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چکيده
 دانشآموز پسر کالس پنجم ابتدايي05 ، از اين رو.هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي بر ابعاد ادراک شايستگي دانشآموزان بود
)2895 ، نفر) به مقياس ادراک شايستگي کودکان (هارتر50 به روش نمونهبرداري تصادفي خوشهاي انتخاب شدند و در دو گروه آزمايشي و کنترل (هر کدام
 دقيقهاي در گروه آزمايشي اجرا80  جلسه25 ) طي2891 ، راهبردهاي شناختي (ملكي. پژوهش از نوع پيش آزمونـپس آزمون با گروه کنترل بود.پاسخ دادند
 فيزيكي و اجتماعي) دانش آموزان مؤثر است و آموزش، نتايج تحليل کواريانس نشان دادند كه راهبردهاي شناختي در تغيير ابعاد ادراك شايستگي (شناختي.شد
. روز نيز پايدار مانده است85 پس از پيگيري با فاصله زماني
 دانشآموزان ابتدايي، ادراک شايستگي، راهبرد شناختي:واژههاي کليدي
Abstract

T

he effects of cognitive strategy skills on dimensions of perceived competence (cognitive, physical and social) among
elementary school students was studied. 50 male fifth-grade students selected by cluster sampling method and divided into

one group of experimental and one control group (n=25). Both groups completed the Perceived Competence Scale (Harter, 1982).
The research design was pretest-posttest with control group. The experimental group received 10 sessions (35 minutes each) of
1331  پاييز/33  شماره/ سال نهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

training cognitive strategy skills (Maleki, 2005). Covariance analysis indicated the effectiveness of cognitive strategy training in
modifying dimensions of perceived competence (cognitive, physical and social). The results also posited the effectiveness of
training cognitive strategy skills after a 30 day follow-up.
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مقدمه
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احساسات ،يادگیري ،ارتباطات و آفرينندگی افرد تأثیر دارد.

خود 8از مفاهیم مورد عالقه انسان است و دلیلی كه ما به

برمبناي ادراک خود ،افراد خود را با عبارتهاي مختلف

راحتی از اين واژه استفاده میكنیم مسیر جهان شمولی تجربه

توصیف میكنند .خودادراكی شامل خودپنداشت و حرمت خود

خود است .تجربهاي كه نخستین مفهوم ذهنی آن ،به بدن

است .خودپنداشت به معناي شناخت و آگاهی نسبت به صفات

وابسته است .سپس اين مفهوم معنايی فراتر از بدن میيابد و

يا ويژگیهاي خود است اما حرمت خود به عنوان احساسات

به يك ماهیت روانشناختی مشتمل بر افكار ،احساسات و

كلی فرد نسبت به خود تعريف شده است (تیموتی و مالكا،

بازخوردها كه از زاويه اجتماعی ارزشگذاري میشود ،تغییر

 .)4111خودپنداشت ساخت شناختی و حرمت خود ساخت

مسیر پیدا میكند (صیادپور .)8911 ،خود در ديدگاه تحلیلی،

احساسی و عاطفی خود ادراكی را دربرمیگیرد (مارتینز و سیلوستر،

روش بررسی برمبناي تحلیلگريهاي عمقی است .از اين ديدگاه،

 .)8335خودپنداشتها در زندگی افراد نقش مهمی را ايفا میكنند.

جنبههاي فردي و درونی و جنبههاي شخصی تجربیات ،اهمیت

براي مثال بررسیها نشان دادهاند كه خودپنداشت تحصیلی بر

بیشتري دارند و خود با شخصیت يا كل موجوديت روانی فرد

عملكرد تحصیلی بعدي دانشآموزان تأثیر میگذارد (كیم و

يكی است .به عبارتی ديگر ،خود بین خواستههاي غريزي

چانگ4119 ،؛ مارش و مارتین .)4188 ،از سوي ديگر پیشرفت

ناآشنا با محدوديتها و تمايل به ارضاي نیازها با محدوديتها

تحصیلی نیز بر خودپنداشت افراد تأثیر میگذارد .به عبارتی

و ممنوعیتهاي دنیاي واقعی ،نقش میانجی را ايفا میكند و

ديگر رابطه بین خودپنداشت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

فرد را حفظ میكند (شولتز .)8931/8311 ،4يكی از مؤلفههاي

رابطهاي دوسويه است (براي مثال هنسفورد و هتی.)8314 ،

خود ،خودپنداشت 9است .برمبناي ديدگاه فرويد 8311( 2نقل از

افزون بر خودپنداشت مثبت ،بازخوردها و برچسبهاي نسبت

البام و واگن  )4118 ،خودپنداشت فرايندي ذهنی و روانی است

دادهشده به افراد نیز تا حدي میزان خودپنداشت تحصیلی آنها را

كه در شكلگیري آن شناخت نقش بسیار مهمی را ايفا میكند.

پیشبینی میكنند (فانی و خلیفه.)8911 ،

هرگونه ناهمخوانی با خود میتواند تهديدي براي خود باشد و

يكی از مؤلفههاي خودپنداشت ،ادراک شايستگی 81است

ناهماهنگی ايجاد كند .اين ناهماهنگی به معناي ناهمخوانی

(نینوت  ،بیالرد و دلیگنرز  )4115 ،كه به فرايند آگاه شدن فرد

شناخت با خودپنداشت است (منصوريسپهر ،خداپناهی و

از ويژگیهاي خويش ،نوع روابط با ديگران ،بازخورد نسبت به

حیدري.)8911 ،

رويدادها ،ظرفیتها و توانايیهاي خود اشاره دارد و بر

نظام خود( 5خودشناسی ،خودارزيابی و خودتنظیمی) بُعد

حوزههاي مختلف شناختی ،جسمانی و اجتماعی متمركز است

مهمی از شخصیت است كه رفتار كودكان را در وضعیتهاي

(هارتر  .)8314 ،به نظر هارتر ( )8314ادراک شايستگی شامل

شناختی و اجتماعی متفاوت تنظیم میكند .دستیابی به اين

پنج حوزه خاص است :شايستگی تحصیلی( 88عملكرد تحصیلی

نظام براي كودكان در ابتداي كودكی براي ايجاد تصوير خود

و هوشی) ،پذيرشاجتماعی( 84ارتباط با همساالن) ،شايستگی

مثبت و واقعی ضرورت دارد (يوزينسكا -جارموک.)4111 ،

ورزشی( 89فعالیتهاي ورزشی) ،شايستگی جسمانی( 82تصور

ادراک خود 1نیز يك ويژگی مادرزادي نیست ،بلكه از

بدنی) و رفتار( 85رفتار با ديگران).

خالل تجارب ادراکشده مكرر و بازخوردهاي متقابل رشد

به طور كلی ادراک شايستگی از عوامل متفاوتی تأثیر

میكند و میتواند بهبود يابد و يا تغییر كند (مكماستر و پیتر،

میپذيرد .براي مثال پژوهشها نشان دادهاند كه دختران نسبت

 .)4188كلمز ،3كالرک 1و رينولد )8918/8335( 3در بررسی

به پسران از ادراک شايستگی جسمانی پايینتري برخوردارند

خود به اين نتیجه دست يافتند كه ادراک خود مثبت بر

(گانز ،كنی و قانی4119 ،؛ بوريس ،درازن و درديك.)4181 ،

11. school competence
12. social acceptance
13. sport competence
14. physical competence
15. conduct

6. self-percieved
7. Celms, H.
8. Clark, A.
9. Reynold, B.
10. percieved competence

1. self
2. Shultz, D.
3. self-concept
4. Freud, S.
5. self-system

اسالم بهادرمطلق ،دكتر يوسفعلی عطاري ،غالم بهادرمطلق

همچنین برخی از پژوهشها نشان دادهاند كه دختران نسبت به

اين راهبردها شامل تكرار يا مرور ذهنی ،بسط يا گسترش و

پسران در ابعاد تحصیلی و ورزشی ،ادراک شايستگی پايینتري

سازماندهی هستند .تكرار يا مرور ذهنی دو كار عمده انجام

دارند (چن  ،يه و كندي .)4113 ،ادراک شايستگی تحت تأثیر

میدهد .نخست آنكه اطالعات را در حافظه كوتاهمدت نگه

سن نیز قرار میگیرد .بررسی جنیفر و لی ( )4188نشان داد كه

میدارد ،دوم اينكه به انتقال اطالعات به حافظه درازمدت كمك

ادراک شايستگی دانشآموزانی كه در سنین پايینتر قرار دارند و

میكند .بسط يا گسترش معنايی روش ديگري براي به خاطر

داراي حرمتخود پايینتري هستند و ناموفقترند ،نسبت به

سپردن اطالعات است كه از طريق آن يادگیرنده به مطالبی كه

دانشآموزان بزرگتر پايینتر است.

میخواهد بیاموزد چیزهايی میافزايد يا آنها را گستردهتر میكند.

از سوي ديگر نتايج بررسی  811دانشآموز پايه  2و  1چینی
نشان داده است كه خودادراكی دانشآموزان پسر در دوره
راهنمايی كاهش میيابد ،در حالی كه در مورد دختران اين امر

با سازماندهی نیز اطالعات را در دستههايی قرار میدهیم تا آنها
را آسانتر ياد بگیريم و راحتتر به ياد آوريم (سیف.)8912 ،
در ايران ،پژوهشهايی در زمینه تأثیر آموزش راهبردهاي

صدق نمیكند .اين يافتهها نشان دادند كه نمره خودادراكی پسران

شناختی و فراشناختی بر بهبود يادگیري ،درک مطلب خواندنی،

پايه چهارم به طور قابل مالحظهاي از پسران پايه ششم باالتر

رياضی و زبان دوم انجام شدهاند .نتـايج اين پـژوهشها نشـان

است (يانگ .)4113 ،بنابراين به نظر میرسد كه با آغاز نوجوانی

دادهاند كه آموزش راهبردها در يادگیري اثربخـش است .براي

میزان ادراک شايستگی دست كم در پسران كاهش میيابد.

مثال سیف ،بشاش و لطیفیان ( )8919در بررسی خود نشان دادند

همانطور كه پیشتر ذكر شد خودپنداشت ،ساختی شناختی
است و به تبع آن ادارک شايستگی نیز كه يكی از مؤلفههاي اين

كه استفاده از راهبردهاي شناختی و فراشناختی بر افزايش درک و
نگهداري متون درسی تأثیر میگذارد.

ساخت محسوب میشود ،زيرمجموعه شناخت به حساب میآيد.

به طور كلی پژوهشها در قلمرو راهبردهاي شناختی نشان

از سوي ديگر ،اكتساب شناخت نیز زيرمجموعه يادگیريهاست.

دادهاند كه استفاده از اين تدابیر به افزايش يادگیري يادگیرندگان

در سالهاي اخیر اين نظريه در بین روانشناسان قوت گرفته كه

منجر میشود (بكمان.)4114 ،

يادگیري ،عوامل ديگري مانند راهبردهاي يادگیري و يا به

ادراک خود نیز نشان دادهاند كه چنین آموزشهايی میتوانند

اصطالح تخصصیتر راهبردهاي شناختی و فراشناختی 8در امر

ادراک خود و حرمتخود دانشآموزان را افزايش دهند .با اين

يادگیري مهم به نظر میرسند و به فراگیري ،سازماندهی و

آموزشها دانشآموزان از سوي همساالن خود بیشتر پذيرفته

ذخیرهسازي دانشها و مهارتها و نیز سهولت بهرهبرداري از

میشوند ،مهارتهاي اجتماعی آنان افزايش و احتمال برچسب

آنها در آينده كمك میكنند (ملكی.)8912 ،

خوردن آنان كاهش میيابد (میكانا و كرونك.)4111 ،

بدين ترتیب شناخت 4نیز كه به معناي كسب آگاهی يا

با توجه به اينكه برخی از تحقیقات نشان دادهاند كه ادراک

يادگیري امور است و به فرايندهايی اشاره دارد كه افراد به

كودكان از شايستگی در طول زمان با استفاده از تجارب يادگیري

كمك آنها ياد میگیرند ،فكر میكنند و به ياد میآورند ،به

شكل میگیرد (بوفارد ،ماركوس ،وزيو و بردلیو ،)4119 ،اين

وسیله راهبردهاي شناختی كسب میشوند .اين راهبردها همه

پژوهش به بررسی تأثیر آموزش راهبردهاي شناختی بر ابعاد

تدابیري هستند كه يادگیرنده براي كسب آگاهی يا يادگیري به

ادراک شايستگی در دانشآموزان پسر كالس پنجم ابتدايی

كار می گ ـیرد ( سیف .)8912 ،به عبـ ارتی ديگر راهبردهـاي

اختصاص يافت تا به فرضیه زير پاسخ دهد:

شن ـ اختی طرح ها يا رو ش هاي حل يك مسئله و همچنین،

 -آموزش راهبردهاي شناختی ،ادراک شايستگی شناختی،

اكتشافهايی براي پردازش اطالعات هستند (عباباف.)8913 ،
2. cognition

اجتماعی و جسمانی را افزايش میدهد.
1. cognitive and metacognitive strategies
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با وجود نقش تعیینكننده عوامل ذاتی هوش و استعداد در

پژوهشها در زمینه تأثیر آموزش راهبردهاي شناختی و
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روش
روش پ ـ ژوهش حاضـر آزمايـ شی از نوع پیش آزمون ـ

سپس در جلسه دهم در مرحله پسآزمون ،مقیاس ادراک

پسآزمون با گروه كنترل است .جامعه آماري مشتمل بر كلیه

شايستگی در مورد هر دو گروه مجدداً اجرا شد .يك ماه بعد نیز

دانشآموزان پسر كالس پنجم دوره ابتدايی شهر دهدشت در

در مرحله پیگیري ،اعضاي گروه آزمايشی به مادّههاي مقیاس

سال تحصیلی  13-31بود .براي انتخاب نمونه نخست از بین

دوباره پاسخ دادند.

مدارس دهدشت ،دو مدرسه با روش تصادفی ساده و سپس ،از

مقياس ادراک شايستگي هارتر براي کودکان

دانشآموزان كالس پنجم هر مدرسه  45نفر به طور تصادفی

( :)8314اين مقیاس داراي  41مادّه است و شايستگی

گزينش شدند.

ادراکشده كودک را در سه حوزه شناختی ،اجتماعی و فیزيكی

دانشآموزان گروه نمونه پس از پاسخ به مادّههاي مقیاس

ارزيابی میكند .ادراک شايستگی شناختی با  85مادّه ،ادراک

ادراک شايستگی هارتر براي كودكان )8314( 8به حكم قرعه ،در

شايستگی جسمانی (فیزيكی) با  3مادّه و ادراک شايستگی

گروه آزمايشی و كنترل قرار گرفتند .به گروه آزمايش طی 81

اجتماعی با  2مادّه مورد سنجش قرار میگیرد .ادراک شايستگی

جلسه 95دقیقهاي آموزش راهبردهاي شناختی داده شد .اما گروه

كلی (خودارزشمندي كلی) نیز حاصل جمع سه ادارک شناختی،

كنترل ،هیچ گونه آموزشی دريافت نكرد .خالصه جلسههاي

اجتماعی و جسمانی است .مادّههاي اين مقیاس داراي دو گزينه

آموزشی (برگرفته از ملكی )8912 ،به شرح زير است:

متضاد است .براي مثال ،بعضیها مدرسه را دوست دارند و

جلسه اول :آشنايی با دانشآموزان ،بیان اهداف ،مقدمهاي

بعضیها مدرسه را دوست ندارند .هر گزينه داراي دو پاسخ

درباره راهبردهاي شناختی و آموزش راهبرد تكرار يك

است )8 :در مورد من صحیح است )4 ،در مورد من صحیح

مطلب با صداي بلند يا آهسته؛

نیست .نمرهگذاري مقیاس بر مبناي لیكرت چهار درجهاي صورت

جلسه دوم :آموزش راهبردهاي مكررخوانی و مكررنويسی و

Developmental Pschology: Iranian Psychologists -Vol. 9/ Issue 33/ Fall 2012

تكرار اصطالحات مهم و كلیدي با صداي بلند يا آهسته؛

04

اجراي مجدد مقیاس ادراک شايستگی.

میگیرد .نمره يك كمترين شايستگی ادراکشده و نمره چهار
باالترين شايستگی ادراکشده را مشخص میكند .نتايج چهار

جلسه سوم :آموزش ر اهبرد استفاده از تدابیر ياديار با كمك

نوع شايستگی به صورت جداگانه بررسی میشوند (شهیم،

حافظه و تصاوير و انتخاب نكات مهم و كلیدي و خط

 .)4112در اين پژوهش با توجه به نظر هارتر ( )8314ادراک

كشیدن زير آنها؛

شايستگی شناختی با تأكید بر عملكرد تحصیلی ،ادراک

جلسه چهارم :آموزش راهبردهاي عالمتگذاري ،حاشیهنويسی،

شايستگی اجتماعی با تأكید بر ارتباط با همساالن و ادراک

برجستهسازي قسمتهاي يك كتاب درسی و رونويسی

شايستگی جسمانی با تأكید بر ورزشها و قیافه ظاهري طراحی

مطالب؛

شده است .ادراک شايستگی شناختی قضاوت كلی فرد و

جلسه پنجم :آموزش راهبردهاي استفاده از واسطهها و
تصويرسازي ذهنی به دانشآموزان؛

ارزشگذاري در مورد خود و آگاهی از ويژگیهاي شخصی
است .ادراک شايستگی اجتماعی آگاهی فرد از نوع روابط و

جلسه ششم :آموزش راهبردهاي روش مكانها و سرواژه؛

تعامل خود با ديگران و ادراک شايستگی جسمانی اعتقاد

جلسه هفتم :آموزش راهبردهاي ياداشتبرداري و قیاسگري؛

شخصی فرد در مورد شايستگی انجام كار است (كونینگ،

جلسه هشتم :آموزش راهبرد هاي آموزش مطالب آموختهشده

 .)4111خودارزشمندي كلی نیز به عنوان قضاوت كلی و

به ديگران و به كار بستن مطالب آموختهشده؛
جلسه نهم :آموزش راهبردهاي دسته بندي كردن اطالعات در
قالب هاي مختلف و تهیه فهرست عناوين و سرفصلها؛
جلسه دهم :آموزش راهبرد تبديل متن به طرح يا نقشه و

ارزشگذاري فرد در مورد توانايیها و ظرفیتهاي خود تعريف
شده است.
روايی مقیاس از طريق تحلیل عاملی منجر به استخراج
سه عامل شناختی ،اجتماعی ،فیزيكی و كلی به ترتیب با بار
1. Harter's Perceived Competence Scale for Children

اسالم بهادرمطلق ،دكتر يوسفعلی عطاري ،غالم بهادرمطلق

عاملی  1/12 ،1/18 ،1/13و 1/51شد .همچنین همبستگی

براي تحلیل دادهها از تحلیل كواريانس چندمتغیري استفاده

درونی عوامل در دامنه  1/41-1/51گزارش شده است (شهیم،

شد تا با حذف اثر پیشآزمون ،میانگینهاي تعديلشده دو گروه

 .)4112ضرايب آلفاي كرونباخ براي كل مقیاس  1/38و براي

با يكديگر مقايسه شوند.

عوامل شناختی ،جسمانی و اجتماعی به ترتیب  1/18 ،1/13و
يافتهها

 1/32گزارش شده است (شهیم .)4112 ،در پژوهش حاضر نیز
اعتبار مقیاس با استفاده از آلفاي كرونباخ براي كل مقیاس

مشخصههاي توصیفی عوامل ادراک شايستگی گروه

 1/39و براي عوامل شناختی ،اجتماعی و فیزيكی به ترتیب

آزمايشی و كنترل در مرحله قبل و بعد از آموزش راهبردهاي

 1/13 ،1/3و  1/32به دست آمد.

شناختی و مرحله پیگیري در جدول  8نشان داده شده است.

جدول 8
میانگین و انحراف استاندارد عوامل ادراک شايستگی (شناختی ،جسمانی و اجتماعی) در مرحلههاي پـیشآزمـون ،پـسآزمـون و پیگیـري بـه تفكیـك
گروههاي مورد مطالعه
گروه آزمايشي
پيشآزمون
عوامل
شناختي
اجتماعي
جسمانی

پسآزمون

پيشآزمون

پيگيري

گروه كنترل
پسآزمون

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

05/21
66/91
46/1

2/59
0/16
6/44

45/61
65/04
10/64

6/45
0/41
6/11

45/61
61/91
10/64

6/99
6/54
6/41

51/1
60/14
45/61

6/94
0/4
6/45

54/54
66/44
45/44

6/44
0/44
6/1

نتايج جدول  8نشان میدهند كه میانگین عوامل ادراک

مقايسه با مرحله پسآزمون مشاهده نمیشود .به منظور بررسی

شايستگی در گروه آزمايش در مرحله پسآزمون نسبت به میانگین

معناداري میزان تغییرات و تأثیر آموزش راهبردهاي شناختی بر

گروه كنترل باالتر است .بدين ترتیب ،عوامل تشكیلدهنده ادراک

عوامل تشكیلدهنده ادراک شايستگی دانشآموزان ،از آزمون

شايستگی بعد از اجراي آموزش راهبردهاي شناختی بهبود

تحلیل كواريانس استفاده شد (جدول .)4

يافتهاند .در مرحله پیگیري نیز تغییري در میانگین اين عوامل در

عوامل
شناختي

اجتماعي

فيزيکي

منابع تغيير
پيشآزمون
گروه
خطا
پيشآزمون
گروه
خطا
پيشآزمون
گروه
خطا

df

SS

MS

F

5

6
6
56
6
6
56
6
6
56

45/64
54/14
11/56
44/14
61/44
10/55
11/49
44/44
69/14

45/64
54/14
0/66
44/4
61/44
0/15
11/49
44/44
0/56

664/56
11/41

0/66
*0/46

51/61
40/56

0/54
*0/10

610/14
19/44

0/66
*0/49
P<1/118

*

بر اساس نتايج تحلیل كواريانس در همه عوامل تشكیلدهنده

بنابراين ،میتوان نتیجه گرفت كه آموزش راهبردهاي شناختی بر

ادراک شايستگی ،مقدار  Fدر سطح  1/118معنادار بود (جدول .)4

ادراک شايستگی دانشآموزان تأثیر میگذارد .با توجه به آنكه
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جدول 4
خالصه تحلیل كواريانس تأثیر راهبردهاي شناختی بر ادراک شايستگی

03

اثربخشی آموزش راهبردهاي شناختی بر ابعاد ادراک شايستگی دانشآموزان

میانگینهاي پسآزمون ادراک شايستگی بیش از پیشآزمون

افراد با شايستگی اجتماعی باال از راهبردهاي شناختی مثبت در

بوده است (جدول  ،)8جهت اين تأثیر مثبت و ادراک شايستگی

رواب ـط اجتم ـاعی س ـود می جويـ ند درحال ـ ی كه افراد داراي

افزايش يافته است .به عبارت ديگر ،آموزش راهبردهاي شناختی

شايستگی اجتماعی پايین از راهبردهاي منفی سود میجويند.

ادارک شايستگی را افزايش میدهد.

به اعتقاد اين پژوهشگران شايستگی اجتماعی و راهبردهاي

نتايج آزمون تحلیل كواريانس به منظور بررسی تغییر ادراک

شناختی با يكديگر ارتباط دارند و يادگیري راهبردهاي مثبت

شايستگی گروه آزمايش در مرحله پیگیري ،در جدول  9درج شده

میتواند شايستگی اجتماعی را افزايش دهد .نتايج اين دو

است.

پژوهش نیز در تأيید يافتههاي پژوهش حاضر است.

جدول 9
نتايج آزمون تحلیل كواريانس بـراي مقايسـه تغییـرات میـانگین عوامـل
ادراک شايستگی گروه آزمايشی در مرحله پس آزمون و پیگیري
عوامل
شناختي
اجتماعي
جسماني

SS

MS

F

91/16
69/66
41/04

91/16
69/66
41/04

644/64
16/56
94/6
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00
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شناختی ،روشی مؤثر در بهبود و تقويت ادراک شايستگی
دانشآموزان است ،اما اجراي اين روش با محدوديتهايی همراه
بود .بررسی مقطعی متغیرها ،عدم كنترل متغیرهايی مانند بهره

*

0/66
*0/5
*0/16
P<1/118

هر چند نتايج تحقیق حاضر نشان دادند كه آموزش راهبردهاي

هوشی و خالقیت ،اجراي پژوهش در مورد پسران ،انجام آن در
*

يك گروه سنی و محدود كردن جامعه به شهر دهدشت ،از
محدوديتهايی هستند كه تعمیم نتايج را به جامعه با مشكل

نتايج جدول ،9حاكی از تفاوت نمره عوامل تشكیلدهنده

مواجه میسازد .با توجه به محدوديتهاي موجود بررسی طولی

ادراک شايستگی در مرحله پیشآزمون و پیگیري است .بنابراين

متغیرها ،در هر دو جنس ،كنترل دقیق متغیرها ،بررسی

میتوان دريافت كه تأثیر استفاده از راهبردهاي شناختی بر ادراک

گروههاي سنی متفاوت و اجراي پژوهش در مناطق ديگر كشور

شايستگی دانشآموزان از پايداري مناسبی برخوردار است.

ضروري به نظر میرسد.

بحث
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