
 

 

 

 هاي نوين روانشناختي فصلنامه پژوهش

 1399 زمستان 60سال پانزدهم شماره 

 

                                                                       های فراشناختی و نگرش به درس ریاضی های مهارتلفهؤم نقش

 آموزان دختربینی مدیریت تکالیف دانشدر پیش

  2وسف اديبي و *1فرناز هويدا

 ، تبریز، ایرانتبریز آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی -1

 ، تبریز، ایرانتبریز دانشگاه استاد گروه علوم تربیتی -2
 

 

 18/11/1398تاريخ پذيرش:                                                                       18/03/1398تاريخ وصول: 

 چکیده

آموزان دختر پایه و نگرش به درس ریاضی در پیش بینی مدیریت تکالیف دانش های فراشناختیهای مهارتمولفه نقشجام پژوهش حاضر، تعیین هدف از ان
-جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشهمبستگی بوده است.  -طرح پژوهشی توصیفی . بود 93 -94اول متوسطه شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 

ای انتخاب چندمرحله نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 358حجم نمونه بود.  نفر   4852ن دختر مقطع اول متوسطه به تعداد آموزا
من و پرسش نامه )پرسشنامه حالت  فراشناخت انیل و عابدی، پرسشنامه نگرش به درس ریاضی نیو گردید. برای جمع آوری داده ها از سه ابزار اندازه گیری

مولفه شامل   های فراشناختاز بین مولفهنتایج نشان داد که  تحلیل رگرسیون استفاده شد.ها از روش لیل دادهتحجهت . مدیریت تکالیف خو( استفاده گردید

ین ترفت که آگاهی، قویمی توان نتیجه گر و () کندطور مثبت مدیریت تکالیف درسی را تبیین میآگاهی و کنترل ونظارت، ب

 متغییر کنترل ونظارت است. یر پیش بینی کننده،یریت تکالیف را دارد و دومین متغیری است که توانایی پیش بینی و تبیین مدمتغ

 مدیریت تکالیف ؛نگرش به درس ریاضی ؛های فراشناختیهای مهارتفهؤلم ي:کلید  يواژه ها
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 مقدمه

 دهد. تکلیف درسیافتد، مقدار قابل توجهی از یادگیری هم در بیرون از آن رخ میها در مدرسه اتفاق میهرچند بیشتر یادگیری

های پس از مدرسه انجام های خانگی و در طول ساعتب( نوعی یادگیری خارج از مدرسه است که اغلب در میان فعالیت)تکلیف ش
شود. تکلیف درسی فرآیند چندوجهی است که در برگیرنده تعامل پیچیده ای از عوامل دو بافت خانه و مدرسه و طیفی از همکاری می

در خالل سده گذشته نگرش های عمومی به تکلیف درسی دارای فراز و  (.1،2001ارتون)و گردانندگان مدرسه و دانش آموزان است
های تحصیلی و دوره ها،(، اما پدیده هنوز یک فعالیت آموزشی عادی در تمامی فرهنگ2،1996)گیل و شلوسمن فرودهایی بوده است

 (.3،2004پاتال رابینسون و )کوپر، حصیلی استسطوح یادگیری است و برای دانش آموزان بخش مهمی از زندگی روزمره دوران ت

تکلیف درسی همواره بعنوان یکی از عوامل مهم در شکل گیری یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با نوع برداشت از 

ی و معلمان ریزان درساهداف تکالیف درسی اغلب به وسیله برنامه. (1391)سیف، شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است یادگیری،
( هدف اصلی از ارائه تکلیف درسی را کمک به دانش 2001) 4تعیین می شود اما به ندرت یک هدف واحد را دنبال می کنند. کورنو

( برای انجام 2001)5آموزان برای توسعه عادات صحیح مطالعه و راهبردهای مطلوب خودتنظیمی می داند. اپستین و وان ورهیس
رائه کرده اند که در سه گروه دسته بندی شده است: اهداف آموزشی )شامل: تمرین، آماده سازی، مشارکت تکلیف درسی ده هدف را ا

و پیشرفت شخصی(،اهداف ارتباطی )شامل: روابط والدین با فرزند، ارتباط معلم و والدین وتعامل همگنان( و اهداف سیاسی )شامل: 
-( اهداف تکالیف درسی را به دو دسته عمده تقسیم کرده2006) کوپر وهمکاراناز نگاهی دیگر، روابط عمومی و تنبیه(. خط مشی ها،

)مرور،تمرین،آماده سازی وشروع( و اهداف غیر آموزشی)روابط والدین با فرزند،ارتباط معلم  و  اند که در برگیرنده اهداف آموزشی
ن باید در درخواست های معلمان برای انجام تکالیف والدین و تعامل همگنان( می شود. برای دست یابی به اهداف فوق، دانش آموزا

به اجرا برسانند.اما از آنجا که این تکالیف در میان فعالیت های خانگی و در طول ساعات بعد از مدرسه اتفاق می افتد، به کنترل ارادی 
آموزان می آورد که همزمان ه دانش و داوطلبانه دانش آموز نیاز دارد. تکلیف درسی در حالی فرآیند یادگیری را به زندگی روزمر

)مانند تفریح، بازی و استراحت( وجود دارند و از دانش آموزان انتظار می رود که در پی ریزی محیط  های قابل رقابت دیگریفعالیت
به طور مستقل دانش آموزان باید  (. از این رو،6،2004)خو یادگیری و نظارت بر فعالیت های مربوط به آن مسئولیت بیشتری بپذیرند

سازمان دهی، مدیریت فضای  تواند مهارت هایی مانند برنامه ریزی،تکالیف درسی خود را مدیریت کنند. فرآیند مدیریت تکالیف می
حفظ و ارتقای میل به انجام تکلیف،پافشاری بر انجام تکالیف دشوار، فایق آمدن بر انواع حواس پرتی ها و کنترل عواطف  تمرکز، کار،

 ته هنگام انجام تکالیف را در بر می گیرد.ناخواس

 یکی از چالش های موجود در زمینه مدیریت تکالیف درسی چگونگی فراهم ساختن محیطی آرام و مناسب برای انجام آن است
 (. چالش دیگر، به حل و فصل حواس پرتی های گوناگون مربوط است که اغلب در طول زمان انجام تکالیف7،1999میگرام )هونگ و

)لیون و  اتفاق می افتد.مشکل بعدی،به انگیزش پایین و حالت های هیجانی دانش آموزان در هنگام انجام تکالیف مربوط می شود

                                                           
1 Warton 
2 Gill & schlossman 
3 Cooper,Robinson,Patall 
4 Corno 
5 Epstein   & Van voorhis 
6 xu 
7 Hong & Millgram 
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کنند (. در واقع، تکلیف درسی به یک رویداد عاطفی بحث انگیز تبدیل می شود که معموال دانش آموزان احساس می1،1989ریچاردز
 معلمان هم اذیت می شوند؛ تا حدی که گاهی انجام تکلیف متوقف یا کامال رها می شود نه تنها خودشان بلکه والدین و

(. اینکه چگونه دانش آموزان وادار شوند تا تکالیفشان را انجام دهند یکی از مشکالت رفتاری معمول دانش آموزان است 2،1998)بگلی
دیگر مدیریت زمان انجام تکلیف درسی است تا دانش آموزان در (. یک چالش عمده 3،2003)کلیوان که مربیان در آن ناکام شده اند

 (.4،1993نیکسون و راداک )هاریس، موعد مقرر تکالیف را انجام دهند

در واقع، این یک دغدغه مهم برای بسیاری از خانواده ها و مربیان است چرا که اغلب موارد دخالت والدین در تکلیف بر مدیریت 
فراشناخت، دانش فرد »( درباره مفهوم فراشناخت چنین اظهار نظر کرده است: 1979)6(. فالول5،2007گ)فورسبر زمان تمرکز دارد

 «های مربوط به یادگیری اطالعات یا داده هاستچیز مرتبط با آنها از جمله ویژگیفرآیندها و محصوالت شناختی خود یا هر  درباره

را توانایی استفاده از دانش قبلی برای برنامه ریزی یک استراتژی برای نزدیک شدن ، فراشناخت  در واقع فالول . ( 1387 )جعفر بیگی،

 به یک عمل یادگیری، انجام اقدامات الزم برای حل مشکل، انعکاس دادن و ارزیابی نتایج و تغییر رویکرد موقع نیاز تعریف کرده است

دهد که شواهد کافی وجود دارد که نشان می .های فکری، برابر دانستتوان با تواناییهای فراشناختی را نمی(.مهارت2010 ،7)اسکنلون

آموزان کمک های فراشناختی در حد متوسطی با هوش همبستگی دارند ولی در حد باالیی، به عملکرد یادگیری دانشاگرچه مهارت

 (.2006، 8و افلربچ لترز ونمن، ون هات و,) کنندمی

ورزی فرآیندهای گیرنده آگاهی فرد به دانش، توانایی درک، بازبینی و دستی مختلف در برهاروی هم رفته، فراشناخت از دیدگاه
راهبردها، شرایط معمول حافظه، احساسات خودآگاه مربوط به فرآیندهای  -دانش دیرپا و راستین درباره راهکارهای شناختیو شناختی

 (.1387)جعفربیگی، است شناختی 

(، در تحقیقی تحت عنوان  شناسایی تئوری صالحیت فکری و ذهنی بر مهارت های 2015) 9برزاو ر سیمیلی ساسو، فیرور،
فراشناختی در دانشگاه برن سوئیس، به این نتیجه رسیدند که رابطه قابل توجهی بین مهارت های زود هنگام فراشناخت)روند 

قش حیاتی در این رابطه ایفا می کند.طبق نتایج فراشناختی( و تئوری صالحیت فکری و ذهنی وجود دارد.قابل ذکر است که زبان ن
تحقیق بینش جدیدی در زمینه  توسعه ی فراشناختی وتایید این دیدگاه که مهارت های فراشناختی و تئوری صالحیت فکری و ذهنی 

 به هم وابسته اند بدست می آید،اما عامل اصلی هنوز مشخص نیست.  در واقع

دهنده داشته و در طی یادگیری ها نقش آگاهیفرد از نظام شناختی خود دارد. این مهارت فراشناخت مجموعه اطالعاتی است که
(. فرآیندهای 1979)فالول، و پردازش اطالعات مورد استفاده قرار می گیرند و به عبارتی تسهیل گر پردازش اطالعات هستند

دانش فراشناخت و دیگری فرآیندهای تنظیم و کنترل. فراشناخت دارای دو جنبه ی مستقل ولی مرتبط با یکدیگر می باشند. یکی 
دانش فراشناخت شامل مواردی مانند اطالعات فرد در مورد نظام شناختی خود، اطالع از هدف و ویژگی های تکلیف و اطالعات 

 ت، تنظیم و بازبینی.مربوط به راهبردهای تسهیل کننده می باشد. کنترل کننده های فراشناختی هم عبارت اند از برنامه ریزی، نظار

                                                           
1 Leone & Richards 
2 Begley 
3 Kilbran 
4 Harris, Nixon & Rudduck 
5 Forsberg 
6 Flavell 
7 Scanlon  
8 Veenman, Van Hout-Wolters, & Afflerbach 
9 Feurer, Sassu, Cimeli, & Roebers 
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)ایکن و  مطالعه در زمینه ی نگرش به درس ریاضی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی ریاضی با تحقیقات ایکن آغاز شد
(. یافته های پژوهش های یاد شده نشان داد که نگرش به ریاضی سازه ای مشتمل بر چند بعد شامل لذت بردن از درگیر 1،1961درگر

ه در تجارب تحصیلی و چه در زندگی روزمره،باورهای فرد در مورد ارزش و اهمیت ریاضی ومیزان ترس از شدن در تکالیف ریاضی،چ
 ، پیش سازگاری ، زمینه ، نگرش (1913رویارویی با موقعیت هایی است که مستلزم بکارگیری دانش ریاضی اند.آنچه را که ثراندایک )

که یادگیرنده باخود به موقعیت یادگیری می آورد:این  ر اهمیت آمادگی هایی استهنده تاکید او بد)نگرش( می نامید نشان آمایه یا
یک قانون کلی رفتار است که پاسخ به هر موقعیت بیرونی هم به شرایط انسان و هم به طبیعت موقعیت وابسته است؛و اینکه اگر 

است.در نتیجه،این یک قانون  قیمانده در انسان وابستهشرایط معینی در انسان بخشی از موقعیت به حساب آید،پاسخ به آن به شرایط با
کلی یادگیری است که تغییرات حاصل در انسان به وسیله هر عاملی به شرایط انسان، زمانی که آن عامل فعال است وابسته است. 

)هرگنهان و  مالحظه قرار دادشرایط انسان را می توان به دو صورت نگرش ها با آمایه های پایدار یا ثابت و موقتی یا متغیر، مورد 
 (.1385السون،

جنبه شناختی نگرش ها را مورد مطالعه قرار داده اند.این دیدگاه برای شناخت افراد و باورهای 3(2009و آزگود )2(2004تانن بوم )
ند که فرد را آماده ی پاسخ تحلیلی که از اوضاع رویدادها دارند اهمیت بسیار قائل است و نگرش ها را عقاید نسبتا ثابتی می دا آنان و

معتقد هستند از آنجا که  نگرش سه  (2007)4زن و مارتینو  (.1392)به نقل از محبی، گویی و واکنش به شیوه و روش خاص می کند
مولفه دارد،لذا نگرش به درس ریاضی سازه ی پیچیده ای است شامل احساسات افراد به درس ریاضی،باورهای دانش آموزان به درس 

 ضی و همچنین رفتارهای افراد نسبت به درس ریاضی که هر کدام از سه مولفه جنبه ی مثبت و منفی دارد .ریا

متخصصان آموزش ریاضی درباره ی نگرش به درس ریاضی،همواره به عنوان ساختاری پیچیده،توجه کرده اند.این پیچیدگی هم 
اسی موضوع مرتبط است. نگرش نسبت به درس ریاضی یک مقوله از با اتفاق نظر نداشتن درباره ی تعریف نگرش و  هم با روش شن

رفتار است که بر تمایل یا فقدان تمایل فرد نسبت به درس ریاضی داللت می کند و از پنج مولفه ی اساسی تشکیل شده 
داف کلی ارزش ریاضی در ساختار اه (3(عواطف فرد نسبت به فعالیت ریاضی،2(عواطف فرد نسبت به مفهوم ریاضی،1است:
 (.1390(نگرش فرد نسبت به معلم ریاضی)زکی،5، نتایجی که فرد انتظار دارد با مطالعه ی ریاضی به دست آورد (انتظارات،4فرد،

نشانگر آن است که دانش آموزانی که نگرش مثبت به ریاضی داشتند،انگیزه ی بیشتری  (1390روحانی و بیات) های کارگر،یافته
-،انجام تکالیف ریاضی ومتعهد شدن به کالس های درس داشتند.بنابراین اگر بازی بتواند نگرش دانشبرای فکر کردن به ریاضی

آموزان را مثبت کند و باعث تالش و انگیزه و تعهد بیشتری نسبت به درس ریاضی شود،می توان عملکرد تحصیلی باالتری از آنان 
 انتظار داشت.

-کالیف درسی دانش آموزان با مولفهاین نتیجه رسیدند که بین متغییر نگرش به تدر تحقیقات خود به  (1392) شیربگی و وکیلی

های راهبردهای مدیریت تکالیف همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.دانش آموزانی که نگرش مثبتی به انجام تکالیف داشتند از 
تر نگرش مثبت تری به تکالیف درسی داشتند و از دانش آموزان دخ سطح باالتری از راهبردهای مدیریت تکالیف برخوردار بودند.

همبستگی طیف  (2008) خو میانگین نمرات باالتری نسبت به پسران در بکارگیری راهبردهای مدیریت تکالیف برخوردار بودند.

                                                           
1 Aiken & Dreger 
2 Tannin Bum 
3 Azgud 
4Zan & Di Martino 
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راهبرد های مدیریت وسیعی از ویژگی های دانش آموزان را با مدیریت تکالیف مطالعه کرد.نتایج حاکی از آن بود که دختران بیشتر از 
 عالقه ونگرش عاطفی به تکالیف با میزان استفاده از راهبرد های مدیریت همبستگی مثبت داشت. تکالیف استفاده می کنند.

(،در چین وآمریکا نشان داد که بیشترین تغییرات در مدیریت تکالیف به ویژگی های 2013) 1تحلیل مطالعه بین فرهنگی خو و وو
باز خورد  میزان کمک خانواده، نمرات درسی، نگرش عاطفی، راهبردهای مذکور با جهت گیری یادگیری، دارد.دانش آموز بستگی 

این مطالعه  معلمان و جهت گیری بزرگساالن رابطه ی مثبت و با زمان سپری شده برای تماشای تلویزیون همبستگی منفی داشت.
سرانجام اینکه نگرش عاطفی و عالقه به تکلیف  مدیریت تکالیف پیوند داد. برای اولین بار نمرات پیشرفت تحصیلی را با راهبردهای

 دو پیش بینی کننده ی مهم استفاده از راهبردهای مدیریت تکالیف بودند.

با توجه به مطالب بحث شده از آنجایی که دانش آموزان با به کارگیری مهارت های فراشناختی می توانند مطالب درسی را به 
یرند و معلمان می توانند با شناسایی این مهارت ها باعث مدیریت بهتر آنان در انجام تکالیف به خصوص درس ریاضی راحتی فرا گ

سهم هر یک از مولفه های مهارت های فراشناختی و نگرش به درس ریاضی در پیش بینی مدیریت  شوند،الزم است تا مشخص شود:
 تکالیف دانش آموزان دختر چقدر است؟

 پژوهش روش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر زمانی مقطعی است.با توجه به اینکه پژوهش حاضر رابطه بین متغییر ها را بررسی می کند 
جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان ارومیه که مشغول  .بود،طرح تحقیق توصیفی از نوع همبستگی 

 ،گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای نمونه روش. با استفاده از بودنفر  4852 ( به تعداد1393-1394به تحصیل در سال تحصیلی)
 و انتخاب بطورتصادفی مدرسه دخترانه اول متوسطه  12 نواحی دو گانه، میان از ابتدا ترتیب که بدینشدند،  انتخابنفر   358تعداد 
 دانش آموز بود. 30 هر کالس حدودا شامل.شد انتخاب ساده به روش تصادفی کالس  12آن ها  بین از سپس

 

 پژوهش هايابزار

اعتبار  اختصار،"(ساخته شده است و سه اصل 1996)2سوالی،توسط انیل وعابدی 20این پرسشنامه  پرسشنامه حالت فراشناختي:

راهبرد  (2،6،10،14،18) ل و نظارتکنتر (،4،8،12،16،20)برنامه ریزی) مورد توجه قرار گرفته است و از چهار مولفه "و توانایی
 مخالف، )کامال مخالف، ماده 5( تشکیل شده و برای اندازه گیری هر مولفه آن 1،5،9،13،17) (و آگاهی 3،7،11،15،19) شناختی
ت است، مقیاس اندازه گیری پرسشنامه حالت فراشناختی،ترتیبی بوده و شبیه طیف لیکر در نظر گرفته شده است. کامال موافق( موافق،

ماده  5است.با توجه به اینکه هر مقیاس از  20و پایین ترین نمره ممکن   80متغیر است. باالترین نمره ممکن  4تا  1ولی دامنه آن از 
روش  های حالت فراشناختی،می باشد. برای تعیین مولفه 5و حداقل آن  20تشکیل شده،حد اکثر نمره ممکن فرد در هر مقیاس 

 70/0ورد استفاده قرار گرفته و نمونه آماری، از دانش آموزان دختر اول متوسطه تشکیل شده وضرایب اعتبارماتریس همبستگی م

نباخ محاسبه شد که ضرایب بدست آمده برای مولفه های ودر پژوهش حاضر نیز اعتبار به روش آلفای کر گزارش شده است.83/0تا
رابطه اندازه های حالت  بود.91/0 مقیاس کل و77/0 و برنامه ریزی 78/0،راهبردهای فراشناختی68/0نظارت ،کنترل و74/0یآگاه

فراشناختی با مدیریت تکالیف مالک قرار گرفته و همبستگی این دو متغیر،نشان می دهد که پرسشنامه از روایی کافی برخوردار است. 

                                                           
1 Xu & Wu 
2 Onil & Abedi 
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حاکی از آن است که این پرسش  تدوین پرسشنامه،مجموعه شواهد ارائه شده درباره اعتبار و روایی سازه ومالحظات نظری وعملی در 
 نامه ابزاری مفید برای ارزیابی حالت فراشناختی است.

گویه  13شامل  ( ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته،1995این پرسشنامه توسط نیومن):پرسشنامه نگرش به درس رياضي

بعضی وقت ها درست است و کامال  نه درست است نه غلط، یست،بعضی وقت ها درست ن )اصال درست نیست، مولفه 5که داری  بوده
برای احراز  (1995) روایی این پرسشنامه مورد تایید صاحب نظران و متخصصان موضوع قرارگرفت.  نیومن و شاگراست.  درست است(

نسبت به درس  پایایی کل این پرسش نامه که از سه بخش نگرش نسبت به محیط کالس،نگرش نسبت به مدد جویی و نگرش
در مطالعه حاضر نیز، به  گزارش شده است . 73/0 تا 69/0نباخ استفاده کردند که ضرایب آن از واز آلفای کر ریاضی تشکیل شده،

نفر از دانش آموزان جامعه مورد نظر توزیع شد و پایایی کل پرسشنامه  30جهت اطمینان از پایایی آزمون، پرسشنامه فوق در بین 
 به دست آمد.71/0. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه محاسبه گردید

لفه بازخورد ؤ( تهیه شده و حاوی پنج م2003) توسط خو و کورنو سوالی 37این پرسشنامه : پرسشنامه مديريت تکالیف

. در است (37الی29( و کنترل عواطف)28الی23) (، ایجاد انگیزش22الی13) مدیریت زمان (،12الی 6) (،تنظیم فضا5الی1معلم)
(،پنج عاملی بودن آن در نژادها و پایه تحصیلی مختلف مورد آزمون تایید قرار 2013) ( و خو و وو2008مطالعات دسلندز و همکاران )

در مطالعات مذکور پایایی کل همچنین   گرفته است. روایی محتوایی و صوری مورد تایید متخصصان و صاحب نظران قر ار گرفت.

 .زارش شده که در سطح مطلوبی استگ 79/0این مقیاس

 

 هايافته

شاخص های توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه شده اند. با توجه به این  1در جدول 
( و r=0/36(، برنامه ریزی )r=0/39(، راهبردهای شناختی )r=0/38(، کنترل و نظارت )r=0/43جدول، مولفه های آگاهی )

 .معنی داری وجود دارد 01/0( با مدیریت تکالیف رابطه مثبت داشته و در سطح r=0/16نگرش به درس ریاضی )

 شاخص هاي توصیفي و ماتريس همبستگي متغیرهاي پژوهش (1)جدول 

 6 5 4 3 2 1 انحراف معیار میانگین متغیر شماره

      1 59/0 17/3 آگاهی 1

 55/0 27/3 کنترل و نظارت 2
**67/0 1     

 63/0 16/3 راهبردهای شناختی 3
**63/0 

*66/0 1    

 61/0 30/3 برنامه ریزی 4
**54/0 

**69/0 
**63/0 1   

 53/0 53/3 نگرش به درس ریاضی 5
**21/0 

**32/0 
**29/0 

**28/0 1  

 29/0 95/2 مدیریت تکالیف 6
**43/0 

**38/0 
**39/0 

**36/0 
**16/0 1 

05/0*p<   ،01/0p<
**

 

جهت تعیین سهم هر یک از متغییرهای پیش بین )مولفه های مهارت های فراشناختی و نگرش به درس ریاضی (در متغییر مالک 
)مدیریت تکالیف(از روش تحلیل رگرسیون چند گانه )مدل گام به گام(استفاده شد.در گام اول مولفه آگاهی و در گام دوم مولفه برنامه 
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معناداری خود را طی این دو گام حفظ نمودند. متغیرهای کنترل و نظارت، راهبردهای شناختی و نگرش به  ریزی وارد معادله شدند و
 نتایج تحلیل رگرسیون گزارش شده اند.  2درس ریاضی چون به سطح معنی داری نرسیدند از معادله خارج شدند. در جدول 

 روي متغیرهاي پیش بین نتايج تحلیل رگرسیون گام به گام مديريت تکالیف از (2)جدول 
متغیر پیش 

 بین

R R
2

 SE df F B Β t 

 356،1 26/0 185/0 43/0 آگاهی -1
***71/80 16/0 

***33/0 85/5 

 355،2 26/0 209/0 46/0 برنامه ریزی -2
***95/46 09/0 

***19/0 31/3 

 
درصد از واریانس مدریت تکالیف را پیش بینی  5/18د که مولفه آگاهی دهنشان می 2نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام در جدول 

درصد از  9/20درصد از تغییرات مدیریت تکالیف را تبیین می کند. این دو متغیر در مجموع  024/0کند. مولفه برنامه ریزی نیزمی
این دو متغیر اثر معنی داری بر مدیریت تکالیف  تغییرات متغیر مالک را پیش بینی می کنند. نتایج تحلیل واریانس نیز نشان می دهند

بر مدیریت تکالیف، مثبت و در سطح  ( =19/0β)و برنامه ریزی  ( =33/0β)اثر مولفه آگاهی  2دارند. همچنین با توجه به جدول 
یف دانش آموزان دارند. معنی دار می باشد. این یافته نشان می دهد که این دو مولفه اثر مثبت و معنی داری بر مدیریت تکال 001/0

یعنی هر چه قدر دانش آموزان از مهارت های آگاهی و برنامه ریزی بیشتر استفاده کنند، به همان نسبت توانایی آنان در مدیریت 
 رگرسیون چند گانه به روش گام به گام رابطه مولفه های مهارت های فراشناختی و تخلیل با استفاده از تکالیف افزایش خواهد یافت.

 نگرش به درس ریاضی با مدیریت تکالیف دانش آموزان مورد آزمون قرار گرفت و نتایج در جداول ارائه گردید.

 

 

 بیننتايج تحلیل رگرسیون گام به گام مديريت تکالیف بر حسب مولفه هاي متغیر پیش (3)جدول

Rضريب تبیین) (Rضريب همبستگي چندگانه) گام ها
 معیار برآورد خطاي ضريب تبیین اصالح شده (2

1 27/0 073/0 070/0 39388/0 

2 304/0 092/0 087/0 39029/0 

05/0*p<  

 

آموزان توسط درصد از تغییرات مدیریت تکالیف درس دانش 9یعنی  است،(  ضریب تبیین گرنتایج تحلیل رگرسیون نشان
                                                            شود.   متغیر های فراشناختی و نگرش به درس ریاضی تبیین می

 
 بینهاي متغیرهاي پیشرگرسیون گام به گام مديريت تکالیف بر حسب مولفه تحلیلخالصه  (4)جدول

 داريسطح معني SS df MS F  مدل

 0001/0 060/18 751/2 2 502/5 رگرسیون 1

   152/0 355 076/54 باقیمانده 

    357 578/59 کل 
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این مطلب گویای آن است که حداقل یکی از متغیرهای پیش  بدست آمده معنی دار است. Fنشان می دهد 4همان طور که جدول 
بین در پیش بینی متغیر مالک هم معنی دار است. بنابراین الزم است تک تک متغییرها را آزمود و سهم آنها را در پیش بینی مشخص 

 نمود.
 بیني تغییرات متغیر مديريت تکالیفبین در پیشب بتاي متغیرهاي پیشضراي( 5) جدول

  ضرایب استانداردشده  شدهخطای استانداردن شاخص آماری گام

  B خطای معیار  Beta t P 

 0001/0 833/26   097/0 597/2 )ثابت( 1

 0001/0 294/5 270/0  029/0 152/0 آگاهی 

 0001/0 704/20   117/0 415/2 )ثابت( 2

 003/0 012/3 181/0  034/0 102/0 آگاهی 

 006/0 753/2 165/0  037/0 102/0 کنترل و نظارت 

 
( و کنترل و نظارت p<0.001102/0=B، روشن می شود از بین متغیرهای مختلف ،آگاهی )3در جدول  Bبا توجه به ضرایب 

(0.001>p102/0=Bب ) مثبت پیش بینی می کنند.طور معنی دار مدیریت  تکالیف درس را بصورت 

 

 گیري نتیجه و بحث

 تکالیف مدیریت بینی پیش در ریاضی درس به  نگرش  و فراشناختی های مهارت هایمولفه نقش تعیین منظور به  پژوهش  این
 و آگاهی همولف دو فراشناخت هایمولفه بین نتایج نشان داد .گرفت انجام ارومیه شهر در دبیرستان اول پایه دختر آموزان دانش
 قوی آگاهی، مولفه بین این در ود کنن می بینی پیش مثبت صورت به را درسی تکالیف مدیریت دار معنی طور به نظارت و کنترل
. است گرفته قرار دوم جایگاه در نظارت و کنترل رمتغی  و دارد را تکالیف مدیریت تبیین و بینی پیش توانایی که است ریمتغی ترین

  همکاران و جوادیو  (1387) عباباف ،(2007)  همکاران و استیوارت ،(1389)همکاران و ملکیان های یافته با یافته این نتایج

 مثال برای است. همسو تکالیف مدیریت زمینه در (1392) همکاران و بگی شیرو  ،(2013) وو و خو فراشناخت، زمینه در(1390)

 است آن نشانگر گذشته سال 30 طی فراشناخت درزمینه شده انجام های هشپژو که کنند می تاکید (2007) همکاران و استیوارت
 در بیشتری تحصیلی پیشرفت و موقعیت از هستند فراشناختی های توانایی و ها آگاهی دارای که آموزانیدانش از دسته آن که

 فراشناختی ودانش آگاهی که هندد می نشان خود پژوهش در نیز(1390) همکاران و جوادی .برخوردارند آموزشی مراکز و مدارس

 و دانش که آنجا از پژوهشگران این دیدگاه از . سازد کارآمد و اثربخش مختلف دروس در را دانشجویان مطالعه و یادگیری تواند می

 دهاینها و مراکز ,است فراگیری و آموختن قابل آن مقاطع همه در و آموزشی مراکز در هم و خانواده محیط در فراشناختی آگاهی

 های مولفه که شود می مشخص گردید ذکر که آنچه به عنایت با .کنند ریزی برنامه ودقیق منسجم زمینه، این در باید آموزشی
 هدایت درسی تکالیف انجام در را آنان یادگیری، مدیریت برای الزم بسترهای ایجاد و یادگیرندگان سازی توانمند طریق از فراشناخت

 تکالیف مدیریت با ریاضی درس به نگرش بین دار معنی و مثبت روابط وجود از حاکی پژوهش های یافته دیگر طرف از.نمایند می

 در (1392)وکیلی و شیربگی جمله از .کنند می هم تایید را قبلی های پژوهش ،پژوهش این های یافته بر عالوه رابطه این و است
 همبستگی تکالیف مدیریت راهبردهای های مولفه با آموزان دانش درسی تکالیف به نگرش رمتغی بین که داشتند اظهار خود تحقیق
 برخوردار تکالیف مدیریت راهبردهای از باالتری سطح از داشتند تکالیف انجام به مثبتی نگرش که آموزانی دانش .دارد وجود مثبت
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 دستاورهای از یکی بطوریکه .دارد نیطوال تاریخچه یادگیری و عالقه رهایمتغی با درس به نگرش رابطه خصوص در پژوهش.بودند
 جمله از ها مولفه سایر کنار در آموزشی محتوای و درسی موضوع به یادگیرندگان نگرش که است بوده این شناختی شناسی روان

 قدر هر ریکهبطو .است یادگیری برفرآیند اثرگذار و مهم عوامل از فراشناختی و شناختی راهبردهای از یادگیرندگان گیری بهره توانایی
 باعث خود این و شده بیشتر موضوع با او شدن درگیر میزان باشد مثبت آموزشی محتوای یا موضوع یک به نسبت فراگیر گرایش
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 آشنا فراشناختی راهبردهای با یاضیر درس آموزش طی را آموزان دانش معلمان، گردد می پیشنهاد لذا . گذارد می تاثیر تکالیف

 .باشند حساس آن تغییر و درس به نگرش نوع خصوص در و سازند
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Abstract 

The present research aimed to determine the role of components of metacognitive skills and mathematics 

attitude in predicting female high school students’ homework management in Urmia City in the academic 

year 2015-2016. The study population included female high school students (N=4852). Using multistage 

cluster sampling, 358 subjects were selected. Data were collected by O’Neil & Abedi’s State 

Metacognition Inventory, Newman’s Mathematics Attitude Questionnaire and Xu’s homework 

Questionnaire. Data were analyzed by regression analysis method. Results showed that homework 

management was predicted by two components of metacognitive skills (awareness and control). The 

results suggested that among components of metacognition, the two components (awareness and control) 

significantly predicted homework management positively ( . It can be concluded that 

awareness is the strongest variable in predicting and explaining homework management, followed by the 

component awareness.    

Keywords: Component of Metacognitive skills; Mathematics attitude; Homework management      

 

 

 

 
 

 

 


