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چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر راهبرد آموزشی  KWLبر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس دین و

زندگی دانشآموزان انجام شد .پژوهش حاضر نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود.
جامعه پژوهش همه دانشآموزان پسر پایه سوم دبیرستان شهرستان میاندواب در سال تحصیلی  1395-96بود که
تعداد دو کالس با روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند و با روش تصادفی یکی بهعنوان گروه آزمایش و
دیگری بهعنوان گروه کنترل انتخاب شد .گروه آزمایش  8جلسه تحت آموزش راهبرد آموزشی  KWLقرار
گرفت .برای اندازهگیری دادهها از پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر ( )1981و آزمون معلمساخته پیشرفت تحصیلی
استفاده شد .دادهها با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که بین گروههای
آزمایش و کنترل در هر دو متغیر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس دین و زندگی دانشآموزان تفاوت
معناداری وجود داشت .به عبارت دیگر راهبرد آموزشی  KWLباعث افزایش معنادار انگیزش تحصیلی و پیشرفت
تحصیلی درس دین و زندگی دانشآموزان شد ( .)P> /0001با توجه به نتایج روانشناسان و مشاوران مدارس

میتوانند از راهبرد آموزشی  KWLبرای ارتقای انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس دین و زندگی

دانشآموزان استفاده کنند.
کلید واژهها :راهبرد آموزشی  ،KWLانگیزش تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی.
دریافت مقاله1397/3/12 :

پذیرش مقاله1397/8/19 :

 - 1دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
dolatimiyandoab_ar@yahoo.com
 - 2استاد ،گروه روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) dortajf@gmail.com
 - 3دانشیار ،گروه سنجش و اندازهگیری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
farrokhinoorali@yahoo.com
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مقدمه
رشد و بالندگی هر جامعهای مرهون نظام تعلیم و تربیت آن جامعه و میزان توانمندی علمی و
عملی دانشآموزان آن جامعه در آینده است و بر این اساس هر ساله کشورها مبالغ قابل توجهی
از درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش میکنند ،اما برخی عوامل موج به هدر رفتن
بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاریها میشوند که در بررسی علل این پدیده پژوهشهای
حاکی از آن هستند که غالبا علت این امر نیازها ،انگیزهها ،باورها ،تمایالت و استعدادهای
دانشآموزان است (زینلیپور ،زارعی و زندینیا .)1388 ،چگونگی فرایند آموزش و یادگیری
یکی از مهمترین عوامل موثر بر تحصیل و انگیزه دانشآموزان است .متخصصان آموزشی هر
روز شیوههای آموزشی و یادگیری جدیدی ابداع میکنند و روزبهروز شاهد تحول در زمینه
راهبردهای یادگیری مستقیم همگام با پیشرفت فناوری هستیم .با این حال هنوز بسیاری از موارد
فرایند یاددهی-یادگیری از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و عوامل متعددی از جمله افت
تحصیلی ،کمبود انگیزه تحصیلی ،اضطراب امتحان و آموزش بدون توجه به بافت حاکی از آن
هستند (هاسیوورت ،خان ،هیلمن ،کرامر و کوهن .)2018 1،یکی از شاخصهای موفقیت نظام
تعلیم و تربیت شاخص پیشرفت تحصیلی2است (ارکمن ،کانور ،هاندسارت ،بورکان و

ساهان3،

 .)2010بنابراین نظام تعلیم و تربیت زمانی میتواند موفق و کارآمد باشد که پیشرفت تحصیلی
فراگیران آن در دورههای مختلف دارای بیشترین و باالترین رقم باشد .از جمله مهمترین
نگرانیهای دبیران ،مسئوالن آموزش و خود دانشآموزان افت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
میباشد (نیومن و گاترمن .)2016 4،پیشرفت تحصیلی به معنای رشد یادگیری مطالب تحصیلی
که به وسیله آزمونهای استانداردشده یا معلمساخته اندازهگیری میشوند (فلدمن و

کوبوتا5،

 .)2015پیشرفت تحصیلی نه تنها از ساختارهای دانش و فرایندهای پردازش اطالعات تاثیر
میپذیرد ،بلکه از عوامل انگیزشی از جمله باورها ،نگرشها و روشهای تدریس معلمان نیز تاثیر
میپذیرد .به طور کلی باید گفت که برای بهبود کیفیت فرایند یاددهی-یادگیری از روشهایی
1 . Hassevoort, Khan, Hillman, Kramer & Cohen
2 . Academic Achievement
3 . Erkman, Canver, Handesart, Borkan & Sahan
4 . Neuman & Guterman
5 . Feldman & Kubota
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استفاده میشود که انگیزش تحصیلی1فراگیران را تحریک و آنها را در کسب توانمندیهای
آموزشی و یادگیری یاری دهد (صفرزاده و مرعشیان .)1394 ،نقش انگیزش در آموزش و
پرورش و پیشرفت تحصیلی از گذشته مورد توجه روانشناسان بود ،اما علیرغم اهمیت انگیزش
تحصیلی و تاثیر آن در جنبههای مختلف فردی و اجتماعی پژوهشهای این حوزه با کاستی
زیادی همراه است (جیانگ ،رازنویگ و گاسپارد .)2018 2،انگیزش تحصیلی تنها پیامد هوش
فردی یا امکانات سختافزاری موجود در محیط نیست ،بلکه راهبردهای یادگیری و سبکهای
یادگیری در آن نقش مهمی دارند و حتی در گستره موفقیت آموزشی نقش آنها بیشتر از هوش
میباشد (ازر و اکگان .)2015 3،انگیزش تحرک الزم را برای به پایان رساندن موفقیتآمیز یک
تکلیف و رسیدن یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی را فراهم میکند (کالرک ،میدلتون،
نگوین و زویک .)2014 4،انگیزش تحصیلی یک درگیری تحصیلی یا به عبارت دیگر
سرمایهگذاری شناختی ،عاطفی و رفتاری برای پیشرفت در تعلیم و تربیت بر اساس اهداف
آموزشگاهی است که منجر به یادگیری و پیشرفت میشود (میوالنا ،اپدناکر و بوسکر.)2016 5،
در نظریه انگیزش تحصیلی بر برانگیختهشدن به داشتن انگیزه برای انجام کارها و فعالیتهای
تحصیلی اشاره دارد .فرد هنگامی که نیرو یا منبع محرکی برای عمل کردن ندارد ،فاقد انگیزه
است و برانگیخته نشده است ،در مقابل فردی که برای رسیدن به هدفی به جلو رانده میشود یا
فعالیت میکند ،برانگیخته شده است (مارتین و استینبک.)2017 6،
پرورش استعدادهای گوناگون دانشآموزان را جامعه به نظام آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت
سپرده است .دانشآموزان با دریافت آموزش به سرمایه تبدیل میشوند و این سرمایهها در آینده
وارد جریان تولید و ارائه خدمات میگردند .در کشور ما توجه زیادی هم از طرف دولت و هم
از طرف خانوادهها به آموزش فرزندان میشود ،اما این توجه بیشتر جنبه کمی است تا کیفی و
دولت سعی در ایجاد فضای آموزشی بیشتر در مدارس را دارد تا از این طریق سطح پوشش نظام
آموزشی را ارتقاء دهد (مهدیزاده ،مرادی و باقرپور .)1396 ،نظریههای جدید آموزش و
1 . Academic Motivation
2 . Jiang, Rosenzweig & Gaspard
3 . Ozer & Akgun
4 . Clark, Middleton, Nguyen & Zwick
5 . Maulana, Opdenakker & Bosker
6 . Martin & Steinbeck

112

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دوازدهم /شماره سوم /پاییز 1397

یادگیری بر نقش انگیزش و باورهای فرد تاکید زیادی میکنند و معتقدند که نباید فراگیر را در
برابر مطالب و مفاهیم قرار داد ،بلکه باید با آموزشهای الزم فراگیران را به فعالیت واداشت تا از
این طریق هم باعث افزایش پیشرفت تحصیلی آنان شد و هم باعث ایجاد نگرش ،انگیزش و
باورهای مثبت در آنان شد (کاراهوکا ،کاراهوکا ،کارغلو ،گولوقلو و آرفغلو .)2010 1،امروزه
دیگر آموزش به صورت منفعل و بیهدف نیست ،بلکه آموزش فعالیت هدفمندی جهت ارتقای
یادگیری است (بولین ،پاتی و مککلینتاک .)2017 2،مطالعات متعددی نشان میدهد که
آموزش راهبردهای فراشناختی منجر به افزایش آگاهی فراشناختی ،پیشرفت تحصیلی و انگیزش
تحصیلی میشود (تاک .)2013 3،یکی از راهبردهای آموزشی فراشناختی راهبرد  4KWLبه
معنای چه میدانیم؟ چه میخواهیم بدانیم؟ و چه چیزی یادگرفتیم؟ است .این راهبرد توسط
اوگل5در سال  1986معرفی و یک راهبرد ساده ،اما قوی برای خواندن و درک مطلب است که
برای پرسیدن سوال مورد استفاده قرار میگیرد (هانتر .)2011 6،راهبرد  KWLبرای اغلب
کالسهای و زمینههای درسی میتواند برای دانشآموزان کمککننده و مفید باشد .بر اساس
آن معلمان به اطالعات و دانش قبلی دانشآموزان دسترسی دارند و دانشآموزان میتوانند به
اهداف خود در خواندن متون درسی برسند (هامدان .)2014 7،راهبرد  KWLبه دانشآموزان
برای یادگیری مطالب جدید علمی و آموزشی با استفاده از سوال کردن و پرسشگری و دسترسی
به اطالعات از طریق منابع معتبر کمک میکند .این راهبرد میتواند در مستقل شدن دانشآموز
در امر یادگیری بسیار مفید واقع گردد و تفکر دانشآموزان را در جریان خواندن متون و مطالعه
دروس فعال کرده و باعث بهبود درک مطلب میشود (دیو .)2016 8،این راهبرد در بکارگیری
پرسشگری در دانشآموزان بهعنوان نقطه شروع کار همسو با نظریه عدم تعادل شناختی پیاژه9و
پایههای نظری این راهبرد بر مبانی نظریه طرحوارهها بنا شده است .زمانی این راهبرد بیشترین
1 . Karahoca, Karahoca, Karaoglu, Gulluoglu & Arifoglu
2 . Bolin, Pate & McClintock
3 . Tok
4 . Know, Want and Learned strategy
5 . Ogel
6 . Hunter
7 . Hamdan
8 . Dieu
9 . Piaget
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اثربخشی را دارد که دانشآموزان در مورد موضوع یادگیری مقداری اطالعات قبلی داشته
باشند .راهبرد  KWLسه بخش دارد -1 .دانشآموزان از قبل چه چیزی در مورد موضوع
میدانند که با حرف  Kنشان داده میشود -2 .دانشآموزان میخواهند چه چیزی را یادبگیرند
که با حرف  Wنشان داده میشود -3 .دانشآموزان پس از مطالعه چه چیز را یادگرفتند که با
حرف  Lنشان داده میشود .در این روش معلمان و دانشآموزان در ابتدای فرایند خواندن و
یادگیری درباره موضوع مورد مطالعه آنچه که میدانند را به صورت بارش مغزی مینویسند.
معلم به دانشآموزان جهت بررسی جملهها و گفتههای آنها و همچین یافتن نواقص و تضادها
کمک میکند و همه آنچه که دانشآموزان میدانند روی تخته یا برگه ثبت میشود .این مرحله
یکی از بهترین شیوههای فعال ساختن دانش و اطالعات قبلی دانشآموزان و برقراری ارتباط بین
دانش قبلی و فعلی است و باعث افزایش هشیاری و آگاهی دانشآموزان نسبت به موضوع مورد
مطالعه میشود .سپس در این شیوه معلم جهت رسیدن به این خواسته از دانشآموزان میپرسد
درباره موضوع چه چیزهایی میخواهند یادبگیرند و چه چیزهایی نیاز است که باید یادبگیرند.
در نهایت دانشآموزان آنچه را که یادگرفتند ثبت مینمایند و در این مرحله آنچه که
دانشآموزان یادگرفتند و آنچه یادنگرفتند مشخص شود ،لذا معلم و دانشآموزان میتوانند
روی نقاط ضعف شناسایی شده کار بیشتری نمایند (کوماری و جینتو.)2014 1،
نتایج پژوهش ها حاکی از تاثیر راهبرد  KWLبر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی میباشند.
برای مثال پاکپاهان ،ساتارسیان و سیناگا )2017(2ضمن پژوهشی درباره اثر کاربرد راهبردهای
 KWLو  QARبر فهم خواندن دانشآموزان با انگیزش متفاوت به این نتیجه رسیدند که هر
راهبرد باعث افزایش فهم خواندن و انگیزش دانشآموزان شد .میولیدا و گانی )2016(3ضمن
پژوهشی با عنوان  :KWLراهبردی برای بهبود خواندن و درکوفهم به این نتیجه رسیدند که
راهبرد  KWLبر افزایش مهارت خواندن و درکوفهم دانشآموزان موثر بود .در پژوهشی دیگر
دیو ( )2016ضمن بررسی نقش راهبرد  KWLبر فهم خواندن دانشآموزان منفعل گزارش کرد
که راهبرد مذکور نگرش و فهم خواندن دانشآموزان منفعل را به طور معناداری افزایش داد.

1 . Kumari & Jinto
2 . Pakpahab, Sutarsyan & Sinaga
3 . Maulida & Gani
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همچنین پالگینا ،سوکولووا و گوربانکوف )2016( 1ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که
راهبردهای آموزشی باعث بهبود انگیزش یادگیری یا انگیزش تحصیلی دانشآموزان میشود.
طاهری و محمدی ( )2016ضمن پژوهشی با عنوان تاثیر استفاده از راهبرد  KWLبر فهم خواندن
دانشآموزان دبیرستانی ایرانی به این نتیجه رسیدند که راهبرد  KWLبر فهم خواندن متون در
زبان انگلیسی موثر بود .در پژوهشی دیگر محمود حنا ،ادهمی و فریدی ( )2015گزارش کردند
که راهبرد  KWLبر بهبود مهارت خواندن دانشآموزان اثربخش بود .همچنین کوماری و جینتو
( )2014ضمن پژوهشی درباره اثربخشی راهبرد فراشناختی  KWLبر پیشرفت درس علوم
اجتماعی و توانایی فراشناختی در ارتباط با سبک شناختی به این نتیجه رسیدند که راهبرد
فراشناختی  KWLباعث افزایش پیشرفت درس علوم اجتماعی و توانایی فراشناختی در ارتباط با
سبک شناختی شد .در پژوهشی دیگر تاک ( )2013ضمن مطالعه راهبرد دانستن-خواستن-
یادگرفتن بر پیشرفت درسی ریاضی ،اضطراب و مهارتهای فراشناختی دانشآموزان به این
نتیجه رسید که راهبرد دانستن-خواستن-یادگرفتن باعث افزایش معنادار پیشرفت درسی ریاضی
و مهارتهای فراشناختی دانشآموزان و کاهش معنادار اضطراب دانشآموزان شد.
امروزه یکی از اهداف بنیادین نظام آموزش و پرورش و کلیه مدارس پرورش یادگیرندگان
مادامالعمر است و نیل به این هدف مستلزم فهم عمیق ماهیت یادگیری دانشآموزان میباشد
(یزدخواستی ،مدنی و آمیری .)1396 ،یکی از راهبردهای فراشناختی مهم در داشتن
یادگیرندگان مادامالعمر راهبرد  KWLاست و در کشور ایران پژوهشهای بسیار اندکی درباره
آن شده است .با توجه به نقش این راهبرد در انگیزش و یادگیری ،پیشینه پژوهشی اندک و عدم
وجود پژوهشهای داخلی منسجم درباره آن ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر راهبرد
آموزشی  KWLبر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس دین و زندگی دانشآموزان
انجام شد.
فرضیات تحقیق
 -1راهبرد  KWLبر انگیزش تحصیلی درس دین و زندگی دانشآموزان موثر است.
 -2راهبرد  KWLبر پیشرفت تحصیلی درس دین و زندگی دانشآموزان موثر است.

1 . Plugina, Sokoliva & Gorbunkov
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روش تحقیق
این پژوهش نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه پژوهش همه
دانشآموزان پسر پایه سوم دبیرستان شهرستان میاندواب در سال تحصیلی  1395-96بود که
تعداد دو کالس با روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند و با روش تصادفی یکی بهعنوان
گروه آزمایش و دیگری بهعنوان گروه کنترل انتخاب شد .روند اجرای پژوهش به این صورت
بود که پس از تصویب پایاننامه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران و
دریافت معرفی نامه از دانشگاه مذکور به اداره آموزش و پرورش شهرستان میاندواب مراجعه شد
و پس از بیان هدف ،اهمیت و ضرورت پژوهش از آنان نامه همکاری با پژوهشگر اخذ شد.
لیست مدارس و کالسهای موجود پسرانه استخراج شد و به صورت تصادفی دو کالس بهعنوان
نمونه انتخاب شدند که به صورت تصادفی کالسها به کالس آزمایش و کنترل اختصاص
یافتند .مالکهای ورود به مطالعه شامل برخورداری از سالمت جسمی ،عدم اعتیاد ،عدم مصرف
داروهای روانپزشکی و عدم رخداد تنشزا شدید یا عمیق در سه ماه گذشته و مالکهای خروج
از مطالعه شامل عدم تمایل جهت شرکت در پژوهش و تکمیل پرسشنامهها به صورت نامعتبر
بود .برای آموزش راهبرد فراشناختی  KWLاز متن کتاب درس دین و زندگی پایه سوم
دبیرستان استفاده شد .پس از انتخاب فصل و موضوع برای همه موضوعها جدول  KWLطراحی
و در اختیار دانشآموزان قرار گرفت و آموزش راهبرد فراشناختی  KWLتوسط یکی از معلمان
مجرب برای مدت  8جلسه اجرا شد .نکات اخالقی پژوهش از جمله اصل رازداری ،محرمانه
ماندن اطالعات شخصی ،تحلیل دادهها به صورت کلی و بینام بودن پرسشنامهها به اطالع
آزمودنیهای هر دو گروه رسانده شد و هر دو گروه قبل از مداخله به گروه آزمایش و پس از
مداخله به گروه آزمایش از نظر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی توسط ابزارهای زیر مورد
ارزیابی قرار گرفتند.
پرسشنامه انگیزش تحصیلی 1:پرسشنامه انگیزش تحصیلی توسط هارتر )1981(2طراحی شد.
این ابزار دارای  33گویه است که با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت (=1هیچ وقت یا اصال
درباره من درست نیست تا =5همیشه یا کامال درباره من درست است) نمرهگذاری میشود .در
1 . Academic Motivation Questionnaire
2 . Harter
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این ابزار  16گویه مربوط به انگیزش بیرونی به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .نمره ابزار
از طریق مجموع نمره گویهها به دست میآید ،لذا دامنه نمرات بین  33تا  165است و نمره باالتر
به معنای انگیزش تحصیلی بیشتر است .هارتر ( )1981روایی ابزار را از طریق تحلیل عاملی تایید
و پایایی آن را با روش بازآزمایی بین  0/58تا  0/76گزارش کرد .همچنین بحرانی ()1388
روایی ابزار را از طریق همبستگی هر سوال با کل آزمون بین  0/30تا  0/78و پایایی ابزار با
روشهای آلفای کرونباخ و بازآزمایی بهترتیب  0/85و  0/86محاسبه شد .در پژوهش حاضر
پایایی ابزار با روش آلفای کرونباخ  0/80محاسبه شد.
آزمون پیشرفت تحصیلی 1:آزمون پیشرفت تحصیلی توسط دو نفر از معلمان مجرب درس دین
و زندگی در دو نسخه موازی الف (پیشآزمون) و ب (پسآزمون) به صورت چهار گزینهای که تنها
یک گزینه صحیح داشت ،طراحی شد .جهت بررسی روایی از نظر متخصصان و جدول مشخصات
استفاده شد .برای محاسبه روایی مالکی ،ضریب همبستگی نمرات آزمودنیها و معدل نیمسال قبلی
آنها برای پیشآزمون و پسآزمون بهترتیب  0/82و  0/84و برای محاسبه پایایی ،کودر-ریچاردسون
 20برای پیشآزمون و پسآزمون بهترتیب  0/75و  0/78محاسبه شد.

دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی با نرمافزار  SPSS-22در سطح  P>0/01تحلیل شدند .در
سطح توصیفی از شاخصهای گرایش مرکزی برای توصیف متغیرها و در سطح استنباطی از
تحلیل کوواریانس تک متغیری برای آزمون فرضهای آماری استفاده شد.
يافتهها
آزمودنیها دانشآموزان پسر دو کالس پایه سوم دبیرستان بودند که به روش تصادفی یک
کالس بهعنوان گروه آزمایش و کالس دیگر بهعنوان گروه کنترل انتخاب شد .در جدول 1
نتایج میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون انگیزش تحصیلی دانشآموزان به
تفکیک گروهها ارائه شد.
جدول  .1نتایج میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون انگیزش تحصیلی دانشآموزان به تفکیک گروهها
گروهها

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

72/07

6/19

84/67

6/43

کنترل

71/85

6/87

72/62

5/98

1 . Academic Achievement Test
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بر اساس جدول  1در مرحله پیشآزمون میانگین انگیزش تحصیلی گروه آزمایش ( )72/07و
کنترل ( )71/85به هم نزدیک است ،اما در مرحله پسآزمون میانگین انگیزش تحصیلی گروه
آزمایش ( )84/67بیشتر از گروه کنترل ( )72/62میباشد .در جدول  2نتایج میانگین و انحراف
معیار پیشآزمون و پسآزمون پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به تفکیک گروهها ارائه شد.
جدول  .2نتایج میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به تفکیک گروهها
گروهها

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

12/07

2/69

14/46

2/75

کنترل

11/95

2/95

12/13

2/86

بر اساس جدول  2در مرحله پیشآزمون میانگین پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش ( )12/07و
کنترل ( )11/95به هم نزدیک است ،اما در مرحله پسآزمون میانگین پیشرفت تحصیلی گروه
آزمایش ( )14/46بیشتر از گروه کنترل ( )12/13میباشد .برای بررسی تاثیر راهبرد آموزشی
 KWLاز تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد که قبل از تحلیل فرضیهها ،پیشفرضهای
این روش تحلیل بررسی شدند .در جدول  3نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسهای
متغیرهای انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ارائه شد.
جدول  .3نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسهای متغیرهای انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
مقدار F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

معناداری

انگیزش تحصیلی

4/25

1

47

0/44

پیشرفت تحصیلی

0/59

1

47

0/81

متغیرهای پژوهش

بر اساس نتایج جدول  3فرض همگنی واریانسهای متغیرهای انگیزش تحصیلی و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان تایید شد .همچنین بررسی شیب خط رگرسیون برای هر دو متغیر انگیزش
تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان معنادار نبود ،لذا فرض همگنی شیبهای رگرسیون
تایید شد .در جدول  4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی تاثیر راهبرد آموزشی
 KWLبر انگیزش تحصیلی دانشآموزان ارائه شد.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی تاثیر راهبرد آموزشی  KWLبر انگیزش تحصیلی دانشآموزان
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

معناداری

اندازه اثر

تصحیح مدل

131

2

65/50

24/39

0/001

0/51

مقدار ثابت

16/61

1

16/61

6/27

0/016

0/12

پیشآزمون

70

1

70

26/19

0/001

0/36

19/17

0/001

0/36

گروه

53

1

53

خطا

123

46

2/67

کل

266510

49

کل تصحیحشده

254

48
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بر اساس نتایج جدول  4مقدار  Fمحاسبه شده برای منبع گروه معنادار است

(P>0/001

 ،)F=19/17,لذا بین گروههای آزمایش و کنترل در متغیر انگیزش تحصیلی دانشآموزان تفاوت
معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر راهبرد آموزشی  KWLبه طور معناداری باعث افزایش
انگیزش تحصیلی دانشآموزان شد .در جدول  5نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای
بررسی تاثیر راهبرد آموزشی  KWLبر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ارائه شد.
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی تاثیر راهبرد آموزشی  KWLبر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

معناداری

اندازه اثر

تصحیح مدل

145/28

2

72/64

48/43

0/001

0/67

مقدار ثابت

16/12

1

16/12

10/75

0/002

0/19

پیشآزمون

90/79

1

90/79

60/51

0/001

0/57

گروه

47/96

1

47/96

31/94

0/001

0/41

خطا

68/99

46

1/49

کل

9212

49

کل تصحیحشده

214

48

بر اساس نتایج جدول  5مقدار  Fمحاسبه شده برای منبع گروه معنادار است

(P>0/001

 ،)F=31/94,لذا بین گروههای آزمایش و کنترل در متغیر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تفاوت
معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر راهبرد آموزشی  KWLبه طور معناداری باعث افزایش
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان شد.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه یکی از اهداف بنیادین نظام آموزش و پرورش پرورش یادگیرندگان مادامالعمر
است و یکی از راهبردهای فراشناختی مهم در داشتن یادگیرندگان مادامالعمر راهبرد

KWL

میباشد ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر راهبرد آموزشی  KWLبر انگیزش تحصیلی و
پیشرفت تحصیلی درس دین و زندگی دانشآموزان انجام شد .نتایج نشان داد که راهبرد
آموزشی  KWLبه طور معناداری باعث افزایش انگیزش تحصیلی دانشآموزان شد که این نتیجه
با نتایج پژوهشهای دیو ( )2016و پالگینا و همکاران ( )2016همسو بود .برای مثال دیو ()2016
ضمن پژوهشی به این نتیجه رسید که راهبرد  KWLبر بهبود نگرش دانشآموزان منفعل به طور
معناداری موثر بود .در پژوهشی دیگر پالگینا و همکاران ( )2016گزارش کردند که راهبردهای
آموزشی باعث بهبود انگیزش یادگیری یا انگیزش تحصیلی دانشآموزان میشود .در تبیین این
نتایج میتوان گفت که آموزش و پرورش قرن بیست و یکم سعی در پرداختن به رویکردی دارد
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که در آن نگاهی عمیق به نقش راهبردهای شناختی و فراشناختی بهعنوان محور اساسی یادگیری
و آموزش شده است .در این راستا توجه به نقش راهبردهای فراشناختی بیش از پیش اهمیت
مییابد .از آنجایی که نقش فعال و یک جانبه معلم باعث منفعل شدن یادگیرندگان میشود و
این امر با اصل اساسی نظریه سازندهگرایی مبنی بر نقش فعال یادگیرندگان و داشتن حق انتخاب
و آزادی عمل تناقص دارد .استفاده از راهبرد مذکور امری علمی برای کاستن از چالشهای
تحصیلی و درگیر کردن یادگیرندگان در بحث آموزش میباشد .در نتیجه بکارگیری
راهبردهای آموزشی شناختی و فراشناختی موجب میشود که یادگیرندگان بتوانند بر یادگیری
خود نظارت و کنترل داشته باشند و با گزینش راهکارهای مناسب به هدفهای از قبل تعیین شده
خود برسند و در نهایت به این باور برسند که همه نتایج بدست آمده حاصل عملکرد خود آنها
میباشد ،لذا دانشآموزان با انگیزه بیشتری به تحصیل میپردازند .بنابراین راهبرد آموزشی
 KWLمیتواند از طریق فرایندهای توضیح داده شده باعث افزایش انگیزش تحصیلی
دانشآموزان شود.
همچنین نتایج نشان داد که راهبرد آموزشی  KWLبه طور معناداری باعث افزایش پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان شد که این نتیجه با نتایج پژوهشهای پاکپاهان و همکاران (،)2017
میولیدا و گانی ( ،)2016دیو ( ،)2016طاهری و محمدی ( ،)2016محمود حنا و همکاران
( ،)2015کوماری و جینتو ( )2014و تاک ( )2013همسو بود .برای مثال پاکپاهان و همکاران
( )2017ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که راهبرد  KWLباعث افزایش فهم خواندن و
انگیزش دانشآموزان شد .در پژوهشی دیگر میولیدا و گانی ( )2016گزارش کردند که راهبرد
 KWLبر افزایش مهارت خواندن و درکوفهم دانشآموزان موثر بود .همچنین طاهری و
محمدی ( )2016ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که راهبرد  KWLبر فهم خواندن متون در
زبان انگلیسی دانشآموزان دبیرستانی ایرانی موثر بود .در پژوهشی دیگر محمود حنا و همکاران
( )2015گزارش کردند که راهبرد  KWLبر بهبود مهارت خواندن دانشآموزان اثربخش بود.
در تبیین این نتایج میتوان گفت که دانشآموزانی که از راهبردهای آموزشی فراشناختی
بیشتری استفاده میکنند در هنگام تدریس معلم یا هنگام مطالعه سعی میکنند همان موقع با
معنیدار کردن اطالعات اقدام به ایجاد ارتباط منطقی با اطالعات قبلی خود کنند و از این طریق
کنترل چگونگی این فرایند و ایجاد محیط یادگیری مناسب مطالب را فراگیرند .همچنین
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راهبردهای فراشناختی فرایندهای عقالنی و ذهنی دانشآموزان را پویا میسازد و آنجا که ابعاد
از فراشناخت مستقیما متأثر از فرایندهای عقالنی است ،تاثیر فراشناخت و استفاده از راهبردهایی
که موجب ارتقاء فراشناخت و تفکر میشوند ،مشخص میشود .برای مثال فوالدچنگ ()1384
ضمن پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر آموزش فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی
گزارش کرد که آموزش فراشناختی که در آن افراد به نوبت پرسشها را میخواندند و به بحث
و استدالل کردن درباره راهبردهای انجام دادن تکالیف و شباهتها و تفاوتهای هر مساله با
مسائل قبل و بررسی راه حلها میپردازند و سپس میزان یادگیری و اطمینان خود را از داشتن
توانایی آموختن ریاضی بازبینی میکردند باعث افزایش معنادار پیشرفت تحصیلی درس ریاضی
دانشآموزان شد .عالوه بر آن تقویت مهارتهای فراشناختی از جمله

استفاده از راهبرد KWL

باعث افزایش آگاهی دانشآموزان از نقاط قوت خود ،درک میزان عالقه خود ،شناخت منابع
درونی و بیرونی کمککننده در رسیدن به اهداف و بررسی سطح دشواری و آسانی تکالیف
درسی میشود .در نتیجه راهبرد آموزشی  KWLاز طریق فرایندهای توضیح داده شده باعث
افزایش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میشود.
به طور کلی نتایج حاکی از تاثیر راهبرد آموزشی  KWLبر بهبود انگیزش پیشرفت و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان بود .راهبرد آموزشی مذکور یک راهبرد فراشناختی است که طی
تحقیقات متعددی موجب تقویت مهارتهای تحصیلی دانشآموزان شده است و با کمک این
راهبرد میتواند بین اطالعات جدید و قبلی خود ارتباط برقرار کرد ،نقاط ضعف و قوت خود را
شناخت ،مراحل یادگیری خود را پایش کرد ،مشکالت موجود در فرایند یادگیری را شناسایی
کرد و هر جا که الزم باشد اقدام به اصالح آنها کرد .بنابراین توصیه میشود که مسئوالن و
برنامهریزان نظام آموزش و پرورش برای معلمان و دبیران خود دورههای ضمن خدمت آموزش
راهبرد  KWLبرگزار نمایند .همچنین معلمان و دبیران میتوانند از راهبرد آموزشی  KWLبرای
بهبود ویژگیهای تحصیلی مختلف بهویژه انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
استفاده کنند.
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