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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خود پنداره تحصیلی ،خود ناتوانسازی
تحصیلی و تفکر تاملی دانشآموزان دوره اول متوسطه بود .پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشآموزان دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 1397-98
شهرستان آذرشهر بودند که تعداد آنها براساس گزارش اداره آموزش و پرورش  1568هستند .از جامعه حاضر تعداد  50نفر به
روش نمونهگیری خوشه ای چند مرحلهای انتخاب شده و در دو گروه مداخله و کنترل ( 25نفر برای هر گروه) قرار گرفتند.
گروه مداخله در معرض آموزش راهب ردهای شناختی و فراشناختی قرار گرفتند و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد .برای
جمعآوری دادهها از پرسشنامههای خودپنداره تحصیلی ییسن چن ،خودناتوانسازی تحصیلی برگاس و جونز و تفکر تأملی
کمبر و لیونگ استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با روش آماری تحلیل کوواریانس انجام گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که
آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودپنداره تحصیلی ،خودناتوانسازی و تفکر تأملی دانشآموزان تأثیر دارد و باعث
افزایش خودپنداره تحصیلی و تفکر تأملی و کاهش خودناتوانسازی تحصیلی میشود .بنابراین توجه به آموزش راهبردهای
شناختی و فراشناختی نقش مهمی در خودپنداره تحصیلی ،خودناتوانسازی و تفکر تأملی دانشآموزان دارد.
واژههای كلیدی :خودپنداره تحصیلی ،خودناتوان سازی تحصیلی ،تفکر تأملی ،راهبرد شناختی و فراشناختی
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مقدمه
بدون شک همه پیشرفتهای شگفت انگیز دنیای کنونی زاده یادگیری انسان است .محیط و آنچه در آن است پیوسته در معرض تغییر قرار
دارد و انسان نیز برای هماهنگ شدن با آن تغییرات و برای مقابله و مبارزه با آنها ،برای درک چگونگی تغییرات و ارائهی راهحلهای
مناسب ،برای سازگاری و برای ادامه زیست ،پیوسته در کوشش و تالش برای یادگیری و افزودن بر دانش و تجارت خویش است .واقعیت
آن است که انسان ،بیشتر شایستگیهای خود را از طریق یادگیری کسب میکند ،انسان با یادگیری و از طریق آن زندگی میکند و توانایی
ادامه زیست پیدا میکند .انسان از طریق یادگیری رشد فکری پیدا میکند ،فعالیت مییابد و در کل به رشد تفکر بشر کمک میکند ،در واقع
همه پیشرفتهای بشری نتیجه یادگیری انسان است.
مسئله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهمترین دغدغههای هر نظام آموزشی است .موفقیت و پیشرفت تحصیلی در هر جامعه
نشاندهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدفیابی و توجه به رفع نیازهای فردی است؛ بنابراین نظام آموزشی را زمانی میتوان کارآمد
و موفق دانست که پیشرفت تحصیلی دانشجویان آن در دورههای مختلف دارای بیشترین و باالترین رقم باشد .از جمله مهمترین
نگرانیهای استادان ،مسئوالن آموزش دانشگاه و خانوادههای دانشآموزان ،پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی دانشآموزان
است .نقطه مقابل پیشرفت تحصیلی ،افت تحصیلی است که بر اساس مطالعات متعدد تأثیر بسزایی در سرنوشت فرد داشته و همچنین
هزینه گزافی به خانواده و جامعه تحمیل میکند .در ایران ،این امر از مهمترین مشکالت کنونی نظام آموزشی است که هرساله دهها
میلیارد ریال از بودجه کشور را هدر میدهد و نیروهای بالقوه و سرمایههای جامعه که همان نیروی انسانی است ،بیثمر میماند .پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی آموزش و پرورش است و تمام کوششها و کششهای این نظام ،در واقع برای
جامة عمل پوشاندن به این امر است .به عبارتی ،جامعه و به طور ویژه آموزش و پرورش ،نسبت به سرنوشت ،رشد و تکامل موفقیتآمیز و
جایگاه فرد در جامعه ،عالقه مند است و انتظار دارد فرد در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و توانایی و نیز در ابعاد
شخصیتی ،عاطفی و رفتاری ،آنچنان که باید ،پیشرفت کند و تعالی یابد .با توجه به این که میزان پیشرفت و افت تحصیلی یکی از مالک-
های کارآیی نظام آموزشی است ،کشف و مطالعه متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی از جمله خودپنداره تحصیلی ،خودناتوانسازی و
تفکر تأملی به شناخت بهتر و پیشبینی متغیرهای مؤثر در مدرسه می انجامد .در این میان نقش مهارتهای شناختی و فراشناختی نقش
مؤثری در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد .در این میان آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی مؤثر یک موضوع مهم برای یادگیری
انسان است و روان شناسان تربیتی بر شرکت فعاالنه یادگیرنده در فرایند یادگیری به جای تجربه یادگیری انفعالی تأکید میکنند .شناخت
راهبردهای شناختی و فراشناختی از چند جهت حائز اهمیت است :یکی اینکه معلم راهبردهای یادگیری خود را با راهبردهای تدریس دانش-
آموزان هماهنگ میکند .دوم اینکه در صورت آگاهی از اینکه دانشاموزان با راهبردهای یادگیری آشنا نیستند ،یا از راهبردهای یادگیری به
درستی استفاده نمیکنند؛ میتوان راهبردهای شناختی و فراشناختی را به آنها آموزش داد .بنابراین آگاهی از سبک یادگیری میتواند برای
توسعه خودکفایی در یادگیری کمک کند .پس آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی میتواند روند یادگیری دانشآموزان را بهبود
بخشیده و باعث افزایش پیشرفت تحصیلی آنها گردد و از این طریق متغیرهای تفکر تأملی و خودناتوانسازی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
تأمل و تفکر تأملی1امروزه در حوزه آموزش و یادگیری اهمیت زیادی دارد (کالرا)2015 2،؛ چرا که تفکر تأملی یکی از اهدداف اساسدی بدرای
یادگیری است (دویت ،آلیانس و سیراج .)2016 3،برهمین اساس معلمان همواره به این موضوع تمرکز دارند که دانشآمدوزان بایدد بده جدای
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حافظه محوری ،مهارتهای چگونه آموختن را از طریق تفکر و برخورد منظم با مسائل یاد گرفته و مشکالت را به طریدق علمدی و فعاالنده
حل کنند (گنسل و ساراچالوقلو .)2018 4،اصطالح «تمرین تأملی» یا «تفکر تأملی» ،را به احتمدال زیداد جدان دیدوئی )1933(5ابدداع کدرده
است .جان دیویی (1933؛ به نقل از فان ،)2008 6،از آن به عنوان مالحظه دقیق ،صبورانه و فعال هدر اعتقداد یدا شدکل حمایدت شددهای از
دانش در زمینهای حمایت شده و در راستای نتایج کسب شده یاد میکند .کمبر و لیونگ )2010(7چهار زیر مجموعده بدرای تفکدر تدأملی در
نظر گرفته است :عمل عادی که یک فعالیت خودکار و همیشگی است و با هوشیاری کمی رخ میدهد ،در نوع فهمیدن ،فرد از دانش موجود
استفاده میکند تا جایی که دانش در طرحواره و در چارچوبهای معنایی موجود باقی میماند و تغییر نمیکند ،تأمل که عبارت است از توجه
با دقت و مداوم و فعال هر عقیده که با تفکر عمیق روی میدهد و در نهایت ،تفکر تأملی به عنوان سطح باالتری از تفکر تأملی اسدت کده
شامل آگاهی از این مسائل میشود؛ به این صورت که چگونه مسائل را درک کرده و از چه طریقی احساس و عمل کنیم (فان.)2008 ،
خودناتوانی در یادگیری ،یکی از راهبردهای کمتر شناخته شدهای است که برای شکست بیان میشود .این اصطالح را اولین بار ،برگدالس و
جونز8به کار بردند (چانگ .)2010 9،تحقیقات مختلف نشان دادهاند که استفاده از راهبردهای خودناتوانسدازی تحصدیلی10،مدیتواندد هزینده-
های سنگینی را در درازمدت برای افراد به بار آورد (اسبقی ،طالبی ،عابدی ،منشئی و فروغی .)1396 ،مفهوم خودناتوانسازی تحصیلی اشاره
به این دارد که یادگیرندگان با استفاده از راهبردهایی ،کوتاهیهای تحصیلی خدود را توجیده میکنندد و بددین وسدیله رابطده بدین عملکدرد
تحصیلی و صفات شخصی را مبهم میسازند (وانگ .)201311،عالوه بر این خودناتوانسدازی تحصدیلی بدا اهمدال کداری در انجدام تکدالیف
درسی مرتبط بوده و نتایج نشان دادهاند که خودناتوانسازها ،عملکرد تحصیلی ضعیفتری در مقایسه با افراد عدادی دارندد (اسدتیل.)200712،
همچنین خودناتوان سازی نوعی اسناد علّی توأم با مکانیزمهای دفاعی است و در واقع شامل هر نوع کنش یا انتخابی است که امکان اسدناد
شکست به بیرون و اسناد موفقیت به درون را برای فرد فراهم آورده (کارنر )201413،و باعث کاهش عملکرد تحصیلی در دانشآمدوزان مدی-
گردد.
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راهبردهای شناختی و فرا شناختی14تدابیری هستند که به یادگیری و یادآوری کمک میکنند .هرچند ایدن راهبردهدا قابدل یدادگیری هسدتند
ولی بعضی از یادگیرندگان از عهده یادگیری آن بر نمیآیندد و الزم اسدت در ایدن زمینده آمدوزش ببینندد (سدیف .)1396 ،هدر قددر دامنده
راهبردهایی که دانشآموزان به نحو مناسب به کار میگیرند گستردهتر باشد ،موفقیت آنها در حل مسئله ،خواندن ،درک مطلب و بده خداطر
سپاری اطالعات بیشتر است (فرخی .)1389 ،یادگیرندگانی که از روشهای مطالعه و یادگیری خودشدان آگداهی دارندد و بده طدور آگاهانده
فعالیتهایی را برای بهبود اینها انتخاب میکنند ،از یادگیرندگانی که نسبت به این مسائل کمتر آگاهی دارند ،بیشتر یاد میگیرند ،آنهدا بده
طور آگاهانه و با استفاده از دانش فراشناخت ،خود استراتژیهای خاصی را با اهداف خدا

یدادگیری هماهندگ مدیسدازند (شدلیفر و

دول 15،

 .)2009میلی ،کاراسی ،پویل و بایلی ( )201616در پژوهش خود نشان دادند که راهبردهدای شدناختی منفدی در داندشآمدوزان باعدث کداهش
عملکرد تحصیلی شده و زمینهساز خودناتوانسازی تحصیلی در آنها میشود و لذا آموزش این فرایندهای شناختی میتواند بسدیاری از ایدن
مشکالت تحصیلی دانشآموزان را بهبود بخشد .همچنین جاهطلبضیابری ،احدی و مشکبیدحقیقی ( )1394در پدژوهش خدود نشدان دادندد
دانشآموزانی که از آموزشهای فراشناختی و خالقیت برخوردار بودند ،نسبت به دانشآموزانی که به روش متداول آموزش دیدند به صدورت
معناداری خودپنداره تحصیلی شان افزایش یافته است.
به طور کلی باید گفت که خودناتوانسازی تحصیلی یک تالش پیشگیرانه برای دستکاری دیدگاه دیگران به نتایج عملکرد است و زمینده را
برای اسناد فراهم میسازد و این باعث کاهش خودپنداره و کاهش تفکر تأملی در دانشآموزان میشود .پژوهشگران نیز دریافتهاند کده قشدر
تحصیلی و بیشتر دانشآموزان در مدارس دچار خودناتوانسازی تحصیلی شده که این منجر مشکالت تحصیلی زیادی را برای آنها به وجود
آورده ،لذا ضرورت پرداختن به این مطالعه احساس میشود .همچنین پژوهشهای انجام شده در زمینده راهبردهدای شدناختی و فراشدناختی
نشان داده است که استفاده از این تدابیر به افزایش یادگیری یادگیرندگان منجر میشود و مدیتواندد مشدکالت تحصدیلی داندشآمدوزان را
کاهش دهد و عملکرد تحصیلی آنها را بهبود بخشد؛ امدا پژوهشدی کده بده صدورت همزمدان اثربخشدی آمدوزش راهبردهدای شدناختی و
فراشناختی بر خود پنداره تحصیلی ،خودناتوانسازی تحصیلی و تفکر تأملی دانشآموزان را مورد بررسی قرار دهد صدورت نپذیرفتده اسدت و
پژوهشهای انجام شده نیز به صورت ضد و نقیض بوده است؛ لذا بر این اساس ،سؤال اساسی پژوهش حاضر ایدن اسدت کده آیدا آمدوزش
راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودپنداره تحصیلی ،خودناتوانسازی و تفکر تأملی دانشآموزان تأثیر دارد؟

روش کار
این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل است.
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشآموزان دوره اول متوسطه در سال تحصیلی  1397-98شهرستان آذرشهر بودند که تعداد آنها بر
اساس گزارش اداره آموزش و پرورش  1568هستند .از جامعه حاضر تعداد  50نفر از پایه هفتم مدرسه دولتی امام حسن (ع) به روش نمونه-
گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و در دو گروه مداخله و کنترل ( 25نفر برای هر گروه) قرار گرفتند .گروه مداخله در معرض
آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی قرار گرفتند .این آموزش توسط محقق در زمینه راهبردهای شناختی و فراشناختی صورت گرفت.
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هیچ آموزشی برای گروه کنترل ارائه نگردید .پرسشنامهها توسط هر دو گروه از دانشآموزان به صورت پیشآزمون و پسآزمون تکمیل
گردید .بعد از انتخاب گروههای نهایی پژوهش ،شرکتکنندگان دو گروه در جلسه توجیهی شرکت کردند .در این جلسه با تشریح اهداف
پژوهش ،سعی شد که انگیزه و موافقت الزم مراجعهکنندگان برای شرکت در پژوهش جلب شود .به منظور رعایت اصول اخالقی ،فرم
رضایت آگاهانه برای همکاری در پژوهش توسط شرکتکنندگان تکمیل شده و پژوهشگر به دانشآموزان این اطمینان را داد که کلیه
مطالب ارائه شده درجلسات آموزش
در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه خودپنداره تحصیلی برای اولین بار توسط یی سن چن
( )2004پس از اجرا بر روی  1612دانشآموز تایوانی دوره ساخته شد .این ابزار دارای  15پرسش میباشد و تصویر ذهنی فرد از خودش را
میسنجد .پرسشنامه خودناتوانسازی تحصیلی توسط برگاس و جونز ( )2001ساخته شده و فرم هنجار شده ایرانی آن توسط حیدری و
همکاران ( )1388به  23سوال تقلیل یافته است .به منظور بررسی و اندازهگیری تفکر تأملی ،از پرسشنامه تفکر تأملی که کمبر و لیونگ
( )2000طراحی کردهاند ،استفاده شده است .پرسشنامه تفکر تأملی دارای  16سؤال است.
یافته ها
یافته های استنباطی
فرضیه اصلی
آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودپنداره تحصیلی ،خودناتوان سازی تحصیلی و تفکر تأملی دانشآموزان پسر دوره اول
متوسطه تأثیر دارد.
برای آزمون این فرضیه از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکووا) استفاده شد .به این منظور ،ابتدا مفروضههای استفاده از این روش
شامل نرمال بودن دادهها ،همگنی واریانسها و همسانی ماتریس واریانس -کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند که نتدایج در جدداول ذیدل
نشان داده شده است.
جدول  :3-4آزمون معنیدار کالموگروف -اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات متغیرها
متغيرها

 Zکالموگروف -اسميرنوف

سطح معناداري

خودپنداره تحصیلی

0/71

0/69

خودناتوان سازی تحصیلی

1/07

0/19

تفکر تأملی

1/30

0/06

برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کالموگروف -اسمیرنوف استفاده شد که نتایج نشان داد توزیع دادهها منطبق بر توزیع نرمال قلمداد
میگردد .در این آزمون هر چه سطح معناداری به دست آمده بزرگتر از  0/05باشد ،توزیع دادهها نرمال است .بنابراین این مفروضه برقرار
است.
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جدول  :4-4آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها
آزمون لوین درجه ازادي اول درجه ازادي دوم سطح معناداري

متغيرها
خودپنداره تحصیلی

2/64

1

48

0/11

خودناتوان سازی تحصیلی

0/02

1

48

0/88

تفکر تأملی

0/35

1

48

0/55

مندرجات جدول  4-4نشان میدهد که سطح معناداری گروهها در متغیر خودپنداره تحصیلی ،خودناتوانسازی تحصیلی و تفکر تأملی بیشدتر
از  0/05است و میتوان گفت واریانس گروهها از تجانس برخوردار است .با توجه به سطح معناداری که از  0/05بیشتر است ،فرض مقابل رد
و فرض صفر قبول میشود .بنابراین این مفروضه نیز برقرار است.
جدول  :5-4نتایج آزمون  Mباکس
 Mباکس آزمون  Fدرجه آزادي اول درجه آزادي دوم سطح معناداري
2/02

0/31

6

0/92

16693/13

با توجه به نتایج آزمون باکس مشخص است که چون مقدار سطح معناداری این آزمون برابر  0/92میباشدد و ایدن مقددار بیشدتر از سدطح
معناداری  0/05است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که این پیشفرض جهت انجام آزمون تحلیل مانکووا رعایت شده است .به عبارت دیگر،
تساوی ماتریس واریانس -کواریانس متغیرهای پژوهش برقرار است و از نظر ماتریس واریانس -کواریانس تفاوت معناداری باهم ندارند.
با توجه به اینکه مفروضههای تحلیل کوواریانس چند متغیری برقرار است .لذا از این روش جهت آزمون فرضیه اصلی پژوهش استفاده شدد.
نتیجهی این آزمون در جدول  6-4و  7-4نشان داده شده است.
جدول  :6-4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره
ارزش
آزمون
P
F
0/002 5/68
0/71
المبدای ویلکز
نتایج مشخصهی آماری المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه بر ترکیب متغیرهای خودپنداره تحصیلی ،خودناتوانسدازی تحصدیلی و تفکدر
تأملی معنیدار است ( =0/71 ،F=5/68 ،P>0/002المبدای ویلکز) .آزمون فوق قابلیت استفاده از تحلیدل کوواریدانس چنددمتغیره را مجداز
شمرد.
جدول  :7-4نتایج تحلیل کواریانس روی نمرات متغیرهای پژوهش
متغيرهاي وابسته
گروه

خودپنداره تحصیلی

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

38/27

1

38/27
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F
7/26

سطح
معناداري
0/01
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خودناتوانسازی
تحصیلی

25/93

1

25/93

5/02

0/03

تفکر تأملی

25/80

1

25/80

5/78

0/02

بر اساس مندرجات جدول  ،7-4پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،اثر معنیداری در عامل بین آزمودنیهای گروه وجود دارد .به طدوری کده
نمرات نشان میدهد میانگین گروه آزمایش که در معرض آموزش مهارتهای اجتماعی قرار گرفتهاند ،به طور چشمگیری تغییر داشته است.
از این رو میتوان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی ،بر متغیرهای خودپنداره تحصیلی ،خودناتوانسازی تحصدیلی و
تفکر تأملی در دانشآموزان تأثیر دارد؛ لذا فرضیه اصلی پژوهش تأیید میگردد.
فرضيه  :1آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر خودپنداره تحصيلي دانشآموزان پسر دوره اول متوسطه
تأثير دارد.
پیش از آنکه فرضیههای پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد ،الزم است که پیشفرضهای تحلیدل کواریدانس از جملده نرمدال بدودن دادههدا،
همگنی واریانسها و شیب خط رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در جداول  9-4 ،8-4و  10-4ارائه شده است.
برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد که نتایج در جدول  8-4نشان داده شده است.
جدول :8-4آزمون معناداری کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن نمرات متغیرها
متغيرها

انحراف

تعداد ميانگين

پیش آزمون خودپنداره
تحصیلی
پس آزمون خودپنداره
تحصیلی

استاندارد

K-SZ

سطح
معناداري

50

31/32

2/80

0/81

0/52

50

31/76

2/48

0/71

0/69

نتایج جدول  8-4نشان داد که مقدار سطح معناداری در آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن متغیرها از  0/05بزرگتر
است و لذا توزیع دادهها نرمال است .در واقع آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر خودپنداره تحصیلی معنادار نیسدت و بندابراین متغیدر
خودپنداره تحصیلی دارای توزیع نرمالی است و میتوان از تحلیلهای پارامتریک (تحلیل کواریانس) برای آن استفاده کرد.
همچندددددین بدددددرای همگندددددی واریدددددانسهدددددا از آزمدددددون لدددددوین اسدددددتفاده شدددددد کددددده نتدددددایج در جددددددول
 9-4درج شده است.
جدول :9-4آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها
متغيرها
پیش آزمون خودپنداره

آزمون

درجه

درجه

سطح

لوین

آزادي 1

آزادي 2

معناداري

1/48

1

48

0/22
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تحصیلی
پس آزمون خودپنداره تحصیلی

0/19

48

1

0/66

بر اساس آزمون لون و عدممعناداری برای متغیر خودپنداره تحصیلی ،شرط برابری واریانسهای بینگروهی رعایت شده است و گروهها
دارای تجانس میباشند و میتوان از تحلیل کواریانس استفاده کرد.
همچنین پیشفرض دیگر خطی بودن همبستگی متغیر پیشآزمون و متغیر مستقل است که نتایج در جدول  10-4نشان داده شده است.
جدول :10-4نتایج گزارش آزمون فرضهای شیبهای رگرسیون
گروه

خودپنداره
تحصیلی

منبع

مجموع

درجه

ميانگين

تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

29/62

2

14/81

273 /50
50738 /01

47
50

5/81

گروه و پیش-
آزمون
خطا
کل

F
2/54

سطح
معناداري
0 /09

مقدار  Fتعامل متغیر مستقل و همپراش در متغیر خودپنداره تحصیلی  2/54مدیباشدد کده معندادار نیسدت و مدیتدوان گفدت کده
همبستگی متغیر همپراش و مستقل رعایت شده است و میتوان از تحلیل کواریانس استفاده کرد.
جدول  :11-4نتایج تحلیل کواریانس یک متغیری نمرات پیشآزمون-پسآزمون متغیر خودپنداره تحصیلی
منبع

مجموع

درجه

ميانگين

تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

سطح
معناداري

پیش آزمون

0/009

1

0/009

0/002

0/96

گروه

32/01

1

32/01

5/54

0/02

خطا

271 /11

47

5/76

کل

50738 /01

50

بر اساس ارقام به دست آمده از جدول  ،11-4پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،اثر معنیداری در عامل بین آزمودنیهای گروه وجدود
دارد ( .)P=0/02 ،F=5/54به طوری که نمرات نشان میدهد میانگین گدروه آزمدایش کده در معدرض آمدوزش قدرار گرفتدهاندد ،بده طدور
چشمگیری افزایش داشته است .از این رو میتوان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی ،بر خودپنداره تحصیلی دانش-
آموزان تأثیر دارد و آن را به طور معناداری افزایش میدهد .لذا فرضیه اول پژوهش تأیید میگردد.
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فرضيه  :2آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر خودناتوانسازي تحصيلي دانشآموزان پسر دوره اول
متوسطه تأثير دارد.
پیش از آنکه فرضیههای پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد ،الزم است که پیشفرضهای تحلیل کواریانس از جمله نرمال بودن دادهها،
همگنی واریانسها و شیب خط رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در جداول  13-4 ،12-4و  14-4ارائه شده است.
برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد که نتایج در جدول  12-4نشان داده شده است.
جدول :12-4آزمون معناداری کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن نمرات متغیرها
تعداد ميانگين انحراف استاندارد  K-SZسطح معناداري

متغيرها
پیش آزمون خودناتوانسازی تحصیلی

50

53/74

2/61

0/88

0/41

پس آزمون خودناتوان سازی تحصیلی

50

52/94

2/32

1/07

0/19

نتایج جدول  12-4نشان داد که مقدار سطح معناداری در آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن متغیرها از  0/05بزرگ-
تر است و لذا توزیع دادهها نرمال است .در واقع آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر خودناتوانسازی تحصیلی معنادار نیست و بنابراین
متغیر خودناتوانسازی تحصیلی دارای توزیع نرمالی است و میتوان از تحلیلهای پارامتریک (تحلیل کواریانس) برای آن استفاده کرد.
همچنین برای همگنی واریانسها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج در جدول  13-4درج شده است.
جدول :13-4آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها
متغيرها

آزمون لوین درجه آزادي  1درجه آزادي  2سطح معناداري

پیش آزمون خودناتوان سازی تحصیلی

0/73

1

48

0/39

پس آزمون خودناتوان سازی تحصیلی

0/07

1

48

0/79

بر اساس آزمون لون و عدممعناداری برای متغیر خودناتوان سازی تحصیلی ،شرط برابری واریانسهای بینگروهدی رعایدت شدده اسدت و
گروهها دارای تجانس میباشند و میتوان از تحلیل کواریانس استفاده کرد.
همچنین پیشفرض دیگر خطی بودن همبستگی متغیر پیشآزمون و متغیر مستقل است که نتایج در جدول  14-4نشان داده شده است.
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جدول  :14-4نتایج گزارش آزمون فرضهای شیبهای رگرسیون
گروه

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

گروه و پیش آزمون

27/77

2

13/88

خطا

273/04

47

5/04

کل

140397/01

50

منبع تغييرات

خودناتوانسازی
تحصیلی

سطح

F

معناداري

2/75

0/07

مقدار  Fتعامل متغیر مستقل و همپراش در متغیر خودناتوان سازی تحصیلی  2/75میباشد که معنادار نیست و میتدوان گفدت کده
همبستگی متغیر همپراش و مستقل رعایت شده است و میتوان از تحلیل کواریانس استفاده کرد.

جدول  :15-4نتایج تحلیل کواریانس یک متغیری نمرات پیشآزمون-پسآزمون متغیر خودناتوانسازی تحصیلی
منبع

مجموع

درجه

ميانگين

تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

سطح
معناداري

پیش آزمون

2/39

1

2/39

0 /47

0/49

گروه

23/60

1

23/60

4/66

0/03

خطا

237 /92

47

5/06

کل

140397/01

50

بر اساس ارقام به دست آمده از جدول  ،15-4پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،اثر معنیداری در عامل بین آزمودنیهای گروه وجدود
دارد ( .)P=0/03 ،F=4/66به طوری که نمرات نشان میدهد میانگین گدروه آزمدایش کده در معدرض آمدوزش قدرار گرفتدهاندد ،بده طدور
چشمگیری کاهش داشته است .از این رو میتوان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی ،بر خودناتوانسدازی تحصدیلی
دانشآموزان تأثیر دارد و آن را به طور معناداری کاهش میدهد .لذا فرضیه دوم پژوهش تأیید میگردد.

فرضيه  :3آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر تفكر تأملي دانشآموزان پسر دوره اول متوسطه تأثير دارد.
پیش از آنکه فرضیههای پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد ،الزم است که پیشفرضهای تحلیل کواریانس از جمله نرمال بدودن داده-
ها ،همگنی واریانسها و شیب خط رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در جداول  17-4 ،16-4و  18-4ارائه شده است.
برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد که نتایج در جدول  16-4نشان داده شده است.
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جدول :16-4آزمون معناداری کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن نمرات متغیرها
متغيرها

تعداد ميانگين انحراف استاندارد  K-SZسطح معناداري

پیش آزمون تفکر تأملی

50

40/82

1/96

1/42

0/06

پس آزمون تفکر تأملی

50

41/32

2/21

1/30

0/07

نتایج جدول  16-4نشان داد که مقدار سطح معناداری در آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن متغیرها از 0/05
بزرگتر است و لذا توزیع داده ها نرمال است .در واقع آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تفکر تأملی معنادار نیست و بندابراین متغیدر
تفکر تأملی دارای توزیع نرمالی است و میتوان از تحلیلهای پارامتریک (تحلیل کواریانس) برای آن استفاده کرد.
همچنین برای همگنی واریانسها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج در جدول  17-4درج شده است.
جدول :17-4آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها
متغيرها

آزمون لوین درجه آزادي  1درجه آزادي  2سطح معناداري

پیش آزمون تفکر تأملی

0/35

1

48

0/55

پسآزمون تفکر تأملی

1/01

1

48

0/31

بددددددر اسدددددداس آزمددددددون لددددددون و عدددددددممعندددددداداری بددددددرای متغیددددددر تفکددددددر تددددددأملی ،شددددددرط برابددددددری
واریانسهای بینگروهی رعایت شده است و گروهها دارای تجانس میباشند و میتوان از تحلیل کواریانس استفاده کرد.
همچنین پیشفرض دیگر خطی بودن همبستگی متغیر پیشآزمون و متغیر مستقل است که نتایج در جدول  18-4نشان داده شده است.
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جدول :18-4نتایج گزارش آزمون فرضهای شیبهای رگرسیون
گروه منبع تغييرات
گروه و پیش-

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

27/21

2

13/61

47

4/54

50

تفکر

آزمون

تأملی

خطا

213/65

کل

85608/01

F

2/99

سطح
معناداري
0/06

مقدار  Fتعامل متغیر مستقل و همپراش در متغیر تفکر تأملی  2/99میباشد که معنادار نیست و میتوان گفت که همبستگی متغیر
همپراش و مستقل رعایت شده است و میتوان از تحلیل کواریانس استفاده کرد.
جدول  :19-4نتایج تحلیل کواریانس یک متغیری نمرات پیشآزمون-پسآزمون متغیر تفکر تأملی
منبع

مجموع

درجه

ميانگين

تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

سطح
معناداري

پیش آزمون

3/71

1

3/71

0/81

0/37

گروه

24/95

1

24/95

5/48

0/02

خطا

214 /04

47

4/55

کل

85608 /01

50

بر اساس ارقام به دست آمده از جدول  ،19-4پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،اثر معنیداری در عامل بین آزمودنیهای گروه وجود دارد
( .)P=0/02 ،F=5/48به طوری که نمرات نشان میدهد میانگین گروه آزمایش که در معرض آموزش قرار گرفتهاند ،به طور چشمگیری
افزایش داشته است .از این رو میتوان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی ،بر تفکر تأملی دانشآموزان تأثیر دارد و
آن را به طور معناداری افزایش میدهد .لذا فرضیه سوم پژوهش تأیید میگردد.
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بحث و نتيجه گيري
یافته اول پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودپنداره تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد .در واقع آموزش
راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث افزایش خودپنداره تحصیلی در دانشآموزان میشود .این یافته با نتایج پژوهشهای جاهطلبضیابری
و همکاران ( )1394و میلی و همکاران ( )2016مطابقت دارد .به طوری که جاهطلبضیابری و همکاران ( )1394در پژوهش خود نشان
دادند دانشآموزانی که از آموزشهای فراشناختی و خالقیت برخوردار بودند؛ نسبت به دانشآموزانی که به روش متداول آموزش دیده اند به
صورت معناداری خودپنداره تحصیلی شان افزایش یافته است.
یافته دوم پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودناتوانسازی تحصدیلی ،داندشآمدوزان تدأثیر دارد .در واقدع
آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث کاهش خودناتوانسازی تحصیلی در دانشآموزان میشود .این یافته با نتدایج پدژوهشهدای
جیانگ و کلیتمن ( )2017مطابقت دارد.
در تبیین این یافته میتوان گفت که راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث میشود دانشآموزان نسبت به ضدعفهدا و توانداییهدای خدود
آگاهی کامل داشته باشند و از تواناییهای خود در جهت کسب موفقیت و از بین بردن ضعفهای تحصیلی خود استفاده کنند .بنابراین زمانی
که دانشآموز به راهبردهای شناختی و فراشناختی درباره خود و تواناییهای رسید ،به تدریج از میزان خودناتوانسازی تحصیلی کاسته شده و
موفقیت تحصیلیاش افزایش مییابد (جیانگ و کلیتمن.)2017 ،
یافته سوم پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر تفکر تأملی دانشآموزان تأثیر دارد .در واقع آموزش راهبردهای
شناختی و فراشناختی باعث افزایش تفکر تأملی در دانشآموزان میشود .این یافته با نتایج پژوهشهای کرمی و همکاران ( )1392و چندگ
چیو ( )2017مطابقت دارد .به طوری که کرمی و همکاران ( )1392در پژوهش خود نشان داد که آموزش مهارتهای شناختی و فراشناختی
بر خالقیت ،انگیزه پیشرفت ،و خودپنداره تحصیلی موثر است .همچنین چنگ چیو ( )2017در پژوهشی نشان داد دانشجویان که دارای خود
پنداره تحصیلی و تفکر تاملی بیشتری هستند ،مهارتهای اجتماعی باالتری را برای خود تنظیم میکنند که نهایتا بر موفقیت ایشان منتهدی
می شود به عبارتی خود پنداره تحصیلی و تفکر تاملی به عنوان یک متغییر پیش بینی کننده قوی در پیشدرفت و موفقیدت تحصدیلی تلقدی
میشود.
در تبیین این یافته میتوان گفت ،دانشآموزانی که از راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده میکنند ،هنگدام تددریس معلدم یدا
زمان مطالعه سعی میکنند همان موقع با معنادار کردن اطالعات ،ایجاد ارتباط منطقی با اطالعات قبل ،کنترل چگونگی این فرایند و ایجداد
محیط یادگیری مناسب مطالب را یاد بگیرند و عملکرد تحصیلی خود را باال ببرند .لذا میتوان اینگونه نتیجده گرفدت کده آگداهی و اطدالع
دانشآموزان از راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی و به کارگیری آنها در امر مطالعه و یادگیری ،اثربخش میباشد و مدیتدوان تفکدر
تأملی دانشآموزان را بهبود بخشد (کرمی و همکاران.)1392 ،
راهبردهای شناختی و فراشناختی برپایه رفتارهای آگاهانه ،عمدی و متفکرانه فرد شکل میگیرد و شخص را قادر میسازد تا انجام کاری را
متوقف کند یا اینکه برعکس ،او را به انجام فعالیتی وا میدارد؛ درحقیقت ،دانشآمدوزان دارای راهبردهدای شدناختی و فراشدناختی در امدر
یادگیری ،شرکتکنندگانی خودانگیخته ،مستقل و از لحاظ فراشناختی ،فعالاند و مجموعهای بدزرگ از راهبردهدای شدناختی و فراشدناختی
دارند که به هنگام انجام تکالیف تحصیلی خود از این راهبردها بهره میگیرند؛ همچنین این افراد ،دارای اهداف یادگیری مناسب و پشتکار
الزم برای رسیدن به اهدافشان هستند که این عوامل باعث افزایش خودپندداره تحصدیلی و تفکدر تدأملی در داندشآمدوزان شدده و میدزان
مشکالت تحصیلی و خودناتوانسازی را در آنها کاهش میدهد.
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