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فصل اول

کلیات



مقدمه

امروزه تقریبا همه کسانی که طرفدار توسعه و اصالحات 
هس��تند در همه جای دنی��ا از آموزش و پرورش ش��روع 
می کنن��د. عدم آگاهی به روش های تعلیم و تربیت موجب 
زیان های زیادی خواهد شد. در مدارس و دانشگاه اندیشه ها 
را آموزش داده می شود اما چگونگی اندیشیدن و چگونه یاد 
گرفتن آموزش داده نمی ش��وند. یادگیرندگان از معلومات 
اشباع می ش��وند اما انگیزه آموختن از آنها گرفته می شود. 
نمره های خوب می گیرند. اما احساس ارزش و خودباوری 
ندارن��د. مدارس کنونی کودکانی با انگیزه درونی، کنجکاو 
و خودانگیخت��ه از خانواده، به امان��ت می گیرند اما افرادی 
بی انگیزه که احساس ارزش��مندی و خودباوری نمی کنند 
از مدارس و دانش��گاه ف��ارغ التحصیل می ش��وند. دانش 



آموزان��ی که خودانگیخته اند معتقدن��د که فرصت ها برای 
اتخاذ و تکالیف دشوار، تمرین یادگیری توسعه فهم عمیق 
از موضوع اصل��ی و تالش کردن برای موفقیت تحصیلی 
باال خواهد گرفت )پری فیلیپس وهاچینس��ونال1، 2019(. 
تا اندازه ای این ویژگی ها ممکن اس��ت تبیین کنند که چرا 
فراگی��ران خودگردان معموال حس باالیی از خودکارآمدی 

را نشان می دهند )پینترپچ و شانک2، 2017(.

یک��ی از مش��کالت نس��بتا ش��ایعی که بس��یاری از 
روانشناس��ان تربیتی با آن مواجه ان��د غیبت دانش آموزان 
و رفتار امتناع از مدرسه می باشد. غیبت از مدرسه به عدم 
حض��ور دانش آموز در مدرس��ه بنا بر عل��ت موجه و غیر 
موجه مربوط می ش��ود. بر خالف غیبت موجه از مدرس��ه، 
رفت��ار امتناع، به اجتناب دانش آموز از محرک های مربوط 
به مدرس��ه و یا احساس دش��واری از ماندن در کالس در 

1. Pery & Hutchinsonal

2. Pintrich & schunk



طول کل ساعات حضور در مدرسه مربوط می شود )کرنی، 
2006(. ش��ایع ترین اختالالتی ک��ه در آن رفتار امتناع از 
مدرس��ه دیده می شود عبارتند از: اضطراب جدایی، هراس 
خاص یا هراس اجتماعی واختالل افسردگی عمده است. 
با توجه به عدم تجانس امتناع از مدرسه و طیف وسیعی از 
مش��کالت رفتاری مربوط به آن طبقه بندی آن به عنوان 

شرایط خاص واحد دشوار است )ویسکوچیل1، 2012(.  

هن��درون2و کرونی )2011( در یک بررس��ی، ش��یوع 
امتناع از مدرس��ه را دربین دانش آم��وزان با نرخ  8/2 % 
گزارش نمود. متغییر های روانشناختی از قبیل خودتنظیمی  
و فراحافظه می توانند در ایجاد رفتار امتناع از مدرسه نقش 
داش��ته باشند. ش��اخص های قوی یادگیری خود تنظیمی 
 ش��امل خود ارزیابی، س��ازماندهی و جه��ت یابی هدف و 
جس��تجوی کمک س��اختارهای محیط��ی و راهبردهای 

1. Viskochil 

2. Hendron 



حافظه با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. یادگیری آموزش 
خود تنظیمی توس��ط دانش آموزان باعث می شود خودشان 
فعاالن��ه به ام��ر یادگی��ری پرداخته و آن را س��ازماندهی 
کند )منگو1، 2010(. در واقع یکی از اقس��ام فراش��ناخت 
که ب��ه یادگیری و حافظه مربوط اس��ت فراحافظه نامیده 
می ش��ود. فراحافظه دانش فراگیرنده درب��اره ی آگاهی از 
رفتار راهبردی و نظام حافظه اس��ت )اش��نایدر2، 2008(. 
فراحافظه به بازبینی ش��خص از سیستم حافظه اش گفته 
می شود فرآیند بازبینی از یک جزء فرا سطح ناشی می شود 
که تش��خیص می دهد موضوع  در سطح شناختی آمیخته 
شود و این پردازش های بازبینی و اجزاء آن پیشرفت افراد 

را مشخص می کنند.

رفت��ار امتناع از مدرس��ه (SRB)3 یک مس��ئله جدی 
س��المت روانی و جس��مانی برای بس��یاری از کودکان و 

1. Mango

2. Schnyder

3. School refusal behavior



نوجوانان اس��ت. غیبت از مدرسه یک عامل خطر برای باز 
مان��دن از تحصیل و بروز رفتاره��ای پرخطر در نوجوانان، 
خش��ونت ، س��وء مصرف مواد و... اس��ت ؛ اگر غیبت های 
غیرقابل توجیه به صورت ترس ادامه یابد ممکن است به 
باز ماندن کودک یا نوجوانان از تحصیل، پیامدهای ناشی 
از آن نظیر محرومیت های اقتصادی و مش��کالت شغلی و 

اجتماعی و روانپزشکی در بزرگسالی منجر شود. 

رفتار امتناع از مدرس��ه، خودداری کودک برای حضور 
در مدرس��ه و مش��کالت ماندن در کالس یک روز کامل 
تعری��ف می گردد )کرن��ی و س��یلورمن1، 1996(. به طور 
خاص م��واردی که در رفتار نوجوان��ان در طیف امتناع از 

مدرسه را شامل می گردد، عبارتند از: 

دیر به مدرسه می روند یا ایجاد زمینه برای نرفتن . 1
در روزهای دیگر 

1. Kearney & silverman



به طور کامل از مدرسه غیبت می کنند. . 2

در مدرس��ه حض��ور می یابند س��پس آن را ترک . 3
می کنند.

ب��ا بدرفتاری یا ک��ج خلقی در صبح به مدرس��ه . 4
می روند. 

رفتار امتناع از مدرس��ه ی حاد از دو هفته تا یک سال 
و نوع مزمن آن بیش��تر از یک س��ال ب��ه طول می انجامد 

)کرنی، کوک و چاپمن1، 2007(.

عوامل��ی چون خودتنظیمی و فراحافظ��ه می توانند در 
پیش بینی رفتار امتناع از مدرسه نقش داشته باشد.

خ��ود تنظیمی، فراین��دی اس��ت ک��ه در آن فراگیران 
یادگی��ری را به طور منظم و کنترل ش��دنی می دانند و در 
قبال پیشرفت شخصی خود مسئولیت بیشتری می پذیرند. 

1. Kook & chapman



آن��ان دارای اراده و انگی��زه بوده و به طور ارادی به درگیر 
شدن در یادگیری و فعالیت های مدرسه تمایل دارند )نقل 

از کدیور، 1388(.

یکی از اقس��ام فراش��ناخت که به یادگیری و حافظه 
مربوط اس��ت فراحافظه نامیده می ش��ود. فراحافظه دانش 
فراگیرنده درباره آگاه��ی از رفتار راهبردی و نظام حافظه 

است )بردون، 1 1977؛ به نقل از اشنایدر، 2008(.

همین طور فراحافظه به دان��ش درباره ی نظام حافظه 
و نظ��ارت و کنترل بر فراینده��ای حافظه و یادگیری فرد 
اشاره دارد )دانلوس��کی و بجورک2، 2008(. فراحافظه در 
یک کالم دانستن درباره دانستن است، استفاده از مطالعات 
فراحافظ��ه در علوم یادگیری، بالین��ی، حقوقی و غیره، ... 
می توان��د کاربردی ش��دن این مفهوم را به دنبال داش��ته 
باش��د، اخیرا پژوهش های متعددی به نقش پردازش های 

1. Brdum

2. Dunlosky & Bjork



فراحافظ��ه در ش��ناخت فرایند حافظه انس��ان پرداخته اند 
بیش��تر تحقیق��ات در ای��ن زمینه به نق��ش پردازش های 
فراش��ناختی و قض��اوت یادگی��ری اف��راد پرداخته اند و بر 
این اس��اس پیش��رفت های قابل توجهی در شناخت نقش 
قضاوت های آتی در عملکرد افراد به دست آمده است )به 

نقل از بروئر و سامپایو، 1 2005(. 

بوف��ارد وبوچ��ارد )2002( در پژوهش��ی تحت عنوان 
خودتنظیمی و تش��کیل مفهوم در می��ان دانش آموزان تیز 
هوشی و عادی نشان دادند که دانش آموزان عادی اغلب 
از راهبردهای شناختی استفاده می کنند و تجارب استفاده 
از راهبرده��ای فراش��ناختی را ب��ا رغبت کمت��ری اظهار 
می کردن��د اما دانش آموزان تیز ه��وش برای حل تکلیف 
تالش بیشتری می کردند و آن را به عنوان چالش در نظر 
گرفتند و از آن به عنوان فرصتی برای یادگیری اس��تفاده 

می کردند.

1. Brewer & sampaio



رستگار، پاجهرمی و مظلومیان )1390( در تحقیقی با 
عنوان رابطه اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در دانش 
آموزان دبیرستانی نش��ان دادند که نوع درگیری شناختی 
دان��ش آموزان در رویارویی با تکالیف تحت تاثیر باورهای 
هوش��ی و اهداف پیش��رفت ق��رار دارد و همچنین اهداف 
اجتناب عملکرد بر به کارگیری راهبردهای شناختی عمیق 
و س��طح باال دارای اثر مستقیم و منفی است در حالی که 
اهداف به صورت مستقیم و مثبت بر راهبردهای شناختی 

عمیق و سطح باال تاثیر می گذارد.

ب��ا توج��ه ب��ه مطالبی ک��ه ذکر ش��ده اث��ر حاضر به 
دنب��ال پاس��خگویی به س��وال کل��ی زیر اس��ت. آیا بین 
خودتنظیمی تحصیلی و فراحافظه با رفتار امتناع از مدرسه 

رابطه وجود دارد؟

تعلی��م و تربی��ت و معضالت و مش��کالت مربوط به 
آن یک��ی از بحث برانگیزترین مس��ائل در جوامع مختلف 
بوده و هس��ت. دالیل این اهمیت را نیز می توان به نکاتی 



چون لزوم تعلیم و تربیت صحیح نس��ل آتی، حساسیت و 
ش��کنندگی دانش آموزان در مقابل مسائل مختلف جوامع 
برای دس��تیابی به موقعیت بیش��تر با استفاده از تخصص 
نس��ل جوان، تاکی��د والدین ب��ه تعلیم و تربیت درس��ت 
فرزندان، حرکت سرس��ام آور جوامع به سوی رشد و ترقی 
و بس��یاری نکات ریز و درشت نس��بت داد به دالیل ذکر 
ش��ده ترک تحصیل دانش آموزان یکی از معضالتی است 
که می ت��وان آن را به دالیل مختلف آفتی برای س��اختار 
آموزش و پرورش جوامع دانس��ت )رگ ویور1، 2015(. از 
جمله عواملی که می توان مطرح کرد خود تنظیمی تحصیلی 
و فراحافظه می باشند که در این تحقیق مورد بررسی قرار 
می گیرند. به عقیده فالول2 )1979( فراحافظه یک شکل 
متفاوت از دانش اس��ت که به دان��ش مردم درباره حافظه 
خودشان مربوط می ش��ود. فراحافظه توانایی های شناختی 
گوناگونی در درک عملکرد و ظرفیت های سیستم شخصی 

1. Regweaver  

2. Flavell 



اف��راد  و همینطور دان��ش راهبردهای حافظه که می تواند 
به عملکرد حافظه و پیش بینی عملکرد آینده کمک کند، 
می ش��ود. کارکرد فراحافظه ای بهینه ش��امل برآورد دقیق 
توانایی ه��ای حافظه ف��ردی و اس��تفاده از اصول حافظه 
برای تقویت عملکرد می باشد )کس��تل1، مک گیلیوری2، 
فریدمن3، 2011(. به لحاظ محتوایی فراحافظه ش��امل دو 
مولفه اصلی ایست که هر کدام از این مولفه ها برابر با نوع 
خاصی از دانش می باش��ند که از این رو فراحافظه یکی از 
عوام��ل فرایند مرتبط با عملک��رد و نتایج تحصیلی تلقی 
می ش��ود که نقش مهمی در فرآیند یادگیری ایفا می کند، 
قب��ل از هن��گام و بعد از تکلیف یادگی��ری و به دنبال آن 
توانای��ی ی��ادآوری را تح��ت تاثیر قرار می ده��د )کارول4 

1. Castell 

2. Mc Gillivary 

3. Frieaman 

4. Caroll



آم��وزش   .)2001 اوزاوا3،  و  ک��رک2  وکوراکین��ا11999، 
راهبرده��ای خودتنظیمی به دانش آم��وزان این امکان را 
می دهد که ب��ا برنامه ریزی، س��ازماندهی و خود بازبینی 
به ش��یوه های تکلی��ف مدارتر  به انجام  تکالیف درس��ی 
و فعالیت ه��ای روزمره بپردازند. دان��ش آموزان به کمک 
راهبرده��ای خود تنظیمی  می توانند شکس��ت های متعدد 
خ��ود را دوباره مورد بررس��ی و بازبینی ق��رار  دهند و در 
نهایت یادگیری فعال در دانش آموزان بهبود می یابد. این 
دانش آموزان به واس��طه خ��ود تنظیمی می توانند از مفید 
بودن راهبردهای خاص برای حل مس��له کارا و یادگیری 
موثر آگاهی داش��ته باش��ند )پور محمد و اس��ماعیل پور، 
1394(. بنابراین با توجه ب��ه عملکرد فراحافظه، باورهای 
هوش��ی و خود تنظیمی به عنوان عواملی که می توانند در 
رفتار امتناع از مدرس��ه تاثیر گذار باشند و شناسایی دانش 

1. Kurakyna 

2. Kerck 

3. Ozawa 


