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Introduction: Academic self-efficacy and vitality play an essential role in coping with challenging 

academic situations in the school environment. This study aimed to investigate the effectiveness of 

an educational package based on the cognitive components of critical thinking, problem-solving, 

and metacognition on students' self-efficacy and academic vitality. 

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 in the secondary school 

of Zanjan in the academic year of 2019-2020, from which 40 students were selected by the multi-

stage cluster sampling method. The research instruments included the Jenks and Morgan Academic 

Self-Efficacy Scale, the Dehghanizadeh and Hossein Chari Academic Vitality Questionnaire, and 

the Psychological Thinking, Problem Solving, and Metacognition Psychological Package. The fi-

nal form of the educating package was developed in 17 sessions of 90 minutes in two sessions per 

week for the experimental group students, but no education was considered for the control group. 

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

Results: The results of covariance analysis showed that the Psychological Thinking, Problem 

Solving, and Metacognition Package significantly affects students' self-efficacy and academic vi-

tality (P<0.05). So that, the mean scores of self-efficacy and academic vitality of the experimental 

group compared to the control group increased significantly.

Conclusion: Considering this study’s results and the effect of the educational package of cognitive 

components on students' self-efficacy and academic vitality, it is suggested that in order to increase 

this two essential variables in students, considere both students and school counselors and parents.
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Extended Abstract
Introduction
Today, a significant part of the challenges of adolescence 

are academic challenges. Academic Vitality is one of the 

abilities and talents makingpeople adapt to threats, obsta-

cles, difficulties, and pressures in the field of education. 

Also, one of the factors affecting students' capacity to 

deal with these challenges is academic self-efficacy. Ac-

ademic self-efficacy and vitality play an essential role 

in coping with challenging academic situations in the 
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school environment. Students who use metacognitive 

strategies, critical thinking, and problem-solving in their 

academic activities are more motivated to continue their 

education and achieve academic success and are likely to 

have higher academic vitality and self-efficacy. The stud-

ies indicate the educational package's effectivenessbased 

on cognitive components on the educational variables. 

For example, Orujlu and Hemmati Maslak Pak showed 

in a study that critical thinking skills play a role in in-

creasing students' academic self-efficacy. Also, Soltani 

Banavandi and Askarizadeh, in a study, implied the role 

of critical thinking skills in increasing students' academic 

vitality. In addition, Mehzoonzadeh Bushehri, in a study, 

showed that problem-solving skills by finding new ideas 

and solutions to the problem lead to increased vitality and 

academic self-efficacy in students. This study aimedto 

investigate the effectiveness of an educational package 

based on the cognitive components of critical thinking, 

problem-solving,and metacognition on students' self-ef-

ficacy and academic vitality.

Methods
The present study was a semi-experimental pre-test-post-

test with the control group. The statistical population 

included all first-gradefemale students in the secondary 

school of Zanjan in the academic year of 2019-2020. 

Since in a quasi-experimental study, a sample size of at 

least 15 people in each group is recommended, in the 

present study, a sample of 40 people was selected to pre-

vent a possible drop in subjects. The sampling method of 

the present study was a multi-stage cluster. Thus, from 

education districts one and two of Zanjan city, district 

one, from the mentioned district, one school, and the se-

lected school four classes and 12 people from each class 

were randomly selected. Then, considering the criteria 

for entering the study, the subjects were randomly as-

signed to the experimental and control groups (20 peo-

ple in each group). The criteria for entering the research 

included The first-grade female students were in high 

school, had a low score of vitality and academic self-ef-

ficacy, a commitment to attend all treatment sessions, in-

formed consent to participate in the research, knowledge 

about the research goals. Furthermore, exclusion criteria 

included severe neurological disorders or the presence of 

psychotic symptoms, previous participation in the pro-

gram , the same intervention and absence of more than 

three sessions, Failure to do homework. After the random 

assignment of the subjects in the experimental group and 

the control group, psychological thinking, problem-solv-

ing, and metacognition psychological package were per-

formed on the experimental group during 17 sessions of 

90 minutes in two sessions per week, but no training was 

considered for the control group.  Data were collected 

using Jenks and Morgan Academic Self-Efficacy Scale, 

the Dehghanizadeh and Hossein Chari Academic Vitali-

ty Questionnaire, and the Psychological Thinking, Prob-

lem-Solving, and Metacognition Psychological Package. 

Data were analyzed by covariance analysis and SPSS-24 

software.

Results
The mean and standard deviation of the age of the subjects 

in the experimental and control groups were 15.52±1.08; 

15.74±1.12, respectively. The results show that the mean 

Self-Efficacy and Academic Vitality scores before and 

after the intervention have been changed. In order to 

investigate the effectiveness of an educational package 

based on the cognitive components of critical thinking, 

problem-solving, and metacognition on students' self-ef-

ficacy and academic vitality, a multivariate analysis of 

covariance was used. First, the normality of data dis-

tribution was checked and confirmed using Kolmogor-

ov-Smirnov statistical test (P<0.05). The homogeneity of 

variances distribution was checked and confirmed using 

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 مبتنی بر مولفه های شناختی و خودکارآمدی و سرزندگیخلیل حسین خانی و همکاران

50

Levin test academic self-efficacy (F=1.787, P=0.195) 

and academic vitality (F=1.05, P=0.314). Therefore, the 

assumptions of the statistical test of multivariate analysis 

of covariance are established, and this test can be used 

to analyze the data. The results of multivariate analysis 

of covariance (MANOVA) statistical tests in experi-

mental and control groups show that these groups have 

a significant difference in at least one of the dependent 

variables (P<0.0001). The univariate analysis of covari-

ance statistical test (ANOVA) was used to determine this 

difference. The results of univariate analysis of variance 

showed that the group had a significant effect on post-test 

scores of self-efficacy and academic vitality (P<0.0001). 

In other words, the rate of self-efficacy and academic vi-

tality in people who participated in a training package 

based on an educational package based on the cognitive 

components of critical thinking, problem-solving, and 

metacognition increased significantly compared to the 

control group. According to Eta squares, 65 Percent  and 

56 Percent of the variance of self-efficacy and academic 

vitality is caused by a training package based on an ed-

ucational package based on the cognitive components of 

critical thinking, problem-solving, and metacognition. 

Conclusion
Considering the results of this study and the effect of the 

educational package of cognitive components on stu-

dents 'self-efficacy and academic vitality, it is suggested 

that they be attracted to the curriculum by preparing cur-

ricula appropriate to students' cognitive and metacogni-

tive requirements. It is suggested that due to the effect 

of this training in increasing students’ self-efficacy and 

academic vitality, the results of research conducted in 

this field be used in practice in counseling centers and 

medical centers so that in these centers, workshops, and 

courses Educational Cognitive components should be 

considered for school counselors and parents. It is also 

recommended to modify traditional evaluation methods 

with a metacognitive approach in the school education 

system. Considering one of the limitations of this study, 

since the subjects of this study were limited to the first-

grade female students in thesecondary school of Zanjan, 

the generalization of the results to other groups should 

be made with caution. Also,  only a questionnaire was 

used to measure the variables in the present study. Part 

of the results may be due to the subjects' sensitivity to 

the test questions, test performance, and set norms, so it 

is suggested that other data collection methods such as 

interviews be used in future research.
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اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر مولفه های شناختی تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت بر 
خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان
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مقاله پژوهشی
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صفحات  48-60

خلیل حسین خانی1        ، مسعود قاسمی2*        ، مسعود حجازی3
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مقدمه: خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی نقش مهمی در مقابله با موقعیت هاي چالش برانگیز تحصیلي در محیط 

انتقادی، حل  تفکر  مولفه های شناختی  بر  مبتنی  آموزشی  بسته  اثربخشی  بررسی  پژوهش حاضر  دارند. هدف  مدرسه 

مسئله و فراشناخت بر خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان بود.

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

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

دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس خودکارآمدی تحصیلی 

Morgan-Jinks و پرسشنامه سرزندگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری و بسته روان شناختی تفکر انتقادی، حل 

مسئله و فراشناخت بود. فرم نهائی بسته آموزشی تدوین شده طی 17 جلسه 90 دقیقه ای به صورت دو جلسه در هفته 

برای دانش آموزان گروه آزمایش برگزار شد، اما برای گروه کنترل، آموزشی در نظر گرفته نشد. داده ها با استفاده از آزمون 

تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS-24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بسته آموزشی مولفه های شناختی تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت 

نمرات  میانگین  که،  طوری  به   .)P<0/001( دارد  تاثیر  دانش آموزان  تحصیلی  سرزندگی  و   )P<0/001( خودکارآمدی  بر 

خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته است.

نتیجه گیری: با توجه نتایج این پژوهش و تاثیر بسته آموزشی مولفه های شناختی بر خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی 

آموزشی  دوره های  مدارس  در  دانش آموزان  در  مهم  متغیر  دو  میزان  این  افزایش  می شود جهت  پیشنهاد  دانش آموزان، 

مولفه های شناختی عالوه بر دانش آموزان برای مشاوران مدارس و والدین در نظر گرفته شود.
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مقدمه
چالش ها و موانع تحصیلی از مهم ترین چالش های دوره نوجوانی هستند. 
انعطاف ناپذیر،  با کارکرد پایین و  نمرات پایین، دروس سخت، معلمان 
این  جمله  از  کالس  غیرهمدالنه  و  سرد  محیط  مدرسه،  استرس های 
و  شناختی  تغییرات  با  همراه  چالش ها  این  وجود  هستند.  چالش ها 
اجتماعی سریع، وضعیتی دشوار را برای دانش آموزان نوجوان به وجود 
می آورد که حتی ممکن است به شکست یا انصراف آنان از تحصیل منجر 

شود. از این رو درک این شرایط و سازگاری با چالش های یاد شده مورد 
توجه جدی پژوهشگران تعلیم و تربیت قرار گرفته است )1(.     

برابر  در  افراد  سازگاری  موجب  که  استعدادهایی  و  توانایی ها  جمله  از 
 Vitality( تحصیلی  سرزندگی  می شود،  تحصیلی  حیطه  چالش های 
Academic( است )2(. از نظر Martin و Marsh سرزندگي تحصیلي 

چالش هاي  و  موانع  با  برخورد  در  یادگیرندگان  موفقیت آمیز  توانایي 

چکیده
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تحصیلي می باشد )3(. عوامل موثر بر سرزندگی تحصیلی در سه سطح 
فرآیند  در  مشارکت  و  مدرسه  به  مربوط  عوامل  روان شناختی،  عوامل 
تحصیل و عوامل مربوط به خانواده و همساالن معرفی شده است. عوامل 
روان شناختی شامل خودکارآمدی، کنترل، هدف گذاری و انگیزش می باشد. 
عوامل مربوط به خانواده و همساالن در برگیرنده حمایت هاي شناختی و 
عاطفی خانواده و دوستان، فرزندپروری مقتدرانه و ارتباط با سازمان های 
اجتماعی است. در نهایت از عوامل مربوط به مدرسه و مشارکت می توان 
به مشارکت در بهبود جو کالس، لذت بردن از مدرسه، ارتباط با معلمان، 
چالش برانگیز  درسی  برنامه  و  برنامه  فوق  فعالیت های  غیاب،  و  حضور 
اشاره کرد )3(. سرزندگی تحصیلی احتمال شکست و ترک تحصیل را 
در یادگیرندگان پایین می آورد و با رفتارهاي سازگارانه در محیط آموزشی 
همبستگی باالیی دارد )4(. افراد دارای سرزندگی تحصیلی باالتر انگیزش 
تحصیلی باالتري دارند و به آینده تحصیلی خود امیدوارترند و خودکارآمدي 
باالتري احساس می کنند. سرزندگی تاثیر شگرفی بر افزایش توان مقابله  

دانشجویان در مقابل مشکالت تحصیلی دارد )5(.               
تحصیلی  آموزشی  محیط های  در  نوجوانان  اکثر  که  این  به  توجه  با 
هستند، الزم است نسبت به چالش ها و نامالیمات تحصیلی و راه های 
برخورد با این نامالیمات معرفت حاصل شود. حال که چالش ها حقیقت 
مجهزسازی  پس  هستند،  تحصیلی  محیط های  پایدار  و  گریزناپذیر 
فراگیران و توانمندسازی آنان در برخورد با این چالش ها اهمیت باالئی 
دارد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر روی ظرفیت دانش آموزان در برخورد با 
 )Academic Self-Efficacy( این چالش ها، خودکارآمدی تحصیلی
باور  را  تحصیلي  خودکارآمدی  همکاران  و   Altunsoy  .)6( می باشد 
دانش آموز و دانشجو راجع به توانایي رسیدن به سطح معیني از تکالیف 
مي دانند. بر این اساس دانش آموزان در برخورد با تکالیف آموزشگاهي، 
اهداف و برنامه ها به طرق مختلف واکنش نشان مي دهند. این واکنش 
در برخي با اشتیاق و در برخي دیگر با اکراه و امتناع همراه است )7(. 
 Kvedere ،پژوهشگران و نظریه پردازان یادگیری آموزشگاهی از جمله
)8(، Pekrun و Stephens )9( با ارائه شواهد معتبر نشان داده اند که 
بین خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی، روابط متقابلی وجود 
اثر می گذارد  پیشرفت تحصیلی  بر  یعنی خودکارامدی تحصیلی  دارد؛ 
و همزمان از آن تأثیر می پذیرد. دانشجویانی که در یادگیری و اجرای 
که  دانشجویانی  با  مقایسه  در  دارند،  خودکارآمدی  احساس  تکلیف، 
می کنند؛  پیشرفت  بیشتر  دارند،  تردید  خود  یادگیری  توان  به  نسبت 
آماده تر هستند؛ با جدیت بیشتری فعالیت می کنند و در برابر ناکامی، 

استقامت بیشتری دارند )10(.      
آنها  تاثیر  و  تحصیلی  سرزندگی  و  خودکارآمدی  مفاهیم  شناسایي 

و  در طرح  تا  معلم کمك مي کند  به  دانش آموزان  یادگیري  فرآیند  بر 
اجراي برنامه هاي آموزشي خود روش هاي بهتري به کار بندد. از جمله 
عواملي که می تواند موجب افزایش خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی 
شناختی  مولفه های  بر  مبتنی  آموزشی  بسته  شود،  دانش آموزان  در 
از سه   )Meta-Cognition Package( است )11(. بسته فراشناختی 
  Solving( مسئله  حل   ،)Critical Thinking( انتقادی  تفکر  مؤلفه 
مؤلفه های  از  یکی   .)11( است  تشکیل شده  فراشناخت  و   )Problem

بسته 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 افراد متفکر است که در به چالش کشیدن مسائل 
نقش اساسی دارد )Facione .)12 تفکر انتقادی را تالش مداوم برای 
آزمون هر عقیده و گسترش الگوهای منسجم و منطقی جهت دستیابی 
به اهداف فرد می دانند )13(. آموزش تفکر انتقادی تنها آموزشی است 
که گذر از ساده نگری و پذیرش بی چون و چرای مسائل را به ژرف نگری 
برای درک  را  دانش آموزان  توانایی  و  آزادانه تسهیل می کند  انتخاب  و 
مسائل افزایش می دهد )14(. مهارت حل مسئله به عنوان یکی دیگر از 
مؤلفه های بسته فراشناختی انگیزش تحصیلی را تحت تأثیر قرار می دهد 
)15(. روش حل مساله در واقع نوعی روش یادگیری فعال است که شامل 
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  یك  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 
)16(. فراشناخت یکی از مؤثرترین مؤلفه های پیش بینی کننده در انجام 

تکالیف پیچیده به شمار می رود )17(.
بر  مبتنی  آموزشی  بسته  اثربخشي  از  حاکي  شده  انجام  پژوهش هاي 
مولفه های شناختی بر متغیرهاي تحصیلي است. به عنوان مثال، اروجلو 
و همتی مسلك پاک در پژوهشی نشان دادند که مهارت تفکر انتقادی در 
افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان نقش دارد )18(. همچنین 
سلطانی بناوندی و عسکری زاده )19( در پژوهشی به نقش مهارت تفکر 
انتقادی در افزایش سرزندگی تحصیلی دانشجویان اشاره داشتند. عالوه 
بر این، محزون زاده بوشهری در پژوهشی نشان داد که مهارت حل مسئله 
از طریق یافتن ایده ها و راه حل های جدید برای مساله منجر به افزایش 
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سرزندگی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان می گردد )20(.
تحصیلي  چالش انگیز  موقعیت هاي  با  تحصیل  دوران  در  دانش آموزان 
روبه رو مي شوند و اگر به درستي عمل ننمایند، سالمت رواني خود را به 
خطر مي اندازند که این مساله منجر به افت تحصیل، ترک تحصیل و یا 
حتي اخراج از مدرسه مي شود. در مقابل یادگیری مهارت های آموزشی 
آموزشی  مختلف  موقعیت های  در  مناسب  راهبردهای  کارگیری  به  و 
باعث احساس رضایت، شادکامي، سرزندگی و خودکارآمدی در زمینه 
تفکر  فراشناختي،  راهبردهاي  از  که  دانش آموزاني  مي شود.  تحصیل 
انتقادي و حل مسئله در فعالیت هاي تحصیلي خود استفاده مي کنند، 
انگیزش بیشتري براي ادامه تحصیل دارند و به موفقیت تحصیلي دست 
تحصیلی  سرزندگی  و  خودکارآمدی  از  احتماالً  و   )11( مي کنند  پیدا 
باالتری برخوردار می باشند. بنابراین آموزش و سرمایه گذاری در زمینه 
موفقیت  و  رشد  در  سزایی  به  تاثیر  می تواند  تاثیرگذار  متغیرهای  این 
دانش آموزان در آینده داشته باشد. از طرفی با توجه به این که مطالعات 
معدودی در رابطه با این موضوع به خصوص در کشور ما صورت گرفته 
است، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته آموزشی مولفه های 
و  خودکارآمدی  بر  فراشناخت  و  مسئله  حل  انتقادی،  تفکر  شناختی 

سرزندگی تحصیلی دانش آموزان انجام شد.

روش کار
طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون، با 
گروه کنترل بود. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دوره 
متوسطه دوم شهر زنجان در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل دادند. 
مرحله اي  به صورت خوشه اي چند  حاضر،  پژوهش  نمونه گیری  روش 
بود. از آن جایی که در پژوهش های از نوع نیمه آزمایشی، حجم نمونه 
حداقل 15 نفر در هر گروه توصیه می شود، بنابراین در پژوهش حاضر 
جهت جلوگیری از ریزش احتمالی آزمودنی ها نمونه 40 نفری انتخاب 
گردید )18(. برای اجرای پژوهش، 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 به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس 
با در نظر گرفتن مالک های ورود به پژوهش، 40 نفر از بین آزمودنی ها 
انتخاب و به صورت تصادفی در گروه  آزمایشی و کنترل )هر گروه 20 
نفر( گمارده شدند. مالک های ورود شامل، دانش آموزان دختر پایه اول 
تحصیلی،  و خودکارآمدی  پایین سرزندگی  نمره  بودن،  متوسطه  دوره 
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 جسمانی یا روانی خاص؛ غیبت 

بیش از دو جلسه در جلسات درمانی و عدم تمایل به ادامه شرکت در 
مولفه های  آموزشی  بسته  آزمایش  گروه  شد.  گرفته  نظر  در  پژوهش 
شناختی را طي 17 جلسه 90 دقیقه ای به صورت دو جلسه در هفته 
دریافت کردند، 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. از جمله اصول رعایت شده اخالقی عدم تضییع 
حقوق افراد شرکت کننده در پژوهش و رعایت حقوق انسانی و محرمانه 
ماندن نتایج پژوهش آنها بود. همچنین بعد از اتمام جلسات آموزشی 
بر روی گروه های آموزشی و اجرای پس آزمون، جلسات درمانی به طور 
اجرا  نیز  کنترل  گروه  روی  بر  اخالقی  اصول  رعایت  جهت  در  فشرده 

گردید. برای جمع آوری داده ها از ابزارهای زیر استفاده شد:

 Scale) Morgan و   Jenks تحصیلی  خودکارآمدی  مقیاس 
)Jenks and Morgan Academic Self-Efficacy

این مقیاس توسط Jinks و Morgan طراحی شده است. این مقیاس 30 
سؤالی سه مولفه استعداد، کوشش و بافت را بررسی می کند. این مقیاس 
در طیف لیکرت چهار درجه ای 4 )کامال موافقم(، 3 )تا حدودی موافقم(، 
2 )تا حدودی مخالفم( و 1 )کامال مخالفم( نمره گذاری می شود. پایایی 
است.  شده  گزارش   0/82 کرونباخ،  آلفای  روش  از  استفاده  با  مقیاس 
همچنین، ضریب آلفای کرونباخ سه خرده مقیاس استعداد و کوشش و 
بافت به ترتیب 0/78، 0/66 و 0/70 گزارش شده است )22(. در ایران 
در پژوهش جمالی و همکاران  ضرایب پایایی برای خودکارآمدی کلی 
و تالش 0/59  بافت 0/62  استعداد 0/79،  مقیاس های  و خرده   0/76

گزارش شده است )23(. 

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری 
با  را  پرسشنامه سرزندگی تحصیلی  دهقانی زاده و حسین چاري )24( 
الگوگیري از مقیاس سرزندگی تحصیلی Martin و Marsh )3( توسعه 
دادند. این ابزار داراي 9 گویه می باشد که پاسخ دهی به آن بر اساس طیف 
پنج درجه اي لیکرت از کاماًل مخالف تا کاماًل موافق نمره گذاری می گردد. 
بدین ترتیب دامنه نمره محتمل براي هر فرد بین 9 تا 45 خواهد بود. 
نتایج حاصل از اجراي این پژوهش نشان داد که ضریب آلفاي کرونباخ 
این پرسشنامه برابر 0/80 و ضریب بازآزمایی برابر با 0/73 است. همچنین 
در  تا 0/68 می باشد.  بین 0/51  نمره کل  با  گویه ها  دامنه همبستگی 
پژوهش دهقانی زاده و همکاران ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از 
روش آلفاي کرونباخ برابر با 0/77 و روایی آن با توجه به همبستگی هر 

گویه با نمره کل دامنه اي بین 0/54 تا 0/64 بوده است )24(. 
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بسته آموزشی مولفه های شناختی 
در این پژوهش، طراحی و تدوین بستۀ آموزشی مهارت های تفکر انتقادی، 
حل مسئله و فراشناخت و شیوه گردآوری داده ها در 5 مرحله زیر انجام 
نظریه ها،  آموزشی،  بسته  این  ساخت  برای  نخست(  مرحله  گرفت. 
منابع و پژوهش های مختلف در زمینه مهارت های تفکر انتقادی، حل 
مسئله و فراشناخت مطالعه شد و مقاله هایی که در ارتباط با مهارت های 
پژوهش های  مانند  بودند،  فراشناخت  و  مسئله  حل  انتقادی،  تفکر 
Bezanilla و همکاران )21( بررسی شدند. در مرحله دوم( با توجه 

به نتایج پژوهش های قبلی درباره مهارت های تفکر انتقادی، حل مسئله 
و فراشناخت، مولفه های اصلی شناسایی گردید. در مرحله سوم( برای 
طراحی و تدوین بسته آموزشی مهارت های تفکر انتقادی، حل مسئله 
و فراشناخت، بررسی و مطالعه برنامه های آموزشی که در پژوهش های 
انتقادی، حل مسئله و فراشناخت  قبلی برای تقویت مهارت های تفکر 
مورد استفاده قرار گرفته بود، در طراحی ایده گرفته شده است. عالوه 

بر فعالیت های فوق، در طراحی و تدوین بسته آموزشی، سن و وضعیت 
حوزه  این  متخصصان  پیشنهادهای  و  نظرها  و  دانش آموزان  شناختی 
الزم  تنوع  فوق،  نکات  بر  عالوه  که  شده  سعی  و  است  گردیده  لحاظ 
برای حفظ انگیزه دانش آموزان و هیجان انگیز بودن برنامه های آموزشی 
آموزشی  بسته  محتوایی  روایی  بررسی  چهارم(  مرحله  شود.  حفظ 
توسط متخصصان این حوزه بود. به این منظور، بسته آموزشی توسط ده 
نفر از متخصصان فعال در زمینه مولفه های تفکر انتقادی، حل مسئله 
و  گردید  رفع  آن  اشکاالت  و  گرفت  قرار  بازبینی  مورد  فراشناخت  و 
پیشنهادهای آنان نیز اعمال شد. مرحله پنجم( اجرای مقدماتی بسته 
آموزشی بود. هدف از این مرحله اصالح بستۀ آموزشی و متناسب سازی 
آن با ویژگی های دانش آموزان و وقوف بر مشکالت پیش بینی نشده بود. 
به این منظور، بسته آموزشی روی 10 نفر از دانش آموزان اجرا شد و 
مشکالت و نواقص آن رفع گردید. پس از رفع اشکاالت، فرم نهایی آن 

تهیه و آماده اجرا برای جلسات آموزشی شد )جدول 1(.

بسته آموزشی مبتنی بر مولفه های شناختی و خودکارآمدی و سرزندگیخلیل حسین خانی و همکاران
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 جدول 1. محتواي جلسات آموزشي بسته آموزشی مولفه های شناختی 

محتواجلسات

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

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 یك 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
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در جدول 4 مفروضه همگنی شیب های خط رگرسیون خودکارآمدی 
تحصیلی و سرزندگی تحصیلی بررسی شد. نتایج نشان داد که تعامل 
متغیر  برای  )پس آزمون(  وابسته  متغیر  و  )پیش آزمون(  کوواریت ها 

خودکارآمدی تحصیلی )F=2/47 و P=0/096(  و سرزندگی تحصیلی 
 .)P<0/05( نیست  معنادار  عامل  سطوح  در   )P=0/083 و   F=2/88(

بنابراین استفاده از تحلیل کوواریانس مجاز است.  

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  بود. در جدول 2 میانگین  ترتیب 1/08±15/52؛ 15/74±1/12  به 

انحراف معیار خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی در گروه های آزمایش 
و کنترل ارائه شده است. همان طور که مشاهده می شود در پیش آزمون 
نمرات هر دو گروه در خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی به یکدیگر 
بهبود محسوسی  آزمایش  نمرات گروه  اما در پس آزمون  است  نزدیك 
داشته است در حالی که در گروه کنترل تفاوت آنچنانی قابل مشاهده 

نیست. 

جدول 2. میانگین و انحراف معیار نمره خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی

انحراف معیارمیانگینگروهمرحلهمتغیر

خودکارآمدی تحصیلی

پیش آزمون
65/289/28آزمایش

64/719/07کنترل

پس آزمون
98/7612/91آزمایش

63/319/02کنترل

سرزندگی تحصیلی

پیش آزمون
21/437/12آزمایش

20/566/48کنترل

پس آزمون
39/5611/43آزمایش

21/086/98کنترل

این  که  از  اطمینان  برای  فرضیه ها،  به  مربوط  داده های  تحلیل  از  قبل 
داده های این پژوهش مفروضه های تحلیل کوواریانس را برآورد می کنند، 
به بررسی مفروضه های آن پرداخته شد. مفروضه نرمال بودن داده ها با 
استفاده از آزمون کولموگروف_اسمیرنوف بررسی شد و با توجه به معنادار 
نبودن متغیر خودکارآمدی تحصیلی )Z=1/10 و P=0/17( و سرزندگی 

تحصیلی )Z=0/93 و P=0/27( از توزیع بهنجار بودن تبعیت می کند.  
از آزمون لوین استفاده شد  جهت بررسی مفروضه همگنی واریانس ها 
و نتایج حاکی از برقراری مفروضه همگنی واریانس برای خودکارآمدی 
و   F=1/05( تحصیلی  سرزندگی  و   )P=0/195 و   F=1/78( تحصیلی 

P=0/314( بود )جدول 3(. 

جدول 3. نتایج آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس ها 

FPدرجه آزادی 2درجه آزادی 1متغیر

1381/7870/195خودکارآمدی تحصیلی

1381/050/314سرزندگی تحصیلی
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در جدول 5 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تك متغیری بر روی نمره 
همان طور  شد.  بررسی  تحصیلی  سرزندگی  و  تحصیلی  خودکارآمدی 
دو  بین  پیش آزمون  کنترل  از  پس  می دهد  نشان  جدول  نتایج  که 
 F=39/46( تحصیلی  خودکارآمدی  متغیر  در  کنترل  و  آزمایش  گروه 

تفاوت   )P=0/001 و F=30/12( و سرزندگی تحصیلی )P=0/001 و
سرزندگی  و  خودکارآمدی  نمرات  میانگین  یعنی،  دارد.  وجود  معنادار 
تحصیلی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش 

یافته است.

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

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر مولفه های 
و  خودکارآمدی  بر  فراشناخت  و  مسئله  حل  انتقادی،  تفکر  شناختی 
حاضر  پژوهش  یافته های  شد.  انجام  دانش آموزان  تحصیلی  سرزندگی 
نشان داد بسته آموزشی مولفه های شناختی بر خودکارآمدی تحصیلی 
دانش آموزان تاثیر دارد. به عبارت دیگر، میزان خودکارآمدی تحصیلی 
کرده  شرکت  شناختی  مولفه های  آموزشی  جلسات  در  که  افرادی  در 
بودند در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری داشت. این یافته با 
یافته پژوهش های Kocak و همکاران )16(، اروجلو و همتی مسلك پاک 
)18(، محزون زاده بوشهری )20(، نژاد بهرامی و اصغرزاده )25(، نعیمی 

و همکاران )26( و متقی و همکاران )27( همسو می باشد.
می شود  منجر  مسأله  حل  توانایی  گفت  می توان  یافته  این  تبیین  در 
افراد نگرش مثبتی به مشکالت داشته و تمایل بیشتری برای رویارویي 
با مشکالت داشته باشند. در واقع افرادي که داراي توانایی حل مسأله 
هستند از شیوه مقابله مساله مدار استفاده مي کنند و به جاي این که 
خودشان را درگیر هیجانات مربوط به مشکالت و مسائل کنند، در پي 
حل مشکالت بر مي آیند و بر خود مشکالت متمرکز مي شوند. افراد در 

این شیوه اقدام به فعالیت بیشتر، جستجوي راه حل ها و کسب راهنمایي 
از دیگران مي کنند. همچنین به طور فعال تري با مشکل درگیر مي شوند 
و سعي دارند که تعارض ایجاد شده را به نحو مطلوبي حل کنند. گرایش 
افزایش  افراد به حل مساله باعث مي شود که حس خودکارآمدي شان 
یابد و همچنین اعتماد به توانایي هاي شخصي آنان جهت مقابله مناسب 

با مشکالت فراهم شود )20(. 
این  می گیرند،  قرار  انتقادي  تفکر  مؤلفه هاي  آموزش  تحت  افراد  وقتی 
امکان براي آنها فراهم می شود در شرایط سخت و دشوار زندگی، تصورات 
و راه حل هاي قالبی، خودمحور، مبتنی بر تجربیات شخصی، محدود و 
واقعیت هاي محسوس را کنار گذاشته و با طرح سؤاالت منطقی و بازبینی 
منطقی دست  و  تصمیم هاي هوشمندانه  به  ممکن  راه حل هاي  مداوم 
یابند. در واقع این گونه افراد با برخورداري از توانایی تفکر انتقادي قادر 
می شوند، مسائل ریز و درشت زندگی خود را بررسی نموده و در نهایت 
به نتایج قابل اطمینان و موثق دست یابند. آموزش تفکر انتقادي ساختار 
شناختی افراد را مجهز به مهارت هاي شناختی کرد. این مهم نه تنها باعث 
مقاومت و سماجت بیشتر در حل مسائل درسی می گردد، بلکه موجبات 
افزایش عزت نفس و خودکارآمدي دانش آموزان را فراهم می سازد )26(.   

منبع تغییراتمتغیر

مرحله

پیش آزمون_پس آزمون

FP

2/470/096گروه × پیش آزمونخودکارآمدی تحصیلی

2/880/083گروه × پیش آزمونسرزندگی تحصیلی

جدول 5. نتایج تحلیل کوواریانس تك متغیری روی نمره های پس آزمون خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی 

اندازه اثرFPمربع میانگیندرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع

0/001>965/121965/1239/460/65خودکارآمدی تحصیلی

0/001>789/421789/4230/120/56سرزندگی تحصیلی
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عالوه بر این، دانش آموزانی که از راهبردهای فراشناختی سطح باال استفاده 
می کنند، مطالب را به طور معنادار یاد می گیرند. یعنی این دانش آموزان 
مطالب را به اطالعات قبلی که در این زمینه دارند ارتباط می دهند و 
پراکنده( که  به صورت  )نه  یاد می گیرند  به صورت منسجم  را  مطالب 
این امر باعث می شود به فهم کامل تری از اطالعات برسند، برای مدت 
بیشتری مطالب را در ذهن نگه دارند و در آزمون درس ها موفق تر باشند 

که در نهایت به خودکارآمدی تحصیلی باالتری برسند )28(. 
همچنین، یافته های پژوهش حاضر نشان داد بسته آموزشی مولفه های 
شناختی بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد. به عبارت دیگر، 
میزان سرزندگی تحصیلی 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 قدم پور و همکاران )11(، سلطانی 
بناوندی و عسکری زاده )19(، Bezanilla و همکاران )21(، شیوندی و 

همکاران )29( و صنوبر و همکاران )30( همسو می باشد.
در تبیین این یافته می توان گفت راهبردهای یادگیری )یعنی راهبردهای 
پنهان پردازش  فعالیت های آشکار و  شناختی و فراشناختی( مجموعه 
اطالعات هستند که در هنگام یادگیری توسط یادگیرنده برای یادگیری 
سریع تر، آسان تر، موثرتر و لذت بخش تر استفاده می شوند. هنگامی که 
دانش آموزان با استفاده از راهبردهای یادگیری مطالب را به خوبی یاد 
می گیرند، نتایج مطالعه خود را مثبت و ثمربخش ارزیابی می کنند، از 
با تحصیل  مطالب درسی، معلمان، محیط آموزشی و همه عواملی که 
در ارتباط هستند احساس رضایت می کنند و در برابر چالش ها و موانع 
تحصیلی از خود پاسخ های سازنده و موفقیت آمیزی نشان می دهند. در 
نتیجه با افزایش استفاده از راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی 

میزان سرزندگی تحصیلی دانش آموزان افزایش می یابد )30(.
درگیر  فعاالنه  افراد  که  مي شود  موجب  انتقادي  تفکر  این،  بر  عالوه 
چالش هاي زندگي شوند و در مواجهه با مسائل، تمام راه حل هاي ممکن 
را به بوته آزمون بگذارند و بیش از آن که با روش معین و قالبي مسائل 
را بررسي کنند با اتخاذ دیدگاهي جامع و تیزبینانه و با واکاوي مسایل از 
زوایاي مختلف به تصمیم هاي خالقانه اي دست یابند. چنان چه این فرایند 
برخورد با شرایط چالش برانگیز با انتخاب راه حل هاي درست به طور متوالي 
در بستر زندگي افراد وجود داشته باشد، مقاومت آنان در شرایط مختلف 
زندگي افزایش مي یابد. این مهم به نوبه خود، موجبات افزایش رضایت، 
خرسندي، انگیزه قوي و در نتیجه سرزندگي بهتر در برابر موقعیت هاي 

متفاوت زندگي از جمله موقعیت هاي تحصیلي مي گردد )11(.
در  یادگیری  معنادار  رشد  موجب  مسئله،  حل  آموزش  همچنین، 
می شود  موجب  مسئله  حل  آموزش  واقع  در  می شود.  دانش آموزان 

دانش آموزان در حل مسائل و مشکالت تحصیلی، ایده ها و راه حل های 
جدید خود را ارائه دهند و در واقع به فرضیه سازی می پردازند، سپس 
این فرضیه ها از طریق تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده، مورد 
تصمیم گیری  آنها  نادرستی  یا  درستی  درباره  و  می دهند  قرار  بررسی 
می کنند. در واقع آموزش حل مسئله موجب می شود دانش آموزان در 
روند یادگیری و آموزش نقش فعالی داشته داشته باشند و آنان را برای 
منجر  باال  انگیزه  این  و  می کند  انگیزه تر  با  موثرتر  و  بیشتر  یادگیری 
به موفقیت بیشتر در حوزه های آموزشی و تحصیلی می شود و زمینه 

سرزندگی تحصیلی باال را فراهم می کند )29(.
یکی از محدودیت های پژوهش حاضر این بود که 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 کمك شود. همچنین، در پژوهش حاضر برای اندازه گیری متغیرها 
صرفا از پرسشنامه استفاده شد. ممکن است بخشی از نتایج به دست 
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 و تاثیر بسته آموزشی مولفه های شناختی بر 
با  پیشنهاد می شود  دانش آموزان،  تحصیلی  و سرزندگی  خودکارآمدی 
تدارک برنامه های درسی متناسب با مقتضیات شناختی و فراشناختی 
دانش آموزان، شرایط جذب آنها به مطالب درسی فراهم شود تا آنان با 
گرایش های طبیعی خود بر تکالیف تمرکز کرده، آنها را انجام دهند و 
کمتر به پاداش های بیرونی آموزش گر و روش های تشویقی چشم بدوزند. 
این دو متغیر مهم در دانش آموزان در  افزایش میزان  همچنین جهت 
دانش آموزان  بر  عالوه  شناختی  مولفه های  آموزشی  دوره های  مدارس 

برای مشاوران مدارس و والدین در نظر گرفته شود.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

کلیه آزمودنی ها اطالعاتی در مورد پژوهش دریافت کردند، این اطمینان 
به آنان داده شد که تمام اطالعات محرمانه خواهد ماند و فقط برای امور 
پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور رعایت حریم خصوصی، 
شرکت کنندگان  کلیه  از  پایان  در  نشد.  ثبت  آزمودنی ها  مشخصات 

رضایت نامه آگاهانه دریافت شد.   
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