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چکیده
هدف :هدف این پژوهش تعیین رابطه راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی با مهارتهای نوشتاری دانشآموزان
پایه ششم دوره ابتدایی شهر اراک بود.
روش :روش پژوهش توصیفی -همبستگی و جامعه آماری شامل دانشآموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر اراک در
سال  7931به تعداد ( )5714نفر بودند .روش نمونهگیری طبقهای تصادفی و حجم نمونه نیز بر اساس جدول کرجسی
و مورگان  947نفر تعیین شد .ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه راهبردهای فراشناختی مختاری و
ریچارد ( ،)2002پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام ( )2002و آزمون محقق ساخته مهارتهای نوشتاری
بود .برای تجزیه تحلیل دادهها از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد.
یافتهها :نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین مهارتهای نوشتاری با راهبردهای فراشناختی ()r=0/52 ،p <0/07
و هوش هیجانی ( )r=0/54 ،p< 0/07همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج رگرسیون همزمان نشان
داد هوش هیجانی با ضریب بتای ( )β=0/90 ،p< 0/07و راهبردهای فراشناختی با ضریب بتای ()β=0/27 ،p< 0/07
قادر به پیشبینی مهارتهای نوشتاری بودند.
نتیجهگیری :با توجه به یافتهها میتوان در سیستم آموزشی دوره ابتدایی از راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی
برای بهبود مهارتهای نوشتاری دانش آموزان ،استفاده کرد.
کلید واژهها :راهبردهای فراشناختی ،هوش هیجانی ،مهارتهای نوشتاری ،دانشآموزان.
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 .1مقدمه
نوشتن ،7پیچیدهترین مهارت زبانی بهشمار میرود و فرد برای کسب این مهارت ،پیشتر به فراگیری
مهارت زبانی در سطح مناسب نیاز دارد .بهعبارتدیگر ،ظهور مهارت نوشتن در فرد بیانگر توانایی وی
در سایر مهارتهاست (شهودی مژدهی .)7913 ،نوشتن ،یك روش بسیار پیچیدهی ابراز عقیده است
که هماهنگی مجموعهای از تواناییهای دیداری ،شنیداری ،زبانشناختی ،ادراکی را در برمیگیرد و
معموالً آخرین روشی است که فراگرفته میشود (بهمنی .)7914 ،از نظر گیمنز )2070( 2مواردی که
زمینهی یادگیری فرآیند نوشتن را مهیا میسازند عبارتاند از شرایط شناختی و بدنی ،مسلط بودن
بر عضالت و داشتن الگویی جهت تقلید .بهعبارتدیگر ،مهارت نوشتن مجموعهای از مهارتهای
نوشتاری 9است که با یکدیگر ارتباط دارند .مهارتهایی مانند دست خط ،امالء ،انشاء یا بیان نوشتاری
از اجزاء نوشتن بهحساب میآیند.
ارتباط نوشتاری مستلزم مهارت هجی کردن یا صحیح نوشتن است .برای این کار باید فرد در سه
زمینه ،نوشتن با دست ،هجی کردن و بیان نوشتاری به تعادل برسد .همچنین برای یادگیری این
مهارت ،فرد باید توانایی نوشتن حروف الفبا (حرف نویسی) ،توانایی ترکیب صحیح حروف (کلمه
نویسی) ،توانایی ساخت کلمه (کلمهسازی) ،توانایی بیان پیام از طریق جمله (جملهسازی) و توانایی
متن نویسی مانند نوشتن نامه و انشاء را کسب کند (اکبرخانزاده.)7932 ،
این مهارت یعنی توانایی خلق عقاید و بیان آنها در یك ساختار دستوری قابلقبول بهگونهایکه با
اصول نگارشی مطابقت داشته باشد .عوامل متعددی در این مهارت دخیل هستند که از این میان
میتوان به راهبردهای یادگیری و حافظه ،توجه و عملکرد حسی حرکتی دست اشاره کرد (یپ،5
 .)2079کسب صالحیت در این مهارت به رشد و توسعه زبان منجر شده و میتواند در توسعه یادگیری،
مؤثر واقع شود؛ همچنین ،بیتوجهی به کسب مهارت در نوشتن ،سبب میشود ،اهداف آموزشی و
تحصیلی تحقق نیابند .پژوهشهای مختلفی وجود دارند که بر تأثیر مهارتهای نوشتن در پیشرفت و
بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان داللت دارند (کاستر ،باوئر و وان دنبرگ .)2071 ،4در کل این
مهارت یك فرایند مهم در کسب یادگیری است و در حوزههای مختلف آموزشی نقش انکارناپذیری
دارد .فعالیتهای هدفمند متعددی مانند شعر و داستان یا مقاله پژوهشی میتوانند از مهارتهای
نوشتاری تأثیرپذیر باشند .هدفهای زیادی برای این مهارت وجود دارد و اشخاص به دالیل مختلفی
مینویسند دانشآموزان باید درک کنند که یادگیری نوشتن در مدرسه ارزشهای مفیدی بههمراه دارد
(کاستر ،تریبوشینیا ،دییانگ و وان دنبرگ.)2074 ،2
1. writing
2. Gimenez
3. writing skills
4. Yip
5. Koster, Bouwer & van den Bergh
6. Koster, Tribushinina, De Jong, & Van den Bergh
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پژوهشهای مختلف حاکی از تأثیر عوامل متعدد بر مهارتهای نوشتاری دانشآموزان هستند؛
ازجمله این عوامل میتوان به فرآیند یادگیری و تلفظ لغات (دیوانداری ،)7911 ،شیوههای تدریس
(شکری )7934 ،و روش آموزش (نیکدل ،)7939 ،فرایندهای شناختی و فراشناختی (کلوگ،)2001 ،7
راهبردهای خودتنظیمی (هریس و همکاران ،)2072 ،راهبردهای شناختی و فراشناختی 2یادگیری
(فیدالگو ،تورنس ،ریجالرسدام ،وان دنبرگ و لوردس آلوارز )2074 ،9اشاره کرد.
همانگونه که نتایج پژوهشهای مختلف (بهعنوانمثال کلوگ2001 ،؛ فیدالگو و همکاران)2074 ،
نشان دادهاند راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرایند نوشتن و کسب مهارتهای نوشتاری نقش
مهمی دارند .یانـگ )2004( 5نیز راهبردهای شناختی و فراشناختی را ابزاری قدرتمند برای آشکار
کـردن چگـونگی توسـعه فرآیند یادگیری بهشمار آورده که باعث افزایش مهـارت خودآمـوزی ،ارتقـاء
اسـتقالل و تسهیل توانـایی یـادگیری میگردند و میتوانند در مهارتهایی همچون نوشتن دخیل
باشند .فراشـناخت 4و آگـاهی از فرآیندهای شناختی به یکی از حوزههای مهـم و تأثیرگـذار در حـوزه
شـناختی و تعلـیم و تربیت در چند سال اخیر مبدل گشته است .یکی از مهمترین پیشرفتهای نیمه
دوم قرن بیستم ،پیدایش نظریههایی است که بر نقش فرآیندهای عالی مؤثر بر مهار و هدایت
فرآیندهای شناختی تأکید میکنند .این فرآیندهای عالیتر ،فراشناخت نام دارند .این عنوان ابتدا
توسط فالول )7313( 2مطرح شد و بهوسیله او مورداستفاده قرار گرفت (بـولی ،آورامیدس ،لوکین،
مارتینز-میرون ،مندز و کار .)2070 ،1اصطالح فراشناخت ،عبارت است از هر نوع دانش یا فرآیند
شناختی که در آن ارزیابی یا کنترل شناختی وجود داشته باشد (موسیز و بایرد )2007 ،1که به
ساختارها ،دانش و فرآیندهای روانشناختی اشاره میکند ،که با کنترل و تفسیر افکار و شناختها
سروکار دارد .تحقیقات زیادی ،کاربرد مؤثر فراشناخت برای تعلیم و تربیت را نشان میدهد و بر توانایی
انسانها برای به دست گرفتن رشد ذهنی خود اشاره میکند (جیمز و اسموس .)2077 ،3این مؤلفه
یك مفهوم چندوجهی است که دربرگیرندهی دانش و فرآیندهایی است که شناخت را ارزیابی ،نظارت
و یا کنترل میکنند (کابات زین .)2004 ،70فالول معتقد است که فرآیندهای شناختی از پنجسالگی
در فرد رشد میکنند و راهبردهای فراشناخت ،مانند راهبرد خودگردانی در یادگیری ،در تعیین اهداف
برنامهریزی و ارزیابی یادگیری در دانشاندوزی و یادگیری در سنین نوجوانی بسیار مهم است .کسانی
1. Kellogg
2. cognitive and metacognitive strategies
3. Fidalgo, Torrance, Rijlaarsdam, Van den Bergh, & Lourdes Álvarez
4. Yang
5. metacognitive
6. Flavell
7. Boulay, Avramides, Luckin, Martínez-Mirón, Méndez, & Carr
8. Moses & Baird
9. James & Asmus
10. Kabat-Zinn
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از این مهارت خوب بهرهمند میشوند که میتوانند شیوههای وابسته به بینش خود را بـرای تکـالیف
درسـی ،ماننـد درکمطلـب خوانـدن ،متمرکـز کننـد (کـولیس -ویهوویـك و بجسانسکی.)2002 ،7
در این مهارت تأکید عمده بر آگاهی افراد از نظام شناختی خود است .بر این اساس دانشآموز تالش
میکند تا از نظام شناختی خود آگاه شود ،راههای از میان بردن موانع یادگیری را بداند ،شیوههای
یادگیری را پیریزی کند و در همه مراحل تفکر ،فعالیتهای خود را تنظیم نماید ،لذا دانشآموزانی
که از این راهبردها استفاده میکنند ،بهوسیله ویژگیهایی از قبیل ابتکار شخصی ،تسلط بر یادگیری
هدف و امیدواری ،متمایز میشوند (زیمرمان .)2074 ،2براساس پژوهش برونستاین و گالسر)2077( 9
بین استفاده از راهبردهای فراشناختی ،عملکرد گوش دادن فعال و افزایش توجه ارتباط وجود دارد .از
جایی که فرایند نوشتن و کسب مهارتهای نوشتاری نیاز به توجه ،تمرکز و هماهنگی بین شنیدن،
دیدن و اعمال حسی -حرکتی است لذا آموزش این راهبردها به دانشآموزان فاقد مهارت کمك میکند
تا توانایی نوشتاری و شنیداری خود را گسترش بدهند.
یکی دیگر از متغیرهایی که با فرایند یادگیری و کسب مهارتهای تحصیلی ارتباط دارد هوش
هیجانی 5است .هوش هیجانی بهعنوان یك فرآیند اطالعاتی هیجانی که شامل درک درست هیجانات
خود و دیگران ،بیان درست هیجان و نظم سازگارانه هیجان در جهت بهبود زندگی است ،تعریف
میشود (تسائوسیس و نیکوال .)2004 ،4مارتینز )7311( 2هوش هیجانی را مجموعهای از مهارتهای
غیر شناختی ،تواناییها و ظرفیتها میداند که ظرفیت فرد را در مقابل مطالبات و فشارهای بیرونی
مقاوم میسازد (وان ،دانی و استاگ .)2075 ،1در واقع ،هوش هیجانی شامل مجموعهای از هیجانات،
دانش اجتماعی و توانمندیهایی است که کمك میکند تا بتوان در برابر عوامل و فشارهای محیطی
پاسخی مناسب ارائه داد؛ همچنین سبب عملکرد بهتر در حیطه خودآگاهی ،آگاهی اجتماعی ،مدیریت
رابطه و خود مدیریتی میشود (چو )2070،1که بخشی از هوش اجتماعی است (حسنیراد ،چوبداری،
حسنوند و پادروند )7932 ،و عامل مهمی در تعیین موفقیتهای زندگی است ،زیرا بر توانایی افراد
برای مقابلهی مؤثر با فشارها و تضادهای محیطی تأثیر میگذارد (هویی -هائو و شــات.)2074 ،3
پیرو ( )7931نشان داده است که آن دسته از زبانآموزانی که سطح هوش هیجانی باالتری دارند،
در بهکارگیری راهبردهای نوشتاری موفقتر هستند .برخی پژوهشها به ارتباط بین هوش هیجانی با
مهارتهای نوشتاری (مرسلپور ،)7931 ،هوش هیجانی و نمرههای مربوط به آزمون خواندن و نوشتن
1. Kolic-Vehovec & Bajsanski
2. Zimmerman
3. Brunstein, & Glaser
4. emotional intelligence
5. Tsaousis, & Nikolaou
6. Martinez
7. Wan, Downey, Stough
8. Cho
9. Hui-Hua, & Schutte
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(باقری )7935 ،اشاره کردهاند .بهعبارتدیگر ،زبانآموزانی که در آزمون هوش هیجانی نمرههای
باالتری نسبت به دیگران کسبکردند ،در آزمونهای خواندن و نوشتن نیز نمرههای باالتری به دست
آوردند ..پاسوپیانتی ،سحرالدین و بودیونو )2072( 7در پژوهشی نشان دادند که هوش هیجانی با
تواناییهای مدیریت خود و آگاهی هیجانی بر مهارتهای یادگیری بهویژه توانایی نوشتاری و انشاء
تأثیرگذار است .کاستا و فاریا )2074( 2در مطالعهای نشان دادند که هوش هیجانی با کنترل فرایندهای
هیجانی و احساسات نقش مهمی در کسب مهارتهای یادگیری مانند خواندن و نوشتن دارد .فرناندز،
ساالمونسون و گریفیتس )2072( 9در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که مؤلفههای هوش
هیجانی میتوانند در فرایندهای شناختی و یادگیری مهارتهای تحصیلی دانشآموزان نقش مؤثری
داشته باشند.
در کل راهبردهای شناختی و فراشناختی در برخی پژوهشها با مهارت نوشتن موردبررسی قرار
گرفته و نتایج این پژوهشها نشان میدهد که این راهبردها در توانایی نوشتن اثرگذار هستند .خانی
و فیضی ( )7935در تحقیقی بیان داشتند که راهبردهای تمرین و تکرار میتواند مهارتهای نوشتاری
را تقویت نماید .کاستر و همکاران ( ) 2072در پژوهشی نشان دادند که راهبردهای فراشناختی با
افزایش توجه و آگاهی نقش مهمی در بهبود مهارتهای خواندن و نوشتن دانشآموزان دارند .جوی5
( )2074در تحقیقی بیان داشت که توجه به تمرینات مستمر ،استعداد فردی و تمرکز میتواند موجب
کاهش خطاهای نوشتاری گردد .ازاینرو میتوان نتیجه گرفت که در مدارس معلمین با تعیین تکالیف
نوشتاری به دانشآموزان و ارزیابی تکالیف آنها بهصورت مستمر ،میتوانند مهارتهای نوشتاری
دانشآموزان را تقویت نمایند .نیانگو )2075( 4در پژوهشی نشان داد که از مهمترین عواملی که بر
خطاهای نوشتاری تأثیر میگذارد عدم عالقه به نوشتن ،حواسپرتی و ضعف در کاربرد راهبردهای
یادگیری در دانشآموزان میباشد.
با توجه به اینکه اغلب پژوهشها به ارتباط راهبردهای شناختی و فراشناختی ،هوش هیجانی و
مؤلفههای آن در پیشرفت تحصیلی پرداختهاند و پژوهشهای اندکی به ارتباط این متغیرها با
مهارتهای خواندن و نوشتن بهطور جداگانه پرداختهاند لذا برای افزایش دانش و بررسی دقیقتر در
این زمینه به پژوهشهای بیشتری نیاز هست .بدین ترتیب پژوهش حاضر در پی بررسی این مساله
است که آیا راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی توان پیشبینی مهارتهای نوشتاری دانشآموزان
پایه ششم را دارند؟ دلیل انتخاب پایه ششم در این پژوهش ،این است که این پایه مرحله آخر از دوره
ابتدایی و نشاندهنده مهارت نوشتاری است که کودکان در این مرحله درک درستی از پاسخ به سؤاالت
1. Puspayanti, Saharudin, & Budiyono
2. Costa, & Faria
3. Fernandez, Salamonson, & Griffiths
4. Joy
5. Nyangau
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پژوهش را نیز دارند و اینکه کودکان دبستانی پنجاه درصد زمان مدرسه را به تکالیف نوشتاری
میپردازند (تسنگ و چو 2000 ،7به نقل از کشاورزی ،شجاعی و علمدارلو)7931 ،؛ بنابراین نوشتن
صحیح و سریع هم بر ارتباط نوشتاری کاربردی و هم بر پیشرفت تحصیلی آنها تأثیر مثبت دارد ؛ در
نتیجه این پژوهش در پی بررسی فرضیات زیر است :
 -7راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی با مهارتهای نوشتاری رابطه دارند.
 -2راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی توان پیشبینی مهارتهای نوشتاری دانشآموزان را دارند.
 .2روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی -همبستگی و از لحاظ هدف و ماهیت ،از نوع تحقیقات کاربردی است .جامعه
آماری این پژوهش دانش آموزان دوره ابتدایی منطقه  7شهر اراک در سال  7931به تعداد  5714نفر
بود .روش نمونهگیری بهصورت تصادفی طبقهای بود که افراد براساس جنسیت تقسیم و بهصورت
تصادفی از بین آنها نمونه انتخاب شد که دو گروه زن و مرد را تشکیل میدادند و حجم نمونه نیز بر
اساس روش کرجسی و مورگان  947نفر تعیین شد .ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش شامل
ابزارهای زیر بود:
2
 -1پرسشنامه راهبردهای فراشناختی در خواندن  :این مقیاس توسط مختاری و ریچارد)2002( 9
جهت ارزیابی استفاده از راهبردهای خواندن دانش آموزان کالسهای ششم تا دوازدهم به هنگام
مطالعه متون آموزشگاهی یا دروس مربوطه تحصیلی طراحیشده است .هدف این مقیاس ارزیابی
آگاهی یادگیرنده از فرایندهای درگیر در خواندن به هنگام مطالعه و پرداختن به متون درسی است
(مختاری و ریچارد .)2002 ،این مقیاس شامل  90گزاره با یك مقیاس لیکرت پنجدرجهای از (7من
هرگز یا تقریباً هیچگاه از این روش استفاده نمیکنم) تا ( 4من همیشه یا تقریباً اکثر اوقات از این
روش استفاده میکنم) است .گزارههای پرسشنامه معرف راهبردهای مختلفی هستند که دریکی از 9
طبقه زیر قرار میگیرند :راهبردهای کلی ،راهبرد حل مسئله ،راهبرد حمایتی (مکمل) .سیزده سؤال
پرسشنامه با تحلیل کلی از متن همخوانی دارد .این راهبردها ،راهبردهای تعمیمیافته و آگاهانهای
هستند که هدف آنها آماده کردن یادگیرنده برای شروع خواندن است .هشت سؤال از پرسشنامه
مربوط به مهارت حل مسئله است .راهبردهای حل مسئله ،راهبردهای تخصصیافته ایی هستند که
برحل مسائلی که به هنگام مطالعه مطرح میشوند ،تمرکز دارند .پرسشنامه هشت سؤال دیگر نیز دارد
که ارزیابیکننده راهبردهای حمایتی (مکمل) خواندن یا راهبردهایی هستند که ابزارهای مرجع بیرونی
یا نکته برداری را شامل میشوند .نمره کلی از جمع زدن نمرات همه سؤاالت مقیاس به دست میآید.
1. Tseng & Chow
2. Metacignitive Awareness of Reading Strategies Inventory
3. Mokhtari & Reichard
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در ایران حسین چاری ،سماوی و کردستانی ( )7913به بررسی و انطباق شاخصهای روایی و پایایی
مقیاس راهبردهای فراشناختی خواندن پرداخته و در پژوهش آنها پایایی پرسشنامه با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/10و تنصیف برابر با  0/14به دست آمد .روایی سازه با استفاده از
تحلیل عاملی بررسی شد که نتایج نشان داد بار عاملی گویهها روی عوامل از  0/57تا  0/14به دست
آمد که از نظر آماری نشاندهنده ساختار عاملی مناسب مقیاس است (حسین چاری ،سماوی و
کردستانی .)7913 ،در مطالعه حاضر نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب
برای راهبردهای کلی  0/11راهبردهای حل مسئله  0/13راهبردهای حمایتی  0/13و نهایتاً برای
نمرهی کلی  0/11بهدست آمد.
1
 -2پرسشنامه رگه هوش هیجانی  :این مقیاس توسط پترایدز و فارنهام )2009( 2ساخته شده و فرم
کوتاه آنکه در این پژوهش به کار رفته از  90ماده تشکیل شده است که به هر سؤال در یك مقیاس
 1درجهای از کامالً مخالفم ( )7تا کامالً موافقم ( )1نمره داده میشود .نمرهگذاری مادههای ،22 ،21
 5 ،4 ،1 ،1 ،70 ،75،79،72 ،72 ،71 ،24،22و  2معکوس است .روایی سازه این پرسشنامه توسط
سازندگان آن بررسی شده و نتایج تحلیل عاملی مورد تأیید قرار گرفته است .ضریب همسانی درونی
با روش آلفای کرونباخ در نمونه اولیه با  702نفر برابر با  0/12گزارش شده است .همگرای پرسشنامه
با مقیاس هوش هیجانی شرینگ 0/42 9بهدست آمده است .در پژوهش احمدی ازغندی ،فراست
معمار ،تقوی و ابوالحسنی ( )7914پایایی کل مقیاس به روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی بهترتیب
 0/12و  0/17به دست آمد .در این پژوهش نیز میزان آلفای کرونباخ  0/13گزارش شد.
 -3آزمون مهارتهای نوشتاری :4این آزمون محقق ساخته است که بر اساس کتابهای فارسی پایه
ششم طراحیشده است  .تعداد سؤاالت آزمون  20مورد بوده و برگرفته از کتاب فارسی و نگارش
فارسی پایه ششم ابتدایی است که شامل مهارت امال و انشا دانش آموزان است 74 .سؤال مربوط به
امال و  4سؤال در رابطه با مهارت انشا در نظر گرفته شده است .هر سؤال دارای  7نمره بود که جمعاً
در صورت پاسخ کامل نمرهی بیست را دریافت کردهاند .نقطه برش نمره ده میباشد که نمره زیر ده
عدم مهارت نوشتاری را نشان میدهد .روایی صوری آزمون با استفاده از نظرات متخصصین حوزه
روانشناسی و علوم تربیتی ( 2نفر)در این زمینه موردبررسی قرار گرفت و روایی محتوایی آزمون با
توجه به نظر متخصصان (معلمان دوره ابتدایی) مناسب ارزیابی شد .پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ
بررسی شد که  0/14بهدست آمد که نشان از همسانی درونی مناسب بین سؤاالت بود.

1. Emotional Intelligence Questionnaire
2. Petrides & Farnham
3. Shearing
4. Writing skills test
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تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام شد .از آزمون کلموگراف اسمیرنف
برای نرمال بودن توزیع آماری متغیرها استفاده شد و با توجه به رعایت پیشفرضهای آمار پارامتریك
از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد.
 .1-2روش اجرا
در سال  7931پس از کسب مجوز الزم از آموزشوپرورش شهرستان اراک ،تعداد  72مدرسه از مدارس
ابتدایی دولتی ناحیه  7شهرستان اراک بهصورت تصادفی انتخاب و از هر دبیرستان  7کالس بهصورت
تصادفی انتخاب شدند و با تفکیك دختران و پسران نمونه انتخاب شد .بعد از توصیف اهداف پژوهشی
و کسب رضایت شرکتکنندگان از آنها خواسته شد به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دهند .سپس
دادههای خام آماده شد و در نهایت با استفاده از نرمافزار  spss24دادهها تحلیل شدند .
 .3یافتههای پژوهش
نمونه پژوهش حا ضر شامل 710نفر ( )%47/24پ سر و  717نفر ( )%51/14دختر بودند که کل افراد
 947نفر بودند .میانگین سنی شرکتکنندگان  72/1سال بود.
در جدول زیر بررسی پیشفرضهای رگرسیون بررسی شده است.
جدول  :1بررسی پیشفرضهای آزمون رگرسیون
پیش فرض

آزمون

تشخیص همخطی

ضریب تحمل یا تولرانس

استقالل خطاها

آزمون دوربین واتسون

مقدار
راهبردهای فراشناختی
هوش هیجانی
7/22

0/72
0/29

برای بررسی پیششرطهای انجام آزمون رگرسیون با استفاده از هیستوگرام یا نمودار  P-Pباقیمانده
بررسی فرض نرمال بودن عبارت خطا مورداستفاده قرار گرفت که توزیع خطاها نرمال بود .برای
تشخیص همخطی نیز از ضریب تحمل یا تولرانس استفاده شد .نتایج نشان داد مقدار تولرانس
متغیرهای پیشبین کمتر از  0/7نیست (مقدار تولرانس باید بیشتر از  0/7باشد؛ بریس و همکاران،
ترجمه علیآبادی و صمدی )7930 ،بنابراین از مفروضه چند هم خطی تخطی نشده است .بهمنظور
بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده شد که نتایج نشان داد آماره
دوربین واتسون برابر با  7/22است که نشان از استقالل باقیماندهها است؛ بنابراین فرض عدموجود
همبستگی بین خطاها پذیرفته میشود .با توجه به رعایت پیشفرضهای آزمون پارامتریك برای
تجزیهوتحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شده است.
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جدول :2میانگین و انحرافمعیار راهبردهای فراشناختی ،هوش هیجانی و مهارتهای نوشتاری
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

راهبردهای فراشناختی
هوش هیجانی
آزمون مهارت نوشتاری

775/25
771/52
73/23

74/12
72/42
0/30

947
947
947

نتایج جداول باال میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش شامل راهبردهای فراشناختی ،هوش
هیجانی و آزمون مهارت نوشتاری را نشان میدهد .در ادامه همبستگی بین راهبردهای فراشناختی و
هوش هیجانی با مهارتهای نوشتاری محاسبه شد که نتایج آن در جدول  9ارائه شده است.
جدول  :3همبستگی راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی با مهارتهای نوشتاری
مهارتهای نوشتاری

متغیر
تعداد
همبستگی
معنیداری
تعداد
همبستگی
معنیداری

راهبردهای فراشناختی

هوش هیجانی

947
**0/52
0/007
947
**0/54
0/007

** در سطح  * ،0/07در سطح 0/04

نتایج بهدستآمده در جدول  9نشان میدهد که همبستگی بین راهبردهای فراشناختی و
مهارتهای نوشتاری (مهارت امال و انشا)  0/52است که در سطح  0/07معنیدار است .همچنین
همبستگی بین هوش هیجانی و مهارتهای نوشتاری  0/54است که در سطح  0/07معنیدار است.
برای بررسی مسئله پژوهش یعنی تعیین نقش راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی در
پیشبینی مهارتهای نوشتاری دانش آموزان ،از رگرسیون همزمان استفاده شد که نتایج آن در ادامه
ارائه شده است.
جدول  :4نتایج رگرسیون تبیین مهارتهای نوشتاری براساس
راهبردهای فراشناختی ،هوش هیجانی دانشآموزان
ضریب همبستگی ()R
0/52

مجذور ضریب همبستگی
)(R Square
0/27

ضریب تعدیلشده
0/20

نتایج جدول 5نشان میدهد که مجذور ضریب همبستگی  0/27بهدست آمده است به عبارتی
هوش هیجانی و راهبردهای فراشناختی  27درصد واریانس مهارتهای نوشتاری را تبیین میکنند که
معنادار بود.
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جدول  :5ضرایب رگرسیونی استانداردشده راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی
متغیر
ضریب ثابت

B

SE

Beta

ضرایب

خطای

ضرایب

غیراستاندارد

استاندارد

استاندارد

t

سطح
معناداری

72/12

0/413

-

22/29

0/007

هوش هیجانی

0/055

0/003

0/907

5/35

0/007

راهبردهای فراشناختی

0/099

0/001

0/272

9/41

0/007

براساس جدول  4مشاهده میشود ،مقدار بتا برای متغیر هوش هیجانی  β= 0/90بهدست آمد که
در سطح  P<0/07معنیدار بود .متغیر راهبردهای فراشناختی نیز با ضریب بتای  β= 0/27و P<0/07
نقش معناداری در پیشبینی مهارتهای نوشتاری داشت .با توجه به نتایج متغیر هوش هیجانی نقش
بیشتری در پیشبینی مهارتهای نوشتاری داشت.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر پیشبینی مهارتهای نوشتاری بر اساس راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی
بود .یافتهها نشان داد که بین راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی با مهارتهای نوشتاری
همبستگی معناداری وجود داشت .همچنین نتایج نشان داد که متغیر هوش هیجانی و راهبردهای
فراشناختی قادر به پیشبینی مهارتهای نوشتاری بودند .نتایج پژوهش حاضر در زمینه ارتباط
راهبردهای شناختی و مهارتهای نوشتاری با یافتههای نیانگو ( )2075و کاستر و همکاران ()2072
همخوان است.
در تبیین این یافته براساس نظر کاستر و همکاران ( )2072میتوان گفت که راهبردهای فراشناختی
برای توسـعه فرآیند یادگیری نقش مهمی دارند و باعث افزایش مهـارت خودآمـوزی و تسهیل یادگیری
میگردند و میتوانند نقش مهمی در کسب مهارتهای نوشتن داشته باشند .در واقع راهبردهای
فراشناختی به ساختارها ،دانش و فرآیندهای روانشناختی اشاره میکنند ،که با کنترل و تفسیر افکار
و شناختها سروکار دارند ،بنابراین وقتی این راهبردها در حین آموزش و یادگیری به کار گرفته شوند
میتوانند نقش مهمی در کسب مهارتهای پایه مانند مهارت نوشتن داشته باشند.
از سویی دیگر نیانگو ( )2075در زمینه نقش راهبردهای فراشناختی در مهارتهای تحصیلی به
این نکته اشاره کرده است که راهبردهای فراشناختی مانند خودگردانی در یادگیری ،تعیین اهداف،
برنامهریزی و ارزیابی در یادگیری دانشآموزان نقش مهمی دارد .دانشآموزانی که از راهبردهای
فراشناختی سود میبرند ،میتوانند شیوههای وابسته به آگاهی و شناختشان را بـرای تکـالیف درسـی
ماننـد خوانـدن و نوشتن به کار بگیرند؛ در نتیجه راهبردهای فراشناختی زمانی که موردتوجه قرار
گیرند ،میتوان بهبود مهارت نوشتاری را مشاهده نمود زیرا این راهبردها در خواندن و نوشتن مؤثرند.
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همچنین یانـگ )2004( 7معتقد است راهبردهای فراشناختی ابزاری قدرتمند برای آشکار کـردن
چگـونگی توسـعه فرآیند یادگیری است که باعث افزایش مهـارت خودآمـوزی ،ارتقـاء اسـتقالل و
تسهیل توانـایی یـادگیری میگردند و در نتیجه میتوانند در مهارتهایی همچون نوشتن نیز دخیل
باشند .فراشناخت ،با ارزیابی ،نظارت و یا کنترل شناخت (کابات زین )2004 ،2میتواند زمینه باال
بردن فهم فرد از نوشتن را باال ببرد زیرا فرد میتواند با این مهارت زمینه فهم را به وجود آورد و
یادگیری را تسهیل نماید .در این مهارت تأکید عمده بر آگاهی افراد از نظام شناختی خود است .بر
این اساس دانشآموز تالش میکند تا از نظام شناختی خود آگاه شود ،راههای از میان بردن موانع
یادگیری را بداند ،شیوههای یادگیری را پیریزی کند و در همه مراحل تفکر ،فعالیتهای خود را
تنظیم نماید ،لذا دانشآموزانی که از این راهبردها استفاده میکنند ،بهوسیله ویژگیهایی از قبیل
ابتکار شخصی ،تسلط بر یادگیری هدف متمایز میشوند (زیمرمان )2074 ،9که افراد با این ویژگی
میتوانند قدرت خالقیت و ابتکار را در درس انشاء باال ببرند .برونستاین و گالسر )2077( 5نیز بیان
میدارد که بین راهبردهای فراشناختی و افزایش توجه ارتباط وجود دارد .از جایی که فرایند نوشتن و
کسب مهارتهای نوشتاری نیاز به توجه ،تمرکز و هماهنگی بین شنیدن ،دیدن و اعمال حسی-
حرکتی است لذا آموزش این راهبردها به دانشآموزان فاقد مهارت کمك میکند تا توانایی نوشتاری و
شنیداری خود را گسترش دهند و مهارت بهتری را در این زمینه کسب نمایند.
نتایج پژوهش حاضر در زمینه ارتباط هوش هیجانی با مهارتهای نوشتاری با یافتههای مرسلپور
( ،)7931پیرو ( ،)7931فرناندز و همکاران ( ،)2072کاستا و فاریا ( )2074و کرمیپور و همکاران
( )2073همخوان است.
در تبیین این یافته براساس دیدگاه کاستا و فاریا ( )2074میتوان گفت که بروز هیجانها بدون
امکان کنترل صحیح آنها میتواند بر مهارتهای تحصیلی تأثیر بگذارد .مؤلفههای هوش هیجانی
ممکن است بر تنظیم فرآیند یادگیری ،تداخل در فرآیندهای شناختی و فراشناختی ،تنظیم و توسعه
و استفاده از استراتژیهای مختلف یادگیری اثرگذار باشد .آگاهی هیجانی ،توجه به احساسات و
مدیریت خود ممکن است به طرز چشمگیری افکار ،انگیزهها ،مهارتها و اقدامات دانشآموزان را بهبود
بخشند .دانش آموزان در شرایط تحصیلی هیجاناتی مانند اضطراب ،ترس ،شادی ،غرور را تجربه می-
کنند .اگر دانش آموزان نتوانند بهطور مناسب هیجانات را کنترل کنند ،ممکن است در عملکردشان
شامل افکار و رفتارشان اختالل ایجاد کند و این اختالل میتواند در کسب مهارتهای تحصیلی مانند
خواندن و نوشتن نقش بارزی داشته باشد .همچنین بر اساس نظر فرناندز و همکاران ()2072
هنگامیکه دانشآموزان پایههای ابتدایی از هوش هیجانی باالتر برخوردارند میتوانند هیجانات خود
را تنظیم کنند و این هیجانات در روند آموزش -یادگیری مانند کسب مهارتهای خواندن و نوشتن
1. Yang
2. Kabat-Zinn
3. Zimmerman
4. Brunstein, & Glaser
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اختالل ایجاد نمیکنند و دانشآموزان انگیزه یادگیری ،نگرش مثبت و توسعه مهارتهای پایه یادگیری
را کسب میکنند ،در مقابل ،عدم توانایی در تنظیم مناسب هیجانات میتواند اضطراب ایجاد کند و
مانع از استفاده از استراتژیهای یادگیری شده و در فرایند کسب مهارتهای نوشتاری و انشا اختالل
ایجاد میکند .هوش هیجانی سبب عملکرد بهتر در حیطه خودآگاهی ،آگاهی اجتماعی ،مدیریت رابطه
و خود مدیریتی میشود (چو )2070،7و این فرایند میتواند توان فرد در برقراری با متن را افزایش
دهد و زمینه بارش مغزی در رابطه با نگارش انشا را نیز ایجاد میکند  .در این راستا نیز کاستا و فاریا2
( )2074معتقدند هوش هیجانی با کنترل فرایندهای هیجانی و احساسات نقش مهمی در کسب
مهارتهای یادگیری مانند خواندن و نوشتن دارد .هوش هیجانی میتواند فرد را در متن درگیر نماید
اما همچنان با خودآگاهی و مدیریت آن به تقویت یادگیری کمك نماید .هوش هیجانی به فرد اجازه
نمیدهد فرد درگیر در مسائل حاشیهای شود و هدف بهوسیله تبدیل شود بلکه فرد میتواند با مدیریت
درست احساسات را کنترل و بهدرستی بیان نماید  .در کل طبق نظر یانگ ( )2004میتوان گفت در
فراشناخت تأکید عمده بر آگاهی افراد از نظام شناختی خود است .بر این اساس یادگیرنده تالش
میکند تا از نظام شناختی خودآگاه شود ،راههای از میان بردن موانع یادگیری را بداند و فعالیتهای
خود را تنظیم نماید .از طرفی استاتلمایر )2002( 9اعتقاد دارد که هوش هیجانی باعث میشود که
افراد با دریافتن و شناخت هیجانات خود و مدیریت احساسات و هیجانات بتوانند آگاهی و تمرکز
بیشتری بر خود و محیط داشته و با شناخت و آگاهی بیشتر از خود ،راهبردهای مناسبتری برای
کسب یادگیری به کار بگیرند .این موارد میتوانند نقش مهمی در کسب مهارتهای تحصیلی مانند
خواندن و نوشتن داشته باشند.
با توجه به مبانی و نتایج پژوهش میتوان گفت استفاده از راهبردهای فراشناختی در افزایش توجه
و آگاهی نسبت به یادگیری نقش دارد و آموزش راهبردهای فراشناختی به دانشآموزان کمك میکند
تا توانایی نوشتاری خود را گسترش بدهند .همچنین مؤلفههای هوش هیجانی مانند آگاهی هیجانی،
توجه به احساسات و مدیریت خود میتوانند در بهبود و تنظیم افکار ،انگیزهها ،مهارتها و اقدامات
دانشآموزان مؤثر باشند و از این طریق بر مهارت نوشتن آنها اثر مثبت داشته باشند.
پیشنهاد می شود مدارس نقش راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی را در فرایند آموزش
موردتوجه قرار دهند و بهعنوان یك عامل مهم در پیشرفت تحصیلی مدنظر قرار گیرد .در این راستا
میتوان به برگزاری سمینار و کارگاههای مختلف برای معلمان اشاره کرد تا در نهایت راهبردهای
فراشناختی و هوش هیجانی دانشآموزان را تحت تأثیر قرار دهند .همچنین میتوان به برگزاری
فعالیتهای فوقبرنامه در مدرسه اشاره کرد که میتوان با اجرای برنامههای فوقبرنامه در جهت تقویت
راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی دانش آموزان اقدام نمود.
1. Cho
2. Costa & Faria
3. Stottlemyer
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