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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر خود ناتوانسازی تحصيلی
و تفکر تأملی دانشآموزان دوره اول متوسطه بود .پژوهش به شيوه نيمهآزمایشی و از نوع طرح
پيشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش حاضر کليه دانشآموزان دوره اول
متوسطه در سال تحصيلی  1397-98شهر تبریز بودند که تعداد آنها  25112نفر بودند که از جامعه
حاضر تعداد  50نفر به روش نمونهگيری تصادفی چندمرحلهای انتخاب شده و در دو گروه آزمایش
و کنترل ( 25نفر برای هر گروه) قرار گرفتند .گروه مداخله در معرض آموزش راهبردهای
فراشناختی قرار گرفتند و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه
های خودناتوانسازی تحصيلی برگاس و جونز ( )2001و تفکر تأملی کمبر و ليونگ ()2000
استفاده شد .تجزیهوتحليل دادهها با روش آماری تحليل کوواریانس انجام گرفت .نتایج پژوهش
نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودناتوانسازی تحصيلی و تفکر تأملی دانشآموزان
تأثير دارد و باعث افزایش تفکر تأملی و کاهش خودناتوانسازی تحصيلی میشود .بنابراین توجه به
آموزش راهبردهای فراشناختی نقش مهمی در خودناتوانسازی و تفکر تأملی دانشآموزان دارد.
واژگان كلیدی :خودناتوانسازی تحصيلی ،تفکر تأملی ،راهبردهای فراشناختی.
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 .1مقدمه
آموزشوپرورش امری است که از دیرباز جزء مهمترین و اساسیترین ارکان هر جامعه بوده است.
یکی از عوامل مهم پيشرفت و ترقی هر جامعهای بهخصوص در جامعه ما ،آموزشوپرورش کارآمد
و توانمند آن جامعه میباشد و دانشآموزان بهعنوان رکن اصلی جامعه ،عناصری پویا و زنده هستند
و در تحقق یافتن اهداف آموزشوپرورش نقش دارند (افشانی و جنتیفر.)1395 ،
تأمل و تفکر تأملی 1امروزه در حوزه آموزش و یادگيری در دانشآموزان اهميّت زیادی دارد
(کالرا)2015 ،2؛ چرا که تفکر تأملی یکی از اهداف اساسی برای یادگيری است (دویت ،آليانس و
سيراج .)2016 ،3برهمين اساس معلمان همواره به این موضوع تمرکز دارند که دانشآموزان باید
بهجای حافظه محوری ،مهارتهای چگونه آموختن را از طریق تفکر و برخورد منظم با مسائل یاد
گرفته و مشکالت را به طریق علمی و فعاالنه حل کنند (کنسل و ساراچالوقلو .)2018 ،4اصطالح
«تمرین تأملی» یا «تفکر تأملی» را بهاحتمالزیاد جان دیویی )1933( 5ابداع کرده است .جان دیویی
(1933؛ به نقل از فان ،)2008 ،6از آن بهعنوان مالحظه دقيق ،صبورانه و فعال هر اعتقاد یا شکل
حمایتشدهای از دانش در زمينهای حمایتشده و در راستای نتایج کسبشده یاد میکند .کمبر و
ليونگ )2010( 7چهار زیر مجموعه برای تفکر تأملی در نظر گرفته است :عمل عادی که یک
فعاليت خودکار و هميشگی است و با هوشياری کمی رخ میدهد ،در نوع فهميدن ،فرد از دانش
موجود استفاده میکند تا جایی که دانش در طرحواره و در چارچوبهای معنایی موجود باقی می-
ماند و تغيير نمیکند ،تأمل که عبارت است از توجه با دقت و مداوم و فعال هر عقيده که با تفکر
عميق روی میدهد و در نهایت ،تفکر تأملی بهعنوان سطح باالتری از تفکر تأملی است که شامل
آگاهی از این مسائل میشود؛ به این صورت که چگونه مسائل را درک کرده و از چه طریقی
احساس و عمل کنيم (فان.)2008 ،
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تفکر تأملی تنها متمرکز بر بررسی راهبردها نبوده بلکه دربردارنده این است که یک تغيير
پارادایم صورت گرفته و از نگاه مسائل بهعنوان چيزی که باید حل شوند به سمت نگاه به مسائل
بهعنوان فرصتهایی برای تأمل درباره خودتأملی و ظهور فرصتها و موقعيتهای جدید تغيير یابد
(بوربانک ،راميرز و باتز .)2012 ،1همچنين ليند و تورگرن )2016( 2در پژوهشی نشان دادند
فراگيرانی درباره آنچه انجام میدهند و یاد میگيرند تأملی برخورد میکنند ،دچار خطاهای کمتری
میشوند ،تأملی هستند و در زمينه خود بيشتر یاد میگيرند؛ و این امر در وضعيت فعلی کمک
فراوانی به دانشآموزان در پيشرفت و کيفيت تحصيلی آنان میکند .همچنين واچون و

لبالنس3

( )2011در پژوهش خود به این نتيجه دست یافتند که در یادگيری بهصورت تأملی فراگيران تفاسير
و تعابير خود از دانش قبلی را مورد بازبينی قرار داده و بهصورت گروهی یک مفهوم مشترک جدید
از موقعيت و تعهد برای عمل براساس این یادگيری جدید را ایجاد نمایند.
از سویی یکی دیگر از متغيرهایی که نقش مهمی در مدیریت و دفاع از حرمت خود دارد ،خود
ناتوانسازی است .خودناتوانی در یادگيری ،یکی از راهبردهای کمتر شناختهشدهای است که برای
شکست بيان میشود .این اصطالح را اولين بار ،برگالس و جونز 4بهکار بردند (چانگ.)2010 ،5
تحقيقات مختلف نشان دادهاند که استفاده از راهبردهای خودناتوانسازی تحصيلی ،6میتواند هزینه
های سنگينی را در درازمدت برای افراد به بار آورد (اسبقی ،طالبی ،عابدی ،منشئی و فروغی،
 .)1396مفهوم خودناتوانسازی تحصيلی اشاره به این دارد که یادگيرندگان با استفاده از
راهبردهایی ،کوتاهیهای تحصيلی خود را توجيه میکنند و بدینوسيله رابطه بين عملکرد تحصيلی
و صفات شخصی را مبهم میسازند (وانگ .)2013 ،7عالوه بر این خودناتوانسازی تحصيلی با
اهمال کاری در انجام تکاليف درسی مرتبط بوده و نتایج نشان دادهاند که خودناتوانسازها ،عملکرد
تحصيلی ضعيفتری در مقایسه با افراد عادی دارند (استيل .)2007 ،8همچنين خودناتوان سازی
نوعی اسناد علّی توأم با مکانيزم های دفاعی است و در واقع شامل هر نوع کنش یا انتخابی است که
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امکان اسناد شکست به بيرون و اسناد موفقيت به درون را برای فرد فراهم آورده (کارنر )2014 ،1و
باعث کاهش عملکرد تحصيلی در دانشآموزان میگردد.
روشهای سنتی تعليم و تاکيد بر حافظه محوری باعث رشد دانش آموزان حافظه محور میشود که
به حفظ طوطی وار و پس دادن در برگه سؤاالت بسنده ميکنند .موضوعات و روشهای تدریس
سنتی و غيرخالق و توجه ناکافی به رشد فکری بهعنوان اصل مهم پرورش ،از علتهای مهم
شکست افراد در مسائل اجتماعی و روانی در زندگی است و مداخالت در این زمينه هر کدام به
یک جنبه از راهبردهای شناختی پرداختهاند و بيشتر تأکيدشان بر شناخت و فرایندهای شناختی بوده
است و همچنين بررسی نتایج تحقيقات در این زمينه نشان میدهد که تحقيقی بهصورت منسجم به
بررسی اثربخشی مهارتهای فراشناختی بر خودناتوانسازی و تفکر تأملی صورت نگرفته است و
لذا توجه به مهارتهای فراشناختی نقش مهمی در این زمينه میتواند داشته باشد که مورد بررسی
قرار گرفته است.
راهبردهای فراشناختی 2تدابيری هستند که به یادگيری و یادآوری کمک میکنند .هرچند این
راهبردها قابل یادگيری هستند؛ ولی بعضی از یادگيرندگان از عهده یادگيری آن بر نمیآیند و الزم
است در این زمينه آموزش ببينند (سيف .)1396 ،هر قدر دامنه راهبردهایی که دانشآموزان به نحو
مناسب به کار میگيرند گستردهتر باشد ،موفقيت آنها در حل مسئله ،خواندن ،درک مطلب و به
خاطر سپاری اطالعات بيشتر است (فرخی .)1389 ،یادگيرندگانی که از روشهای مطالعه و
یادگيری خودشان آگاهی دارند و بهطور آگاهانه فعاليتهایی را برای بهبود اینها انتخاب میکنند،
از یادگيرندگانی که نسبت به این مسائل کمتر آگاهی دارند ،بيشتر یاد میگيرند ،آنها بهطور آگاهانه
و با استفاده از دانش فراشناخت ،خود استراتژیهای خاصی را با اهداف خاص یادگيری هماهنگ
میسازند (شليفر و دول .)2009 ،3مهبد و یوسفی ( )1396در پژوهشی به این نتيجه دست یافتند که
فراشناخت به نحو مستقيم توانست خودناتوانسازی را پيشبينی کند .بهطوریکه فراشناخت از
طریق واسطهگری خودکارآمدی عمومی ،به نحو غيرمستقيم نيز خودناتوانسازی را پيشبينی میکند.
همچنين جاهطلبضيابری ،احدی و مشکبيدحقيقی ( )1394در پژوهش خود نشان دادند دانش
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آموزانی که از آموزشهای فراشناختی و خالقيت برخوردار بودند؛ نسبت به دانشآموزانی که به
روش متداول آموزش دیدند بهصورت معناداری خودپنداره تحصيلیشان افزایش یافته است.
احمدیان ( )1398در پژوهش خود نشان داد که موزش فراشناخت بر خودناتوان سازی ،عزتنفس
و هيجانات تحصيلی در دانش آموزان تأثير معناداری داشت .بدینمعنا که آموزش مفاهيم فراشناخت
منجر به کاهش ميانگين نمرهی خودناتوان سازی تحصيلی و افزایش عزتنفس و هيجانات
تحصيلی مثبت در دانشآموزان گروه آزمایش شد .آموزش راهبردهای فراشناختی میتواند
خودناتوان سازی تحصيلی دانشآموزان و عزتنفس و هيجانات تحصيلی آنان را تحت تأثير
قرار دهد .ميلی ،کاراسی ،پویل و بایلی )2016( 1در پژوهش خود نشان دادند که راهبردهای
شناختی منفی در دانشآموزان باعث کاهش عملکرد تحصيلی شده و زمينهساز خودناتوانسازی
تحصيلی در آنها میشود و لذا آموزش این فرایندهای شناختی میتوان بسياری از این مشکالت
تحصيلی دانشآموزان را بهبود بخشد .کوتسن و اندرسون )2016( 2در پژوهشی عنوان نمود جهت
گيری اجتماعی بر شد و شایستگیها و توانمندیهای ميان فردی و راتباطات با همساالن تأثير دارد
و خودپنداره تحصيلی و تفکر تأملی تحت تأثير خانواده در فرد شکل میگيرد .در واقع آموزش
راهبردهای فراشناختی میتواند ميزان خودپنداره و تفکر تأملی دانشآموزان را افزایش دهد.
بهطورکلی باید گفت که خودناتوانسازی تحصيلی یک تالش پيشگيرانه برای دستکاری دیدگاه
دیگران به نتایج عملکرد است و زمينه را برای اسناد فراهم میسازد و این باعث کاهش عملکرد
تحصيلی و تفکر تأملی در دانشآموزان میشود و پژوهشگران نيز دریافتهاند که قشر تحصيلی و
بيشتر دانشآموزان در مدارس دچار خودناتوانسازی تحصيلی شده که این منجر مشکالت تحصيلی
زیادی را برای آنها به وجود آورده ،لذا ضرورت پرداختن به این مطالعه احساس میشود .همچنين
پژوهشهای انجام شده در زمينه راهبردهای فراشناختی نشان داده است که استفاده از این تدابير به
افزایش یادگيری یادگيرندگان منجر میشود و میتواند مشکالت تحصيلی دانشآموزان را کاهش
دهد و عملکرد تحصيلی آنها را بهبود بخشد؛ اما پژوهشی که بهصورت همزمان اثربخشی آموزش
راهبردهای فراشناختی بر خودناتوانسازی تحصيلی و تفکر تأملی دانشآموزان را موردبررسی قرار
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دهد صورت نپذیرفته است و پژوهشهای انجام شده نيز بهصورت ضدونقيض بوده است؛ لذا بر
این اساس ،هدف اساسی پژوهش حاضر این است که آموزش راهبردهای فراشناختی بر
خودناتوانسازی و تفکر تأملی دانشآموزان تأثير دارد.
 .2روش پژوهش
این پژوهش به شيوه نيمه آزمایشی و از نوع طرح پيشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه
آماری پژوهش حاضر کليه دانشآموزان دوره اول متوسطه در سال تحصيلی  1397-98شهر تبریز
بودند که تعداد آنها  25112بود که از جامعه حاضر تعداد  50نفر به روش نمونهگيری تصادفی
چند مرحلهای انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل ( 25نفر برای هر گروه) قرار گرفتند.
گروه مداخله در معرض آموزش راهبردهای فراشناختی قرار گرفتند .این آموزش توسط محقق در
زمينه راهبردهای فراشناختی صورت گرفت .هيچ آموزشی برای گروه کنترل ارائه نگردید.
پرسشنامهها توسط هر دو گروه از دانشآموزان بهصورت پيشآزمون و پسآزمون تکميل گردید.
بعد از انتخاب گروههای نهایی پژوهش ،شرکتکنندگان دو گروه در جلسه توجيهی شرکت کردند.
در این جلسه با تشریح اهداف پژوهش ،سعی شد که انگيزه و موافقت الزم مراجعهکنندگان برای
شرکت در پژوهش جلب شود .بهمنظور رعایت اصول اخالقی ،فرم رضایت آگاهانه برای همکاری
در پژوهش توسط شرکتکنندگان تکميل شده و پژوهشگر به دانشآموزان این اطمينان را داد که
کليه مطالب ارائه شده در جلسات آموزشی و دادههای پرسشنامه محرمانه خواهد بود.
 .3ابزارهای پژوهش
برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد:
الف :پرسشنامه خودناتوانسازی تحصيلي :این پرسشنامه توسط برگاس و جونز ( )2001ساخته
شده و فرم هنجار شده ایرانی آن توسط حيدری و همکاران ( )1388به  23سؤال تقليل یافته است.
نمرهگذاری مقياس خودناتوانسازی بهصورت یک طيف  6درجهای است که با کامالً مخالفم (،)0
تقریباً مخالفم ( ،)1کمی مخالفم ( ،)2کمی موافقم ( ،)3تقریباً موافقم ( ،)4کامالً موافقم ( )5نمره
گذاری میشود .حداقل و حداکثر نمره بهترتيب  23و  115بود .پایایی عوامل آزمون با آلفای
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کرونباخ بين  0/38تا  0/70بهدست آمده است (کاترین والرنس .)1999،همچنين پایایی کل مقياس
به وسيله آلفای کرونباخ ( 0/77حيدری ،دهقانی و خداپناهی )1388 ،گزارش شده است .همچنين
در پژوهش حاضر برای تعيين پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که در سطح
 0/87معنادار بهدست آمد.
ب :پرسشنامه تفكر تأملي :بهمنظور بررسی و اندازهگيری تفکر تأملی ،از پرسشنامه تفکر تأملی که
کمبر و ليونگ ( )2000طراحی کردهاند ،استفاده شده است .پرسشنامه تفکر تأملی دارای  16سؤال
است که در طيف پنج درجهای ليکرت از کامالً موافق تا کامالً مخالف تنظيم شده است .حداقل و
حداکثر نمره بهترتيب  16و  80بود .لوگاس ولنگ تان ( ،2006به نقل از تنها ،)2010 ،در یک
بررسی اوليه به ارزیابی سطوح تفکر تأملی پرداختند که آلفای کرونباخ بهدست آمده  0/87بود.
همچنين در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  0/73به دست آمد.
برنامه مداخله
بسته آموزشي راهبردهای فراشناختي :منظور از راهبردهای فراشناختی ،مداخالت آموزشی در طی
 8جلسه دو ساعته ،براساس محتوای برنامه آموزشی راهبردهای فراشناختی زیمریمن ( )2000بود.
محتوای جلسات نيز به شرح زیر اجرا شد:
جدول  :1بسته آموزشي راهبردهای فراشناختي
جلسه

محتوای آموزش
در جلسه اول دانش آموزان ضمن معرفی خود و آشنایی با مدرس دوره بهطور خالصه با مفهوم

جل سه اول

یادگيری ،انواع حافظه و ساختار آن و علل فراموشی آشنا خواهند شد .در ادامه راهبرد تکرار و
مرور ویژه مطالب ساده با مثال های متنوع و با استفاده از پاورپوینت آموزش داده خواهد شد.
در این جلسه راهبرد تکرار ویژه موضوعهای پيچيده آموزش داده میشود ،در ادامه راهبردهای

جلسه دوم

کلمه کليدی ،سرواژه ،تصویرسازی ذهنی ،استفاده از واسطهها و روش مکانها آموزش داده
شد .از دانش آموزان میخواهيم ،مثالهایی در مورد هر کدام از این راهبردها بيان کنند
در این جلسه راهبردهای گسترش ویژه مطالب پيچيده مثل یادداشتبرداری ،خالصه کردن،

جلسه سوم

بازگو کردن مطالب به زبان خود آموزش داده خواهد شد ،بهطور تصادفی هرکدام از دانش
آموزان فصلی از کتاب را باز میکنند و موظف هستند پاراگرافی را خالصه کنند ،به همين
ترتيب در کالس راهبردهای دیگر نيز توسط دانش آموزان تمرین شد
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در این جلسه شرح و تفسير و تحليل روابط ،استفاده از اطالعات آموخته شده برای حل مسائل،
قياس گری به شيوه جلسات قبل آموزش داده خواهد شد .نهایتاً تکاليفی برای جلسه آینده به

جلسه چهارم

دانشآموزان داده شد
در این جلسه شرح و تفسير و تحليل روابط ،استفاده از اطالعات آموخته شده برای حل مسائل،
قياس گری به شيوه جلسات قبل آموزش داده خواهد شد .نهایتاً تکاليفی برای جلسه آینده به

جلسه پنجم

دانشآموزان داده شد.
دانشآموزان با راهبردهای برنامهریزی از زیرمجموعه راهبردهای فراشناختی شامل تعيين هدف
مطالعه ،پيشبينی زمان الزم برای مطالعه ،تعيين سرعت مطالعه و انتخاب راهبردهای شناختی

جلسه ششم

مناسب آشنا شدند
راهبردهای نظارت و ارزشيابی از زیرمجموعه راهبردهای فراشناختی شامل ارزشيابی از
پيشرفت ،نظارت بر توجه و طرح سؤال در زمان مطالعه آموزش داده خواهد شد .هدف استفاده

جلسه هفتم

از این راهبردها آگاهی یافتن فراگير از چگونگی پيشرفت خود و زیر نظر گرفتن و هدایت آن
است
در این جلسه راهبردهای نظمدهی که عبارت است از سازگاریهای فراشناختی پایدار و
بهسازیهای که از سوی فراگير در برابر بازخوردهای مربوط به خطاها انجام میشود ،آموزش

جلسه هشتم

داده شد .بعد از اتمام جلسات نيز از هر دو گروه پسآزمون گرفته شد.

برای تجزیهوتحليل دادههای پژوهش از روش آماری توصيفی (فراوانی ،ميانگين و انحراف
استاندارد) و آزمون تحليل کوواریانس استفاده شد.
 .4يافتههای پژوهش
شاخصهای پراکندگی و تمایل مرکزی متغيرهای خودناتوانسازی و تفکر تأملی به تفکيک گروه و
نوع آزمون در جدول  1و  2نشان داده شده است.
جدول  :1ميانگين و انحراف استاندارد متغيرها در پيشآزمون دو گروه آزمايش و كنترل
گروه

گروه آزمایش

گروه کنترل

متغيرها

ميانگين (انحراف معيار)

ميانگين (انحراف معيار)

خودناتوان سازی تحصيلی

)2 /84 ( 53/ 60

)2 /42 ( 53/ 88
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)1 /93 ( 40/ 60

تفکر تأملی

)2 /09 ( 41/ 04

نتایج جدول  1نشان میدهد که ميانگين نمرات خودپنداره تحصيلی ،خودناتوانسازی و تفکر
تأملی در گروه کنترل و آزمایش تقریباً برابر است و نتایج نشان میدهد در گروه آزمایش و کنترل
تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.
جدول  :2ميانگين و انحراف استاندارد متغيرها در پسآزمون دو گروه آزمايش و كنترل
گروه

گروه آزمايش

گروه كنترل

متغيرها

ميانگين (انحراف معيار)

ميانگين (انحراف معيار)

خودناتوان سازی تحصيلی

)2 /25 ( 52/ 24

)2 /21 ( 53/ 64

تفکر تأملی

)2 /27 ( 42/ 01

)1 /97 ( 40/ 64

نتایج جدول  2نشان میدهد که ميانگين نمرات تفکر تأملی در گروه آزمایش نسبت به گروه
کنترل بيشتر شده است .همچنين ميانگين نمره خودناتوانسازی تحصيلی در گروه آزمایش نسبت به
گروه کنترل کمتر شده است .همانطور که در جدول  2مشاهده میشود آموزش راهبردهای
فراشناختی باعث افزایش ميانگين نمرات در متغير تفکر تأملی در گروه آزمایش شده است؛ درحالی
که تفاوت چندانی در گروه کنترل وجود ندارد .همچنين آموزش راهبردهای فراشناختی باعث
کاهش ميانگين نمرات در متغير خودناتوانسازی تحصيلی در گروه آزمایش شده است درحالیکه
تفاوت چندانی در گروه کنترل وجود ندارد.
قبل از آزمون تحليل کواریانس ،جهت رعایت پيشفرضهای تحليل کواریانس ،برای نرمال
بودن دادهها از آزمون کالموگروف -اسميرنوف استفاده شد که یافتهها نشان داد ،دادهها نرمال است.
همچنين براساس آزمون لوین نشان داد که متغيرهای راهبردهای خودناتوانسازی و تفکر تأملی
معنیدار نيستند و لذا یکسانی واریانسها برقرار است .از سویی پيش شرط دیگر خطی بودن
همبستگی متغير پيش آزمون و متغير مستقل است که مقدار  Fتعامل متغير مستقل و همپراش
در متغيرهای پژوهش در دانش آموزان معنادار است و می توان گفت که همبستگی متغير
همپراش و مستقل رعایت شده است .لذا با توجه به محقق شدن پيش فرض ها ،می توان برای
تحليل داده ها از تحليل کوواریانس استفاده کرد.
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جدول  :3نتايج تحليل كوواريانس يك متغيری نمرات پيشآزمون-پسآزمون متغير خود ناتوانسازی تحصيلي
منبع تغييرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

F

سطح معناداری

پيش 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

براساس دادههای بهدستآمده از جدول  ،3پس از تعدیل نمرات پيشآزمون ،اثر معنیداری در
عامل بين آزمودنیهای گروه وجود دارد ( .)P=0/03 ،F=4/66بهطوریکه نمرات نشان میدهد
ميانگين گروه آزمایش که در معرض آموزش قرار گرفتهاند ،بهطور چشمگيری کاهش داشته است.
ازاینرو میتوان نتيجه گرفت که آموزش راهبردهای فراشناختی ،بر خود ناتوانسازی تحصيلی
دانشآموزان تأثير دارد و آن را بهطور معناداری کاهش میدهد.
جدول  :4نتايج تحليل كواريانس يك متغيری نمرات پيشآزمون -پسآزمون متغير تفكر تأملي
منبع تغييرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميا نگين مجذورات

F

سطح معناداری

پيش 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

براساس ارقام بهدستآمده از جدول  ،4پس از تعدیل نمرات پيشآزمون ،اثر معنیداری در عامل
بين آزمودنیهای گروه وجود دارد ( .)P=0/02 ،F=5/48بهطوریکه نمرات نشان میدهد ميانگين
گروه آزمایش که در معرض آموزش قرار گرفتهاند ،بهطور چشمگيری افزایش داشته است .ازاینرو
میتوان نتيجه گرفت که آموزش راهبردهای فراشناختی ،بر تفکر تأملی دانشآموزان تأثير دارد و آن
را بهطور معناداری افزایش میدهد.
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بحث و نتيجهگيری
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودناتوانسازی و تفکر
تأملی دانشآموزان بود .یافته پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودناتوان
سازی تحصيلی ،دانشآموزان تأثير دارد .در واقع آموزش راهبردهای فراشناختی باعث کاهش
خودناتوانسازی تحصيلی در دانشآموزان میشود .این یافته با نتایج پژوهشهای جيانگ و کليتمن
( )2015و ميلی و همکاران ( )2016مطابقت دارد.
در تبيين این یافته میتوان گفت که راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث میشود دانشآموزان
نسبت به ضعفها و تواناییهای خودآگاهی کامل داشته باشند و از تواناییهای خود در جهت
کسب موفقيت و از بين بردن ضعفهای تحصيلی خود استفاده کنند .بنابراین زمانی که دانشآموز
به راهبردهای شناختی و فراشناختی درباره خود و تواناییهای رسيد ،بهتدریج از ميزان خودناتوان
سازی تحصيلی کاسته شده و موفقيت تحصيلیاش افزایش مییابد (جيانگ و کليتمن.)2015 ،
بدراوا و ليونگ ( )2005مطرح کردند ،راهبردهای فراشناختی ،سازوکاری است عميق و درونی
که برپایه رفتارهای آگاهانه ،عمدی و متفکرانه فرد شکل میگيرد و شخص را قادر میسازد تا انجام
کاری را متوقف کند یا اینکه برعکس ،او را به انجام فعاليتی وا میدارد؛ در حقيقت ،دانشآموزان
دارای راهبرد شناختی باال در امر یادگيری ،شرکتکنندگانی خودانگيخته ،مستقل و از لحاظ
فراشناختی ،فعالاند و مجموعهای بزرگ از راهبردهای شناختی و فراشناختی دارند که به هنگام
انجام تکاليف تحصيلی خود از این راهبردها بهره میگيرند؛ همچنين این افراد ،دارای اهداف
یادگيری مناسب و پشتکار الزم برای رسيدن به اهدافشان هستند که این عوامل باعث کاهش
خودناتوانسازی تحصيلی دانشآموزان میشود.
در دیدگاه شناختی -اجتماعی رفتار آدمی نهتنها در کنترل عوامل بيرونی نمیباشد ،بلکه
فرایندهای شناختی بهعنوان بخشی از آسيبشناسی روانی است که این فرایندها مستلزم انتظارات و
ادراکات نادرستی است که فرد از کارآمدی خود دارد این انتظارات میتواند به اضطراب و
اجتنابهای دفاعی از موقعيتهای تهدیدکننده منجر شود .افراد دارای خودناتوانسازی تحصيلی،
بهجای برخورد با موانع از آنها اجتناب میکنند و معيارهای غيرواقعبينانهای برای خود برمیگزینند،
در نتيجه با شکستهای پياپی مواجه شده که این شکستها به احساس بیارزشی و افسردگی منجر
شده و باعث میشوند پيشرفت تحصيلی فرد کاهش یابد؛ لذا با افزایش ميزان راهبردهای شناختی و
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فراشناختی میتوان ميزان خودناتوانسازی تحصيلی در دانشآموزان بهبود مییابد (رئيسی و
همکاران .)1390 ،همچنين راهبردهای فراشناختی بهعنوان یک ميانجی شناختی عمل میکند و
شناخت ،افکار و احساسات افراد را تحت تأثير قرار میدهد؛ بنابراین به دست آوردن چنين نتيجهای
به دور از انتظار نيست ،چرا که وقتی دانشآموزان در معرض رویدادهای منفی و یا موقعيتهای
استرس زا در مدرسه قرار میگيرند ،آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به آنها کمک میکند
تا بتوانند رویدادها و موقعيتها اداره کنند و از خود در برابر مشکالت روانی محافظت کرده و به
طبع آن باعث افزایش پيشرفت تحصيلی در خود شوند و از سوی دیگر راهبردهای شناختی پایين
مانع کنار آمدن مؤثر با موقعيتهای تنيدگی در تحصيل میگردد؛ پس آموزش راهبردهای شناختی
و فراشناختی به یک منبع مهم برای پيشرفت تحصيلی تبدیل میشود و میتواند خودناتوانسازی
تحصيلی دانشآموزان را بهبود بخشد (نریمانی و همکاران.)1395 ،
یافته دیگر پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی بر تفکر تأملی ،دانشآموزان تأثير
دارد .در واقع آموزش راهبردهای فراشناختی باعث افزایش تفکر تأملی در دانشآموزان میشود .این
یافته با نتایج پژوهشهای چنگ چيو ( )2017مطابقت دارد .بهطوریکه چنگچيو ( )2017در
پژوهشی نشان داد دانشجویان که دارای خود پنداره تحصيلی و تفکر تأملی بيشتری هستند،
مهارتهای اجتماعی باالتری را برای خودتنظيم میکنند که نهایتاً بر موفقيت ایشان منتهی میشود
به عبارتی خود پنداره تحصيلی و تفکر تأملی بهعنوان یک متغير پيشبينی کننده قوی در پيشرفت و
موفقيت تحصيلی تلقی میشود.
در تبيين این یافته میتوان گفت ،دانشآموزانی که از راهبردهای فراشناختی بيشتری استفاده می
کنند ،هنگام تدریس معلم یا زمان مطالعه سعی میکنند همان موقع با معنادار کردن اطالعات ،ایجاد
ارتباط منطقی با اطالعات قبل ،کنترل چگونگی این فرایند و ایجاد محيط یادگيری مناسب مطالب را
یاد بگيرند و عملکرد تحصيلی خود را باال ببرند .لذا میتوان اینگونه نتيجه گرفت که آگاهی و
اطالع دانشآموزان از راهبردهای یادگيری شناختی و فراشناختی و بهکارگيری آنها در امر مطالعه و
یادگيری ،اثربخش میباشد و میتوان تفکر تأملی دانشآموزان را بهبود بخشد (کرمی و همکاران،
.)1392
زیمرمن ( )2000بيان میکنند که مناسبترین و سودمندترین روش برای تحقق تجارب نظامدار
این است که فرد در کنترل رفتار خود و محرکهای محيطی مداخله مستقيم داشته باشد و با استفاده
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از فرمولهای خود تنظيمی و هدفگزینی به تسلطیابی در حوزههای فراشناختی و خود مدیریتی
رفتار نایل شود .همچنين در تبيين یادگيری راهبردهای شناختی و فراشناختی میتوان چنين عنوان
نمود که در فرایند فراشناخت ،فراگيران یاد میگيرند که بهواسطه اجرایی کردن هدفگذاری
فعاليتهای تحصيلی و دریافت بازخوردهای اطالعاتی از روند فعاليتها ،بر عملکردهای هدف
خویش بيفزایند .در این روند ،آموزش مهارتهای فراشناختی بر ميزان تالشهای فرد میافزاید و از
طرفی به رفتارهای فرد معنی داده و آنها تداوم میبخشد .بااینحال فعاليت هدفگذاری ،زمانی بر
عملکرد تحصيلی و تفکر تأملی دانشآموزان تأثير مثبت دارد که پسخوراند فوری از نتایج عملکرد
وجود داشته باشد .بنابراین براساس این هدفگذاریها و آگاهیها ،افزایش تفکر تأملی و اهميّت
دادن به تحصيل دانشآموزان ،یادگيری شناختی و فراشناختی میتوانند ميزان پيشرفت تحصيلی
دانشآموزان را پيشبينی کنند (چنگ چيو.)2017 ،
این پژوهش با محدودیتهایی مواجه بود .ازآنجاییکه یافتههای پژوهش براساس مقياسهای
خودگزارشدهی بود و گزارشهای شخصی در پرسشنامهها اصوالً به دليل یافتههای ناخودآگاه،
تعصب در پاسخدهی مستعد تحریف هستند و این ممکن است نتایج پژوهش را به مخاطره بياندازد.
این پژوهش فقط بر روی دانشآموزان دوره اول متوسطه انجام گرفته است که در تعميمیافتهها
برای دانشآموزان دورههای دیگر با محدودیت مواجه است .بر این اساس براساس فرضيه تأثير
آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر تفکر تأملی و با توجه به اینکه استفادهکنندگان واقعی
این تحقيق معلمان و دانشجو معلمان هستند تا با استفاده از نتایج این پژوهش به استفاده از روش
تدریس فعال و تشویق دانشآموزان به کاربست یادگيری فعال ترغيب شوند تا در این راستا
باورهای انگيزشی دانشآموزان را نيز ارتقاء بخشند و عملکرد تحصيلی را هر چه بيشتر مطلوب
سازند .همچنين با توجه به تأثير آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودناتوانسازی ،تأکيد بر این
آموزش این امکان را به افراد میدهد تا تجربيات درونی ناخوشایند را بدون تالش برای کنترل آن-
ها ،آزادنه بپذیرند و انجام این کار باعث میشود که آن تجربيات کمتر تهدیدکننده به نظر برسند و
تأثير کمتری را بر عوامل تحصيلی دانشآموزان داشته باشند و دارای جهتگيری هدف عملکردی
نسبت به مدرسه داشته باشند و این میتواند خودناتوانسازی تحصيلی را در آنها کاهش دهد.
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The Effectiveness of Teaching Metacognitive Strategies on Academic
Self-Disability and Reflective Thinking in High School Students
Abstract
The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of
teaching metacognitive strategies on academic self-efficacy and reflective
thinking in high school students. The research was a quasi-experimental
design with pre-test and post-test design with control group. The
statistical population of the present study was all high school students in
Tabriz in the academic year of 2018-2019. Fifty people were selected by
random sampling and were divided into experimental and control groups
(25 for each group). The intervention group was exposed to metacognitive
strategies training and the control group received no training. Data were
collected using Bergas and Jones (2001) Academic Disability
Questionnaires and Thoughts of Camber and Leung (2000). Data were
analyzed using covariance analysis. The results showed that teaching
metacognitive strategies has a positive effect on students' academic selfefficacy and reflective thinking. Therefore, attention to teaching metacognitive strategies plays an important role in students' self-handicapping
and reflective thinking.
Keyword: Academic disabilities, reflective thinking, metacognitive
strategies.

