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 چکیده

 مقايسه اثربخشي آموزش بررسي هدف با پژوهش اين :هدف
آموزش و  (فراشناختي و شناختي) خودتنظیمي راهبردهای

ساله  12-9 آموزاندانش اهداف گیریجهت برهای فراشناختي مهارت
 روش:. شددر شهر قم انجام  يادگیری زمینه رد ويژه هاینارسايي با

آزمون و پسآزمون پیشآزمايشي با طرح نیمهروش پژوهش از نوع 
آموزان دانشنفر از  1۵0. جامعه آماری تعداد بودپیگیری با گروه گواه 

 هایاختاللشده به مراكز درمان دادهارجاع  نارساخوانساله  12تا  9
شناختي روانمراكز  مشاوره رورش و پوآموزشيادگیری وابسته به 

شده به روش انتخابو نمونه  بودند 98 -97شهر قم در سال تحصیلي 
 آموزش نفر در دو گروه آزمايشي 4۵تصادفي هدفمند و شامل غیر

آموزش نفر( و  1۵) فراشناختي و شناختي خودتنظیمي راهبردهای
 هایگروه بود.نفر(  1۵) گروه گواه ونفر(  1۵) فراشناختيهای مهارت

راهبردهای آموزش  صورت گروهيبهای دقیقه 90جلسه  8 در آزمايش
ای دقیقه 4۵جلسه  8در  و خودتنظیمي شناختي و فراشناختي

دريافت را ( 200۵) آموزش برنامه دانش و مهارت فراشناختي جاگر
گیری هدف الیوت و مک جهتپرسشنامه از  پژوهش. در اين كردند

آزمون  وسیلهبه های آماریدادهتحلیل . تفاده شداس (2002) گريگور
نشان ها يافته :هایافته .شدانجام  های مکرراندازهبا واريانس كوتحلیل 

های آموزش راهبردهای روشيک از هرداری اثر معناضمن  داد،
های فراشناختي در بهبود آموزش مهارتشناختي و فراشناختي و 

آزمون، اثر پسدر مرحله های آن مؤلفهاهداف پیشرفت و  گیریجهت
ها در مرحله پیگیری نیز باقي مانده است. همچنین در مقايسه آموزش

موزش آآزمون و پیگیری پسهای آموزشي، در هر دو مرحله روش
تر از آموزش اثربخش)راهبردهای شناختي و فراشناختي(  خودتنظیمي

زايش افبرای  گیری:نتیجههای فراشناختي بوده است. مهارت
توان از آموزش مي خواننارساآموزان دانشگیری پیشرفت در جهت

 . كردهای خودتنظیمي شناختي و فراشناختي استفاده راهبرد
 

، آموزش های ويژه در زمینه يادگیرینارسايي های کلیدی:واژه
های راهبردهای شناختي و فراشناختي، آموزش مهارت

  .گیری اهدافجهتفراشناختي، 
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Abstract: 
Objective: The purpose of this research was 

comparing the effectiveness of self-regulatory 

(cognitive and metacognitive) strategies and 

metacognitive skills on the objective orientation of 

9-12 years old students with specific learning 

disabilities. Method: The research method was 

quasi- experimental with pretest post-test and 

follow-up with control group. The research 

population included 150 students 9-12 years old 

with Learning Disabilitie who were referred to the 

Learning Disabilities clinics in QOM City at the 

educational term (2019-2020). The sample group 

was 45 members in two experimental groups and 

one control group. The experimental groups were 

taught with regulation strategies in 8 sessions of 90 

minutes and meta-cognitive skills by Joger (2000) 

in 8 sessions of 45 minutes. The questionnaires 

used were objective orientation, Elliott and 

MacGregor (2000). Result: The results were 

analysed by the repeated measurements ANCOVA. 

The findings showed that the effect of training 

cognitive and metacognitive strategies on the 

objective orientation in the two stages of post-test 

and follow-up was 67.9% and 32.1%, respectively. 

Conclusion: It is concluded that teaching 

regulation strategies is more effective than teaching 

meta-cognitive skills on improvement of the 

objective orientation in students with LD 

disabilities. 
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regulatory (cognitive and meta-cognitive) 
strategies, Metacognitive skills, Objectives 
orientation. 
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 مقدمه

است كه  هاييفرايند تريناساسييادگیری از »

موجودی ضعیف و ناتوان را در طي زمان با رشد 

كند. مييافته تبديل تحولجسمي و رواني به فردی 

های انسان به وسعت يادگیریمنابع و گستره زماني 

های زيادی كه تفاوترغم بهرو ايناز .اوست طول عمر

برخي افراد در روند ، دارندها در يادگیری با هم انسان

)كارگر  «شوندميعادی يادگیری دچار مشکالتي 

 (.106 :1389 ، ملکپور، احمدی،شوركي

آموزاني هستند كه با وجود دانشدر اين میان 

لي سطح هوشي متوسط يا باالتر از آن، عملکرد تحصی

 نبودمحیط آموزشي مناسب و رغم بهضعیفي دارند و 

مشکالت  نداشتنشناختي بارز و وجودزيستآسیب 

های زمینهاجتماعي و رواني حاد، قادر به يادگیری در 

رياضي(  هایهمحاسبانجام  ای )خواندن، نوشتن،ويژه

 (.383: 2009ماهاجان و كالکارني،  ،)كاراند نیستند

 کالت خاص در زمینه يادگیریمش باآموزان دانش

 به را استثناييهای آموزشي جايگاهدرصد  40بیش از 

 كه هستند افرادی آنها .دهندمي اختصاص خود

 اساسبر استثنايي آموزش خدمات دريافت شايسته

فرض تشخیص داده پیشی شناختي هاتفاوت

 :اسداللهيبه نقل از ، 1990و ريان، )گرونیک شوندمي

13.) 

های زندگي كودک همه جنبه وبیشكم ن مشکلاي

)تحصیلي، اجتماعي، عاطفي( را در بر  جمله از

 ،)لرنر است در تمام طول عمرگیرد و يک چالش مي

1989.) 

 آموزاندانشكه  انددادهنشان  هاهمطالعهمچنین 

طور آشکار مشکالتي را بههايي در يادگیری با دشواری

های مهارت در استفاده از راهبردهای يادگیری،

طور كلي فرايندهای بهفراشناختي و انگیزشي دارند و 

رسد ميكه به نظر  خودتنظیمي كمتری را دارا هستند

  ،)زيمرمن شناختي و ريشه اجتماعي داردعصباساس 

201۵). 

مشکالت كودكان دارای نارسايي های ويژه ی 

، مواردی يادگیری در حوزه ی شناخت و فراشناخت 

اطر سپاری ساده  مطالب، حل مسئله، را از جمله: بخ

استدالل و تفکر انتقادی در برمیگیرد. در واقع زماني 

كه فرد در مورد آثار و نتايج افکارش به بررسي 

كند كه پردازد، از سازوكار فراشناخت استفاده ميمي

اين توانمندی در كودكان دارای نارسايي ويژه 

اشمي و هبني) گیرديادگیری به درستي انجام نمي

 (.1397 زاده صفار،غالم

های انگیزشي انساني كه در توانايييکي ديگر از »

گذار تأثیر های پیشرفت و شرايط يادگیریموقعیت

گیری اهداف است و تمركز بر اين دارد كه جهتاست، 

 خود عملکردافراد چگونه در مورد وظايف تحصیلي و 

 ازكه كنند مي فراهم را چارچوبي چطور ؛كنندفکر مي

 ،زيمرمن و )رامداس «كنندتفسیر راوقايع  آن راه

2011: 19۵.) 

 و سازشي مسائل با رابطه در كه مهمي عامل

 يادگیری هاینارسايي به مبتال كودكان اجتماعي

 كه است احساساتي و هاانگیزه به مربوطدارد،  وجود

 مسائل با برخورد در خود هایتوانايي درباره آنها

 شوندمي يادآور پژوهشگران از دادیتع .دارند زندگي

 انگیزه فاقد يادگیری هایناتواني به مبتال كودكان كه

 فرد خودتنظیمي از ناشي احساسات اهمیت .هستند

 تربیت و تعلیم هدف بايد رفتاری كیفیت يک عنوانبه

 كودكان آموزش ديگر عبارت به باشد، سطوح همه در

 سازمان اصولي بر بايد يادگیری هاینارسايي به مبتال

 خودتنظیمي بیشتر هرچه رشد آن هدف كه پیدا كند

نشان  شدههای انجامباشد. پژوهش آموزان دانش در

 يادگیری هایناتواني به مبتال كودكان كه دهدمي

 در را خود و درونيتا  دارند بیروني هایانگیزه بیشتر

 هاييموفقیت از و دانندنمي سهیم خويش سرنوشت

 و كنندنمي غرور احساس، آورنديم دست به كه
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 است، واقعدر  آنچه از كمتر را خود هایپیشرفت

 (.1944 كافمن، و هاالهان) دهندمي نشان

 ( به نقل از الیوت2016) پونديج و لردپورنکولرت

كه فرد  دانديمی هدف را روشي ریگجهت(، 1997)

. كنديماساس آن درباره شايستگي خود قضاوت بر

ی هدف به بررسي اين موضوع ریگجهتنظريه 

؛ ننديگزيم بركه چرا افراد، هدف خاصي را  پردازديم

نزديک شده و به تکلیف  موردنظرچگونه به هدف 

ی ریگجهت(. 1992، )ايمز دنپردازيممرتبط به آن 

و داليل فرد برای پیشرفت ها نیتهدف تنها شامل 

نوع معیارهايي است كه  كنندهمنعکسنیست، بلکه 

در مورد عملکرد خود به قضاوت  آنهافراد بر مبنای ا

 (.2000،  )پینتريچ دنپردازيم

ی را بیان ریگجهتيي دو نوع گراهدفی هاهينظر»

ی ریگجهتی تسلط و ریگجهتكه شامل  كننديم

ی هدف تسلطي، هدف ریگجهت. در استعملکرد 

براساس اصلي فرد يادگیری، تسلط بر تکلیف 

ی هامهارتي، اصالح خود، كسب ی شخصاستانداردها

تازه، كسب شايستگي، تالش برای انجام كارهای 

آوردن فهم و بینش دستبهو تالش برای  زیانگچالش

 (.389: 139۵)پنتريچ و شانک، « است

تمركز بر  دهندهنشانی هدف عملکردی ریگجهت

توانايي فرد  نکهيانمايش شايستگي و توانايي است و 

ان چگونه ارزيابي خواهد شد. اين در مقايسه با ديگر

گرفتن از پیشيی هدف با تالش برای ریگجهتنوع 

بودن، استفاده از بهترينعملکرد هنجاری، تالش برای 

معیارهای مقايسه اجتماعي، پرهیز از قضاوت نامطلوب 

رسیدن همراه است نظربهدر مورد توانايي و يا كودن 

 (.390: 139۵ )پنتريچ و شانک،

های نوجوانان در محیطبیشتر به اينکه  با توجه

تحصیلي هستند، الزم است كه ناماليمات تحصیلي و 

 ،كنندهايي را كه با اين مشکالت برخورد ميراه

دانسته شود. نظر به اينکه در ايران در اين زمینه 

ها در تالشبیشتر است و  انجام شدههای اندكي تالش

اند؛ مانده نشده باقيآزمونسطحي و های روشحد 

های مداخلهضروری است كه با كاربست رو ايناز

های ويژگي، شدهآزمونمبتني بر رويکردهای نوين و 

آموزان در جهت تحقق دانشرفتاری و شناختي 

، هامداخلهيکي از اين  .ارتقا پیدا كنداهداف پرورشي 

 (فراشناختي و شناختي) خودتنظیمي راهبردهای

 است.

 فراشناختي و شناختي هبردهایرا كهييجاآن از

 آموزاندانش هایتالش بررسي برای نظری پايه يک

 فراهم يادگیری هایمحیط در موفقیت زمینه در

 فرايندهای از حمايت و( 2013 ،رودن) كندمي

 برای خوبي كنندهبینيپیش فراشناختي، و شناختي

 زيمرمان،) است مدرسه در آموزان دانش موفقیت

 در آموزاندانش كه نقشي به جهتو با و( 201۵

 دهند،مي نظم را آن و دارند خود يادگیری

 فراشناختي و شناختي راهبردهای از نداشتنآگاهي

مشکالت ويژه با  آموزان دانشخصوص به آموزان،دانش

 مؤثر آموزش جهت در مانعي شکبي، يادگیریدر 

 زمینه در اينکه به توجه با و (1397رحمتي، ) است

 خودتنظیمي آموزش راهبردهای اثربخشي مقايسه

 بر فراشناختي هایمهارت و( فراشناختي و شناختي)

های ويژه نارساييبا  آموزاندانش اهداف گیریجهت

است،  انجام نشده پژوهشي چندان يادگیری در زمینه

بخشي اثرمقايسه  دنبالبهرو پژوهش حاضر ايناز

 و شناختي) خودتنظیمي راهبردهای آموزش

 بر فراشناختي هایآموزش مهارت و( راشناختيف

 باشد.مي نارساخوان آموزاندانش اهداف گیریجهت

نشان ، آيدميآنچه از نتايج پیشینه پژوهش بر

های اثربخش مدون در پژوهشجای خالي دهد كه مي

دارای مشکالت آموزان دانشگزيني هدفزمینه بهبود 

اختالل در  با توجه به شیوع اين در زمینه يادگیری

شود. نکته مهم ميمقطع ابتدايي تحصیلي احساس 
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های مشهود است اين است كه پژوهشكه ديگری 

مربوط به اثربخشي راهبردهای يادگیری شناختي و 

آموزان دانشتنظیمي بیشتر در مورد خودفراشناختي 

 اندشدهيادگیری انجام  هایاختاللو دانشجويان بدون 

قصد پژوهش فعلي اين است و اين در حالي است كه 

و  يادگیری زمینه در ويژه هاینارساييكه با تمركز بر 

كارگیری راهبردهای خودتنظیمي در مورد اين به

آموزان درگیر با دانشاهداف گیری و جهت هادشواری

عنوان زيربنای كل اين پژوهش در بهاين اختالل را 

 شد.نظر بگیرد و سعي در بهبود اين مشکالت داشته با

زير های فرضیهبرای رسیدن به اين منظور  ،روايناز

 تدوين شد:

آموزش راهبردهای  اثربخشي.1: های پژوهشفرضیه

با در مقايسه  )شناختي و فراشناختي( خودتنظیمي

 هایمؤلفهبهبود  بر فراشناختي هایمهارت آموزش

 آموزاندانش اهداف پیشرفت تحصیلي گیریجهت

 های ويژه در زمینه خواندنيينارسا( ساله با 9-12)

اثربخشي آموزش راهبردهای  .2 بیشتر است.

 در مقايسه با )شناختي و فراشناختي( خودتنظیمي

گیری جهتبهبود های فراشناختي بر مهارتآموزش 

 با ساله( 12-9) دانش آموزان پیشرفت تسلطي اهداف

 .است بیشتر خواندن زمینه در ويژه هاینارسايي

 روش

 آزمايشيشبه طرح صورتبه پژوهش اين در كار روش

 گواه گروه با پیگیری -(آزمونپس -آزمونپیش) نوع از

جايگزيني افراد در گروه های  كه بود كنترل()

 آزمايشي و كنترل به صورت تصادفي تخصیص يافت.

آموزان دختر و دانش تمام مطالعه اين آماری جامعه

دگیری در يا نارسايي)به علت شیوع  ساله 12-9 سرپ

با در پسران و دختران(  1به  3دو جنس به نسبت 

كننده به مراجعه مشکالت ويژه در زمینه يادگیری

ابسته به مراكز درمان اختالل يادگیری و

شناختي خدمات روانمراكز  پرورش شهر قم ووآموزش

در نفر  1۵0آموزان دانشاين تعداد كه بود  در شهر قم

 گیرینمونه روش بودند. 98 -97سال تحصیلي 

از  هدفمند بود. تصادفيغیر صورتبه حاضر پژوهش

كننده مراجعهبین افراد درگیر با اختالل يادگیری ويژه 

به مراكز درمان اختالل يادگیری وابسته به 

صورت جايگزيني تصادفي بهپرورش شهر قم وآموزش

و در دو گروه آزمايشي و يک شدند نفر انتخاب  4۵

اين نمونه از هر دو جنس  .گرفتندار گروه كنترل قر

)به منظور رعايت  پسر 30آموز دختر ودانش 1۵شامل 

بین  نسبت دختر و پسر در اختالل يادگیری ويژه(

نظر شهر قم موردكه به مراكز )سال  12تا  9سن 

گروه  3صورت تصادفي در كه به بود (كردندمراجعه 

يشي نفر در گروه آزما 1۵ نفری جايگزين شدند. 1۵

مربوط به اجرای آموزش راهبردهای يادگیری 

نفر در گروه  1۵ ،خودتنظیمي شناختي و فراشناختي

های مهارتآزمايشي مربوط به اجرای آموزش 

 گونههیچ)كه  نفر در گروه كنترل 1۵ و فراشناختي

 استناد با (.نکردند دريافت آموزشي يا آزمايشي عمل

 هازيرگروه حجم حداقل آزمايشي پژوهش در اينکه بر

 هایگروه (.1392)دالور،  شودمينفر توصیه  1۵

 صورت گروهيبهای دقیقه 90جلسه  8 در آزمايش

راهبردهای خودتنظیمي شناختي و آموزش 

آموزش برنامه ای دقیقه 4۵جلسه  8در  و فراشناختي

دريافت را ( 200۵) دانش و مهارت فراشناختي جاگر

گیری هدف جهته پرسشنام از پژوهش. در اين كردند

 استفاده شد. (2002)  الیوت و مک گريگور

گیری هدف پیشرفت جهترسشنامه استاندارد پ

اين پرسشنامه توسط : (2001الیوت و مک گريگور )

تدوين  2001 و همکاران در سالگريگور الیوت و مک 

مؤلفه  4شامل و دارد ماده  12شد. اين پرسشنامه 

کرد گرايش و )تسلط گرايش، تسلط اجتناب، عمل

است و با يک مقیاس لیکرت پنج  عملکرد اجتناب(

هدف پیشرفت را ( تا خیلي زياد كمخیلي)از ای درجه
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 60و حداكثر آن  12نمره برابر با  لحداق .سنجدمي

گیری هدف پیشرفت جهتاست و با افزايش نمره، 

مربوط به هر مؤلفه های سؤال .كندپیدا ميافزايش 

تسلط  (7 -3 -1)گرايش  تسلط عبارت است از

( و 8 -4 -2) گرايش عملکرد(،  9 -6 -۵) اجتناب

 (.12 -11 -10)عملکرد اجتناب 

( با استفاده از روش 2001الیوت و مک گريگور )

تحلیل عاملي و با چرخش واريماكس چهار عامل را 

( هدف تسلط ـ 1كه عبارتند از: كردند مشخص 

داف عملکرد ( اه3اجتنابي؛ ( هدف تسلط 2 ؛رويکردی

( اهداف عملکرد ـ اجتنابي كه 4رويکردی و 

از واريانس كل را تبیین  ۵/81/0رفته همروی

كه توسط پژوهشي . روايي اين پرسشنامه در كردندمي

تحلیل راه ، از گرفت( انجام 1387) هاشمي و خیر

عاملي محاسبه شد. نتايج تحلیل عاملي به روش اصلي 

اكس بیانگر چهار عامل و با استفاده از چرخش واريم

واريانس را تبیین  34/068/0مجموع دربود كه 

( نیز جهت روايي 1387) . جوكار و دالورپوركردمي

های اصلي مؤلفهاين مقیاس از تحلیل عاملي به روش 

نتايج نشان داد . با چرخش واريماكس استفاده كردند

، 12/0، عامل عملکردگرايي 1۵/0كه عامل تبحرگرايي 

 18/0و عامل عملکردگريزی  20/0بحرگريزیعامل ت

. در مجموع چهار عامل كندميواريانس كل را تبیین 

خیر و  واريانس كل را تبیین كرد. 6۵/0استخراجي 

تعیین اعتبار اين پرسشنامه از برای ( 1386) خرمايي

، پژوهشگراناستفاده كردند. اين كرونباخ روش آلفای 

، عامل 84/0يي ضرايب آلفا را برای عامل تبحرگرا

و عامل  81/0 ، عامل تبحرگريزی78/0عملکردگرايي 

 به دست آورند. جوكار و دالورپور 66/0عملکردگريزی 

تعیین اعتبار اين مقیاس از روش برای ( نیز 1387)

گزارش اين براساس آلفای كرونباخ استفاده كردند. 

گیری جهتفرعي های مقیاس، برای پژوهشگران

 گرايي، تبحرگريزی و عملکرددعملکرگرايي، تبحر

 86/0و  77/0، ۵4/0، 61/0ترتیب ضرايب بهگريزی 

از اعتبار باالی نشان به دست آمد كه اين ضرايب 

 . استپرسشنامه مذكور 

آموزش راهبردهای خودتنظیمي شناختي و 

 شده استفاده، (1392)كرمي و همکاران،  فراشناختي

 .اول آزمايشي گروه در

 شکل به هم ایجلسه 8 آموزشي بسته اين تکالیف

 كالمي، ذهني مرور تکرار، شامل شناختي راهبردهای

ريزی برنامهدهي و گسترش معنايي، سازمان و بسط

هستند و هم شامل راهبردهای فراشناختي مثل 

دهي. مدت زمان هر جلسه نظمكنترل، نظارت و 

 شامل موارد زير است: و استآموزشي يک ساعت 

) غیر از جلسه اول(  هر جلسه دقیقه آغاز 10 -

جلسه قبل و مالحظه  هایتمرينمرور تکالیف و 

دهنده جلسه قبل به فراگیر آموزشتکالیفي است كه 

نظارت يکي از والدين انجام  باداده است تا در منزل و 

 شود.

دقیقه پرداختن به تکلیف جلسه  40 آن از پس -

 آموزشي فعلي

زش به والدين دقیقه انتهايي هر جلسه آمو 10 -

 .است

آموزان ضمن جلسه اول: در اين جلسه دانش

طور خالصه با بهمعرفي خود و آشنايي با مدرس دوره 

انواع حافظه، ساختار و علل فراموشي  مفهوم يادگیری،

در ادامه راهبرد تکرار و مرور مخصوص  شوند.آشنا مي

های متنوع و با استفاده از مثالمطالب ساده با 

آموزش داده شد. بايد گفت كه قبل از  پاورپوينت

 آموزان بايد انگیزه ايجاد شود.دانششروع جلسه در 

جلسه دوم: در اين جلسه راهبرد تکرار، ويژه 

موضوعات پیچیده آموزش داده شد. در ادامه 

سازی ذهني، تصويرراهبردهای كلمه كلید، سرواژه، 

. ها آموزش داده شدمکانها و روش واسطهاستفاده از 

 وردـايي در مـهمثاله ـواسته شد كـآموزان خدانشاز 
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 ها بگويند.راهبردهركدام از اين 

 گسترش راهبردهای جلسه اين در: سوم جلسه

 برداری،يادداشت مثل پیچیده مطالب برای

 آموزش خود، زبان به مطالب كردنبازگو كردن،خالصه

 آموزاندانش از كدامهر تصادفي طوربه. شد داده

ز كردند و موظف بودند كه با را كتاب زا فصلي

به همین ترتیب،  .پاراگرافي را خالصه كنند

آموزان در كالس راهبردهای ديگری را تمرين دانش

 كردند.

 و تفسیر و شرح جلسه اين در: چهارم جلسه

 حل برای گرفتهياد اطالعات از استفاده روابط، تحلیل

 زشآمو قبل هایجلسه شیوه به گریقیاس مسائل،

تکلیفي برای جلسه آينده به  ايتدرنه. شد داده

 آموزان داده شد.دانش

 شامل دهيسازمان راهبرد: پنجم جلسه

 آشنا، هایبحث اساسبر جديد اطالعات بندیدسته

 و نقشه به درس متن تبديل ،هاعنوان فهرست تهیه

 و مفهومي نقشه نمودار، تهیه و درختي طرح ترسیم

ه شد. برای داد آموزش جلسه اين در مفهومي الگوی

آموزان دانشهايي برای مثالآموزش نقشه مفهومي 

بندی آورده شد. در پايان جلسه پنجم جمع

 .شدراهبردهای شناختي انجام 

 راهبردهای با آموزاندانش: ششم جلسه

 فراشناختي راهبردهای زيرمجموعه از ريزیبرنامه

 برای الزم زمان بینيپیش مطالعه، هدف تعیین شامل

عه، تعیین سرعت مطالعه و انتخاب راهبردهای مطال

  شناختي مناسب آشنا شدند.

جلسه هفتم: راهبردهای نظارت و ارزشیابي از 

مجموعه راهبردهای فراشناختي شامل ارزيابي از زير

در زمان ال ؤسپیشرفت، نظارت بر توجه و طرح 

هدف استفاده از اين . شدمطالعه آموزش داده 

فراگیر از چگونگي پیشرفت پیداكردن  آگاهيها راهبرد

  و زير نظر گرفتن و هدايت آن بوده است.خود 

، دهينظم راهبردهای جلسه اين در :هشتم جلسه

 هایبهسازی و پايدار فراشناختي هایسازگاری يعني

 مربوط بازخوردهای برابر در فراگیر سوی از شدهانجام

 هایآموزش همچنینشد.  داده آموزش خطاها به

  قبل مرور شد. هایجلسه

( 200۵جاگر، های فراشناختي )مهارتآموزش -

  در گروه آزمايشي دوم. شدهاستفاده

مداخله آموزشي در اين پژوهش شامل برنامه 

آموزشي دانش و مهارت فراشناختي جاگر بود. اين 

های گروه ای به آزمودنيدقیقه 4۵جلسه  8برنامه در 

اين برنامه برای آموزش آزمايش آموزش داده شد. 

 وزانـآمدانشه ـاخت بـراشنـای فـهارتـدانش و مه

دبستان طراحي شده است و شامل دو مرحله است  

پژوهشگر و با همکاری  وسیلهبهصورت گروهي بهكه 

آموزشي  هایبرنامه هاهجلسخالصه  .دشمعلمان اجرا 

اول تا پنجم با طرح  هایهجلسشرح بود كه در ين ه اب

به بررسي میزان دانش فراشناخت  هاييسؤال

كه سؤال جلسه اول:  شودآموزان پرداخته ميدانش

 بهترين كار قبل از خواندن يک متن چیست؟ جلسه

 خواندن متن چیست؟ جلسه زماندوم: بهترين كار 

سوم: بهترين كار پس از خواندن متن چیست تا از آن 

 ايد؟ جلسهفهمیدهخوبي بهمتن را  راه متوجه شويد

، فهمیدنميچهارم: بهترين كار وقتي يک جمله را 

پنجم: بهترين كار وقتي بخشي از  چیست؟ و جلسه

 هایهجلسچیست؟ همچنین در ، فهمیدنميمتن را 

های ششم تا هشتم به آموزش و تمرين مهارت

ترتیب كه در يناهبشود. فراشناخت به آنها پرداخته مي

نیاز قبل از موردهای فراشناختي ششم، مهارت جلسه

شود. در جلسه خواندن متن آموزش داده و تمرين مي

خواندن  زماننیاز موردهای فراشناختي هفتم مهارت

نهايت در جلسه درشود. تمرين مي و داده آموزشمتن 

نیاز بعد از خواندن موردهای فراشناختي هشتم مهارت

 .شودميو تمرين شده متن آموزش داده 
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با توجه به اينکه در :  آماری روش تجزيه و تحلیل

دوره پیگیری در نتايج  آزمايشيشبهطرح آزمايشي و 

های اندازهآمده ضرورت دارد، رابطه دستبه

واريانس از تحلیل كآمده با تغییرات زماني دستهب

افزار آماری نرمبا استفاده از های مکرر گیریاندازه

SPSS23 دگان شونآزمايش عملکرد سهمنظور مقايبه

 استفاده شد.

 هایافته

 1های توصیفي متغیرهای پژوهش در جدول يافته

 ارائه شده است
 های توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک دو گروه و سه مرحله پژوهششاخص  1جدول 

 گروه متغیر

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

گیری جهت

 اهداف

آموزش راهبردهای شناختي و 

 فراشناختي
20/3۵ 88/4 ۵3/4۵ 70/4 86/44 7۵/9 

 3۵/3 13/43 08/4 ۵3/43 24/۵ 80/38 های فراشناختيمهارتآموزش 

 66/۵ 93/39 41/۵ 46/40 ۵8/۵ 26/40 كنترل

 تسلط گرايش

آموزش راهبردهای شناختي و 

 فراشناختي
40/9 24/1 13/13 ۵9/1 40/12 88/1 

 40/1 40/11 48/1 26/12 91۵/0 46/9 های فراشناختيمهارتآموزش 

 48/1 06/11 62/1 26/11 ۵3/1 06/11 كنترل

 تسلط اجتنابي

آموزش راهبردهای شناختي و 

 فراشناختي
13/8 30/1 73/12 43/1 80/11 ۵6/1 

 ۵8/1 33/11 ۵۵/1 ۵3/12 74/1 20/10 های فراشناختيمهارتآموزش 

 39/1 33/10 12/1 86/9 48/1 26/10 كنترل

عملکرد 

 گرايشي

آموزش راهبردهای شناختي و 

 فراشناختي
93/7 16/1 73/11 09/1 26/11 22/1 

 4۵/1 86/10 40/1 86/11 ۵۵/1 13/9 های فراشناختيمهارتآموزش 

 68/1 60/10 64/1 40/10 9۵/1 ۵3/10 كنترل

عملکرد 

 اجتنابي

زش راهبردهای شناختي و آمو

 فراشناختي
13/8 64/1 26/12 48/1 93/11 28/1 

 01/2 73/10 49/2 73/11 26/2 60/9 های فراشناختيمهارتآموزش 

 3۵/1 ۵3/9 40/1 13/10 3۵/1 13/10 كنترل

شود، ميمشاهده  1گونه كه در جدول مانه

های آن مؤلفهگیری هدف و های جهتهنمرمیانگین 

های مداخله گروهآزمون و پیگیری در پسحل در مرا

 افزايش بیشتری نسبت به گروه كنترل دارد. 

های اندازههای پارامتريک مانند استفاده از آزمون

فرض اولیه شامل پیشتکراری مستلزم رعايت چند 

ها و برابری ماتريس واريانسبرابری  ،هانمرهبودن نرمال

 40وی و كمتر از كوواريانس است كه در صورت نامسا

 أيید ـها و تفرضپیشها با رعايت حجم گروه بودن نفر

 ها استفاده كرد. توان از اين آزمونآنها مي

بودن آن است كه نرمالفرض پیشهدف از بررسي 

همسان با جامعه را بررسي های نمرهبودن توزيع نرمال

كه تفاوت  دهدنشان ميفرض پیش. اين كندمي

گروه نمونه و توزيع های نمرهتوزيع  شده بینمشاهده

منظور از به اين نرمال در جامعه برابر با صفر است. 

. نتايج شداسمیرنوف استفاده  -آزمون كلموگروف

های نمرهفرض در مورد پیشحاصل از اجرای اين 

متغیرهای پژوهش نشان داد، فرض صفر مبني بر 
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ر هر های پژوهش دمتغیردر ها نمرهبودن توزيع نرمال

آزمون و پیگیری در هر پسآزمون، پیشسه مرحله 

تر از داری بزرگمعنا)همه سطوح  سه گروه باقي است

 (. است 0۵/0

ها، از واريانسفرض برابری پیشبررسي برای 

آزمون لوين استفاده شد. نتايج نشان داده است در 

گیری اهداف و همه ابعاد آن در همه مراحل جهت

  ها تأيید شده استانسـريوارض همگني ـپژوهش ف

 (. است 0۵/0تر از بزرگداری معنا)همه سطوح 

بررسي برابری برای باكس نیز آزمون نتايج 

ز در مورد همه كواريانس نی -ماتريس واريانس

داری معناهمه سطوح ) متغیرهای پژوهش تأيید شد

 (. است 0۵/0تر از بزرگ

نتايج مقايسه بین آزمودني و درون آزمودني در 

 ارائه شده است. 2غیرهای پژوهش در جدول مت

 در متغیرهای پژوهش گروهیبینگروهی و اثرهای دروننتایج تحلیل   2 دولج

 متغیرها
 منبع

مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F توان آماری اندازه اثر داریمعني 

گیری جهت

 اهداف

 000/1 ۵۵3/0 001/0 4/2۵ 0۵7/۵31 2 114/1062 گروه

 071/0 00۵/0 668/0 186/0 399/2 1 399/2 اثر زمان

 999/0 376/0 001/0 6۵/12 04/180 2 207/۵08 گروه× اثر زمان

تسلط 

 گرايش

 000/1 ۵73/0 001/0 ۵6۵/27 768/۵2 2 ۵36/10۵ گروه

 0۵۵/0 001/0 828/0 048/0 041/0 1 041/0 اثر زمان

 000/1 481/0 001/0 43/19 94/28 2 89/۵7 گروه× اثر زمان

تسلط 

 اجتنابي

 000/1 ۵81/0 001/0 370/28 1۵۵/64 2 310/128 گروه

 134/0 018/0 39۵/0 738/0 ۵29/0 1 ۵29/0 اثر زمان

 933/0 273/0 001/0 711/7 ۵34/۵ 2 067/11 گروه× اثر زمان

عملکرد 

 گرايشي

 000/1 603/0 001/0 124/31 461/40 2 922/80 گروه

 161/0 023/0 330/0 972/0 474/0 1 474/0 اثر زمان

 892/0 24۵/0 003/0 647/6 242/3 2 484/6 گروه× اثر زمان

عملکرد 

 اجتنابي

 000/1 ۵90/0 001/0 108/۵9 788/126 1 788/126 گروه

 320/0 0۵4/0 13۵/0 328/2 8۵4/1 1 8۵4/1 اثر زمان

 ۵71/0 10۵/0 034/0 801/4 822/3 1 822/3 گروه× اثر زمان

با استفاده از اندازه مکرر در  انسيكوار لیتحل جيتان

 هایهنمرشده ليتعد نیانگینشان داد كه م 2جدول 

دار نبوده است. معناكل نمونه در گیری اهداف جهت

آمده اثر اصلي گروه يا تفاوت دستبهبراساس نتايج 

گیری هدف در دو جهت هایهنمرشده تعديلمیانگین 

 خودتنظیمي وزش راهبردهای)آم گروه آزمايش

 هایمهارت آموزش و (فراشناختي و شناختي)

 دار به دست آمده استمعنافراشناختي( و كنترل 

(001/0>p همچنین اثر تعاملي زمان و گروه يا .)

در مراحل ها نمرهشده تعديلتفاوت میانگین 

آزمون و پیگیری در دو گروه آزمايش و يک گروه پس

ها بر تغییر آموزشاثر گروه يا دار است، معناكنترل 

گیری اهداف جهتآزمون و پیگیری در پسدر ها نمره

ها تحلیلنتايج . درصد حاصل شده است 6/37برابر با 

گیری اهداف نیز نشان داده است جهتپیرامون ابعاد 

گیری جهت مؤلفه هایهنمرشده ليتعد نیانگیمكه 

ما اثر اصلي دار نبوده است. امعناكل نمونه در اهداف 

همه  هایهنمرشده تعديلگروه تفاوت میانگین 

گیری اهداف در دو گروه آزمايش و جهتهای مؤلفه

(. p<001/0) دار به دست آمده استمعناگروه كنترل 

همچنین اثر تعاملي زمان و گروه يا تفاوت میانگین 

آزمون و پیگیری در پسدر مراحل ها نمرهشده تعديل
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كنترل در هر چهار مؤلفه  دو گروه آزمايش و

اثر گروه يا . دار استمعناگیری اهداف جهت

های شناختي، فراشناختي و همچنین آموزش

آزمون پسدر ها نمرههای فراشناختي بر تغییر مهارت

و پیگیری در ابعاد تسلط گرايش، تسلط اجتنابي، 

ا ـترتیب برابر ببهعملکرد گرايشي و عملکرد گرايشي 

 درصد حاصل شده است.   ۵/10و  ۵/24، 3/27، 1/48

مقايسه برای نتايج آزمون تعقیبي بونفروني 

های آزمايش و كنترل در مراحل پژوهش در گروه

 ارائه شده است. 3ها در جدول متغیر
 به تفکیک متغیرهای وابسته در مراحل پژوهشگروه مقایسه دو برای نتایج آزمون تعقیبی   3جدول 

 میزان تفاوت هاوهمقایسه گر مراحل متغیر
خطای انحراف 

 رداستاندا
 حجم اثر داریمعنا

توان 
 آماری

گیری جهت
 اهداف

 آزمونپس

 راهبردهای شناختي و فراشناختي
 كنترل

027/9 969/0 001/0 679/0 000/1 
 99۵/0 347/0 001/0 903/0 21/4 های فراشناختيمهارت

 راهبردهای شناختي و فراشناختي
های مهارت

 اشناختيفر
81/4- 934/0 001/0 393/0 999/0 

 پیگیری

 راهبردهای شناختي و فراشناختي
 كنترل

1۵/9 08/2 001/0 321/0 99/0 
 706/0 113/0 028/0 94/1 42/4 های فراشناختيمهارت

 راهبردهای شناختي و فراشناختي
های مهارت

 فراشناختي
73/4- 003/2 023/0 12/0 73۵/0 

 تسلط گرايش

 آزمون پس

 راهبردهای شناختي و فراشناختي
 كنترل

377/3 4۵8/0 001/0 ۵70/0 00/1 
 00/1 41۵/0 001/0 4۵4/0 4۵0/2 های فراشناختيمهارت

 راهبردهای شناختي و فراشناختي
مهارت های 
 فراشناختي

927/0- 400/0 026/0 116/0 619/0 

 پیگیری

 راهبردهای شناختي و فراشناختي
 كنترل

68۵/2 ۵2۵/0 001/0 389/0 999/0 
 864/0 193/0 003/0 ۵20/0 631/1 های فراشناختيمهارت

 راهبردهای شناختي و فراشناختي
مهارت های 
 فراشناختي

0۵4/1- 4۵8/0 027/0 114/0 612/0 

 تسلط اجتنابي

 پس آزمون

 راهبردهای شناختي و فراشناختي
 كنترل

9۵4/3 493/0 001/0 611/0 00/1 
 00/1 498/0 001/0 424/0 701/2 های فراشناختيتمهار

 راهبردهای شناختي و فراشناختي
 هایمهارت 

 فراشناختي
2۵3/1- 489/0 014/0 138/0 707/0 

 پیگیری

 راهبردهای شناختي و فراشناختي
 كنترل

6۵۵/2 ۵42/0 001/0 369/0 998/0 
 ۵83/0 108/0 032/0 467/0 037/1 مهارت های فراشناختي

 راهبردهای شناختي و فراشناختي
های مهارت

 فراشناختي
618/1- ۵38/0 004/0 181/0 83۵/0 

 عملکرد گرايشي

 پس آزمون

 راهبردهای شناختي و فراشناختي
 كنترل

283/3 328/0 001/0 710/0 00/1 
 00/1 6۵1/0 001/0 288/0 ۵17/2 های فراشناختيمهارت

 يراهبردهای شناختي و فراشناخت
های مهارت

 فراشناختي
767/0- 283/0 010/0 1۵1/0 7۵2/0 

 پیگیری

 راهبردهای شناختي و فراشناختي
 كنترل

248/2 494/0 001/0 33۵/0 993/0 
 711/0 139/0 014/0 434/0 118/1 مهارت های فراشناختي

 راهبردهای شناختي و فراشناختي
های مهارت

 فراشناختي
13/1- 427/0 011/0 146/0 734/0 

 عملکرد اجتنابي

 پس آزمون

 راهبردهای شناختي و فراشناختي
 كنترل

741/3 481/0 001/0 ۵96/0 00/1 
 99۵/0 343/0 001/0 439/0 029/2 مهارت های فراشناختي

 راهبردهای شناختي و فراشناختي
های مهارت

 فراشناختي
713/1- 461/0 001/0 2۵2/0 9۵3/0 

 پیگیری

 تي و فراشناختيراهبردهای شناخ
 كنترل

۵32/3 498/0 001/0 ۵۵1/0 00/1 
 898/0 211/0 002/0 4۵4/0 ۵02/1 های فراشناختيمهارت

 راهبردهای شناختي و فراشناختي
های مهارت

 فراشناختي
030/2- 476/0 001/0 307/0 986/0 
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گیری جهتدهد، در مينشان  3نتايج در جدول 

تسلط گرايشي و ل های آن شاممؤلفههدف و همه 

هر دو مرحله  اجتنابي و عملکرد گرايشي و اجتنابي

آزمون و پیگیری بین گروه كنترل با گروه آموزش پس

و گروه ( >p 0۵/0) راهبردهای شناختي و فراشناختي

تفاوت  (>0۵/0pهای فراشناختي )مهارتآموزش 

دهد میزان تأثیر ميداری وجود دارد كه نشان معنا

ی شناختي و فراشناختي در افزايش آموزش راهبردها

پیگیری آزمون و پسگیری اهداف در مرحله جهت

درصد حاصل شده است.  1/32، 9/67ترتیب برابر با به

های فراشناختي در بهبود آموزش مهارتتأثیر 

آزمون و پیگیری پسگیری اهداف در مراحل جهت

درصد حاصل شده  3/11و  7/34ترتیب برابر با به

میزان تأثیر آموزش راهبردهای ، ساس نتايجاست. برا

شناختي و فراشناختي در افزايش تسلط گرايشي در 

و  ۵7ترتیب برابر با پیگیری بهآزمون و پسمرحله 

مذكور آموزش درصد حاصل شده است. تأثیر  9/38

آزمون و پسدر بهبود تسلط اجتنابي در مراحل 

در  درصد، 9/36و  1/61ترتیب برابر با بهپیگیری 

و در  71آزمون پسافزايش عملکرد گرايشي در 

اين در و در بهبود عملکرد اجتنابي  ۵/33پیگیری 

درصد به دست آمده است. تأثیر  1/۵۵و  6/۵9مراحل 

های فراشناختي در بهبود تسلط آموزش مهارت

ترتیب برابر بهآزمون و پیگیری پسگرايش در مراحل 

. تأثیر اين درصد حاصل شده است 3/19و  ۵/41با 

 8/49آزمون پسها در مؤلفه تسلط اجتنابي در آموزش

درصد، در افزايش عملکرد  8/10و در پیگیری 

درصد و در  9/13و  1/6۵ترتیب برابر با بهگرايشي 

 1/21و  3/34بهبود عملکرد اجتنابي در دو مرحله 

است. نتايج نشان داده است كه آمده درصد به دست 

گیری در جهتزمون و پیگیری آپسدر هر دو مرحله 

تسلط گرايشي و اجتنابي و اهداف و هر چهار مؤلفه 

های گروهتفاوت بین  عملکرد گرايشي و اجتنابي

راهبردهای شناختي و فراشناختي و آموزش 

 (.>p 0۵/0دار است)معناهای فراشناختي تفاوت مهارت

 گیرینتیجهبحث و 

 های آموزشروشيک از هرداری اثر معناضمن 

های آموزش مهارت، راهبردهای شناختي و فراشناختي

اهداف پیشرفت و  گیریجهتفراشناختي در بهبود 

ها در آموزشآزمون، اثر پسدر مرحله های آن مؤلفه

مرحله پیگیری نیز باقي مانده است. همچنین در 

های آموزشي، در هر دو مرحله روشمقايسه 

 خودتنظیميآموزش آزمون و پیگیری پس

تر از اثربخشهبردهای شناختي و فراشناختي( )را

تبیین در . های فراشناختي بوده استمهارتآموزش 

 فرضیه اولآمده در مورد دستبهمرتبط با نتايج 

 ضمن كه است توجیه قابل جهت اين ازپژوهش 

 راهبردهای آموزش هایروش از يکهر اثر معناداری

 هایمهارت آموزش و فراشناختي و شناختي

گیری اهداف دانش آموزان جهت بهبود در شناختيفرا

آزمون و پسدر مرحله  هايي در خواندن،با نارسايي

پیگیری، اما آموزش راهبردهای خودتنظیمي 

های فراشناختي بوده مهارتتر از آموزش اثربخش

 ازتوان فراواني افراد است. در توجیه اين موضوع مي

اهبردهای شي بسته آموزش رآموز محتوای و سن نظر

دانست. از ثر ؤمخودتنظیمي شناختي و فراشناختي را 

 خودتنظیمي راهبردهای آموزشكه در جاييآن

 هایهم راهبرد همزمان طوربه فراشناختي و شناختي

 هم و ذهني مرور و تمرين و تکرار جمله از شناختي

ب و مطال دهيسازمان مثل فراشناختي راهبردهای

 آموزش رت فراشناختيبسط و گسترش معنايي و نظا

بودن بسته از لحاظ كاملصورت در اين، شد داده

 تواند دلیلي برای اين برتری نسبي باشد.ميمحتوايي 

، نتايجي كه از گروه های آزمايشي و پژوهش اين در

اين در  .مقايسه شده اند با هم  گواه به دست آمده 

حالي است كه در بیشتر پژوهش های انجام شده ی 

ثر بخشي يکي از راهبردهای آموزشي به كار قبلي ،ا

رفته در پزوهش حاضر بر متغیرهای پژوهشي مورد 

آماری آن همچنین جامعه بررسي قرار گرفته بود و 

های ويژه ها دانش آموزان دارای نارساييپژوهش
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 است ایمطالعه اولین، پژوهش اين يادگیری نبودند.

 یيادگیر شیوه دو اثربخشي مقايسه به كه

 هایمهارت و فراشناختي و شناختي خودتنظیمي

 اين در حاضر پژوهشي متغیرهای بر فراشناختي

 هایويژگي از ديگر يکي. است پرداخته پژوهش

 آن نتايج پذيریتعمیم زياد قابلیت حاضر پژوهش

 از متشکل حاضر پژوهش آماری جامعه زيرا ،است

 فتنگرنظردر با نارساخوان پسر و دختر آموزاندانش

 دخترها به نسبت پسرها بیشتر برابری دو شیوع میزان

 پذيریتعمیم توان جهت اين از كه است شده انتخاب

 .دارد خوبي

نارساخواني موقع بهكه شناسايي جاييآن از. 1

ثر ؤهای دريافتي مآموزش تواند در روند اثربخشيمي

يا  پدر و مادر نداشتنصورت اطالعدر رواينازباشد، 

آموزشي مدارس  گروهآموز الزم است به دانشخود 

يت موقع و با رعابهكاری الزم داده شود تا با اقدام 

گرفتن مسائل فرهنگي بدون نظردراصول اخالقي و 

 پدر و آموز و دانشه سوگیری از سوی ـگونايجاد هیچ

 .دكنندر اين راستا عمل  ،مادر

شود پس از تشخیص اين اختالل پیشنهاد مي. 2

كودک مبتال به ، آموزشي گروهمعلمان و  وسیلهبه

ل به مراكز درمان اختال گمانبياختالل يادگیری ويژه 

شناسان متخصص در اين زمینه يادگیری و يا روان

ام سرعت برای درمان اختالل اقدبهاجازه داده شود تا 

 شود.

ني امتخصصهای آموزشي مخصوص كارگاهه ئراا .3

رای تجربه و فعالیت عملي دا زمینه يادگیریكه در 

ضرورت دارد تا ضمن تسلطي كه بر اجرای ، هستند

رفته در اين پژوهش به دست كاربههای آموزشي بسته

های اين درمانبتوانند از آنها در روند  ،آورندمي

 استفاده كنند. مشکالت
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