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Objective The present study aimed to explore the effects of cognitive and metacognitive strategies train-
ing on problem-solving skills and self-esteem in students.
Methods This was an experimental study with pretest-posttest and a control group design. The statistical 
population of the study consisted of all 11th-grade students in the second secondary school of Mesh-
kinshahr City, Iran, in the academic year of 2016-2017. Eighty male students with low self-esteem and 
problem-solving skills impairments in physics were selected and randomly assigned to 3 study groups 
(one control group & two experimental groups) (n=20/ group). The experimental groups were trained 
in cognitive and metacognitive strategies. To collect the required data, the Cassidy and Lang's Problem-
Solving Style Questionnaire and Coopersmith's (1967) Self-Esteem Inventory were used. The obtained 
data were analyzed by Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA).
Results The collected results suggested that the mean posttest scores of the students in the experimental 
groups were significantly higher in problem-solving skills and self-esteem, compared to the control group.
Conclusion The presented cognitive and metacognitive strategies training was impactful on problem-
solving skills and self-esteem in the examined students.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

he hallmarks of 21st-century education 
include initiative, autonomy, goal setting, 
and balancing, activity control, and inde-
pendence, ability to adapt to different roles, 
supervision, problem-solving skills, effec-

tive communication with others, the expression of ideas 

T
and attitudes, conscious decision-making, active search for 
information, and the lifelong training of the learners. Self-
Esteem is among these essential personality traits that can 
create stressful conditions and serious problems concern-
ing education. Self-Esteem is an important aspect of an 
individuals’ overall functioning, i.e., related to other areas, 
such as psychosocial health and academic performance 
(Thompson & Englerlider, 2011). Studies revealed that 
students with higher self-esteem use the appropriate study 
and learning approach and are more successful in educa-
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tion (Tavousi, 2017). Problem-Solving is a vital skill for 
living in the present age. Problem-Solving requires specific 
and purposeful strategies by which the individual defines 
problems, decides to take solutions, and implements and 
monitors problem-solving strategies. Increasing the ability 
to solve problems will act against negative events, such as a 
coping strategy (Reef & Canala, 2013). Furthermore, the 
ability to solve problems is positively related to self-esteem, 
self-confidence, and internalization, and negatively corre-
lated with the occurrence of problematic behaviors. Cogni-
tion addresses knowing; however, psychology refers to it 
as the flows of thinking and learning and how to organize, 
store, and use information (Gage & Berliner, 1994; Quoted 
by Narimani & Sharbati, 2015). Dari and Murphy con-
sidered cognitive strategies to include the approaches by 
which subjects manage their learning, remembering, and 
thinking. Metacognition also plays a concise and crucial 
role in problem-solving, thought control, and self-learning, 
and behavior change (Niaz Azari, 2011). 

Metacognition has at least two components of knowledge 
and control. Knowledge indicates the awareness of skills, 
strategies, and tools for the efficient execution of a task, 
and control requires applying autonomous mechanisms to 
ensure the successful execution of tasks (Seif, 2018). Re-
search on metacognitive strategies revealed that using this 
strategy leads to increased learning among learners (Beck-
man, 2002). This effect is especially significant for learners 
who to some extent encounter learning difficulties (Maleki, 
2015). Therefore, the present study aimed to examine the 
effects of teaching cognitive, metacognitive strategies on 
problem-solving skills and self-esteem among students.

2. Materials and Methods 

This was an experimental study with pretest-posttest and 
a control group design. The study subjects were randomly 
assigned to the study groups. The statistical population of 
the study consisted of all 11th-grade students in the second 
secondary school of Meshkinshahr City, Iran, in the aca-
demic year of 2016-2017 (N=945).

3. Results

The collected results suggested that the mean posttest 
scores of the students in the experimental groups were sig-
nificantly higher in problem-solving skills and self-esteem, 
compared to the control group.

4. Discussion and Conclusion

The present research examined the effects of cognitive 
and metacognitive strategies training on problem-solving 

skills and self-esteem in students. The present study data 
indicated the effects of cognitive and metacognitive strate-
gies on students' problem-solving skills. In other words, the 
explored students who were trained in cognitive and meta-
cognitive strategies skills manifested better problem-solv-
ing skills in the posttest than the control group; this finding 
can be attributed to the provided experimental practice.
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* نویسنده مسئول:
دکتر غالمحسین انتصار فومنی

نشانی: زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد زنجان، گروه روانشناسی. 
تلفن: 7424631 )912( 98+

ghfumany@yahoo.com :پست الکترونیکی

هدف پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر مهارت حل مسئله و عزت نفس دانش آموزان پایه 
یازدهم مشکین شهر انجام گرفت. 

روش ها روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر 
پایه  دوم دوره  متوسطه  دوم شهر مشکین شهر در سال تحصیلی 1396-1395 تشکیل  دادند. از میان آن ها هشتاد نفر از دانش آموزان پسر 
كه نمرات عزت نفس و مهارت های حل مسئله آن ها در درس فیزیک پایین بود، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه، یک 
گروه كنترل و دو گروه آزمایش )هر گروه بیست نفر( جایگزین شدند. شركت كنندگان گروه آزمایش، تحت آموزش راهبردهای شناختی 

و فراشناختی قرار گرفتند. 

یافته ها برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه حل مسئله توسط كسیدی و النگ و عزت نفس كوپراسمیت استفاده شد. داده ها با روش 
كوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها  نشان داد كه میانگین نمره های پس آزمون دانش آموزان گروه های آزمایش نسبت 

به دانش آموزان گروه كنترل به طور معناداری در مهارت حل مسئله و عزت نفس بیشتر بود. 

نتیجه گیری آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در افزایش مهارت حل مسئله و عزت نفس دانش آموزان اثربخش است.

کلیدواژه ها: 
راهبردهای شناختی، 

فراشناختی، مهارت حل 
مسئله، عزت نفس

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 21 تیر 1398

تاریخ پذیرش: 13 اردیبهشت 1399
تاریخ انتشار: 12 دی 1399

مقدمه

ابتکار،   ،21 قرن  پرورش  و  آموزش  بارز  ویژگی های  از 
كنترل  آن ها،  بین  تعادل  ایجاد  و  اهداف  تنظیم  خودمختاری، 
فعالیت ها و مستقل بودن، توانایی سازگاری با نقش های مختلف، 
نظارت، توانایی حل مسائل، برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، بیان 
فعال  آگاهانه، جست وجوی  تصمیم گیری  تفکر خود،  و  ایده ها 

اطالعات و تربیت یادگیرندگان مادام العمر است.

شرایط  می تواند  كه  مهم  شخصیتی  ویژگی های  این  جمله  از 
عرصه   در  مشکالت جدی  باعث  و  آورده  وجود  به  را  استرس زایی 
آموزشی شود، عزت نفس است. بیشتر صاحب نظران داشتن عزت 
نفس را به عنوان عامل مؤثر و اساسی در سازگاری اجتماعی و پیشرفت 
تحصیلی افراد می دانند. این باور گسترش یافته و دارای تاریخچه ای 

طوالنی است.

كوپراسمیت1 بر این باور است كه احساس عزت نفس درنتیجه  
نیاز مثبت به خود به وجود می آید. به عبارتی، منظور از عزت 
نفس آن است كه افراد درباره  خود چگونه فکر می كنند، چقدر 
خود را شناخته و از عملکردشان راضی هستند و به ویژه احساس 
آنان از نظر اجتماعی و تحصیلی درباره   خود چگونه است و میزان 
هماهنگی و نزدیکی خودآرمانی و خود واقعی آنان چقدر است )به 

نقل از حسینی و دژكام، 1395(.

عزت نفس یک جنبه مهم در كاركرد یا كنش كلی فرد بوده 
و با زمینه های دیگر مانند سالمت روانی، اجتماعی و عملکرد 
تحصیلی او در ارتباط است )تامپسون و انگلرلیدر، 2011(. عزت 
قرار دارد  تأثیر محیط آموزشی  نفس مؤلفه ای است كه تحت 
و وجود آن بر همه سطوح زندگی اثر گذار است )كلمز، بین، و 

كالرک، 2012(.
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نتایج مطالعات نشان داده كه دانش آموزان با عزت نفس باالتر، 
در  و  می كنند  استفاده  مناسب  یادگیری  و  مطالعه  رویکرد  از 
تحصیل موفق تر هستند )طاووسی، 1396(. هنگامی كه محیط 
آموزشی، زمینه های مناسب را برای پیشرفت تحصیلی فراهم كند 
و همین تجربه های موفقیت آمیز در سال های تحصیلی بعدی نیز 
تکرار شود، نوعی مصونیت در برابر بیماری های روانی برای مدتی 

نامحدود در فرد ایجاد می شود.

چنین فردی خواهد توانست، به سادگی بر فشارها و بحران های 
زندگی چیره شود )نریمانی و وحیدی، 1392؛ بارانی، درویشی، 
راهبردهای  آموزش  اثر بخشی   .)1394 زرافشانی،  و  اعظمی 
شناختی و فراشناختی بر افزایش عزت نفس تحصیلی )نولن و 

مورگان، 2000( تأیید شده است.

از جمله متغیرهایی كه مورد مطالعه، مهارت حل مسئله است. 
حل مسئله، یک مهارت حیاتی برای زندگی در عصر حاضر است. 
حل مسئله، مستلزم راهبردهای ویژه و هدفمندی است كه فرد 
به وسیله آن مشکالت را تعریف می كند، تصمیم به اتخاذ راه  حل 
نظارت  آن  بر  و  داده  انجام  را  راهبردهای حل مسئله  می گیرد، 

می كند.

حل مسئله به معنای درگیری در تکلیفی است كه راه حل 
آن مشخص نیست. حل مسئله، مهارتی مقابله ای و عملی است 
با  و  می شود  اعتمادبه نفس  و  نفس  عزت  افزایش  موجب  كه 
ارتباط دارد كه شامل پنج گام است،  سازگاری شخصی خوب 
درماندگی، تعریف مسئله، تهیه فهرستی از راه حل های مختلف، 
تصمیم گیری در مورد مناسب ترین راه حل و امتحان كردن راه 

حل انتخابی )بل و دزوریل، 2012(.

افزایش توانایی حل مسئله در برابر رویدادهای منفی مانند سپر 
عمل خواهد كرد )ریف و كاناال، 2013( و از سویی، توانایی حل 
مسئله با میزان عزت نفس، اعتمادبه نفس و اسناد درونی، رابطه 

مثبت و با بروز رفتارهای مشکل ساز رابطه منفی دارد.

باعث  عبدوس )1395( معتقد است كه آموزش حل مسئله 
زمینه  در  آنان  كارآمدی  خود  افزایش  و  نفس  عزت  افزایش 
سازگاری و افزایش رفتار دوستانه می شود. كای )1992( ابراز كرد 
كه رفتارهای فراشناختی نقش مهمی در حل مسئله دارند و نتیجه 
گرفت تفاوت های افراد در حل مسئله را می توان به تفاوت های 
فراشناختی آن ها نسبت داد، فرایندهای شناختی الزمه موفقیت در 
حل مسئله هستند، زیرا به راهبردها و فرایندهای شناختی جهت 

داده و آن را تنظیم می كند )مونتاگو و باس، 2012(. 

با حل مسئله و عزت نفس، آموزش  راهبردهای مرتبط  از 
راهبردهای شناختی و فرا شناختی است. هرچند این راهبردها 
عهده  از  یادگیرندگان  از  بعضی  ولی  هستند،  یادگیری  قابل 
آموزش  زمینه  این  در  است  الزم  و  برنمی آیند  آن  یادگیری 

ببینند )سیف، 1396(.

هرقدر دامنه راهبردهایی كه دانش آموزان به نحو مناسب به كار 
می گیرند، گسترده باشد؛ موفقیت آن ها در حل مسئله، خواندن، 
درک مطلب و به خاطر سپاری اطالعات بیشتر است )فرخی، 
1395(. اصطالح شناخت، به فرایندهای درونی ذهنی یا راه هایی 
كه در آن ها اطالعات پردازش می شوند، یعنی راه هایی كه ما به 
وسیله  آن ها اطالعات را مورد توجه قرار می دهیم، آن ها را تشخیص 
می دهیم و به رمز در می آوریم و در حافظه ذخیره می كنیم و هر 
وقت كه نیاز داشته باشیم آن ها را از حافظه فرامی خوانیم و به كار 

می بریم، گفته می شود )بایلر و اسنومن، 1993(. 

شناخت در زبان روزمره به معنای دانستن است، ولی در زبان 
چگونه  و  یادگیری  و  تفکر  جریان های  معنای  به  روان شناسی 
سازمان دادن، ذخیره سازی و به كارگیری اطالعات است )گیج 
و برالینر، 1994؛ به نقل از نریمانی و شربتی، 1394(. دری و 
از  كه  می دانند  راه هایی  شامل  را  شناختی  راهبردهای  مورفی 
طریق آن افراد یادگیری خود را مدیریت می كنند، به یاد می آورند 

و تفکر می كنند.

روش هایی  یا  طرح ها  را  شناختی  راهبردهای  هندری 
برای حل یک مسئله می داند. او معتقد است كه راهبردهای 
شناختی، اكتشاف هایی برای پردازش اطالعات هستند )نولن 

و مورگان، 0002(.

 فراشناختی نیز نقش بارز و مهمی در حل مسئله، كنترل افکار 
و خودآموزی و تغییر رفتار دارد )نیاز آذری، 1390(. فراشناخت 
حداقل دارای دو جزء دانش و كنترل است، منظور از دانش آگاهی از 
مهارت ها، استراتژی ها و ابزاری جهت اجرای كارآمد یک تکلیف است 
و كنترل مستلزم استفاده از مکانیسم های خودگردان برای حصول 

اطمینان از اجرای موفقیت آمیز تکالیف است )سیف، 1396(.

پژوهش های انجام شده در باره  راهبردهای فراشناختی نشان داده 
است كه استفاده از این تدبیر به افزایش یادگیری یادگیرندگان 
منجر می شود )بکمان، 2002(. این اثر، به ویژه برای یادگیرندگانی 
است  چشمگیر  مواجه اند،  یادگیری  مشکالت  با  نحوی  به  كه 

)ملکی، 1394(.

ابراهیمی قوام آبادی به این نتیجه رسید كه آموزش این راهبرد 
عالوه بر درک مطلب و سرعت یادگیری، با برنامه ریزی و توانایی 
حل مسئله افراد رابطه مثبت دارد. عبدوس )1395( نیز تأثیر 
ارزیابی  مثبت  نفس  عزت  بر  فراشناخت  راهبردهای  آموزش 
می كند. به صورت تجربی نشان داده شده است كه راهبردهای 
انتقادی،  تفکر  یادگیری،  مطالعه،  با  فراشناختی  و  شناختی 
حل مسئله و تصمیم گیری ارتباط دارد و همه این موارد برای 

موفقیت های آموزشی الزم است )شلیفر و دول، 2014(. 

و  شناختی  راهبردهای  درباره  انجام شده  پژوهش های 
فراشناختی نشان داده است كه استفاده از این تدابیر به افزایش 
عزت نفس، مهارت حل مسئله و یادگیری یادگیرندگان منجر 
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می شود )بکمان، 2002(. این اثر، به ویژه برای یادگیرندگانی كه به 
نحوی با مهارت حل مسئله و مواجه اند، چشمگیر است.

همچنین ابراهیمی قوام آبادی به این نتیجه رسید كه آموزش 
با  یادگیری،  سرعت  و  مطلب  درک  بر  عالوه  راهبردها  این 
خودپنداره مثبت و برنامه ریزی و توانایی حل مسئله و عزت نفس 

افراد رابطه مثبت دارد.

مهارت های  آموزش  دادند  نشان  صفاریان  و  خرمی  راج 
فراشناختی به طور معناداری باعث توانایی حل مسئله دانش آموزان 
می شود. كرمی و انتصار فومنی نشان دادند همبستگی مثبت و 
معناداری بین راهبردهای شناختی و فراشناختی با عزت نفس در 

دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر زنجان وجود دارد.

محمدی آریا، سیف نراقی، دالور و سعدی پور )1391( نشان 
دادند عملکرد حل مسئله در گروه آزمایشی شناختی و فراشناختی 
بیشتر از گروه آزمایشی شناختی و گروه كنترل بود و عملکرد حل 

مسئله در گروه آزمایشی شناختی بیشتر از گروه كنترل بود.

سوسون نشان داد كه سطوح باالی دانش راهبردهای فوق با حل 
مسئله رابطه دارد، به این معنا كه آزمودنی ها با راهبرد شناختی 
و فراشناختی باال در مقایسه با آزمودنی ها با راهبرد شناختی و 

فراشناختی پایین عملکرد بهتری در حل مسئله داشتند. 

فراشناختی  و  راهبردهای شناختی  آموزش  نظر می رسد  به 
فراگیران را قادر می كند بر دروس مختلف تسلط پیدا كرده و 

شاهد پیشرفت تحصیلی خود در محیط آموزشی باشند.

هر چند پژوهشگران زیادی به صورت غیر مستقیم به كار آمد 
بودن راهبردهای شناختی و فراشناختی در رشد عزت نفس و 
مهارت حل مسئله اشاره كردند )نولن و مورگان، 2000(، ولی 
معمواًل نتایج آن ها در این زمینه متناقض و گاهی مبهم به نظر 
می رسد، از طرفی پژوهشی یافت نشد كه با تركیب متغیرهای این 

پژوهش انجام شده باشد.

بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخ دادن به این پرسش 
است كه آیا آموزش راهبردهای شناختی، فراشناختی می تواند 
بر افزایش مهارت حل مسئله و افزایش عزت نفس دانش آموزان 

اثربخش باشد؟

روش پژوهش

پژوهش حاضر كاربردی و از نوع آزمایشی است. طرح پژوهش 
به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل چندگروهی و 

انتساب تصادفی است. 

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری: جامعه آماری پژوهش همه 
دانش آموزان پسر پایه یازدهم در سال تحصیلی 1398-1397 
كه در دوره دوم متوسطه شهر مشکین شهر مشغول به تحصیل 

.)n=945( هستند

نمونه شامل شصت نفر از دانش آموزان پسری كه نمرات عزت 
پایین  فیزیک  درس  در  آن ها  مسئله  مهارت های حل  و  نفس 
بود، انتخاب شدند. به صورت تصادفی به چهار گروه، یک گروه 
كنترل و سه گروه آزمایش )آموزش راهبردهای شناختی، بیست 
نفر؛ آموزش راهبردهای فراشناختی، بیست نفر؛ آموزش یادگیری 

مشاركتی، بیست نفر و كنترل، بیست نفر( گمارده شدند.

یک گروه در معرض آموزش راهبردهای شناختی و یک گروه 
در آموزش راهبردهای فراشناختی قرار گرفتند. یک گروه نیز به 
عنوان كنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. ابتدا آزمون های عزت 
نفس و مهارت های حل مسئله روی دانش آموزان پایه یازدهم در 
درس فیزیک اجرا شد، دانش آموزانی كه در هر دو آزمون در درس 

فیزیک نمره پایینی اخذ كردند، مشخص شدند.

سپس از میان آنان شصت نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده 
انتخاب و با روش جایگزینی تصادفی به دو گروه آزمایشی )آموزش 
راهبردهای شناختی، بیست نفر و آموزش راهبردهای فراشناختی، 

بیست نفر( و كنترل )بیست نفر( تقسیم شدند.

راهبردهای  آموزش  دوازده جلسه  برای مدت  آزمایشی  گروه 
شناختی و دوازده جلسه آموزش راهبردهای فراشناختی شركت 
داده شدند و گروه كنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. جهت 

گردآوری اطالعات از ابزار های زیر استفاده شد:

پرسش نامه حل مسئله: این پرسش نامه توسط كسیدی و النگ 
)1996( طی دو مطالعه ساخته شد و شش عامل را می سنجد. 
از: درماندگی، كنترل حل مسئله، سبک  این عوامل عبارت اند 

خالقیت، اعتماد در حل مسئله، سبک اجتناب، سبک تقرب.

این مقیاس شامل 24 سؤال است و هریک از عوامل در برگیرنده 
چهار آیتم هستند. هر كدام از عوامل در بر گیرنده چهار ماده است. 
پرسش های این مقیاس با گزینه های »بلی«، »خیر«، »نمی دانم« 

پاسخ داده می شوند.

ضریب آلفای به دست آمده برای این مقیاس باالی 0/5 است كه 
نونالی استدالل می كند كه برای هدف های پژوهش كافی است. 
به عالوه، میانگین همبستگی درونی آیتم ها نشان می دهد كه 
مجموعه همگنی هستند و می توان استدالل كرد كه از اعتبار 

الزم برخوردار است. 

پایایی این آزمون توسط مظاهری و فشنگ از طریق آزمون 
پس آزمون پس از یک هفته معادل 0/89گزارش شده است. در 
پژوهش خالیچی نیز پایایی این آزمون با روش همسانی درونی 
محاسبه شد كه برای كل مقیاس ضریب آلفای كرونباخ )0/6( 
گزارش شده است. ضریب آلفای پژوهش حاضر نیز 0/79 بوده 

است.

پرسش نامه عزت نفس: برای اندازه گیری عزت نفس از آزمون 
خودش  به  نسبت  را  فرد  نگرش  كه  كوپراسمیت  نفس  عزت 
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می سنجد، استفاده شده است. این آزمون دارای 58 جمله است 
كه هشت جمله مربوط به دروغ سنج و پنجاه جمله عزت نفس 

فرد را اندازه گیری می كند.

كوپراسمیت پرسش نامه یادشده را برای دانش آموزان كالس 
و  برابر 41/15  پسران  و  میانگین دختران  و  برد  كار  به  پنجم 
انحراف معیار 5/6 بود. اعتبار این آزمون توسط اسمیت و كمپل 
تأیید شده است. این آزمون توسط نیسی حجت خواه زیر نظر 
شکركن ترجمه و ضرایب و پایایی آن با روش بازآزمایی محاسبه 

شد.

برای این منظور، این آزمون روی یک گروه شصت نفری شامل 
شصت دانش آموز دختر و شصت دانش آموز پسركالس های اول 
تا سوم دبیرستان در دو نوبت اجرا شده بود. ضریب پایایی گروه 
بوده است.  برای گروه دختران 92 درصد  پسران 90 درصد و 
تحقیق  در  آزمون  این  اعتبار  نفس ضریب  عزت  آزمون  روایی 
نیسی، برای گروه پسران 96 درصد و برای گروه دختران 71 

درصد گزارش شده است. 

در پژوهش دیگری توسط پورشافعی برای برآورد ضریب پایایی 
با  به دست آمده  پایایی  ضریب  گرفت،  صورت  پرسش نامه  این 
استفاده از روش دو نیمه كردن برابر با 0/83 بوده است. ضریب 

آلفای پژوهش حاضر نیز 0/81 بوده است.

نتایج

و  شناختی  راهبردهای  آموزش  اثربخشی  بررسی  برای 
تحلیل  از  نفس،  عزت  و  مسئله  حل  مهارت  بر  فراشناختی 
كوواریانس استفاده شد و نتایج به تفکیک هر متغیر ارائه می شود. 
در جدول شماره 1 توزیع فراوانی نمره های آزمودنی ها در مهارت 
حل مسئله و عزت نفس به تفکیک پیش آزمون و پس آزمون ارائه 

شده است.

همان طور كه در جدول شماره 1 مشاهده می شود، میانگین 

آزمایش در پس آزمون  نفس گروه  و عزت  مهارت حل مسئله 
افزایش داشته است، در حالی كه میانگین مهارت حل مسئله و 
عزت نفس گروه كنترل اندكی كاهش داشته است. برای اینکه این 
تفاوت را از نظر آماری مقایسه كنیم در جدول شماره 2 با آزمون 

لون همگنی واریانس ها را آزمون كرده ایم.

همان گونه كه در جدول شماره 2 مشاهده می شود، سطح 
معنا داری همگنی واریانس ها از 0/05 بزرگ تر است. به این ترتیب 
می توان گفت كه داده ها، مفروضه برابری خطای واریانس ها را زیر 

سؤال نبرده اند.

با توجه به داده های جدول شماره 3 تعامل بین متغیرهای 
مستقل  متغیر  و  آزمون ها  پیش  در  شركت كنندگان  عملکرد 
)گروه( معنادار نیست؛ بنابراین داده ها از فرضیه همگنی شیب های 
رگرسیون پشتیبانی می كند. با عنایت به تأیید مفروضه های مورد 
نیاز برای انجام مانکووا، نتایج آزمون در جدول شماره 4 ارائه شده 

است.

نتایج تحلیل كوواریانس چند متغیری )مانکووا( با كنترل پیش 
آزمون و تحلیل پس آزمون مهارت حل مسئله گروه های آزمایش 
و كنترل نشان می دهد كه بین آزمودنی های گروه های آزمایش 
 .) F=16/176 ،P = 0/011( و كنترل، تفاوت معناداری وجود دارد
بر  معناداری  تأثیر  فرا شناختی  و  شناختی  راهبردهای  آموزش 

مهارت حل مسئله داشته است.

كنترل  با  )مانکووا(  متغیری  چند  كوواریانس  تحلیل  نتایج 
و  آزمایش  گروه های  نفس  عزت  پس آزمون  تحلیل  و  پیش آزمون 
و  آزمایش  گروه های  آزمودنی های  بین  كه  می دهد  نشان  كنترل، 
 .) F=12/231  ،P = 0/002( دارد  وجود  معناداری  تفاوت  كنترل، 
آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی تأثیر معناداری بر عزت 
نفس داشته است. با توجه به محتوای جداول شماره 4 و 5 می توان 
نتیجه گرفت كه به طور كلی روش های به كار گرفته شده در افزایش 

مهارت حل مسئله و افزایش عزت نفس آزمودنی ها مؤثر بوده است.

جدول 1. میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون مهارت حل مسئله به تفکیک گروه

تعدادمتغیر مستقلمتغیر وابسته
میانگین±انحراف معیار

پس آزمونپیش آزمون

مهارت حل
مسئله

4/61 ±3/4921/71±2017/61راهبردهای شناختی

4/84 ±4/0123/84 ±2018/81راهبردهای فراشناختی

3/03 ±3/2415/05 ±2015/81کنترل

عزت نفس

5/56 ±10/4569/89 ±2039/78راهبردهای شناختی

6/65 ±12/3452/49 ±2032/54راهبردهای فراشناختی

10/11 ±15/5431/54 ±2021/43کنترل

افراسیاب پورحسین و همکاران. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر مهارت حل مسئله و عزت نفس دانش آموزان پایه یازدهم مشکین شهر 

http://jsp.uma.ac.ir/?lang=fa


41

زمستان 1399. دوره 9. شماره 4

بحث و نتیجه گیری

مهارت های  آموزش  تأثیر  بررسی  هدف  با  پژوهش  این 
شناختی و فراشناختی بر مهارت های حل مسئله و عزت نفس 
در دانش آموزان پایه اول متوسطه شهر مشکین شهر انجام گرفت. 

یکی از نتایج حاصل از پژوهش حاضر تأثیر راهبردهای شناختی 
و فرا شناختی بر مهارت حل مسئله دانش آموزان است. به عبارت 
دیگر، نتایج این پژوهش نشان داد كه دانش آموزانی كه آموزش 
مهارت های راهبردهای شناختی و فرا شناختی را دیده اند، نسبت 
به دانش آموزان گروه كنترل، مهارت های حل مسئله بیشتری را 
در پس آزمون نشان دادند كه می توان این پیشرفت را به عمل 

آزمایش نسبت داد.

یافته های پژوهش حاضر با نتایج حاصل از مطالعات متعددی 
و  گیت  اپل  مونتاگو،  باس  و  مونتاگو  مونتاگو،  مطالعه  مانند 
ماركوارد، قوام آبادی، راج خرمی و صفاریان، محمدی آریا، سیف 
نراقی، دالور و سعدی پور و شکوهی نتا، حجازی، بشاورد به پژوه، 

كه اثر راهبردهای شناختی و فراشناختی را به طور جداگانه و یا 
توأم )شناختی و فرا شناختی( بر مهارت حل مسئله دانش آموزان 
بررسی كردند و به نتایج مثبتی نیز دست یافته اند، هم خوانی دارد.

در همین ارتباط می توان به مطابقت نتایج حاصل از مطالعه 
از  بهره گیری  كه  كرد  اشاره  براون  پژوهش  یافته های  با  حاضر 
مسئله  حل  مهارت های  فراشناختی،  و  شناختی  راهبردهای 

دانش آموزان را در درس ریاضی بهبود بخشیدند.

راهبردهای  آموزش  كه  گفت  می توان  مذكور  نتایج  تبیین  در 
شناختی و فراشناختی باعث هدایت فرد در موقعیت های یادگیری 
دارد.  دنبال  به  را  حافظه  بهتر  عملکرد  و  می شود  مسئله  حل  و 
راهبردهای فراشناختی باعث می شود فرد با توجه به ماهیت تکالیف، 
نظارت كامل تری بر عملکرد خود داشته باشد )كرمی، انتصار فومنی، 
و  شناختی  راهبردهای  آموزش  همچنین   .)1392 اسکندری،  و 
فراشناختی فرایندهای ذهنی دانش آموزان را پویا می  كنند و از آنجا 
كه ابعادی از عملکرد تحصیلی و مهارت حل مسئله مستقیمًا متأثر 
از فرایندهای عقالنی است، تأیید تأثیر این آموزش ها بر مهارت حل 

مسئله دور از انتظار نیست.

جدول 2. نتیجه آزمون لون برای همگنی واریانس ها

آزمون لون برای همگنی واریانس ها

FDf1Df2Pمتغیر وابسته

1/3422200/196مهارت حل مسئله

1/0342200/981عزت نفس

جدول 3. فرضیه همگنی شیب های رگرسیون

MSFPEtaانحراف معیارSSمنبعمتغیر وابسته

مهارت حل
مسئله

9/4560/0000/463-5464/4355الگوی عیب یابی

142/5641142/5641/3240/3420/034برش

1973/6922986/8461/6730/1820/162گروه

1659/15437/3450/0000/562-پیش مهارت حل مسئله

875/3422291/7811/8740/3840/076پیش مهارت حل مسئله

عزت نفس

2/5680/0280/453-2054/4585الگوی عیب یابی شده

204/5321204/5321/4530/2420/046برش

81/639240/9190/5850/8930/032گروه

607/3421607/3428/5620/0020/284پیش عزت نفس

0/2870/5960/014-852پیش عزت نفس
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بتواند  فرد  كه  باعث می شود  راهبردها  این  آموزش  واقع  در 
تمام كنش های درگیر در یک عمل شناختی از ابتدا تا انتها را 
تحت نظر بگیرد و جریان یادگیری خود را به گونه ای هدایت 
كند كه بهره وری فرایندهای ذهنی اش نسبت به زمان و منابع 
در دسترس افزایش یابد و این گونه آموزش ها ابزاری مفید برای 

تعمیم یادگیری به موقعیت های مکانی و زمانی دیگر هستند.

یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر، تأثیر راهبردهای شناختی و 
فرا شناختی بر عزت نفس دانش آموزان است. به عبارت دیگر، نتایج 
این پژوهش نشان داد كه دانش آموزانی كه آموزش مهارت های 
راهبردهای شناختی و فرا شناختی را دیده اند نسبت به دانش آموزان 
گروه كنترل، عزت نفس بیشتری را در پس آزمون نشان دادند كه 

می توان این پیشرفت را به عمل آزمایش نسبت داد.

این نتیجه همسو با مطالعه پالیدینو و همکاران، نولن و مورگان، 
كرمی و انتظار فومنی، سیف نراقی و همکاران، اعتمادی نائینی 
و محمدعلی، حیدری، امینی نائینی و شیروانی شیری و كرمی و 
تیموری بود كه در پژوهش خود به این نکته اشاره داشته اند كه 
آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش عزت نفس 

فراگیران تأثیر مثبت دارد. 

در تبیین نتایج باید گفت، دست یابی به راهبردهای شناختی و 
فراشناختی باعث می شود فرد رشد در یادگیری را تجربه كند و 
چون این رشد در راستای اهداف اوست، باعث خشنودی و رضایت 
فرد از عملکرد خویش می شود؛ بنابراین عزت نفس او به طور 
مالحظه پذیری افزایش پیدا می كند، چراكه تقویت درونی ناشی 

از به كارگیری راهبردها و موفقیت تحصیلی، انگیزه بیشتری برای 
فراگیران فراهم می آورد.

نارسی در مهارت های شناختی و فراشناختی می تواند تمامی 
مزایای دیگر محیط آموزشی مطلوب و حتی قابلیت های هوشی و 
سالمت جسمی روانی افراد را به طور منفی تحت تأثیر قرار دهد 
و از طرفی در صورت كارآمدی، می تواند بسیاری از نارسایی های 
احتمالی در محیط آموزشی و حتی كاستی در انگیزش تحصیلی 

را تعدیل یا جبران كند.

پژوهش ها در زمینه تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری نشان 
داده اند كه چنین آموزش هایی می توانند ادراک خود و حرمت 
خود دانش آموزان از سوی همساالن خود بیشتر پذیرفته می شوند، 
مهارت های اجتماعی آن ها افزایش و احتمال برچسب خوردن 
آن ها كاهش می یابد )میکانا و كرونک، 2008، به نقل از كرمی، 

كرمی، و هاشمی، 1392(.

كنترل  منبع  علمی،  درگیری  زمینه  راهبردها  این  آموزش 
درونی، اسنادهای مثبت، انگیزش پیشرفت تحصیلی، حل مسئله، 
فراهم  افراد  در  را  مسئولیت پذیری  و خود  سازندگی  خالقیت، 
می آورد؛ بنابراین حس اعتمادبه نفس، عزت نفس، توانایی حل 
مشکل، آزمایشگری و ارائه راه حل های متنوع در افراد رشد پیدا 

خواهد كرد )كرمی، كرمی، و هاشمی، 1392(.

اگر هدف تعلیم و تربیت پرورش فراگیرانی باشد كه بتوانند 
مسئولیت یادگیری خویش را به عهده بگیرند، پس ابتدا الزم 

جدول 4. نتایج آزمون مانکووا، برای تغییرات مهارت حل مسئله

مجذور R تعدیل شدهمجدور SSDFMSFPETARمنبعمتغیر وابسته

مهارت حل 
مسئله

5610/522/.13/3410/0010/561-2436/5645الگوی عیب یابی شده

-232/1871232/1871/3240/3020/028برش

-873/6571873/65738/4850/0010/306پیش مهارت حل مسئله

508/3572508/35716/1780/0110/3210/3210/289گروه

جدول 5. نتایج آزمون مانکووا، برای تغییرات عزت نفس 

مجموع مجذور منبع متغیر وابسته
ETA مجذور سطح معنا داریFمیانگین  مجذورdfنوع 3

مجذور R مجذور Rناقص
تعدیل شده

عزت نفس

الگوی 
16/5630/0000/3420/3420/298--1897/673عیب یابی شده

--897/4861897/4861/8780/1210/065برش
پیش مهارت 

--1023/32411023/32413/3280/0000/348حل مسئله

 325/5182162/75912/2310/0020/1890/1890/178گروه
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است كه این ویژگی در مدرسان پرورش یابد. از دالیل مهم عدم 
آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی در كالس و عدم تأكید 
بر راهبردهای فوق آن است كه مدرسان برای این راهبردها ارزش 

قائل نیستند یا درباره آن ها آگاهی ندارند.

مدرسان باید با كاهش كنترل بیرونی و معلم محوری زمینه را 
برای این گونه آموزش ها هموار كنند؛ بنابراین این نگرش باید در 
مدرسان تغییر یابد. بر این اساس مدرسان باید به جای تمركز بر 
حجم یادگیری های یادگیرندگان، به روش های یادگیری و افزایش 
استقالل یادگیری و مهارت های فراگیران در یاد گرفتن توجه 

كنند.

و  شناختی  مهارت های  آموزش  طریق  از  یادگیرندگان 
فراشناختی می توانند مهارت های حل مسئله خود را توسعه دهند 
و به كسب دانش مبادرت ورزند و از این طریق به یادگیرندگان 

فعال مبدل شوند.

و  شناختی  راهبردهای  آموزش  اثربخشی  پژوهش  این 
فراشناختی در افزایش عزت نفس و افزایش مهارت حل مسئله 
دانش آموزان را تأیید می كند؛ بنابراین پیشنهاد می شود اثربخشی 
راهبردهای شناختی و فراشناختی بر دیگر متغیرهای مهم در 
تئوری ذهن،  انگیزه پیشرفت تحصیلی،  مثاًل  آموزشی؛  محیط 

خودآگاهی بررسی شود.

پژوهش در زمینه میزان آگاهی معلمان از راهبردهای شناختی 
و فراشناختی انجام شود و در صورت فقدان آشنایی آن ها با این 
راهبردها دوره های ضمن خدمت و كارگاه های آموزشی برگزار 

شود.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

اصول اخالقی تمامًا در این مقاله رعایت شده است. شركت 
كنندگان اجازه داشتند هر زمان كه مایل بودند از پژوهش خارج 
شوند. همچنین همه شركت كنندگان در جریان روند پژوهش 

بودند. اطالعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.

حامی مالی

این تحقیق هیچ گونه كمک مالی از سازمان های تأمین مالی در 
بخش های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرد.

مشارکت نویسندگان

 تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش های 
پژوهش حاضر مشاركت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
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