارضاتی ارائه دهند که های خلاقانهحلو راهرده هم ترکیب ک

در ظاهر حل نشدنی هستند. افرادی که خلاقیت هیجانی دارند کمتر تحت 

ای به بیان دیگر افراد دار ؛و اسییتقلال اجتماعی دارندبوده  تسییلط دیگران

ی و اجتمیاعی بهتر از دیگران به تنظیم و خلیاقییت هیجیانی از لحیاد فرد

(. خلیاقییت شییینیاختی که سیییابقه 20)پردازنید میبروز هیجیانیات خود 

تری از خلیاقییت هیجیانی دارد توانیایی و ظرفیت فرد برای تولید طولیانی

دهد. به عبارت دیگر، ها، آثار و محصولات نو و ابتکاری را نشان میایده

های باقی جدید با شیییرایط و موقعیتشیییود تا فرد انطخلاقیت موجب می

ظران نای غیرمرسوم ولی مفید پیدا کند. از این رو صاحبمحیطی به گونه

ی در های فراشییناختبر این باور هسییتند که خلاقیت ضییمن داشییتن توانائی

 (. 29است ) همراهنیز درون خویش با تخیل و واگرایی 

خلاقیت های خلاقیت شیییناختی و بیا توجیه بیه تعیاریف و شیییاخ 

یید وجوه مشییترک بین آنها باید توجه داشییت که دو أهیجانی، ضییمن ت

هم با حافظه فعال رابطه  و سیییازه جیداگیانیه هسیییتنید که هم با یکدیگر

های هیجانی و از سیییوی دیگر رابطیه بین حیالت (.21معنیاداری دارنید )

در (. 39و  30است ) یید شدهأهای مختلف بررسی و تخلاقیت در پژوهش

های ژوهشپبه دلیل گستردگی و پراکندگی طالعه تلاش شده است م ینا

 مندمرور نظامو حافظه فعال، با اسییتفاده از روش توصیییفی باره موجود در

عال ثر برحافظه فؤهای مبه شییناسییایی مؤلفه ،حافظه فعالمطالعات درباره 

 ته آموزشیبس ،های شناسایی شدهو سپس با استفاده از مؤلفهپرداخته شود 

ین بدر تدوین شیید. اجتماعی حافظه فعال  -هیجانی -سییه بعدی شییناختی

کننیید، تحصییییییل میآموزش عمومی  آموزانی کییه در مییدارسدانش

وجود داشییتن هوشییبهر طبیعی از  خورند که باآموزانی به چشییم میدانش

ر کنند. گاه این ضعف دتر از همسالان خود عمل مینظر تحصیلی ضعیف

که به علت عملکرد وجود دارد حیطه خواندن و نوشتن و گاه در محاسبه 

ی و و پردازش ،به ایجاد مشیکلات شیناختی، هیجانی، ضیعیف حافظه فعال

 و در نتیجه شیییودمیمنجر های اجتماعی کافی گاهاً عدم داشیییتن مهارت

ز پیشرفت تحصیلی مناسبی برخوردار نباشد. از آموز اشود دانشث میباع

 دریافت هیای متعدد وبیه علیت شیییکسیییتاین کودکیان یگر سیییویی د

4. Effectiveness  

5. Preparedredness 
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 های ناگوارها، پیامدتوسییط معلمان و همکلاسییی نهای گوناگوبرچسییب

یز نشناختی را روان و سیایر مشکلاتخود دیگری چون کاهش اعتماد به 

ائل موجب خواهد شییید که توجهی بیه این مسیییبیکننید کیه تجربیه می

خارج شییوند. آموزش عمومی و رسییمی  چرخه آموزان بیشییتری ازدانش

ه کاین بوده اسیت که مشیخ  شود این پژوهش هدف از انجام بنابراین 

اجتماعی حافظه فعال، بر بهبود  -هیجانی –آیا بسییته آموزشییی شییناختی

 اثربخش است؟  ،آموزان دختردانشو خلاقیت هیجانی  فراشناخت

 وشر
پژوهش از نوع ایین  کننفدگفان:الف(  رر  پژوهش و شففرکفت

آزمون با گروه گواه بود. جامعه آزمون و پسآزمایشیییی با طرح پیشنیمه

آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر تهران در تمامی دانششیامل آماری 

. در این پژوهش برای انتخییاب بوده اسیییت 9311-19سیییال تحصییییلی 

اده استف تصادفی ایمرحلهای چندگیری خوشیهنمونهها از روش آزمودنی

گانه آموزش و پرورش شیییهر تهران،  99شییید. بدین ترتیب که از مناطق 

شیییش  ،یک منطقه و سیییپس از بین تمامی مدارس موجود در آن منطقه

مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد. پس از کسب مجوز از آموزش و 

تمامی زم برای ورود به مدارس، های لاپرورش منطقیه و انجیام هماهنگی

آموزان پایه پنجم مورد بررسییی قرار گرفتند و پس از کسییب رضییایت دانش

آموزان دارای از آموزگیاران آنها خواسیییته شییید تا دانشکتبی والیدین، 

تر را معرفی کرده تیا آزمون حیافظه فعال به عملکرد تحصییییلی ضیییعیف

 ،در حافظه فعال آموزان دارای عملکرد ضییعیفمنظور شییناسییایی دانش

آموزان دارای ضییعف در پس از شییناسییایی دانششییود.  اجراروی آنها 

حیافظیه فعیال و کسیییب رضیییایت والدین آنها برای شیییرکت در برنامه 

آزمایشییی مشییابه قبلی و اسییتناد مطالعات نیمه آموز بهدانش 10،پژوهشییی

آزمایشییی در کتب آماری، به حجم نمونه پیشیینهادی برای مطالعات نیمه

صورت تصادفی انتخاب شدند و به صورت کاملاً تصادفی به قید قرعه در 

نفرگواه(. لازم به  20 ،نفر آزمایش 20دند )دهی شنفری جای 20 دو گروه

یه تحصیل در پاهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: ذکر اسیت که معیار

 سال، تحصیل در مدارس دولتی، محرز 92-90، دامنه سینی پنجم ابتدایی

بودن تشخی  عملکرد ضعیف حافظه فعال، همکاری و رضایت کودک 

                                                           
1. Wechsler working memory scale 

2. Metacognitions questionnaire for children (MCQ-C) 

های خروج از مطالعه نیز عبارت همچنین معیار .و والید از انجیام مطیالعیه

از  غیبت بیش و آموز یا والد از شرکت در مطالعهانصراف دانش بودند از:

 .در روند مداخله آموزدو جلسه دانش

 ب  ابزار 
هدف آزمون فراخنای ارقام  :(2000) 9وکسیییلرآزمون حیافظیه فعال . 9

 وار، دقت وگیری حافظه طوطیوکسیییلر، سییینجش حافظه فعال با اندازه

ارقام  و ،وارجابجایی الگوهای تفکر اسییت. ارقام مسییتقیم، حافظه طوطی

(. در این 32د )نسنجپذیری را میمعکوس توانایی تمرکز، صبر و انعطاف

استفاده  ،است مون که دارای چهار مرحلهای آزپژوهش از ویرایش رایانه

 شیینید بهبایسییت اعدادی را که میمرحله آزمودنی مینخسییتین شیید. در 

اعداد مورد نظر را به همان ترتیب از  ،خیاطر سیییپرده و با اتمام هر ردیف

روی صیییفحیه نمیایشیییگر انتخیاب کند. در مرحله دوم، اعداد باز هم به 

در مرحله سوم باید ارقامی که  ود.شصورت شنیداری اما معکوس بیان می

شیییوند به همان ترتیب از صیییفحه نمایش روی صیییفحه نمایش ظاهر می

انتخاب شوند. در مرحله چهارم فرایند ارائه ارقام به صورت دیداری ولی 

 ،ای آزمون حافظه فعال وکسیییلر. در ویرایش رایانهبوده اسیییتمعکوس 

. روایی محتوایی است های صیحیحنمره هر آزمودنی شیامل تعداد پاسی 

اسیییت. بررسیییی و مطلوب گزارش شیییده ایران، این آزمون در خارج از 

پایایی و  (.32است ) گزارش شیده 90/0این آزمون اعتبار همچنین میزان 

(. روایی این 33است )گزارش شده  92/0، آزماییاین آزمون با روش باز

اسب من ،ای حافظههبا سایر آزمون آن همبستگیمحاسبه آزمون از طریق 

در پژوهش حاضیییر جهت بررسیییی پایایی (. 32اسیییت )گزارش شیییده 

مون گروه آزآزمون و پسهمبستگی بین میانگین نمرات پیش ،بازآزمایی

گواه مورد بررسیییی قرار گرفیت کیه ضیییرایب همبسیییتگی برای حافظه 

 به دست آمد. 90/0و برای حافظه دیداری  91/0شنیداری 

 کودکان، ابزاری مقیاس فراشیییناخت : 2کودکانمقیاس فراشیییناخت  .2

 3سال است که توسط باکو 0-90گزارشی برای کودکان و نوجوانان خود

( بیا اقتبیاس از فرم قبلی )پرسیییشییینیامیه فراشیییناخت 2001و همکیاران )

است  گویه 21(. این مقیاس شامل 31) شد ( ساخته و اعتباریابی1نوجوانان

تا کاملاً  9مخالفم =ی )از کیاملاً ادرجیه 9کیه آزمودنی در ییک مقییاس 

3. Bacow  

4  . Metacognitions Questionnaire for Adolescents (MCQ-A) 
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مقیاس خرده 1شییامل ابزار دهد. همچنین این ( به آن پاسیی  می9موافقم =

، 1، 0، 9های گویه) 9نگرانی یا همان فرانگرانی مثبتدرباره  عقاید مثبت

 2نگرانی یییا همییان فرانگرانی منفیدربییاره (، عقییاییید منفی 23، 20، 90

، بیازبینی شییینیاختی ییا همیان نظارت (99، 93، 90، 9، 1، 2هیای گوییه)

های گویه) 1و عقاید خرافی( 21، 99، 91، 99، 9، 3هایگویه) 3شییناختی

 920تا  21نمرات در این مقیاس از . دامنه اسییت( 22، 29، 91، 90، 92، 0

است. لاتر ااسیت که نمرات بیشیتر نشیان دهنده فعالیت فراشناختی منفی ب

و  ،خود پییایییایی، روایی صیییوری ( در پژوهش39تقوی و علیشییییاهی )

ادند. یید قرار دأمقیاس فراشییناخت کودکان را مورد ارزیابی و ت محتوایی

ضییرایب آلفای مقیاس فراشییناخت برای نمونه غیر بالینی، برای نمره کل 

 ،99/0، عقاید خرافی 00/0، فرانگرانی منفی 00/0، فرانگرانی مثبت 09/0

 از ایران، های خارجپژوهشگزارش کرد. در  01/0و نظیارت شیییناختی 

اسییت و میزان پایایی برای نمره  روایی این مقیاس مطلوب گزارش شییده

بررسییی (. در پژوهش حاضییر نتایج 31اسییت ) گزارش شییده 09/0کل 

، 01/0همسانی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل 

و  ،93/0خرافی ، عقییاییید 90/0، فرانگرایی منفی 09/0فرانگرایی مثبییت 

است. همچنین جهت بررسی  به دسیت آمده 90/0برای نظارت شیناختی 

آزمون پس آزمون وپایایی بازآزمایی همبستگی بین میانگین نمرات پیش

گروه گواه مورد بررسییی قرار گرفت که ضییرایب همبسییتگی برای نمره 

، عقییاییید خرافی 0/0، فرانگرایی منفی 13/0، فرانگرایی مثبییت 03/0کییل 

 است.به دست آمده  90/0و برای نظارت شناختی ، 09/0

 0آوریل گویه اسییت که 30 دارای این پرسییشیینامه :9خلاقیت هیجانی. 3

ی آمادگبعد  و شییامل سییهگیری خلاقیت هیجانی ( به منظور اندازه9111)

توانایی واکنش دادن (، 30و 21، 20، 20، 99، 9، 2) گوییه 0هیجیانی در

( و 29، 20، 29، 21، 23، 29، 91، 99، 90، 91، 90، 9، 1، 9) گویه 91 در

( تهیه 22و 90، 99، 93، 92، 1، 0، 0، 3) گویه 1کیارایی و اصیییالت در 

 9ای لیکرت )خیلی کمتر=درجه 9ها در طیف است. پاس  به گویهکرده 

به طور  21و  20، 99هایگویهالبته شیییود. ( انجام می9تیا خیلی بیشیییتر=

دهنده خلاقیت هیجانی  شییوند. نمره پایین نشییانگذاری میرهمعکوس نم

. در مطالعات اسیییتکم و نمره بالاتر نشیییان دهنده خلاقیت هیجانی زیاد 

                                                           
1. Positive meta-worry 

2. Negative meta-worry 

3. Cognitive monitoring 

سیییاختار سیییه عاملی این  ،ییدیأخیارجی آوریل از طریق تحلیل عامل ت

 کل آزمون را با استفاده از روشاعتبار یید کرد و ضریب أپرسیشینامه را ت

کرده گزارش  1/0تا  9/0برای عوامیل آن بین ، و 90/0 آلفیای کرونبیاخ

 اسییت مطلوب گزارش شییده ،همچنین روایی محتوایی این مقیاس. اسییت

کییل آزمون را بییا ی اعتبییار ( نیز در پژوهشییی23(. عجم و همکییاران )20)

و برای  91/0اسیییتفاده از آلفای کرونباخ برای نمره کل خلاقیت هیجانی 

کارایی و و ، 99/0 توانیایی واکنش دادن، 09/0 آمیادگی هیجیانیابعیاد 

اند. در پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ گزارش کرده90/0اصالت 

، 99/0آمییادگی هیجییانی ، ابعییاد 91/0برای نمره کییل خلییاقیییت هیجییانی 

است.  به دست آمده 0/0، و کارایی و اصالت 09/0توانایی واکنش دادن 

ات همبسییتگی بین میانگین نمر ،اییهمچنین جهت بررسییی پایایی بازآزم

ورد بررسی قرار گرفت که ضرایب گواه مآزمون گروه آزمون و پسپیش

آمادگی و برای ابعاد  0/0همبسیییتگی برای نمره کیل خلیاقییت هیجیانی 

به  90/0، و کارایی و اصیییالت 01/0توانایی واکنش دادن ، 91/0هیجانی 

 است. دست آمده

له اول پژوهش ابتدا به منظور شیییناسیییایی در مرح ای:ج  برنامه مداخله

-های اثرگذار بر حافظه فعال جهت تدوین بسیته آموزشیی شناختیمؤلفه

فاده مند استمرور نظامو اجتماعی حافظه فعال از روش توصیفی  -هیجانی

مند برای پاسیخگویی به یک سوال پژوهشی مشخ  و با شید. مرور نظام

ا ی مرتبط بی شیییده، مطالعات کمّریزاسیییتفاده از یک روش علمی برنامه

دهد. سییاختار کلی یک مرور سییوال مورد نظر را مورد بررسییی قرار می

جستجو و یافتن مطالعات کمی مربوطه، ارزیابی  :ازاست  مند عبارتنظام

ور موجز ها به طآنها بر اساس معیارهای مشخ ، تلفیق نتایج و ارائه یافته

مانی انتخاب شده برای جستجو (. در پژوهش حاضیر بازه ز30) و شیفاف

و برای مقالات فارسی سال های  2090تا  2001های مقالات انگلیسی سال

مقاله  001مقاله انگلیسیییی و  919نخسیییت  بود. در گیام 9311تیا  9391

 مقاله انگلیسییی و 29،و در گام آخر)چهارم(ند فارسییی وارد پژوهش شیید

 مورد ،و حذف مقالاتهای انتخاب مقاله فارسیییی با اسیییتناد به ملاک 29

ه فعال، با حافظ های اثرگذار بربررسیی قرار گرفت. بعد از شناسایی مؤلفه

 -هیجانی -بسییته آموزشییی شییناختی ،شییناسییایی شییده مؤلفه 23توجه به 

4. Superstitious beliefs 

5. Emotional creativity inventory  

6. Avrill 
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متخصیی   90با نظرخواهی از  اجتماعی حافظه فعال تدوین شیید و سییپس

 -یآموزشی شناختحافظه فعال، عنوان و محتوای هر جلسه بسته در حیطه 

 اجتماعی حافظه فعال بررسییی شیید تا نظرات موافق و مخالف و -هیجانی

 یید روایی، به منظور اطمینانأپس از ت شود.تغییرات مورد نظر آنان اعمال 

 -هیجانی  -بسییته آموزشییی شییناختی ،و رفع نواق  و ایرادات احتمالی

نمونه  اجتمیاعی حیافظیه فعیال در مطیالعیه مقیدمیاتی بر روی ییک گروه

آموز دختر )پیایه پنجم ابتدایی شیییهر تهران( دارای دانش 9متشیییکیل از 

مجدداً  ،ضیییعف در حیافظه فعال، اجرا شییید که با توجه به عملکرد آنها

 -شد. در ادامه محتوای جلسات بسته آموزشی شناختیانجام تغییرات لازم 

ارائه شده  9اجتماعی حافظه فعال به صیورت خلاصه در جدول  -هیجانی

نیز بعد از جدول گزارش افزاری بسته آموزشی بخش نرمهمچنین اسیت. 

 شده است. 
 

 اجتماعی حافظه فعال –هیجانی -شناختی: محتوای جلسات بسته آموزشی 1جدول

سه
جل

 

 هدف اجتماعی حافظه فعال -هیجانی -محتوای برنامه بسته آموزشی شناختی

کم
ی

 

 ها، تعریف و توضیح برنامه آموزشیهای صحیح مطالعه و مزایای آن، ضرورتروشباره ای درمقدمهبیان 

گیری سرعت و تنظیم سرعت خواندن و ها، اندازههای کاهش زمان مکث، افزایش حوزه دید با استفاده از کارتآموزش تکنیک

 تمرین آنو 

 حرکت به صورت مستقیم و معکوس نخند و مجسمه/ پاشو، بخند/ بازی بشین/

حافظه فعال، دقت و  های اجرایی )ادراک فضایی، حافظه عددی و پردازش ذهنی، حافظه دیداری،های حافظه فعال و کنشتمرین

 ها(ها و شباهتنویسی، تفاوتتمرکز، رمز

 افزار بهبود دهنده حافظه فعال هیجانیدقیقه تمرین مهارت حافظه فعال هیجانی با استفاده از نرم 99 -20

 آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی

 انگیختگیآموزش بازداری پاس  و کاهش زود

 

 انگیختگیآموزش بازداری پاس  و کاهش زود

 های اجراییارتقاء حافظه فعال و بهبود کنش

 

 بهبود حافظه فعال هیجانی

وم
د

 

 گذاری آنها در زندگی روزمره منطبق با انجام تکلیفها و نامآموزش آشنایی با هیجان

 ها و اشکال هندسیهای رنگی برای به وجود آوردن طرحطراحی روی تخته یونولیت با می 

 پای خود را ببر بالا( به صورت مستقیم و معکوس 3ودست خود را پایین بیار  2بپر بالا،  9بازی علائم )با شنیدن یا دیدن 

 های اجرایی )ثبات شکل، تکمیل دیداری، تمیز دیداری و تشخی  شکل از زمینه، توالیهای حافظه فعال و کنشتمرین

 بصری، پردازش و اندوزش، محاسبات ذهنی و استدلال( دیداری، شنیداری/

 افزار بهبود دهنده حافظه فعال هیجانیی با استفاده از نرمدقیقه تمرین مهارت حافظه فعال هیجان 99 -90

 آموزش تنظیم شناختی هیجان

فضایی، توجه، هماهنگی چشم  -بهبود ادراک دیداری

 ودست و حافظه حرکتی

 انگیختگیآموزش بازداری پاس  و کاهش زود

 های اجراییارتقاء حافظه فعال و بهبود کنش

 حافظه فعال هیجانی

وم
س

 

 تکنیک خواندن، تفکر، از حفظ گفتن، مرور کردن و بسط و گسترش معنایی یک مطلب با صدایآموزش 

 بلند و آهسته

 اجرای یک سری دستورات از اول به آخر و از آخر به اول به صورت مستقیم و معکوس

 های رنگیهای هندسی با استفاده از چوب کبریت یا مربعساخت طرح

 حافظه فعال، حافظه عددی و پردازش ذهنی، حافظه دیداری، های اجرایی )ادراک فضایی،های حافظه فعال و کنشتمرین

 ها(ها و شباهتدقت و تمرکز، رمز نویسی، تفاوت

 افزار بهبود دهنده حافظه فعال هیجانیدقیقه تمرین مهارت حافظه فعال هیجانی با استفاده از نرم 99 -90

 آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی

 آموزش بازداری پاس  و بهبود حافظه شنیداری و توجه

 دیداری فضایی، توجه، هماهنگی چشم و ادراک بهبود

 حرکتی دست وحافظه

 های اجراییارتقاء حافظه فعال و بهبود کنش

 بهبود حافظه فعال هیجانی

رم
چها

 
 آموزش شناسایی و تشخی  هیجانات مبتنی بر موقعیت

های متفاوت و سبدهایی با ابعاد کوچک و بزرگ و در فواصل در حلقه )با انواع توپ در سایزگیری و پرتاپ توپ بازی هدف

 متفاوت(

 ن  کردن اشکال رنگی مطابق الگو

 های اجرایی )ثبات شکل، تکمیل دیداری، تمیز دیداری، تشخی  شکل از زمینه،توالیهای حافظه فعال و کنشتمرین

 اندوزش، محاسبات ذهنی و استدلال(بصری، پردازش و  دیداری، شنیداری/

 افزار بهبود دهنده حافظه فعال هیجانیدقیقه تمرین مهارت حافظه فعال هیجانی با استفاده از نرم 99 -90

 آموزش تنظیم شناختی هیجان

 هماهنگی چشم و توجه، فضایی، -بهبود ادراک دیداری

 دست وحافظه حرکتی

 انگیختگیآموزش بازداری پاس  و کاهش زود

 های اجراییارتقاء حافظه فعال و بهبود کنش

 ارتقاء حافظه فعال هیجانی
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جم
پن

 

 های مهم و بخش بخش کردن آنها ، خط کشیدن زیر آنها، خلاصه کردنانتخاب بخشباره آموز درآموزش و کار با دانش

 برداری، سوال کردن، خودپرسی و بازرسی مجدد متنآنها به زبان خود و یادداشت

 دقت و توجه با استفاده از اشکال هندسیتمرین 

 بندی آنهاها و گروهها، رنگبندی اشکال متفاوت در اندازهطبقه

 های اجرایی )ادراک فضایی، حافظه عددی و پردازش ذهنی، حافظه دیداری، حافظه فعال،های حافظه فعال و کنشتمرین

 ها(ها و شباهتدقت و تمرکز، رمز نویسی، تفاوت

 افزار بهبود دهنده حافظه فعال هیجانیدقیقه تمرین مهارت حافظه فعال هیجانی با استفاده از نرم 99 -90

 آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی

 آموزش بازداری پاس  و بهبود توجه و تمرکز

 هماهنگی چشم و توجه، فضایی، -بهبود ادراک دیداری

 دست وحافظه حرکتی

 های اجرایید کنشارتقاء حافظه فعال و بهبو

 بهبود حافظه فعال هیجانی

شم
ش

 

 آموزش شناسایی و تشخی  هیجانات مبتنی بر خواسته

 نوشتن از روی یک متن از کتاب فارسی پایه پنجم بدون نقطه

 بازی دومینو

 الیتوهای اجرایی )ثبات شکل، تکمیل دیداری، تمیز دیداری، تشخی  شکل از زمینه، های حافظه فعال و کنشتمرین

 بصری، پردازش و اندوزش، محاسبات ذهنی و استدلال( دیداری، شنیداری/

 افزار بهبود دهنده حافظه فعال هیجانیدقیقه تمرین مهارت حافظه فعال هیجانی با استفاده از نرم 99 -90

 آموزش تنظیم شناختی هیجان

 هماهنگی چشم و توجه، فضایی، -دیداری ادراک بهبود

 دست وحافظه حرکتی

انگیختگی و بهبود آموزش بازداری پاس  و کاهش زود

 توجه و تمرکز

 های اجراییارتقاء حافظه فعال و بهبود کنش

 ارتقاء حافظه فعال هیجانی

تم
هف

 

 در حل مسئله ز آنهادهی، نقشه مفهومی و الگوی مفهومی برای استفاده از مطالب آموخته شده و استفاده اآموزش سازمان

 بازی بینگو

 های سودوکو متناسب با توانایی کودک در یک زمان از پیش تعیین شده مشخ جدولحل 

 حافظه فعال، حافظه عددی و پردازش ذهنی، حافظه دیداری، های اجرایی )ادراک فضایی،های حافظه فعال و کنشتمرین

 ها(ها و شباهتدقت و تمرکز، رمز نویسی، تفاوت

 افزار بهبود دهنده حافظه فعال هیجانیفعال هیجانی با استفاده از نرمدقیقه تمرین مهارت حافظه  99 -90

 آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی

آموزش بازداری پاس ، بهبود حافظه شنیداری، حرکتی، 

 توجه و تمرکز

 توجه فضایی، -بهبود ادراک دیداری

 های اجراییارتقاء حافظه فعال و بهبود کنش

 نیبهبود حافظه فعال هیجا

تم
هش

 

 آموزش شناسایی و تشخی  هیجانات مبتنی بر باور

 "ب"نوشتن جملات کوتاه منتخب از کتاب فارسی همان پایه بدون نوشتن حرف 

 ههای بریده شدهایی از یک سری از تصاویر و درخواست از کودک جهت پیدا کردن آن در میان انبوهی از تکهبریدن قسمت

 های اجرایی )ثبات شکل، تکمیل دیداری، تمیز دیداری، تشخی  شکل از زمینه،توالیهای حافظه فعال و کنشتمرین

 دیداری، شنیداری/بصری، پردازش و اندوزش، محاسبات ذهنی و استدلال(

 افزار بهبود دهنده حافظه فعال هیجانیدقیقه تمرین مهارت حافظه فعال هیجانی با استفاده از نرم 99 -90

 جانآموزش تنظیم شناختی هی

فضایی، توجه و تمرکز، بازداری  -بهبود ادراک دیداری

 پاس 

 و هماهنگی چشم و دست

انگیختگی و بهبود آموزش بازداری پاس  و کاهش زود

 توجه و تمرکز

 های اجراییارتقاء حافظه فعال و بهبود کنش

 ارتقاء حافظه فعال هیجانی

هم
ن

 

 های یادگیرندگان موفقآموزش ویژگی

 بین موانع و مسابقه دو در عین عبور از موانعحرکت توپ از 

 خاطر سپاری آنهاه مشخ  شده بعد از ب ءبه یادآوری و نوشتن نام تعدادی شی

 های اجرایی )ادراک فضایی، حافظه عددی و پردازش ذهنی، حافظه دیداری، حافظه فعال،های حافظه فعال و کنشتمرین

 ها(شباهتها و دقت و تمرکز، رمز نویسی، تفاوت

 افزار بهبود دهنده حافظه فعال هیجانیدقیقه تمرین مهارت حافظه فعال هیجانی با استفاده از نرم 99 -90

 آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی

 انگیختگیآموزش بازداری پاس  و زود

 فضایی، توجه و تمرکز -بهبود ادراک دیداری

 اجراییهای ارتقاء حافظه فعال و بهبود کنش

 بهبود حافظه فعال هیجانی
هم
د

 

 سازی ذهن و ترسیم چرخه افکارپذیری در برابر هیجانات منفی، آموزش تکنیک آرامهای کاهش آسیبآموزش مهارت

 بازی هب هب

 اندای از اشیا را که با ترتیب خاصی چیده شدهشناسایی تغییرات مجموعه

 )ثبات شکل، تکمیل دیداری، تمیز دیداری، تشخی  شکل از زمینه،توالیهای اجرایی های حافظه فعال و کنشتمرین

 دیداری، شنیداری/ بصری، پردازش و اندوزش، محاسبات ذهنی و استدلال(

 افزار بهبود دهنده حافظه فعال هیجانیمدقیقه تمرین مهارت حافظه فعال هیجانی با استفاده از نر 99 -90

 آموزش تنظیم شناختی هیجان

انگیختگی و بهبود بازداری پاس  و کاهش زودآموزش 

 توجه و تمرکز

 فضایی، توجه و تمرکز -بهبود ادراک دیداری

 های اجراییارتقاء حافظه فعال و بهبود کنش

 ارتقاء حافظه هیجانی
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هم
زد
یا

 

 آموزش روش مطالعه مشارکتی و روش پرسیدن دوجانبه

 مشخ بیان قصه چوپان دروغگو بدون استفاده از یک کلمه 

 های کلماتبازی با کارت

 های اجرایی )ادراک فضایی، حافظه عددی و پردازش ذهنی، حافظه دیداری، حافظه فعال،های حافظه فعال و کنشتمرین

 ها(ها و شباهتدقت و تمرکز، رمزنویسی، تفاوت

 ده حافظه فعال هیجانیافزار بهبود دهندقیقه تمرین مهارت حافظه فعال هیجانی با استفاده از نرم 99 -90

 آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی

 آموزش بازداری پاس  و زودانگیختگی

 فضایی، توجه و تمرکز -بهبود ادراک دیداری

 های اجراییارتقاء حافظه فعال و بهبود کنش

 بهبود حافظه فعال هیجانی

 ام
ده
واز
د

 

 سازی هیجانات غم، ترس و خشم از مشکلآموزش تکنیک جدا

 هاهای رنگی مشخ  شده از میان انبوهی از توپآوری توپجمع

 بازی با مقواهای رنگی و طراحی اشکال هندسی پیچیده

 های اجرایی )ثبات شکل، تکمیل دیداری، تمیز دیداری، تشخی  شکل از زمینه،توالیهای حافظه فعال و کنشتمرین

 ذهنی و استدلال(بصری، پردازش و اندوزش، محاسبات  دیداری، شنیداری/

 افزار بهبود دهنده حافظه فعال هیجانیدقیقه تمرین مهارت حافظه فعال هیجانی با استفاده از نرم 99 -90

 آموزش تنظیم شناختی هیجان

انگیختگی و بهبود آموزش بازداری پاس  و کاهش زود

 توجه و تمرکز

 فضایی، توجه و تمرکز -بهبود ادراک دیداری

 های اجراییو بهبود کنشارتقاء حافظه فعال 

 ارتقاء حافظه فعال هیجانی

 ام
ده
سیز

 

 آموزش تکنیک حل مسئله

 رفتن روی یک پا با حفظ تعادلهای رنگی با اعداد مشخ  و راهپریدن داخل مربع

 پرسش از یک تصویر مشخ 

 حافظه دیداری، حافظه فعال،های اجرایی )ادراک فضایی، حافظه عددی و پردازش ذهنی، های حافظه فعال و کنشتمرین

 ها(ها و شباهتدقت و تمرکز، رمز نویسی، تفاوت

 افزار بهبود دهنده حافظه فعال هیجانیدقیقه تمرین مهارت حافظه فعال هیجانی با استفاده از نرم 99 -90

 آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی

 انگیختگیآموزش بازداری پاس  و زود

 فضایی، توجه و تمرکز -یبهبود ادراک دیدار

 های اجراییارتقاء حافظه فعال و بهبود کنش

 بهبود حافظه فعال هیجانی

ده
هار
چ

 ام

 (نخست یدی مثبت )قسمتأیآموزش قدرت جملات ت

 های مشخ  وحرکت روی یک تخته چوب )حفظ تعادل، هماهنگ، سرعت و چابکی( پرش از جایگاه

 حفظ تعادل با ثبت زمان

 های جغرافیاییبرخی از اشیاء با استفاده از جهتطراحی نقشه 

 الیتو های اجرایی )ثبات شکل، تکمیل دیداری، تمیز دیداری، تشخی  شکل از زمینه،های حافظه فعال و کنشتمرین

 بصری، پردازش و اندوزش، محاسبات ذهنی و استدلال( دیداری، شنیداری/

 با استفاده از نرم افزار بهبود دهنده حافظه فعال هیجانی دقیقه تمرین مهارت حافظه فعال هیجانی 99 -90

 آموزش تنظیم شناختی هیجان

 انگیختگیآموزش بازداری پاس  و کاهش زود

 فضایی، توجه و تمرکز -بهبود ادراک دیداری

 های اجراییارتقاء حافظه فعال و بهبود کنش

 ارتقاء حافظه فعال هیجانی

ده
انز
پ

 ام

 به سوالات امتحانی، آماده شدن برای امتحان و تمرین و همچنین آشنایی با مدیریت منابعگویی آموزش روش پاس 

 رفتن با لیوان آب در کف دست یا نگه داشتن یک توپ روی قاشق در دهان در حیننگه داشتن یک پرچم بدون حرکت، راه

 رفتن راه

 مشخ  انجام پازل متناسب با توانایی کودک در یک زمان از پیش تعیین شده

 های اجرایی )ادراک فضایی، حافظه عددی و پردازش ذهنی، حافظه دیداری، حافظه فعال،های حافظه فعال و کنشتمرین

 ها(ها و شباهتدقت و تمرکز، رمز نویسی، تفاوت

 دقیقه تمرین مهارت حافظه فعال هیجانی با استفاده از نرم افزار بهبود دهنده حافظه فعال هیجانی 99 -90

 آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی

 انگیختگیآموزش بازداری پاس  و زود

 فضایی، توجه و تمرکز -بهبود ادراک دیداری

 های اجراییارتقاء حافظه فعال و بهبود کنش

 بهبود حافظه فعال هیجانی

ده
انز
ش

 ام
 مثبت )قسمت دوم(أییدی آموزش قدرت جملات ت

 های متناوب مانند روشن ماندن چراغ به مدت کوتاهان فعالیتدرک زمان و تخمین فواصل زمانی می

 گوش دادن به یک قصه و بازگو کردن آن

 های اجرایی )ثبات شکل، تکمیل دیداری، تمیز دیداری، تشخی  شکل از زمینه،توالیهای حافظه فعال و کنشتمرین

 استدلال(دیداری، شنیداری/ بصری، پردازش و اندوزش، محاسبات ذهنی و 

 افزار بهبود دهنده حافظه فعال هیجانیدقیقه تمرین مهارت حافظه فعال هیجانی با استفاده از نرم 99 -90

 آموزش تنظیم شناختی هیجان

 انگیختگیآموزش بازداری پاس  و کاهش زود

 بهبود حافظه شنیداری و کلامی ، توجه و تمرکز

 های اجراییارتقاء حافظه فعال و بهبود کنش

 تقاء حافظه فعال هیجانیار
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ده
هف

 ام

 ها، کلمه کلید و سر واژهسازی ذهنی، روش مکانای از قبیل تصویرآموزش راهبردهای رابطه

 های متضادآموزش جفت

 بازی با چرتکه

قت و دهای اجرایی )ادراک فضایی، حافظه عددی و پردازش ذهنی، حافظه دیداری، حافظه فعال، های حافظه فعال و کنشتمرین

 ها(ها و شباهتتمرکز، رمز نویسی، تفاوت

 افزار بهبود دهنده حافظه فعال هیجانیدقیقه تمرین مهارت حافظه فعال هیجانی با استفاده از نرم 99 -90

 آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی

 انگیختگیآموزش بازداری پاس  و زود

 فضایی، توجه و تمرکز -بهبود ادراک دیداری

 های اجراییارتقاء حافظه فعال و بهبود کنش

 

 بهبود حافظه فعال هیجانی

ده
هج

 ام

 قانون بوم رنگ و کنش واکنش

 هاپس یا به عبارتی تشویق کودک در کاربرد این تکنیک در انجام فعالیت -آموزش تکنیک اگر

 های آنهاکار با اشکال و سایه

 )ثبات شکل، تکمیل دیداری، تمیز دیداری، تشخی  شکل از زمینه،توالیهای اجرایی های حافظه فعال و کنشتمرین

 بصری، پردازش و اندوزش، محاسبات ذهنی و استدلال( دیداری، شنیداری/

 افزار بهبود دهنده حافظه فعال هیجانیدقیقه تمرین مهارت حافظه فعال هیجانی با استفاده از نرم 99 -90

 آموزش تنظیم شناختی هیجان

 انگیختگیبازداری پاس  و کاهش زودآموزش 

 فضایی، توجه و تمرکز -بهبود ادراک دیداری

 های اجراییارتقاء حافظه فعال و بهبود کنش

 ارتقاء حافظه فعال هیجانی

 ام
ده
وز
ن

 

 ختامآموزش روش پس

 های غیر آماجگویی به محرکگویی به محرک آماج و فقدان پاس آموزش پاس 

 های رنگیبازی بطری

های اجرایی )ادراک فضایی، حافظه عددی و پردازش ذهنی، حافظه دیداری، حافظه فعال، دقت و های حافظه فعال و کنشتمرین

 ها(ها و شباهتتمرکز، رمز نویسی، تفاوت

 افزار بهبود دهنده حافظه فعال هیجانیدقیقه تمرین مهارت حافظه فعال هیجانی با استفاده از نرم 99 -90

 اهبردهای شناختی و فراشناختیآموزش ر

 انگیختگیآموزش بازداری پاس  و زود

 فضایی، توجه و تمرکز -بهبود ادراک دیداری

 های اجراییارتقاء حافظه فعال و بهبود کنش

 بهبود حافظه فعال هیجانی

تم
یس
ب

 

 هاحساسات، توصیف و گفتگو درباره میزان ناراحتی، خشم، درد و پذیرش هیجانمهار اآموزش 

 های مهم تر و یا بیشترآموزش انتظار برای دستیابی به نتایج و پیامد

 ن  کردن اشکال هندسی مطابق الگو

 های حافظه فعال و کنش های اجرایی )ثبات شکل، تکمیل دیداری، تمیز دیداری، تشخی  شکل از زمینه، توالیتمرین

 استدلال(بصری، پردازش و اندوزش، محاسبات ذهنی و  دیداری، شنیداری/

 افزار بهبود دهنده حافظه فعال هیجانیدقیقه تمرین مهارت حافظه فعال هیجانی با استفاده از نرم 99 -90

 آموزش تنظیم شناختی هیجان

 فضایی، توجه و تمرکز -بهبود ادراک دیداری

 آموزش بازداری پاس  و کاهش زود انگیختگی

 های اجراییارتقاء حافظه فعال و بهبود کنش

 ء حافظه فعال هیجانیارتقا

 

حافظه فعال  آموزش نرم افزار در بخش آموزش بیا کمیک راییانه از
ثر در ؤلفه مؤم 22 یکی از این نرم افزار. اسیییت هاسیییتفاده شییید 9هیجانی

مند نظام حافظه فعال شیییناسیییایی شیییده با اسیییتفاده از روش علمی مرور

 آوری و جدید بودن اینتوجه به نوبود. با  "آموزش حافظه فعال هیجانی"

افزار آموزشی مرتبط در این زمینه، جهت تکمیل بسته مفهوم و وجود نرم

فزار ااجتماعی حافظه فعال، نسخه فارسی نرم -هیجانی -آموزشی شناختی

افزاری پیشییینهادی شیییوایزر، حافظه فعال هیجانی بر اسیییاس پروتکل نرم

هیه شییید. نسیییخه فارسیییی این (، ت30و داگلیش ) گران، همپشییییر، مبس

توسییط یک  2ای تحت زبان متلبرایانهافزار با اسییتفاده از یک برنامه نرم

افزار دارای تعدادی تکلیف رو به متخصییی  رایانه تدوین شییید. این نرم

میلی ثانیه  900عقب هیجانی اسیت که به طور همزمان تصویری به مدت 

ظاهر و یک کلمه به بر ییک میاتریس چهار در چهار بر صیییفحه مانیتور 

                                                           
1. Training the emotional working memory  

شیییود. پس از هر جفییت میلی ثییانیییه در هییدفون ادا می 190-900مییدت 

است که طی آن آزمودنی با فشار میلی ثانیه  290ای کلمه فاصله-تصیویر

 00دهد.دادن دکمیه به یک یا هر دو محرک به طور همزمان پاسییی  می

و  نگها )ترس، خشم، غم و تنفر( و کلمات )بد، جدرصد تصاویر چهره

مرگ( دارای بیار هیجیانی منفی هسیییتند و بقیه از لحاد هیجانی مثبت و 

خنثی )خوب، کفش و صیندلی( هسیتند. تکالیف به صورت تصادفی در 

اند پسخور شوند و هر تکلیف دارایسیراسیر جلسیات آموزشی تنظیم می

صیوتی و تصیویری اسیت. در صورتی که آزمودنی به محرک شنیداری 

صوتی خوشایند )تشویق و هورا( در هدفون  پاسی  درسیت بدهد ،هدف

شییود و در صییورتی که آزمودنی به محرک شیینیداری پاسیی  پخش می

امید و ناراحت( در نادرسییت بدهد یا پاسیی  ندهد صییوتی ناخوشییایند )نا

 -شیییود. همچنین اگر آزمودنی بییه محرک دیییداریهییدفون پخش می

2. Matlab  
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 چهره پاسیی  نادرسییت بدهد یا پاسیی  ندهد شییکلکی با ،فضییایی هدف

رنگ قرمز و در صورت پاس  صحیح شکلکی با چهره خندان ناراحت به 

ه در خلاصطور  افزار بهشیود، تصاویر این نرمرنگ سیبز نشیان داده می به

 است. نشان داده شده  9شکل 

تمرین با  0 ،بلوک اسیییت که در هر بلوک 20افزار شیییامیل این نرم

ها رای اینکه آزمودنیب .شیییودهای دیداری و شییینیداری ارائه میمحرک

 =n 9بالاترین سیطح عملکرد خود را در تکلیف داشیته باشند آموزش با 

شود و چنانچه آزمودنی به سه تمرین متوالی به دقت و درستی شیروع می

 رود وافزار به صیییورت خودکار به یک مرحله بالاتر میپاسییی  دهد نرم

زار به افنرم ،داده شود تمرین به صیورت متوالی به اشیتباه پاس  9چنانچه 

نندگان کرود. بنابراین شرکتصورت خودکار به یک مرحله پایین تر می

کنند. پیشییینهاد سیییازنده مدام در سیییطح عملکرد حداکثر خود عمل می

کنون اثربخشی اسیت. تادقیقه  30-99روز متوالی بین  20تمرین به مدت 

ری بهبود توانایی مهارگ افزاری آموزشی حافظه فعال هیجانی بربرنامه نرم

 پس از سیییانحه، بازداریتنیدگی  شییینیاختی و عیاطفی نوجوانان مبتلا به

اد با شیییناختی افرمهار ، اختیاریبی رفتیاری مبتلیایان به اختلال وسیییواس

های اجرایی نوجوانان مبتلا به اختلال اضیییطراب صیییفت بالا، بهبود کنش

ود رسیییایی توجه، بهبضیییربیه، بهبود نشیییانگان اختلال نااز تنییدگی پس 

بررسییی  مختلف هایهای مغز در پژوهشهیجانمهار و ،مشییکلات خواب

 (. 10 – 39است )شده 

 

 
 افزاری حافظه فعال هیجانی: برنامه نرم1شکل

 

پس از همییاهنگی لییازم بیا آموزش و پرورش و کسیییب  د  روش اجرا:

 و مییدارس و انجییام فراینیید آموزشیییی مییدیران منطقییه مجوز ورود از

آموزان دارای ضیییعف در (، دانششیییدگیری )مطابق با آنچه ذکر نمونه

آموز( و به شییییوه تصیییادفی در دانش 10حیافظیه فعال انتخاب شیییدند )

دانش آموز گروه آزمایش  20های آزمایش و گواه جایدهی شدند. گروه

 اجتماعی حافظه -هیجانی  -تیمداخلات مربوط به آموزش بسیییته شیییناخ

جلسه  20طی  بار در هفته، 1تا  3ماه به صیورت  3فعال را به مدت حدود 

آموزان گروه این در حالی اسیییت که دانش ؛دریافت کردند ایدقیقه 10

پژوهش دریافت نکردند. به منظور ی ای را در طگواه هیچ گونیه میداخله

قت بین رفتن تمرکز و دجلوگیری از خسییتگی و یکنواختی آموزش و از 

آموزان، محتوای آموزشی در هر جلسه متناسب با اهداف آموزشی دانش

و  ،های هدفمندبیا چهیار روش سیییخنرانی، تکیالیف مداد کاغذی، بازی

شد. همچنین پس از اتمام اولین هفته از آموزش ای ارائه های رایانهتمرین

گویی جهت پاس  جلسه 1آموزان، جلسیاتی به صورت هفتگی در دانش

. جهت رعایت اخلاق در پژوهش، شییدبه سییوالات والدین آنها تشییکیل 

آموزان و والدین آنها برای شرکت در برنامه مداخله کسب رضایت دانش

به هر دو گروه اطمینان داده شیید . و از تمامی مراحل مداخله آگاه شییدند

 ه صورتماند و بکه اطلاعات گزارش شیده توسط آنان محرمانه باقی می

های پژوهشییی اسییتفاده خواهد شیید. گروهی جهت اسییتفاده در گزارش

این اطمینان داده شییید که آنان نیز پس از  نیز ه افراد گروه گواههمچنین ب

ام . بعد از اتمکرداین مداخلات را دریافت خواهند  ،اتمام فرایند پژوهشی

آزمون در هر دو گروه نمونیه )آزمایش و گواه( پس جلسیییات آموزش،



 و همکاران مژگان حسنی                                                                                                              آموزانآموزش بسته شناختی حافظه فعال بر بهبود هیجانی دانش تأثیر 

991 

ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

ره 
دو

0
ره 
ما
 ش
،

3 ،
یز 
پای
 

93
11

 

 

های به دسییت آمده با اسییتفاده از در پایان تجزیه و تحلیل دادهاجرا شیید. 

 تحلیل کوواریانس انجام شد.

 

 هایافته
 آموزاننمرات دانشبودن  میانگین و انحراف اسییتاندارد و همچنین نرمال

خت و خلاقیت هیجانی های فراشناگروه آزمایش و گواه در آزمون در دو

  است.ارائه شده  2 آزمون در جدولآزمون و پسدر پیش
 

  22)تعداد:  آزمون در دو گروه آزمایش و گواهآزمون و پسهای توصیفی و آزمون نرمال بودن نمرات پیش: شاخص2جدول

 Shapiro-Wilk Sig انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر آزمون

 فراشناخت

 نظارت شخصی

 آزمونپیش
 021/0 101/0 93/3 0/99 آزمایش

 012/0 199/0 19/1 09/90 گواه

 آزمونپس
 999/0 13/0 19/3 1/93 آزمایش

 090/0 100/0 90/3 19/90 گواه

 فرانگرانی مثبت

 آزمونپیش
 003/0 199/0 99/1 19/90 آزمایش

 092/0 101/0 01/9 1/92 گواه

 آزمونپس
 919/0 109/0 30/1 19/99 آزمایش

 09/0 199/0 99/1 19/93 گواه

 فرانگرانی منفی

 آزمونپیش
 109/0 192/0 13/1 9/90 آزمایش

 302/0 19/0 92/3 19/90 گواه

 آزمونپس
 310/0 111/0 12/3 0/99 آزمایش

 119/0 199/0 09/2 09/90 گواه

 خرافهباورهای 

 آزمونپیش
 999/0 131/0 33/1 9/90 آزمایش

 213/0 119/0 21/3 99/99 گواه

 آزمونپس
 099/0 190/0 09/3 99/99 آزمایش

 939/0 10/0 93/2 3/99 گواه

 خلاقیت هیجانی

 آمادگی هیجانی

 آزمونپیش
 309/0 119/0 12/3 99/29 آزمایش

 390/0 110/0 92/3 1/29 گواه

 آزمونپس
 119/0 199/0 19/3 09/21 آزمایش

 009/0 109/0 1/3 0/29 گواه

 توانایی واکنش دادن

 آزمونپیش
 1/0 109/0 91/9 99/39 آزمایش

 993/0 13/0 02/9 99/39 گواه

 آزمونپس
 909/0 109/0 92/0 09/99 آزمایش

 991/0 102/0 30/9 1/31 گواه

 999/0 103/0 01/0 19/29 آزمایش آزمونپیش کارایی و اصالت

 

 999/0 102/0 00/0 9/20 گواه 

 آزمونپس
 091/0 100/0 00/0 30 آزمایش

 121/0 19/0 01/0 19/20 گواه

 

شود، میانگین نمرات متغیرهای مشاهده می 2همان گونه که در جدول

بییه گروه گواه در آزمون در گروه آزمییایش نسیییبییت پژوهش در پس

همچنین است.  بهبود نشان داده ،های فراشناخت و خلاقیت هیجانیآزمون

که  برای آزمودن فرض نرمال بودن از آزمون شیاپیروویلک اسیتفاده شد

نمرات در هر دو متغیر فراشییینیاخیت و خلاقیت هیجانی در هر دو مرحله 

 تأیید شیییدهآزمون در دو گروه آزمایش و گواه آزمون و پسیعنی پیش

ودن، فرض نرمال ببا توجه به برقرار بودن پیشبنابراین  (.<09/0Pاسییت )

 .است های پارامتریک بلامانعاستفاده از آزمون
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اجتماعی حافظه  -هیجانی -برای بررسیی تأثیر بسته آموزش شناختی

فعال بر فراشییناخت و خلاقیت هیجانی از تحلیل کوواریانس تک متغیری 

آزمون و ایج آزمون بررسیییی شییییب رگرسییییون پیشاسیییتفاده شییید. نت

آزمون هر دو متغیر نشییان داد که شیییب رگرسیییون برای فراشییناخت پس

(11/0>09/0, 000/0=F( و بیرای خلییاقیییت هیجییانی )09/0<991/0, 

02/2=F در هر دو گروه برابر اسیییت. نتایج آزمون لوین برای بررسیییی )

واریانس فراشیییناخت  همگنی واریانس متغیرهای وابسیییته نشیییان داد که

(901/0>09/0, 12/9=Fو خلیاقییت هیجانی ) (09/0,91/2<099/0=F )

یری متغ، نتایج تحلیل کوواریانس تک3در گروه ها برابر است. در جدول 

آزمون در برای بررسیییی تفییاوت گروه آزمییایش و گواه در مرحلییه پس

غیرها تآزمون این ممتغیرهای فراشییناخت و خلاقیت هیجانی با کنترل پیش

 ارائه شده است.

 

 متغیری، تفاوت گروه آزمایش و گواه در فراشناخت و خلاقیت هیجانی: نتایج تحلیل کواریانس تک3جدول 

 اندازه اثر F Pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع متغیر

 فراشناخت

 091/0 009/0 021/00 191/2101 9 191/2101 آزمونپیش

 02/0 009/0 11/11 01/3200 9 01/3200 عضویت گروهی

    31/31 30 000/9200 خطا

 خلاقیت هیجانی

 920/0 009/0 91/19 232/1109 9 232/1109 آزمونپیش

 010/0 009/0 091/909 911/99003 9 911/99003 عضویت گروهی

    930/900 30 199/3192 خطا

 

در مرحله  F، آماره3های به دسیییت آمده در جدول براسیییاس ییافته

است. معنادار شده  009/0( در سطح 11/11آزمون برای فراشیناخت )پس

ها نشیییانگر آن اسیییت که بین دو گروه آزمایش وگواه در میزان این یافته

دهد نیز نشان می 02/0فراشناخت تفاوت معناداری وجود دارد. اندازه اثر 

آزمون فراشناخت نیز پیشF است. آماره که این تفاوت در جامعه بزرگ

ها نشییان معنادار اسییت. این یافته 009/0که در سییطح  اسییت( 021/00)

آزمون دارد. آزمون تییأثیر معنییاداری بر نمرات پسدهیید کییه پیشمیی

آزمون پسدر مرحله  F آماره نشان داده است که 3همچنین نتایج جدول 

است. این معنادار شده  009/0( در سطح 091/909برای خلاقیت هیجانی )

هیا نشیییانگر آن اسیییت کیه بین دو گروه آزمایش وگواه در میزان ییافتیه

نیز  010/0خلیاقییت هیجیانی نیز تفیاوت معناداری وجود دارد. اندازه اثر 

ون آزمپیشF دهد که این تفاوت در جامعه بزرگ است. آمارهنشیان می

معنادار  009/0که در سییطح به دسییت آمد  (91/19خلاقیت هیجانی نیز )

مون آزآزمون تأثیر معناداری بر نمرات پسدهد که پیشمی نشانو  است

روه گدر تصیییحیح شیییده فراشیییناخت  هایمیانگینمربوط به نتایج  دارد.

( است. همچنین میانگین 91/01)گواه ( و میانگین گروه 10/19آزمایش )

( و در گروه 11/922شییده خلاقیت هیجانی در گروه آزمایش ) تصییحیح

در هر دو متغیر در سیییطح  Fکیه با توجه به آماره  اسیییت (30/99)گواه 

ی توان گفت بسیته آموزشها میمعنادار اسیت. با توجه به این یافته 009/0

اجتماعی حافظه فعال بر بهبود فراشییناخت و خلاقیت  -هیجانی -شییناختی

 موزان دختر پایه پنجم دبستان مؤثر بوده است.آهیجانی دانش

حافظه  اجتماعی -هیجانی -برای بررسیی تأثیر بسیته آموزش شناختی

هیای فراشیییناخت )نظارت شیییخصیییی، فرانگرانی مثبت، فعیال بر مؤلفیه

 های خلاقیت هیجانی )آمادگیفرانگرانی منفی، باورهای خرافی( و مؤلفه

ل آموزان، از تحلیو اصالت( دانش هیجانی، توانایی واکنش دادن، کارایی

متغیری اسیییتفیاده شییید. نتیایج آزمون همگنی شییییب کووارییانس چنید

های فراشییناخت نشییان داد که آزمون مؤلفهآزمون و پسرگرسیییون پیش

(. p01/1=8,70F ,<099/0شییب رگرسییون در هر دو گروه برابر است )

ه هر دو گروشییب رگرسیون در  ،های خلاقیت هیجانیهمچنین در مؤلفه

(. نتایج آزمون لوین جهت بررسییی p99/9=6,72F ,<092/0برابر اسییت )

ها نشیییان دادکه واریانس همگنی وارییانس متغیرهیای وابسیییته در گروه

 فرانگرانی مثبت ،090/0P< ,013/3=1,38(F) های نظارت شخصیمؤلفه

(00/0>, p0 1/3=1,38(F ،239/0) منفی فرانگرانی>, p19/9=1,38(F، 

های آزمایش و گواه در گروه  p90/2=1,38(F ,<99/0) باورهای خرافی
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 ,<901/0هیای آمادگی هیجانی )همچنین وارییانس مؤلفیه .اسیییتبرابر 

p999/0=1,38(F ،( 909/0توانییایی واکنش دادن>, p020/0=1,38(F  و

های آزمایش و در گروه p192/0=1,38(F ,<112/0) کارایی و اصییالت

نتییایج آزمون بییاکس برای بررسیییی برابری مییاتریس گیواه برابر بود. 

کووارییانس متغیرهییای وابسیییتیه در بین گروه آزمییایش و گواه نیز برای 

( و برای p ,090/9=,F 29/92=Box M<309/0) های فراشناختمؤلفه

( p ,999/9=F ,331/0=Box M <311/0های خلاقیت هیجانی )مؤلفه

که ماتریس کوواریانس بیه دسیییت آمید که در هر دو تحلیل نشیییان داد 

های رضفمتغیرهای وابسته در هر دو گروه برابر است. پس از بررسی پیش

وه ها نشان داد که بین دو گرمتغیری نتایج آزمونتحلیل کوواریانس چند

 p  ,13/21=4, 31F ,230/0=Wilk’s<009/0های فراشناخت )در مؤلفه

Lambda009/0هیای خلیاقییت هیجانی )( و مؤلفیه>p ,00/19=3,33F 

,201/0=Wilk’s Lambda تیفییاوت معنییاداری وجود دارد. برای  )

های هیای آزمایش و گواه در کدام یک از مؤلفهبررسیییی این کیه گروه

 9و  1فراشیییناخت و خلاقیت هیجانی با یکدیگر تفاوت دارند، در جدول 

 متغیری گزارش شده است. نتایج تحلیل واریانس تک
 

 های فراشناختتفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفهمربوط به  متغیریاریانس تکو: نتایج تحلیل 4جدول 

 اندازه اثر F P خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه متغییر

 نظارت شخصی
 19/92 آزمایش

10/1- 99/9 03/33 009/0 11/0 
 102/90 گواه

 فرانگرانی مثبت
 009/90 آزمایش

09/1- 12/9 01/13 009/0 90/0 
 91/91 گواه

 فرانگرانی منفی
 10/99 آزمایش

93/9- 10/0 91/99 009/0 03/0 
 11/90 گواه

 باورهای خرافی
 11/99 آزمایش

20/1- 12/0 29/29 009/0 12/0 
 09/99 گواه

 

برای  F، آماره 1هیای بیه دسیییت آمیده در جیدول براسیییاس ییافتیه

( و 01/13فرانگرانی مثبت )(، 03/33های نظارت شییخصییی )مقیاسخرده

معنادار شییده  009/0( در سییطح 29/29( و باورهای خرافی )91/99منفی )

اسیت. این یافته ها نشیانگر آن است که بین دو گروه آزمایش وگواه در 

اخت تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج بررسی های فراشنمؤلفه

دهد میانگین گروه آزمایش نظارت ها در جدول فوق نشیییان میمییانگین

( و 0/99) فرانگرانی منفی(، 19/99) فرانگرانی مثبت(، 1/93) شییخصییی

( در مقییایسییییه بییا گروه گواه بییه ترتیییب بییا 99/99) بییاورهییای خرافی

بهبود  ،(30/99( و )09/90(، )19/93(، )19/90)(، 19/02) هییایمیییانگین

دهد که اندازه اثر نشیییان می 1 همچنین اندازه اثر در جدول یافته اسیییت.

(، فرانگرانی منفی 90/0(، فرانگرانی مثبییت )11/0نظییارت شیییخصیییی )

( به دست آمده است که بالاتر از متوسط 12/0( و باورهای خرافی )03/0)

شیییی بر ابعاد نظارت، فرانگرانی مثبت، اسیییت. میزان تیأثیر بسیییتیه آموز

 12و  03، 90، 11فرانگرانی منفی و بیاورهییای خرافی بیه ترتییب برابر بییا 

 -توان گفت بسییته آموزشییی شییناختیمی در نتیجهدرصیید بوده اسییت. 

هیای فراشییینیاخت در اجتمیاعی حیافظیه فعیال بر بهبود مؤلفیه -هیجیانی

نتایج تحلیل  9در جدول  .آموزان دختر پایه پنجم دبستان مؤثر استدانش

هیای آزمایش و گواه در متغیری مربوط بیه تفیاوت گروهوارییانس تیک

 های خلاقیت هیجانی گزارش شده است.مؤلفه
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 های خلاقیت هیجانیمتغیری، تفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفه: نتایج تحلیل واریانس تک5جدول 

 اندازه اثر F P خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه متغییر

 آمادگی هیجانی
 93/21 آزمایش

99/0 01/9 99/01 009/0 00/0 
 02/29 گواه

 توانایی واکنش دادن
 90/99 آزمایش

90/90 92/2 19/19 009/0 03/0 
 21/31 گواه

 کارایی و اصالت
 19/30 آزمایش

90/1 00/9 09/10 009/0 99/0 
 91/20 گواه

 

برای  F، آماره 9هیای بیه دسیییت آمیده در جیدول براسیییاس ییافتیه

(، توانایی 99/01خلیاقییت هیجانی شیییامل آمادگی هیجانی )هیای مؤلفیه

 009/0در سیییطح  (09/10( وکیارایی و اصیییالت )19/19واکنش دادن )

آن است که بین دو گروه آزمایش  ها نشانگراست. این یافتهمعنادار شده 

هییای خلییاقیییت هیجییانی تفییاوت معنییاداری وجود دارد. وگواه در مؤلفییه

ن دهد میانگیمی ها در جدول فوق نشیییانهمچنین نتایج بررسیییی میانگین

توانییایی واکنش دادن (، 09/21)آمییادگی هیجییانی گروه آزمییایش در 

وه گواه به ترتیب ( در مقایسه با گر00/30)کارایی و اصیالت ( و 09/99)

بهیود یافته اسیییت.  ،(19/20( و )1/31(، )0/29(، )09/91های )با میانگین

آمادگی  دهید کیه انیدازه اثرنشیییان می 9 همچنین انیدازه اثر در جیدول

( 99/0( و کارایی و اصالت )03/0(، توانایی واکنش دادن )00/0)هیجانی 

ر بسته و میزان تأثی هستند بالاتر از متوسط همگیبه دسیت آمده است که 

یب و کارایی به ترت ،آموزشیییی بر ابعاد آمادگی هیجانی، توانایی واکنش

توان گفت بسیییته میدر نتیجه درصییید بوده اسیییت.  99و  03، 00برابر با 

ای هاجتماعی حافظه فعال بر بهبود مؤلفه -هیجانی -آموزشیییی شیییناختی

 . ن مؤثر استآموزان دختر پایه پنجم دبستاخلاقیت هیجانی در دانش

 گیریبحث و نتیجه
 -انیهیج -این پژوهش با هدف بررسییی تأثیر بسییته آموزشییی شییناختی 

اجتمییاعی حییافظییه فعییال بر بهبود فراشییینییاخییت و خلییاقیییت هیجییانی در 

آموزان دختر پایه پنجم شیهر تهران انجام شیید. نتایج پژوهش نشان دانش

حیافظه فعال  آموزان دارای عملکرد ضیییعیفداد کیه بین دو گروه دانش

جلسیییه آموزش بسیییته  20که  ابیدین معن ؛تفیاوت معنیاداری وجود دارد

معنادار فراشییناخت به افزایش  ،اجتماعی حافظه فعال -هیجانی -شییناختی

این نتیجه از  شییید. منجرآزمون ها در مرحله پسدر بین تمیامی آزمودنی

ردهای بها که بر اثربخشی آموزش راههم با نتایج برخی از پژوهشسویی 

( همسو 90و 99شیناختی و فراشناختی بر بهبود حافظه فعال تأکید دارند )

هایی که به اثربخشیییی آموزش راهبردهای اسیییت، و هم با نتایج پژوهش

های شییناختی و فراشییناختی تأکید دارند، هم حافظه فعال بر بهبود مهارت

میر و  های اسییپایس،های حاصییل از پژوهش(. یافته92و  3سییت )ا راسییتا

( نیز بییه نوعی بر 91هیامفریز )کسیییتیل، لی و ( و 90(، گلینبرگ )92رابرز )

تی های فرا شییناخهای آموزشییی حافظه فعال بر بهبود مهارتاثربخشییی برنامه

 اشاره دارند که با یافته حاصل از این پژوهش همسو است. 

 یری ازگتوان گفییت در این پژوهش بییا بهرهدر تبیین این نتییایج می

 -جانیهی -مبانی علمی در جهت تدوین و تولید بسیته آموزشییی شناختی

های کلامی در غالب آموزش اجتماعی حافظه فعال با اسییتفاده از آموزش

 های شیییناختیانی، تکالیف مدادکاغذی، بازیرمسیییتقیم با روش سیییخن

های دار عملی و قیابیل دسیییتکاری با ایجاد محیطی شیییاد، تمرینهیدف

نظر داشیتن سه بعد  با در و والدین در آموزش ارکت دادنمشیای و رایانه

توان تا از این طریق ب است شده شناختی، هیجانی و اجتماعی گام برداشته

و آموزش کودکان دارای عملکرد  به بهبود فراشناخت و خلاقیت هیجانی

ی راهبردهای شییناختبا توجه به اینکه شییود. کمک  ،ضییعیف حافظه فعال

ه، دریافت، نگهداری و پردازش اطلاعات و راهبردهای شامل حافظه، توج

های ناظر بر این عناصیییر هسیییتند، آموزش فراشییینیاختی شیییامیل کنش

راهبردهای شیییناختی و فراشیییناختی در حین آموزش حافظه فعال باعث 

های درگیر در یک عمل شناختی را از شیود که فرد بتواند تمام کنشمی

ای هدایت ریان یادگیری خود را به گونهابتدا تا انتها تحت نظر بگیرد و ج

 ،اش نسبت به زمان و منابع در دسترسیندهای ذهنیاوری فرکند که بهره

 (.0افزایش یابد )
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های متمرکز بر حافظه فعال از این جهت اهمیت دارند که در آموزش

های ای و حتی گیرندهپیشییانی و آهیانههای پیشییانی، پیشعملکرد بخش

که  نشیییان داد( 9ند. پژوهش عبدی و همکاران )هسیییت اثرگذاردوپامینی 

های شناختی و فراشناختی منجر به کوتاه شدن زمان واکنش و بهبود بازی

این شیییود. بنابرپیشیییانی و مهارت تحلیل اطلاعات میکارکرد قشیییر پیش

ذر سییازی موقت و زودگیک منبع ذخیره فقطتوان گفت حافظه فعال می

کاری اطلاعات، آنها را به صیییورت فعال به حافظه بلکه با دسیییت ،نیسیییت

لازمه  ،دهید. بیه دلییل محیدودیت در حافظه فعالمیدت انتقیال میکوتیاه

ها با ریزی، مرتبط کردن آنسازماندهی، برنامه به نگهداری اطلاعات بیشتر

ده از نابراین اسیییتفابسیییتگی دارد؛ ب و هدفمند کردن اطلاعات ،یکیدیگر

أثیر ت ،یند یادگیری و یادآوریاراشییناختی در فرراهبردهای شییناختی و ف

آموزش حیافظیه فعیال و بهبود آن موجب در نتیجیه  قیابیل توجهی دارد.

شود یادگیری، ارتقاء و کاربرد بیشتر راهبردهای شناختی و فراشناختی می

. ودشای مستقل و فعال در یادگیری و یادسپاری تبدیل تا فرد به یادگیرنده

های شیناختی و فراشناختی، فرایند اسیتفاده از مهارت در واقع اکتسیاب و

 کند. تر مییادسپاری را ساده

های پژوهشیییی جدید، یادگیری و هیای شییینیاختی و ییافتهدر نظرییه

اسیییت که فرد با کارکردهای  یادسیییپاری در صیییورتی با موفقیت همراه

های صییحیح حافظه فعال و راهبردهای حافظه فعال آشیینا باشیید و شیییوه

یه یکی رسد این فرضیادگیری و یادسیپاری را فرا گرفته باشید. به نظر می

 ؛های مناسیب برای تشخی  یادگیرنده ماهر از غیر ماهر باشداز شیاخ 

بنیابراین ییادگیرنیدگیان میاهر در ییادگیری و یادسیییپاری از راهبردهای 

آورد (. بر اسییاس روی3)کنند اسییتفاده میشییناختی و فراشییناختی بیشییتر 

پردازی، هر تدبیری که به پردازش اطلاعات کمک کند شناختی خبرنوار

در واقع بیه ییادگیری و یادآوری کمک خواهد کرد. این تدابیر توسیییط 

ند اشناسان خبرپردازی، راهبردهای شناختی و فراشناختی نامیده شدهروان

بنابراین اسییتفاده از راهبردهای شییناختی و فراشییناختی در سییرعت (. 0)

ه نظر ؛ در نتیجه باطلاعات و بهبود حافظه فعال تأثیر گذار اسیییتپردازش 

رسییید ارتبیاطی دو طرفیه مییان حافظه فعال و راهبردهای شیییناختی و می

 فراشناختی برقرار باشد.

دهد که ایجاد یک ( نشیییان می93آوتین و کرویزت ) مطالعاتنتایج 

محیط روانی امن در کلاس با تغییر در تفسیر فراشناختی دشواری تکلیف، 

ان شیییشیییناسیییی حافظه فعالآموزان از ظرفیتباعث اسیییتفاده بهتر دانش

سیییته بشیییود. بنابراین تنظیم ماهیت، محتوا و شییییوه ارائه تکالیف در می

اجتماعی حافظه فعال و آموزش در فضای  -هیجانی -آموزشیی شیناختی

و قضیییاوت و همراهی خانواده و تنیدگی دوسیییتانه و به دور از مقایسیییه، 

بهبود بودنید کیه در این مطیالعیه باعث آموزشیییگر نیز از جملیه عواملی 

 اند. فراشناخت شده

یکی دیگر از نتایج به دسیت آمده از پژوهش حاضر، اثر بخشی بسته 

اجتماعی حافظه فعال بر بهبود خلاقیت  -نیهیجیا -آموزشیییی شییینیاختی

 مقدم و همکاران هایپژوهشهیجیانی اسیییت. این یافته به نوعی با نتایج 

همسییو اسییت. آنها در مطالعه خود نشییان ( 23( و عجم و همکاران )21)

هیای اجرایی و حیافظیه فعیال بر بهبود خلاقیت آموزش کنشدادنید کیه 

نتایج مطالعات انجام شده  راستامؤثر اسیت. در همین هیجانی و شیناختی 

آموزش راهبردهای دادند ( که نشییان 39( و گروس )30توسییط داهلین )

های افتهبا یبخش اسیییت، نیز تنظیم هیجیان بر بهبود خلیاقییت هیجانی اثر

( مشاهده 90همسو است. کرک، گری، ریبای و کورنیش)مطالعه حاضر 

را یک  انیدنگرفتیهبهبودی در تکیالیفی کیه مورد آموزش مسیییتقیم قرار 

 دانند که اثربخشییی اینهای آموزشییی شییناختی میویژگی مطلوب برنامه

ه بتوان با میزان این دستاوردها ارزیابی کرد. در تبیین نتایج ها را میبرنامه

 ،توان گفت که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختیمیدست آمده 

زد و از آنجا که ابعادی از سییاآموزان را پویا مییندهای و ذهنی دانشافر

أیید ست، تا ذهنییندهای اعملکرد تحصیلی و خلاقیت مستقیماً متأثر از فر

دور از انتظار نیست. در واقع آموزش این  ،ها بر خلاقیتتأثیر این آموزش

ل های درگیر در یک عمشود که فرد بتواند تمام کنشراهبردها باعث می

را به  و جریان یادگیری خوددر نظر داشته باشد از ابتدا تا انتها را شناختی 

اش نسیییبت به زمان و وری فرایندهای ذهنیای هدایت کند که بهرهگونه

ها ابزاری مفید برای افزایش ییابد. این گونه آموزش ،منیابع در دسیییترس

یکی از  (.23های مکانی و زمانی دیگر هستند )تعمیم یادگیری به موقعیت

رسیید در بهبود خلاقیت هیجانی موثر واقع شییود، ر میالگوهایی که به نظ

 معتقد است( 20(. آوریل )39و  30الگوی آموزشیی تنظیم هیجان است )

ند به طور صحیح موقعیت را ارزیابی و هسیت افراد با خلاقیت هیجانی قادر

های اخیر آموزش تنظیم احسییاسییات خود را ماهرانه بیان کنند. در سییال

و درمان  سیییطح پژوهشیییی ای دراینید هسیییتههیجیان بیه عنوان ییک فر
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(. آموزش تنظیم 29اسیییت )روانی، مورد هدف واقع شیییده های آسییییب

اسیییتفاده مثبت از هیجانات منفی و نحوه  مهارهیجیان به معنای کاهش و 

(. تنظیم هیجان به عنوان فرایند آغاز، حفظ، تعدیل یا 30هیجانات است )

اس درونی و هیجان مرتبط با تغییر در بروز، شیییدت ییا اسیییتمرار احسییی

های اجتماعی، روانی و فیزیکی در به انجام رساندن اهداف تعریف یندافر

گیذاری تنظیم هیجانات بر (. در تبیین نحوه مکیانیسیییم اثر39شیییود )می

رابطه هوش هیجانی و خلاقیت نیز توان به خلیاقییت هیجیانی همچنین می

د سازجانات( فرد را قادر می. هوش هیجانی )مؤلفه مدیریت هیکرداشاره 

از روابط بین خلق و عملکرد آگییاه شیییود و تلییاش خود را بییه سیییمییت 

ود. شیییهایی هدایت کند که بهترین وضیییعیت هیجانی را موجب فعالیت

سازد خلق مثبت را حفظ و آن همچنین هوش هیجانی شخ  را قادر می

فکر یند تابه طور مسییتقیم فرد را در فرموضییوع را افزایش دهد که همین 

(. مدیریت هیجانی در توانایی فرد 29)دهد می، مشیییارکت خلاق هیجانی

حول تها در خود و دیگران برای افزایش برای تنظیم و سازماندهی هیجان

 های هیجانیبدین ترتیب که از بحران ؛ثر اسییتؤهیجانی و شییخصییی م

قییدرت سییییازش فرد را نیز افزایش  ،کنیید و افزون بر آنپیشیییگیری می

کیفیت  شخصی و بهبودبنابراین مسیتقیماً به کاهش مشکلات بین ؛دهدمی

(. همین افزایش قدرت سیییازش در 21شیییود )روابط اجتمیاعی منجر می

توان به عنوان نقطه شیییود را میرو میشیییرایط مختلف که فرد با آن روبه

اصییلی ارتباط بین تنظیم هیجانی و خلاقیت هیجانی دانسییت، زیرا یکی از 

ت با شرایط اسش توانایی سیاز ،های افراد خلاق هیجانیویژگی ترینمهم

افته ییندها و راهبردهای تنظیمی سازشا(. علاوه بر این تنظیم هیجان، فر0)

گیرد که شیییامل ابعاد شیییناختی، جسیییمی، را در بر مینایافته و سیییازش

های شناختی تنظیم هیجان همانند دیگر شود. جنبهو رفتاری می ،اجتماعی

ها در بعیاد رفتیاری و اجتمیاعی آن در واقع بیا هیدف میدیرییت هیجیانا

روند و بخشیییی از راهبردهای تطابقی و تطابق به کار می شافزایش سیییاز

ستند ه های هیجانی و جسمانی مرتبطهستند که با تجربه و درمان ناراحتی

ثبت و م یافتهشتنظیم هیجان و مخصیوصاً راهبردهای ساز در نتیجه(. 39)

نظیم هیجان باعث کاهش احسیاسات منفی و افزایش احساسات مثبت و ت

ا ب ش، سازشدطور که اشیاره  شیود و هماندر افراد می یافتهشرفتار سیاز

های افراد خلاق هیجانی است. با توجه به این موارد از مشیخصیه ،شیرایط

 –توان اسیییتنبیاط کرد کیه آموزش تنظیم هیجان در بسیییته شیییناختیمی

ماعی حافظه فعال در بهبود خلاقیت هیجانی مؤثر واقع شییده اجت -هیجانی

 .است

( معتقید اسیییت که عوامل هیجانی نه تنها باعث 91از طرفی تورنس )

شیوند، بلکه برای رسیدن به دستاوردهای تسیهیل فرایندهای شیناختی می

و ابراز هیجان ضییروری هسییتند.  ،مهم تفکر مانند خلاقیت، توانایی درک

تسییهیل هیجانی تفکر، به این موضییع متمرکز اسییت که چگونه هیجان بر 

رای حل تواند بگیذارد و به این ترتیب چگونه میسییییسیییتم تفکر اثر می

 .گیری و کارهای خلاقانه به نحو مؤثر به کار رودمسئله، استدلال، تصمیم

 اسیییت با در نظری تلاش شیییده گیری از مبانی علمدر این پژوهش با بهره

و اجتماعی در ارتقاء حافظه فعال و  ،سیه بعد هیجانی، شناختی گرفتن هر

اند تو. بنابراین نتایج این پژوهش میشیییودهیای وابسیییتیه کمیک مؤلفیه

شناسان و متخصصان و درمانگران حوزه راهگشای معلمان، مربیان و روان

 باشد. در حافظه فعال ییبا نارساودکان به خصوص ک اختلالات یادگیری

پسیییران  مشیییارکت دادنهایی مانند عدم این پژوهش با محدودیت 

و محدودیت در مطالعه  بهنجیار دارای عملکرد ضیییعیف در حیافظه فعال

تی شناخسینی افراد آزمودنی همراه بود. عدم دسترسی به ابزارهای عصب

 از جملییه زمغ رکردیبرداری رزونییانس مغنییاطیسیییی کییامییاننیید تصیییویر

وجود این ابزارها  زیرا، بوده اسییتهای دیگر پژوهش حاضییر محدودیت

 شییناختی را در مراحل مداخلهشییود تا تغییرات مغزی و عصییبباعث می

های آتی از ابزارهای شود در پژوهشپیشنهاد میه کرد. در نتیجه مشیاهد

های شود در پژوهش. همچنین پیشنهاد میشودشناختی نیز استفاده عصب

ترجهییت تییدوین تر و دقیقهییای پیچیییدهافزارنرم ،ای حمییایییت مییالیدار

ن مجرب در اافزاری خریداری و با اسیییتفاده از متخصیییصیییهای نرمبرنامه

شود که شود. پیشنهاد میبررسی مجدداً  ، پروتکل آموزشینویسییبرنامه

این بسیییته آموزشیییی بر روی سیییایر افراد دارای اختلالات یادگیری و یا 

ید توجه با د. همچنینشوبخشی آن بررسی ر توجه نیز اجرا و اثردارسایی ن

آموزان آن هم دانشو این پژوهش در حجم نمونه کوچک  داشیییت که

ضیروری است که چنین پژوهشی در  بنابراین دختر پایه پنجم انجام شید،

یز ن هر دو جنسهای بزرگتر و در دیگر مقاطع تحصییییلی و بر روی نمونه

شود معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت . همچنین پیشنهاد میانجام شیود

من هسییتند ض آموزاندانشو سیایر متخصیصیان که در ارتباط مسیتقیم با 

برای  هاوشآشییینایی با راهبردهای ارائه شیییده در این پژوهش، از این ر
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 با عملکرد تحصیییلی و شییناختی آموزانبهبود عملکرد حافظه فعال دانش

به وانند تند. متخصیییصیییان تعلیم و تربیت حتی میاسیییتفاده کن ضیییعیف،

ر آموزش دهند تا د والدین کودکانکاربردی و قابل استفاده به صیورت 

 آموزان را کاهشر حافظه فعال دانشارسایی دپیامدهای ن ،تعامل دوجانبه

 .دهند

 ملاحظات اخلاقی

و  23920002192003 رسیاله با کداین پژوهش  پیروی از اصفول اخلا  پژوهش:

به  20/9/9310تاری   IR.IAU.KHUISF.REC.1397.181بیا شیییناسیییه اخلاق 

و مجوز اجرای آن توسیط سازمان کل آموزش و پرورش استان اسیت  تصیویب رسییده

تهران صییادر شییده اسییت. همچنین سییایر ملاحظات اخلاقی مانند رضییایت افراد نمونه و 

 یت شده است.والدین آنان در این مطالعه کاملاً رعا

ور به طدر قالب رسیییاله دکترای نویسییینده نخسیییت این مقاله این مطالعه  حامی مالی:

  ه است.مستقل و بدون حامی مالی انجام شد

نویسنده نخست این مقاله خانم مژگان حسنی به عنوان  نقش هر یک از نویسندگان:

ده دوم آقای محمد ها، و نوشییتن متن مقاله؛ نویسیینمجری اصییلی این مطالعه،تحلیل داده

علی نادی به عنوان اسییتاد راهنما، ویراسییتار علمی، و نویسیینده مسییئول؛ و نویسیینده سییوم 

 ند. ادکتر ایلناز سجادیان به عنوان استاد مشاور و ویراستار علمی این مقاله، نقش داشته

 است. این پژوهش برای نویسندگان هیچ گونه تضاد منافع به دنبال نداشته تضاد منافع:

آموزان، دانشبدین وسییله از استادان راهنما و مشاور این مطالعه،  قدردانی: و تشفکر

که در مراحل مختلف اجرای این پژوهش تهران  شییهر مدیران محترم مدارسو والدین، 

 شود. تشکر و قدردانی میبه ما کمک کردند، 
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