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Introduction: Resilience as a motivational-emotional variable has a vitalrole in dealing with stress and anxiety problems 

in school and university. As one of the educational packages affecting academic variables, the metacognitive package 

consists of three components: critical thinking, problem-solving, and metacognition. the current study aimed to develop 

an educational package on the cognitive components of critical thinking, problem-solving, and metacognition and their 

effect on students' resilience.   

Methods: The present study was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical 

population included all first-grade female students of the second secondary school in Zanjan in the academic year 2019-

2020, of which 40 students were randomly selected by multi-stage cluster sampling method who were assigned intothe 

experimental and control group (20 people in each group). The research instrument included a 25-item resilience scale 

(CD-RIS). The psychological package of critical thinking, problem-solving, and metacognition was considered for the 

experimental group students in 17 sessions of 90 minutes in two sessions per week, but it was not considered for the 

educational control group. Data were analyzed using the analysis of covariance in SPSS-24 software.

Results: The results revealed that the educational package of cognitive components of critical thinking, problem-solving 

and metacognition affects students' academic resilience (P<0.05). In other words, the rate of academic resilience in people 

who participated in cognitive components training sessions increased significantly compared to the control group.

Conclusion: According to the results of this study, it is possible to suggest an educational package of cognitive 

components as a facilitator in learning and an influential factor in increasing student resilience so that in practice in 

counseling centers and workshop treatment centers. Courses cognitive components should be considered for school 

counselors and parents.
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Extended Abstract
Introduction
Resilience as a motivational-emotional variable has an 

essential role in dealing with stress and anxiety problems 

in school and university. Resilience is often considered a 

trait related to character, personality, and ability to cope. 

Resilience refers to empowerment, flexibility, the ability 

to master or return to normalcy after facing stress and 

severe challenge. One of the effective personal character-

istics in resilience is the ability to create self-regulation 
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or self-control. In general, personality traits such as posi-

tive self-concept, socialization, intelligence, adequacy in 

educational work, autonomy, self-esteem, good commu-

nication, problem-solving skills, and mental and physical 

health are practical factors in increasing resilience in the 

individual. In the field of education, resilience plays an 

crucial role as a motivational-emotional variable and is 

a suitable mechanism for dealing with stress and anxi-

ety problems in the school and university environment. 

One must be able to understand one's ability better and 

respond effectively to situations and adjust one's moti-

vation. As a result, resilience can be considered a me-

ta-motivational variable. Therefore, different dimensions 

of students' educational status, including their resilience, 

should be examined  to get more accurate information 

on the current situation, interests, desires, and abilities. 

He acquired his weaknesses and prepared him by teach-

ing his educational strategies and attitudes for class ac-

tivities, as well as daily life. The present study aimed to 

develop an educational package based on the cognitive 

components of critical thinking, problem-solving, and 

metacognition to evaluate their effectiveness. It was the 

students' academic achievement.

Methods
The present study was quasi-experimental with a pre-

test-posttest design with a control group. The statistical 

population included all first-grade female students of the 

second secondary school in Zanjan in the academic year 

2019-2020, of which 40 students were selected by multi-

stage cluster sampling method and randomly in the ex-

perimental and control group (20 people in each group) 

were assigned. Inclusion criteria included first-grade 

high school female students, low resilience score, com-

mitment to attend all treatment sessions, and failure to 

receive individual counseling and psychological services 

during attendance at treatment sessions. Exclusion crite-

ria included having a specific physical or mental illness, 

absence from treatment sessions, and unwillingness to 

continue participating in the study. The research instru-

ments included the 25-item Connor-Davidson Resilience 

Scale (2003) (CD-RIS) and the psychological package of 

critical thinking, problem-solving, and metacognition. In 

this research, designing and compiling a training package 

for critical thinking, problem-solving, and metacognition 

skills and data collection method was done in the follow-

ing five steps. The first step to build this training package 

is various theories, resources, and research in the field of 

thinking skills. Critical, problem solving and metacogni-

tion were studied and articles related to critical thinking, 

problem solving and metacognition skills were reviewed. 

In the second stage, according to the results of previous 

research on critical thinking, problem-solving, and meta-

cognition skills, the component In the third stage, to de-

sign and develop a training package for critical thinking, 

problem-solving, and metacognition skills, review and 

study the training programs that were used in previous 

research to strengthen critical thinking, problem-solving, 

and metacognition skills. In addition to the above activi-

ties, in designing and compiling the educational package, 

students’ age and cognitive status  and the opinions and 

suggestions of experts in this field have been taken into 

account. The fourth stage was to review the content va-

lidity of the educational package by experts in this field. 

For this purpose, the training package was reviewed by 

several experts in this field, and its problems were fixed, 

and their suggestions were implemented. The fifth stage 

was the preliminary implementation of the training pack-

age. The purpose of this stage was to modify the educa-

tional package and adapt it to the characteristics of the 

students and be aware of  unforeseen problems. For this 

purpose, the educational package was implemented on 

ten students, and its problems and shortcomings were 

eliminated. After fixing the problems, the final form was 
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prepared and prepared for implementation for the training 

sessions. The final form of the training package was de-

veloped during 17 90-minute sessions in two sessions per 

week for the experimental group students, but for the con-

trol group, training is not considered. Data were analyzed 

using the analysis of covariance in SPSS-24 software.

Results
The results showed that the educational package of cog-

nitive components of critical thinking, problem-solving 

and metacognition affects students' academic resilience 

(P<0.05). In other words, the rate of academic resilience 

in people who participated in cognitive components 

training sessions increased significantly compared to the 

control group.

Conclusion
Teaching how to use metacognitive knowledge makes 

students perform better in lessons. The learners have a 

variety of knowledge and information that they read and 

combine while learning to provide a functional or educa-

tional environment. The knowledge that learners use is 

awareness of being a learner, awareness of the tasks they 

have to do, and a treasure of learning skills and strategies. 

Critical thinking training allows students to choose ratio-

nal solutions and decisions with a positive and accurate 

assessment of the existing situation, rather than emotion-

ally. This occurs quickly and without using their cogni-

tive abilities. In other words, critical thinking causes peo-

ple to be actively involved in educational issues and  test 

all possible ways to deal with educational obstacles and 

problems, and rather than dealing with issues in a specific 

and standard way. This is a comprehensive approach and 

Have insight and make creative decisions by examining 

issues from different angles.

On the other hand, problem-solving skills enable students 

to experience quick successes, feel better about them-

selves, and motivate them to change. In fact, increasing 

the problem-solving ability can act as a protective um-

brella for the person and make the person resilient. People 

with high problem-solving ability struggle with challeng-

es and can usually solve them successfully. According to 

the results of this study and the effect of the educational 

package of cognitive components on students' academic 

resilience, it is suggested. Provide curricula tailored to 

students' cognitive and metacognitive requirements, pro-

vide them with the opportunity to be absorbed in the cur-

riculum, and focus on homework with their natural ten-

dencies. Students are also emphasized on creativity rather 

than competition, and students learn to look less at exter-

nal rewards and increase their academic motivation with 

internal rewards and reinforcements. Also, according to 

the results of this study, it is possible to suggest an edu-

cational package of cognitive components as a facilitator 

in learning and an influential factor in increasing student 

resilience so that it can be practiced in counseling centers 

and workshop treatment centers. Cognitive components 

for school counselors and parents should be considered. 
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مقدمه: تاب آوری به عنوان یک متغیر انگیزشی_ عاطفی نقش مهمی در مقابله با مشکالت استرس و اضطراب در محیط 

مدرسه و دانشگاه دارد. بسته فراشناختی به عنوان یکی از بسته های آموزشی موثر بر متغیرهای تحصیلی، از سه مؤلفه 

تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت تشکیل شده است. هدف پژوهش حاضر تدوین بسته آموزشی مولفه های شناختی 

تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت و تاثیر آن بر تاب آوری دانش آموزان بود.

کلیه  آماری شامل  بود. جامعه  کنترل  گروه  با  پیش آزمون_ پس آزمون،  با طرح  نیمه آزمایشی  پژوهش حاضر  روش کار: 

دانش آموزان دختر پایه اول دوره متوسطه دوم شهر زنجان در سال تحصیلی 99-1398 بود که از میان آنان 40 دانش آموز به 

روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در گروه  آزمایشی و کنترل )هر گروه 20 نفر( گمارده 

گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقیاس 25 گویه ای تاب آوری )CD-RIS( بود. بسته روان شناختی تفکر انتقادی، حل مسئله و 

فراشناخت طي 17 جلسه 90 دقیقه ای به صورت دو جلسه در هفته برای دانش آموزان گروه آزمایش در نظر گرفته شد، اما 

برای گروه کنترل آموزشی در نظر گرفته نشد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS-24 تحلیل شد. 

یافته ها: یافته ها نشان داد که بسته آموزشی مولفه های شناختی تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت بر تاب آوری 

دانش آموزان تاثیر دارد. به عبارت دیگر، میزان تاب آوری در افرادی که در جلسات آموزشی مولفه های شناختی شرکت کرده 

 .)P<0/05( بودند در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری داشت

نتیجه گیری: با توجه نتایج این پژوهش، می توان بسته آموزشی مولفه های شناختی را به عنوان تسهیل کننده در امر 

یادگیری و عاملی موثر در افزایش تاب آوری دانش آموزان پیشنهاد داد، به طوری که به صورت عملی در مراکز مشاوره و 

مراکز درمانی کارگاه ها و دوره های آموزشی مولفه های شناختی برای مشاوران مدارس و والدین در نظر گرفته شود. 

دریافت: 1399/11/07                                
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مقدمه
یکي از ویژگی های شخصیتی که به موفقیت افراد مرتبط است و به آنها در 
انجام وظایف کمک شایانی می کند، تاب آوری )Resilience( است )1(. 
تاب آوری اکثرا به عنوان یک ویژگي مرتبط با منش، شخصیت و توانایِي 
انعطاف پذیري،  توانمندي،  بر  تاب آوری  مي شود.  گرفته  نظر  در  مقابله 
و  استرس  با  مواجهه  از  به حالت عادي پس  برگشت  یا  تسلط  توانایي 
در  مؤثر  فردي  ویژگي هاي  از  یکي   .)2  ،1( دارد  داللت  شدید  چالش 

تاب آوری، توانایي ایجاد خودنظم دهي یا خودکنترلي است. در مجموع، 
ویژگي هاي شخصیتي همچون خودپنداره مثبت، اجتماعي بودن، هوش، 
خوب،  ارتباطات  نفس،  عزت  مختاري،  خود  آموزشي،  کار  در  کفایت 
عوامل  جمله  از  جسماني،  و  رواني  سالمت  و  مسئله  حل  مهارت هاي 
تحصیلی،  زمینه  در   .)3( مي روند  شمار  به  تاب آوری  افزایش  بر  مؤثر 
تاب آوری به عنوان یک متغیر انگیزشی عاطفی نقش مهمی ایفا می کند و 
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مکانیسمی مناسب برای مقابله با مشکالت استرس و اضطراب در  محیط 
مدرسه و دانشگاه است )4(. فرد باید بتواند توانایی خود را بهتر درک 
کند و به طور مؤثر به شرایط پاسخ دهد و انگیزه خود را تنظیم کند؛ 
در نتیجه می توان تاب آوری را به عنوان یک متغیر فراانگیزشی در نظر 
ابعاد مختلف وضعیت تحصیلی دانش آموزان  باید  بنابراین،  گرفت )5(. 
دقیق تری  از  اطالعات  بتوان  تا  کرد  بررسی  را  آنها  تاب آوری  از جمله 
وضعیت فعلی، عالئق، خواسته ها و توانمندی ها و ضعف های او به دست 
فعالیت های  برای  او  نگرشی  و  آموزشی  راهبردهای  آموزش  با  و  آورد 

کالسی و همچنین زندگی روزمره آماده مهیا ساخت.   
بسته فراشناختی )Metacognitive package( از سه مؤلفه تفکر انتقادی 
)Critical thinking(، حل مسئله )Problem solving( و فراشناخت 
بسته  مؤلفه های  از  یکی   .)6( است  شده  تشکیل   )Metacognition(
فراشناختی که انگیزش تحصیلی را تحت تأثیر خود قرار می دهد، تفکر 
انتقادی است. تفکر انتقادی یکی از توانایی های مهم شناختی و به  مثابه 
یکی از مهارت های انسان متفکر است که در به چالش کشیدن مسائل 
برای  مداوم  تالش  را  انتقادی  تفکر   Facione  .)7( دارد  اساسی  نقش 
آزمون هر عقیده و گسترش الگوهای منسجم و منطقی جهت دستیابی 
به اهداف فرد می داند )8(. آموزش تفکر انتقادی تنها آموزشی است که 
به ژرف نگری  را  و چرای مسائل  بی چون  پذیرش  و  از ساده نگری  گذر 
برای درک  را  دانش آموزان  توانایی  و  آزادانه تسهیل می کند  انتخاب  و 
مسائل افزایش می دهد )9(. یکی دیگر از مؤلفه های بسته فراشناختی 
که انگیزش تحصیلی را تحت تأثیر قرار می دهد، مهارت حل مسئله است 
است که شامل  فعال  یادگیری  نوعی روش  واقع  در  مهارت  این   .)10(
اطالعات،  جمع آوری  مسئله،  تعریف  و  شناسایی  می باشد:  مرحله  پنج 
 .)11( تصمیم گیری  و  ارزشیابی  و  نتایج  آزمون  مقدماتی،  نتیجه گیری 
فراشناخت یکی دیگر از مؤلفه های بسته فراشناختی است و فرآیندی 
است که در آن یادگیرندگان، از چگونگی یادگیری خود، چگونگی استفاده 
از اطالعات موجود برای رسیدن به هدف، توانایی قضاوت کردن درباره 
این  از  استفاده  و چگونگی  تکلیف خاص  یک  در  شناختی  فرآیندهای 
راهبردها برای رسیدن به اهداف آگاهی داشته و در حین عملکرد و بعد 
از انجام عملکرد، پیشرفت خود را ارزیابی می کنند. در واقع فراشناخت 
شکلی از شناخت است که بر فرآیندهای شناختی اعمال نظارت می کند 
)12(. فراشناخت یکی از مؤثرترین مؤلفه های پیش بینی کننده در انجام 

تکالیف پیچیده به شمار می رود )13، 14(.  
بر  یادگیري  راهبردهاي  اثربخشي  از  حاکي  شده  انجام  پژوهش هاي 
پژوهش  در  همکاران  و  قدم پور  مثال  براي  است.  تحصیلي  متغیرهاي 
خود به این نتیجه رسیدند که آموزش بسته فراشناختي باعث افزایش 

خودراهبري دانشجویان مي شود و خود راهبري از جمله عواملي است 
 Korb Dorin و  باعث پیشرفت و موفقیت تحصیلي مي شود )6(.  که 
در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که در آموزش به شیوه سنتي، 
دانش آموزان نتوانسته اند از علومي که یاد گرفته اند در زندگي روزمره خود 
استفاده کنند، آنها معتقدند که براي داشتن نظام آموزشي سازنده، نظام 
سنتي باید متحول شود و رو به سوي آموزش خالق و حل مسئله هدایت 
گردد )15(. همچنین طهماسبي و همکاران در پژوهش خود گزارش 
انگیزه پیشرفت تحصیلي را  کردند که آموزش راهبردهاي فراشناختي 
در  نیز  همکاران  و   Howard  .)16( می دهد  افزایش  دانش آموزان  در 
پژوهش خود دریافتند که رابطه معناداري بین تفکر انتقادي و انگیزش و 
موفقیت وجود دارد )17(. بنابراین آموزش مهارت هاي فراشناختي براي 
افزایش شناخت افراد از نحوه یادگیري، تفکر انتقادي جهت جستجو و 
کاوش در مسائل جدید و حل مسئله براي انتقال روش هاي حل مسئله 
از اهداف و ضرورت هاي پژوهش در حوزه  از مدرسه به زندگي واقعي 
روان شناسي تربیتی مي باشد. با توجه به این که دانش آموزان دبیرستانی 
در مقطع حساسی از نظر رشدی قرار دارند و از طرفی تاب آوری تحصیلی 
از طریق افزایش انگیزه و پیشرفت در مواجهه با شرایط و رویدادهای 
بنابراین  دهد،  کاهش  را  تحصیلی  افت  خطر  میزان  می تواند  تنش آور 
آموزش و سرمایه گذاری در زمینه تاب آوری می تواند تاثیر به سزایی در 
رشد و موفقیت دانش آموزان در آینده داشته باشد. با توجه به این که 
مطالعات معدودی در رابطه به خصوص در کشور ما صورت گرفته است 
بسته  تدوین  هدف  با  حاضر  پژوهش  موضوع،  این  بررسی  راستای  در 
آموزشی مولفه های شناختی تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت و 

تاثیر آن بر تاب آوری دانش آموزان انجام شد.

روش کار
با  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، نیمه آزمایشی 
بود. جامعه آماری شامل  با گروه کنترل  طرح پیش آزمون_پس آزمون، 
در  زنجان  شهر  دوم  متوسطه  دوره  اول  پایه  دختر  دانش آموزان  کلیه 
سال تحصیلی 99-1398 بود که از میان آنان 40 دانش آموز به روش 
نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در گروه  
آزمایشی و کنترل )هر گروه 20 نفر( گمارده گرفتند. از آن جایی که در 
پژوهش های از نوع نیمه آزمایشی، حجم نمونه حداقل 15 نفر در هر گروه 
توصیه می شود )18(، بنابراین در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن احتمال 
ریزش احتمالی آزمودنی ها نمونه 40 نفری انتخاب گردید. بدین صورت 
که از نواحي 1 و 2 آموزش و پرورش شهر زنجان، ناحیه 1، از ناحیه مذکور، 
1 آموزشگاه و از آموزشگاه انتخاب شده 4 کالس و از هر کالس 12 نفر 
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به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس با درنظر گرفتن مالک های ورود 
به پژوهش آزمودنی ها به صورت تصادفی در گروه  آزمایشی و کنترل )هر 
گروه 20 نفر( گمارده شدند. مالک های ورود شامل، دانش آموزان دختر 
پایه اول دوره متوسطه بودن، نمره پایین تاب آوری، تعهد به جهت شرکت 
در تمام جلسات درمان و عدم دریافت خدمات مشاوره و روان شناختی 
فردي در طول شرکت در جلسات درمانی بود. مالک های خروج شامل 
ابتال به بیماری جسمی یا روانی خاص؛ غیبت در جلسات درمانی و عدم 
تمایل به ادامه شرکت در پژوهش در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش شامل 

مقیاس 25 گویه ای تاب آوری )CD-RIS( بود.

مقیاس تاب آوری 
 )Connor-Davidson Resilience Scale )CD-RIS((

روان شناختی  تاب آوری  مقیاس  از  تاب آوری  میزان  سنجش  برای 
Connor و Davidson استفاده شد )20(. این مقیاس 25 گویه ای پنج 

مؤلفه شایستگی/ استحکام شخصی، اعتماد به غرایز تحمل عواطف منفی، 
پذیرش مثبت تغییرات/ روابط ایمن، کنترل و معنویت را می سنجد که 
به صورت یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای از صفر تا چهار نمره گذاری 
برای  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود پنج عامل را  می شود. گرچه 
مقیاس تاب آوری تأیید کرده است، چون پایایی و روایی زیر مقیاس ها 
هنوز به طور قطع تأیید نشده اند، در حال حاضر فقط نمرۀ کلی تاب آوری 
برای هدف های پژوهشی معتبر محسوب می شود. حداقل نمره تاب آوری 
شرکت کنندگان صفر و حداکثر آن صد است. نتایج مطالعات مقدماتی 
پایایی و روایی این مقیاس را تأیید کرده است )20(. روایی )به روش 
تحلیل عوامل و روایی همگرا و واگرا( و پایایی )به روش بازآزمایی و آلفای 
کرونباخ( مقیاس توسط سازندگان آزمون در گروه های مختلف )عادی و 
خطر( احراز گردیده است. در ایران بیگدلي و همکاران همساني دروني 

این مقیاس را بر اساس آلفاي کرونباخ 0/90 گزارش کردند )21(.

تدوین پروتکل
تفکر  مهارت های  آموزشی  بستۀ  تدوین  و  طراحی  پژوهش،  این  در 

 5 در  داده ها  گردآوری  شیوه  و  فراشناخت  و  مسئله  حل  انتقادی، 
مرحله زیر انجام گرفت. مرحلۀ نخست برای ساخت این بستۀ آموزشی، 
تفکر  مهارت های  زمینۀ  در  مختلف  پژوهش های  و  منابع  نظریه ها، 
انتقادی، حل مسئله و فراشناخت مطالعه شد و مقاله هایی که در ارتباط 
مانند  بودند،  فراشناخت  و  مسئله  حل  انتقادی،  تفکر  مهارت های  با 
دوم  مرحلۀ  در  شدند.  بررسی   )19( همکاران  و   Bezanilla پژوهش 
انتقادی،  تفکر  مهارت های  دربارۀ  قبلی  پژوهش های  نتایج  به  توجه  با 
حل مسئله و فراشناخت، مولفه های اصلی شناسایی گردید. در مرحلۀ 
انتقادی،  تفکر  مهارت های  آموزشی  بستۀ  تدوین  و  برای طراحی  سوم 
حل مسئله و فراشناخت، بررسی و مطالعه برنامه های آموزشی که در 
پژوهش های قبلی برای تقویت مهارت های تفکر انتقادی، حل مسئله و 
ایده گرفته شده  فراشناخت مورد استفاده قرار گرفته بود، در طراحی 
است. عالوه بر فعالیت های فوق، در طراحی و تدوین بستۀ آموزشی، سن 
و وضعیت شناختی دانش آموزان و نظرها و پیشنهادهای متخصصان این 
حوزه لحاظ گردیده است و سعی شده که عالوه بر نکات فوق، تنوع الزم 
برای حفظ انگیزه دانش آموزان و هیجان انگیز بودن برنامه های آموزشی 
حفظ شود. مرحلۀ چهارم بررسی روایی محتوایی بستۀ آموزشی توسط 
چند  توسط  آموزشی  بستۀ  منظور،  این  به  بود.  حوزه  این  متخصصان 
اشکاالت  و  گرفت  قرار  بازبینی  مورد  زمینه  این  در  متخصصان  از  نفر 
آن رفع گردید و پیشنهادهای آنان نیز اعمال شد. مرحلۀ پنجم اجرای 
مقدماتی بستۀ آموزشی بود. هدف از این مرحله اصالح بستۀ آموزشی 
مشکالت  بر  وقوف  و  دانش آموزان  ویژگی های  با  آن  متناسب سازی  و 
از  نفر   10 روی  آموزشی  بستۀ  منظور،  این  به  بود.  نشده  پیش بینی 
دانش آموزان اجرا شد و مشکالت و نواقص آن رفع گردید. پس از رفع 
اشکاالت، فرم نهایی آن تهیه و آمادۀ اجرا برای جلسات آموزشی شد 
گروه  را  شده  تدوین  آموزشی  بسته  نهائی  فرم  نهایت  در   .)1 )جدول 
هفته  در  جلسه  دو  صورت  به  دقیقه ای   90 جلسه   17 طي  آزمایش 
دریافت نمودند. اما برای گروه کنترل آموزشی در نظر گرفته نشد. بعد از 
اتمام جلسات آموزشی، از گروه های آزمایشی و کنترل در شرایط یکسان 

پس آزمون به عمل آمد. 

جدول 1. محتواي جلسات آموزشي بسته آموزشی مولفه های شناختی 

منبعجلسات

معرفي درمانگر و آشنایي با آزمودني ها  اول

توضیحات کلی در مورد راهبردهاي برنامه ریزي، راهبردهاي کنترل و نظارت و راهبردهاي نظم دهي دوم

تدریس راهبرد برنامه ریزیسوم
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بعد از جمع آوری داده ها اطالعات گردآوری شده با آزمون آماری تحلیل 
کوواریانس در نرم افزار آماری SPSS-24 تحلیل شدند. 

یافته ها 
کنترل  و  آزمایش  گروه  آزمودنی های  سن  معیار  انحراف  و  میانگین 
و  میانگین  در جدول 2  بود.  ترتیب 1/08±15/52؛ 15/74±1/12  به 
انحراف معیار نمرات تاب آوری در گروه های آزمایش و کنترل ارائه شده 

است.   

از این  که  از تحلیل داده های مربوط به فرضیه ها، برای اطمینان  قبل 
داده های این پژوهش مفروضه های تحلیل کوواریانس را برآورد می کنند، 
به بررسی مفروضه های آن پرداخته شد. بدین منظور نرمال بودن داده ها، 
به واسطه عدم معنادار بودن Z کولموگروف_اسمیرنوف نشان داد که 
و   Z=1/415( می کند  تبعیت  بودن  بهنجار  توزیع  از  تاب آوری  متغیر 
P=0/56(. همچنین، برای بررسی مفروضه همگنی واریانس ها از آزمون 
لوین استفاده شد که )F=1/75 و P=0/19( به دست آمد. نتایج نشان 

داد مفروضه همگنی واریانس ها برقرار است )جدول 3(.  

منبعجلسات

تدریس راهبردهای کنترل و نظارت  چهارم

تدریس راهبردهای نظم دهی پنجم

طي این جلسه، به بیان تعاریف مختلف از مسئله و حل مسئله پرداخته می شود، سپس رویکرد عمل گرایانه دیویي براي حل مسئله، آموزش داده می شود. ششم

تدریس رویکرد عمل گرایه دیویی  هفتم

توضیح کلی حل مسئله گشتالت )حل مسئله از طریق بینش(هشتم

تدریس حل مسئله گشتالت نهم

بیان اهمیت تفکر انتقادی  دهم

توزیع مهارت هاي درک، استنباط و استنتاجیازدهم

آموزش تفسیر مفاهیم و دیدگاه ها، بازنویسي مطالب و دیدگاه ها دوازدهم

آموزش مهارت های تمیز ادعا از استدالل، تحلیل روابط میان مقدمه ها و نتیجۀ استدالل، تمیز واقعیت ها از فرضیه ها و تشخیص مفاهیم مبهمسیزدهم

آموزش مراحل ارزیابي یک استدالل؛ شناخت مالک هاي ارزیابي منطقي چهاردهم

آموزش مهارت هاي خودگرداني  پانزدهم

آموزش مهارت هاي تشخیص مغالطه هاي منطقيشانزدهم

آموزش مهارت تشخیص مغالطه هاي اخالقي هفدهم

جدول 2. میانگین و انحراف معیار نمره تاب آوری

انحراف معیارمیانگینگروهمرحلهمتغیر

تاب آوری

پیش آزمون
54/188/78آزمایش

51/758/07کنترل

پس آزمون
72/8313/21آزمایش

52/667/69کنترل
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همان طور که نتایج جدول 5 نشان می دهد پس از کنترل پیش آزمون بین 
 )P<0/001 و F=32/28( دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر تاب آوری

تفاوت معنادار وجود دارد. یعنی، میانگین نمرات تاب آوری گروه آزمایش 
نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته است. 

شد  بررسی  تاب آوری  رگرسیون  خط  شیب های  همگنی  سرانجام 
کوواریت ها  تعامل  می دهد  نشان   4 جدول  نتایج  که  همان طور  و 

معنادار  عامل  سطوح  در  )پس آزمون(  وابسته  متغیر  و  )پیش آزمون( 
نیست )P<0/05(. بنابراین  استفاده از تحلیل کوواریانس مجاز است.  

جدول 3. نتایج آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس ها 

FPدرجه آزادی 2درجه آزادی 1متغیر

1381/750/19تاب آوری

جدول 4. نتایج آزمون فرض همگنی شیب های خط رگرسیون متغیرهای پژوهش

منبع تغییراتمتغیر

مرحله

پیش آزمون_پس آزمون

FP

4/210/095گروه × پیش آزمونتاب آوری

جدول 5. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری روی نمره های پس آزمون تاب آوری 

اندازه اثرFPمربع میانگیندرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع

751/701751/7032/280/0010/87تاب آوری

بحث
پژوهش حاضر با هدف تدوین بسته آموزشی مولفه های شناختی تفکر 
انتقادی، حل مسئله و فراشناخت و تاثیر آن بر تاب آوری دانش آموزان 
مولفه های  آموزشی  داد  نشان  حاضر  پژوهش  یافته های  شد.  انجام 
میزان  دیگر،  عبارت  به  دارد.  تاثیر  دانش آموزان  تاب آوری  بر  شناختی 
تاب آوری در افرادی که در جلسات آموزشی مولفه های شناختی شرکت 
کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری داشت. این یافته 
با یافته پژوهش های طهماسبي و همکاران )16(؛ قدم پور و همکاران )6( 
 Lysaker و Davis ،)22( Marsh و Martin  ؛)15( Korb و  Dorin؛
)23( و Howard و همکاران )17( همسو می باشد. در تبیین این یافته 

می توان گفت دانش آموزانی که تاب آوری باالیی دارند، اشتیاق و عالقه 
بیشتری به تحصیل نشان داده و برای رسیدن به اهداف تحصیلی خود 
تالش بیشتری می کنند، بر عکس دانش آموزان دارای انگیزش تحصیلی 
پایین عالقه  چندانی به تحصیل نشان نداده و تالش کمتری هم برای 
رسیدن به اهداف تحصیلی می کنند )24(. پژوهش ها نشان داده است 
به  بیشتری  با کوشش و جدیت  تاب آوری زیادی داشته اند  افرادی که 
تحصیل پرداخته اند و شاید بتوان یکی از مهم ترین دالیل افت تحصیلی 

دانش آموزان را ناشی از کمبود انگیزش تحصیلی دانست )25(.   
که  می شود  باعث  فراشناخت  دانش  از  استفاده  چگونگی  آموزش 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


بسته آموزشی مولفه های شناختی و تاب آوری دانش آموزانخلیل حسین خانی و همکاران

56

و  دانش  یادگیرنده،  یک  کنند.  عمل  بهتر  دروس  در  دانش آموزان 
با  و  فرا می خواند  یادگیری،  را هنگام  آنها  اطالعات گوناگونی دارد که 
یا آموزشی و پرورشی فراهم  تا یک فضای کارکردی  هم در می آمیزد 
آورد. دانش هایی که یادگیرندگان از آنها استفاده می کنند، عبارتند از: 
انجام  باید  که  تکلیف هایی  از  آگاهی  خود،  بودن  یادگیرنده  از  آگاهی 
دهند وگنجینه ای از مهارت ها و راهبردهای یادگیری )16(. چنان  که 
این پژوهش نشان داد، دانش آموزانی که آموزش دیدند تا از نقاط ضعف 
و قوت خود آگاه شوند و بدانند کدام موضوعات درسی، دشوار و کدام  
یک آسان تر است و به چه چیز عالقه دارند، دانستند که چه چیزی را 
باید فراگیرند، بهتر است چه چیزی را مطالعه کنند و بهترین زمان برای 
تمرکز روی کار چه زمانی است. در واقع می توان گفت، دانش آموزانی که 
برای شناخت خود اهمیت قائل هستند، در عملکرد تحصیلی بهتر عمل 
می کنند؛ زیرا با رسیدن به این امر می توانند منابع درونی و بیرونی الزم 

را برای رسیدن به هدف های یادگیری شان کنترل کنند )26(.
از سوی دیگر، آموزش تفکر انتقادی موجب می شود دانش آموزان بیش 
توانش هاي  از  بهره گیری  بدون  و  هیجانی، سریع  به صورت  که  آن  از 
ارزیابی  یک  با  نمایند،  برخورد  تحصیلی  مشکالت  با  خود  شناختی 
را  منطقی  تصمیم هاي  و  حل  راه  موجود،  شرایط  از  درست  و  مثبت 
فعاالنه  افراد  انتقادي موجب می شود  تفکر  دیگر،  عبارت  به  برگزینند. 
درگیر مسائل تحصیلی شوند و در برخورد با موانع و مشکالت تحصیلی 
با  که  آن  از  بیش  و  بگذارند  آزمون  بوته  به  را  احتمالی  راه هاي  تمام 
روش معین و قالبی با مسائل برخورد کنند، نگرشی جامع و تیزبینانه 
خالقانه  تصمیم های  به  مختلف  زوایاي  از  مسایل  بررسی  با  و  داشته 
دست یابند )7(. در واقع آموزش تفکر آموزش انتقادي به افراد، موجبات 
خودجهت دهی، خودکنترلی و خوداصالح گر فکری آنها را تا رسیدن به 
یک ارزیابی درست و در نهایت تصمیم منطقی فراهم می سازد. به بیان 
بهتر، تفکر انتقادي قابلیت افراد را در برقراري تعادل زیستی، روانی و 
اجتماعی در تقابل با شرایط زندگی به ویژه شرایط مخاطره آمیز بهبود 
اتخاذ  با  مخاطره آمیز،  با شرایط  برخورد  فرایند  این  می بخشد. چناچه 
راه هاي منطقی و درست، چندین بار و به طور متوالی در بستر زندگی 
مختلف  شرایط  در  آنها  مقاومت  و  تاب آوري  باشد،  داشته  وجود  افراد 
مسئلۀ  توانایي حل  آموزش  این  بر  )8(. عالوه  می یابد  افزایش  زندگی 
کنند،  تجربه  را  سریع  موفقیت هاي  دانش آموزان  که  مي شود  موجب 
احساس بهتري نسبت به خود داشته باشند و انگیزۀ بیشتري براي تغییر 
داشته باشند. در واقع افزایش توانایی حل مسئله مي تواند به عنوان چتر 
توانایي  با  افراد  تاب آور سازد.  را  فرد  و  فرد عمل کند  براي  محافظتي 
به شکل  بر مي خیزند و معموالً  مبارزه  به  با چالش ها  باال  حل مسئلۀ 

موفقیت آمیزي مي توانند آنها را حل کنند )27(. 
از محدودیت های پژوهش حاضر این بود که این پژوهش فقط بر روی 
یافته های  تعمیم پذیری  می تواند  که  گرفت  انجام  دختر  دانش آموزان 
پژوهش را با محدودیت مواجه سازد، لذا پیشنهاد می شود با نمونه گیری 
از دانش آموزان پسر و مقایسه نتایج به افزایش غنای اطالعات در این 
زمینه کمک شود. همچنین، در پژوهش حاضر برای اندازه گیری متغیرها 
از پرسشنامه استفاده شد. ممکن است بخشی از نتایج به دست  صرفاً 
آمده در اثر حساسیت آزمودنی ها به پرسش های آزمون، اجرای آزمون و 
هنجارهای تعیین شده باشد، بنابراین پیشنهاد می شود در پژوهش های 
آتی از سایر روش های جمع آوری داده مثل مصاحبه نیز استفاده شود. 

نتیجه گیری
با توجه نتایج این پژوهش، می توان بسته آموزشی مولفه های شناختی 
افزایش  در  موثر  عاملی  و  یادگیری  امر  در  تسهیل کننده  عنوان  به  را 
با  می شود  پیشنهاد  همچنین  داد.  پیشنهاد  دانش آموزان  تاب آوری 
نتایج  از  تاب آوری دانش آموزان  افزایش  این آموزش در  تاثیر  به  توجه 
پژوهش های انجام شده در این زمینه به صورت عملی در مراکز مشاوره 
و مراکز درمانی استفاده شود، به طوری که در این مراکز، کارگاه ها و 
دوره های آموزشی مبتنی بر مولفه های شناختی برای مشاوران مدارس 

و والدین به منظور افزایش تاب آوری دانش آموزان در نظر گرفته شود.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

از جمله اصول رعایت شده اخالقی عدم تضییع حقوق افراد شرکت کننده 
در پژوهش، رعایت حقوق انسانی و محرمانه ماندن نتایج پژوهش آنها 
بود. پیش از شروع مداخله به شرکت کنندگان در مورد اهداف پژوهش 
دریافت شد. همچنین  آگاهانه  رضایت نامه  آنان  از  و  داده شد  توضیح 
بعد از اتمام جلسات آموزشی بر روی گروه های آموزشی و اجرای پس 
آزمون، جلسات درمانی به طور فشرده در جهت رعایت اصول اخالقی بر 

روی گروه کنترل نیز اجرا گردید.

مشارکت نویسندگان 
اقدام  تعریف مفاهیم طرح  و  انتخاب  به  اول و دوم نسبت  نویسندگان 
کردند.  اقدام  اولیه  نسخه  تهیه  به  نسبت  سوم  نویسنده  همکاری  با  و 
نویسندگان  توسط همه  پژوهشی  پیشینه  و  تحقیق  ادبیات  جستجوی 
را طراحی  مداخالت  دوم  و  اول  نویسندگان  رسید. همچنین  انجام  به 
نمودند و نسبت به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها اقدام کردند. همه 
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نویسندگان بازخورد انتقادی ارائه دادند و در شکل گیری تحقیق، تحلیل 
و تهیه نسخه خطی نقش داشتند. همه نویسندگان نتایج را مورد بحث 

قرار داده و در تنظیم و ویرایش نسخه نهایی مقاله مشارکت داشتند. 

منابع مالی
در اجرای این پژوهش از هیچ سازمانی کمک مالی دریافت نشده است.   

تشکر و قدردانی
از تمامی دانش آموزان و مسئولین مدارس که ما را در انجام این پژوهش 

یاری کردند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.

تعارض منافع
این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی نداشته است.
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