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 17/3/1401پذیرش نهایی: 
 

 چکیده 
ر آموزش راهبردهای ثیأاين پژوهش تعیین ت اجرای هدف از هدف:

 آموزانرياضي دانشكالمي  هایعملکرد حل مسألهارتقاء  يادگیری بر

برای : روششهر تهران بود.  دوره ابتدايي پايه ششم  توان ذهنيكم

با  آزمونپسآزمايشي از نوع پیش آزمون، نیمه شیوهاز  اجرای پژوهش

روش نمونه با استفاده از گروه كنترل و مرحله پیگیری استفاده شد. 

طبق فرمول كوكران انتخاب  نفر 40ای با حجم نمونه ،گیری خوشه ای

كالمي ی هاان درحل مسالهآموزدانشسنجش عملکرد  به منظورشد. 

از آزمون  رياضي، در دو مرحله پیش از آموزش و پس از آموزش،

آموزش  .رياضي استفاده شدكالمي  هایمحقق ساخته حل مسأله

آموزش با استفاده از روش به گروه آزمايشي،  راهبردهای يادگیری

و گروه گواه از  صورت گرفتهدايت گام به گام شناختي و به شیوه 

از آمار توصیفي  هاتحلیل داده برایه كرد. دروش مرسوم آموزش استفا

همبسته( استفاده  tزمون آو استنباطي )آزمون تحلیل كوواريانس و 

اد میانگین نمرات عملکرد حل نتايج پژوهش نشان د: هایافتهشد. 

اني كه آموزش راهبردهای آموزدانشرياضي كالمي  هایمسأله

را دريافت كرده اند به طور معني دار باالتر از میانگین نمرات  يادگیری

اني است كه آموزش آموزدانشرياضي  كالمي عملکرد حل مسأله

توجه به : با گیرینتیجه. را دريافت نکرده اندراهبردهای يادگیری 

به  آموزش راهبردهای يادگیریرسد های به دست آمده بنظر مييافته

حل آنها در سبب افزايش عملکرد ، توان ذهنيكم انآموزدانش

های از سوی ديگر بررسي داده .رياضي شده استكالمي  هایمسأله

مرحله پیگیری نشان داد كه آموزش راهبردهای يادگیری به 

مناسبي و دوام در طول زمان از پايداری  شيان گروه آزمايآموزدانش

 است. بوده برخوردار 
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Abstract 

Objective: The present research aimed to 

investigate the effectiveness of learning strategies 

training in the mathematics’ word problem-solving 

performance among mentally-retarded elementary 

school students. Method: The research population 

included all the mentally retarded female students 

studying in the sixth grade of elementary schools 

located in Tehran in the school year of 2016, out of 

which a sample of 40 individuals was selected 

based on Cochran formula and through cluster 

sampling.  The data gathering tool included the 

researcher-made mathematics’ problem-solving 

test. The sample underwent for teen two-hour 

sessions. The research design was the semi-

experimental method with pre-test, post-test, 

control group and follow-up. Descriptive and 

inferential statistics (covariance and t-test) were 

used to analyze the data. Results: Results indicated 

that the mean of students’ problem-solving 

performance was significantly higher among the 

students who underwent the training as to the 

control group. Conclusion: It can be concluded that 

learning strategies training has enhanced 

mathematics performance among the mentally-

retarded students. Moreover, this result proved 

stable over time. 
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 مقدمه 

يادگیری راهبردهای يادگیری اهمیت بسیار زيادی در 

از نظر هتي و  .كنندميپیشرفت تحصیلي ايفا موثر و 

(، هدف اصلي مدرسه رفتن عالوه بر 2016دوناهیو )

ی رياضي، علوم و هاموفقیت تحصیلي در حوزه

و چگونگي  رفتنخواندن، يادگیری چگونگي يادگ

تن موثر و اثربخش است و فلسفه زيربنايي نسدا

كه  شودميبه اين امر مربوط آموزش در دوران جديد 

گیری هستند و اينکه يادان آماده آموزدانشكدام 

چگونه  توان تقويت كرد وچگونه ميرا  يادگیری آنان

 يادگرفتن راشايستگي آنان برای چگونه  مي توان

 ،ين رويکرد، هدف مدرسه رفتنافزايش داد. در ا

 .ان به راهبردهای يادگیری استآموزدانشتجهیز 

های يادگرفتن يادگیری مهارت ،يادگیری راهبردهای

 روی يک سکههستند. يادگیری و پیشرفت دو 

با حصول يادگیری، پیشرفت نیز حاصل  .هستند

به دست بیشتر  یهاخواهد شد و از پیشرفت، يادگیری

از فنگ، ايريارته و  لبه نق ؛2017نگ )اگو و ژ آيد.مي

ری را گزارش ( مطالعات تجربي بسیا2019ا، نسیوال

دهد راهبردهای يادگیری، نقش اند كه نشان ميكرده

ان و آموزدانشمثبتي در تقويت يادگیری مستقل 

)نیز نگاه كنید به دنكندانشجويان ايفا ميحتي 

  .(2011، ولبونسكالیسکان و 

 در پیشینه استفاده از مفهوم راهبردهای يادگیری

رونر ب مگردد كه جروبرمي 1956 به سال روان شناسي

استفاده كرد )كامارگو  1راهبردهای شناختي مفهوماز 

(. 2019، به نقل از فنگ و ديگران، 2010و هرديچ، 

برونر بیان كرد كه يادگیری عبارتست از يافتن 

ثری كه بتوان از آنها برای حل مساله راهبردهای مو

و  1980 استفاده كرد. راهبردها در طول دو دهه

های روان ، به مولفه اصلي بسیاری از پژوهش1990

های شناسي يادگیری و آموزشي تبديل شدند. پژوهش

نشان داد كه  1990و  1980های انجام شده در دهه

و راهبردهای يادگیری نقش بسیار مهمي در آموزش 

كند و آموزش  راهبردهای يادگیری، مييادگیری ايفا 

ای های مدرسهتاثیر زيادی بر تعمیم و كاربرد آموخته

های طبیعي دارد و تمرين و به كارگیری در محیط

راهبردهای يادگیری شناختي و فراشناختي، سبب 

شود يادگیرنده بتواند متغیرهای موثر بر حل مساله مي

مساله را سازماندهي كند و از  را بشناسد، فرايند حل

های شناختي ويژه برای انجام موثر تکلیف مهارت

(. از 1382نژاد، رجايي و كبوداني، استفاده كند )خوی

( راهبردهای يادگیری 1983نظر واينشتاين و ماير )

رفتارها يا تفکراتي هستند كه يادگیرنده در آن درگیر 

يادگیری شود و هدف آن تاثیرگذاری بر فرايند مي

است و بنابراين هدف هر راهبرد يادگیری خاص 

ممکن است تاثیرگذاری بر شیوه انتخاب،كسب، 

سازماندهي يا وحدت بخشیدن به دانش جديد باشد. 

( 2019، به نقل از فنگ و ديگران، 1990آكسفورد )

ها، رفتارها يا معتقد است راهبردهای يادگیری، فعالیت

ز )دانشجو( اغلب به آموفنون خاصي هستند كه دانش

كندتا ميطور قصدمند و تعمدی از آنها استفاده 

های جديد يادگیری، اكتساب و كاربرد يادگیری

 خودش را بهبود دهد.

(، رويکرد 1، ص1996از نظر لنز، الیس و اسکانلون )

فرد نسبت به تکلیف و نحوه مواجهه فرد با تکلیف، 

گي تفکر شود كه شامل چگونزماني راهبرد نامیده مي

ريزی، اجرا و ارزيابي و عمل شخص هنگام برنامه

عملکرد در مورد تکلیف و نتايج آن باشد. اين تعريف 

كند. بر رويکرد شخص برای انجام تکلیف تاكید مي

اين رويکرد شامل دو عنصر شناختي)فرايند تفکر( و 

ريزی بوسیله رفتاری )اقدامات آشکار( است كه برنامه

د و ارزشیابي میزان استفاده از آموز، عملکردانش

 گیرد.راهبرد را در بر مي

راهبردهای يادگیری قوانین و فنوني هستند كه 

فرايندهای يادگیری، حافظه، يادسپاری، يادآوری، 

ورزی و اكتساب اطالعات را در اندوزش، دست

كند. در رويکرد های مختلف تجهیز ميموقعیت

ان فرآيندی شناختي، راهبردهای يادگیری، به عنو

شود كه در ذهن يادگیرنده به ميفعال در نظر گرفته 
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پذيرد. پیوندد و از يادگیرنده تأثیر ميميوقوع 

پیامدهای يادگیری منحصرًا به محتوی يادگیری 

وابسته نیست، بلکه پیوندی خاص با ماهیت اطالعات 

و نحوه پـردازش آنـها توسـط يـادگیـرنده دارد. يعني 

ه طور فعـال به مرور ذهنـي، سازمانـدهي يـادگیرنده ب

پردازد و در پايان بر و بسط محتوی يادگیری مي

 كند. ميفرآيند يادگیری نظارت 

راهبردهای يادگیری در گستره رويکرد شناختي 

گیرد. رويکرد شناختي، به بررسي ميمورد بررسي قرار 

گیری و تکوين شناخت در انسان چگونگي شکل

شگران رويکرد شناختي به نوع پردازد. پژوهمي

اطالعاتي كه انسان در حافظه دارد، فرآيندهايي كه در 

اكتساب اطالعات دخیل هستند، تغییراتي كه در اين 

پیوندند و چگونگي به كار بسته مياطالعات به وقوع 

 (. 1372شدن آنها توجه دارند )دادستان، 

در رويکرد راهبردهای يادگیری نسبت به آموزش، 

آموز مورد دانشو به خاطر سپردن گي يادگیری چگون

هدف از آموختن راهبردهای . گیردميتوجه قرار 

است)لرنر،  2"يادگیری چگونه يادگرفتن"يادگیری، 

(. يادگیرنده كارآمد و موثر، 298، ص 1997

شناسد و از آنها راهبردهای يادگیری متعددی را مي

ادگیری، تر كردن يكند و به منظور آساناستفاده مي

فرايندهای تفکر خود را كنترل كرده و آن را هدايت 

پرسد و به افکار خود كند، از خودش سواالتي ميمي

دهد، مواد و تکالیف يادگیری جديد را با سازمان مي

تجارب قبلي خود مرتبط نموده و آنها را يکپارچه 

تواند آنچه را كه قرار است اتفاق بیفتد كند و ميمي

كند. د و اطالعات جديد را پايش ميپیش بیني كن

آموزان، هدف از آموزش راهبردهای يادگیری به دانش

آموزان است تا ياد بگیرند چگونه ياد آموزش به دانش

بگیرند، چگونه به خاطر بسپارند، چگونه يادآوری كند 

و چگونه از اطالعات موجود، به اطالعات جديد دست 

رگیرند كه آنها را قادر هايي را بکايابند و بتوانند رويه

ها كند تکالیف تحصیلي مهم را انجام دهند، مسالهمي

را حل كنند و كارهای خود را به طور مستقل انجام 

دهند. مهارت در نحوه استفاده از راهبردهای يادگیری 

آموزان دارای نیازهای ويژه شود حتي دانشسبب مي

آن  يانند يادگیری نیز بتوانند بر اثرات ناتواني غلبه ك

 را كاهش دهند. 

تحقیقات انجام شده بیانگر اهمیت راهبردهای 

يادگیری در تسهیل فرايند يادگیری، يادسپاری و 

دهد مييادآوری است. نتايج تحقیقات نشان 

راهبردهای يادگیری نیرومندترين اثر را در يادگیری 

آموزان دارند و رابطه مثبت و معناداری بین دانش

و نمرات پیشرفت تحصیلي  شیوه يادگیری

آموزان وجود دارد )دال، دافي، روهلر و پیرسون، دانش

، به نقل از 2018(. لي و ژانگ )2009؛ بیکر، 2005

گزارش  41( پس از فراتحلیل 2019فنگ و ديگران، 

پژوهشي چاپ شده در مورد تاثیر راهبردهای 

يادگیری نشان دادند كه راهبردهای يادگیری، رابطه 

آموزان در ا موفقیت دانشجويان و دانشمثبتي ب

 يادگیری دارد.

های متفاوتي برای راهبردهای يادگیری طبقه بندی

(. بوكرتز 2016ارائه شده است )هتي و دوناهیو، 

( سه دسته راهبردهای شناختي )نظیر بسط و 1997)

عمق بخشیدن(، فراشناختي )نظیر برنامه ريزی و 

ي )نظیر تنظیم فرايند يادگیری( و انگیزش

خودكارآمدی و انگیزش برای درگیر شدن در 

يادگیری( را ذكركرده است. ديگناث، بوتنرو النگ فلد 

(. راهبردهای 2016؛ به نقل از هتي و دوناهیو، 2008)

مديريت منابع )نظیر يافتن، بهره برداری و ارزشیابي 

منابع( را به عنوان نوع چهارم راهبردهای يادگیری به 

افه كرده اند. فرال، والک و شي تن اين مجموعه اض

( نیز راهبردهای يادگیری را به دو دسته 2009)

اند. راهبردهای شناختي و فراشناختي تقسیم كرده

مدلي برای يادگیری خودتنظیمي  (1999پینتريچ)

دارای سه طبقه راهبردهای  كهارائه كرده است 

راهبردهای خودتنظیمي ،3يادگیری شناختي

 5راهبردهای مديريت منابعو  4ختكنترل شنابرای

 است.
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 هایراهبرد معتقدند كه (1983واينشتاين و ماير )

مهمترين  ،و سازماندهي 7، بسط6مرور ذهني

كه با عملکرد  هستند شناختييادگیری راهبردهای 

د، نآموزان در كالس درس رابطه دارشتحصیلي دان

توان در مورد تکالیف ساده حافظه اين راهبردها را مي

ها( تا ها يا فهرست)نظیر يادآوری اطالعات، واژه

نظیر درک بخشي از متن يا ) ترتکالیف پیچیده

در راهبرد مرور ذهني،  .بکار بست (سخنراني

آموز موادی را كه بايد ياد بگیرد، دوباره بیان دانش

ها كند يا اينکه به هنگام خواندن متن، برخي واژهمي

راهبرد بسط، شامل . دكنرا با صدای بلند تکرار مي

بیان مجدد، تفسیر يا تلخیص موادی است كه بايد 

 ، توضیح8يادگرفته شوند، همچنین خلق قیاس

پاسخ  ،های متن برای ديگری و پرسیدن سؤالشهاندي

دادن و يادداشت برداری مولد و خالق، از ساير 

های راهبرد بسط است )واينشتاين و ماير، جنبه

ای هدهي شامل انتخاب انديشهراهبرد سازمان (.1983

 ،كه بايد آموخته شوند ياصلي متن، خالصه كردن متن

استفاده از فنون اختصاصي برای انتخاب و سازماندهي 

ها و نکات مهم مطرح شده در متن و تشخیص انديشه

 است.  ساختار توضیحي و بیاني متن

عالوه بر راهبردهای شناختي، دانش فراشناختي 

 نیز از راهبردهای فراشناختي اوفاده و است يادگیرنده

تأثیر زيادی بر عملکرد دارد. دو جنبه كلي فراشناخت، 

دانش درباره شناخت و خودتنظیمي شناخت است 

؛ فالول، 1983)براون، برانسفورد، فرارا و كمپیون، 

(. بسیاری از راهبردهای كنترل فراشناختي يا 1979

راهبردهای خودتنظیمي، شامل راهبردهای 

زيمرمن و ) هستند ريزی، پايش و تنظیمرنامهب

، از نظر مفهومي ها(. اين راهبرد1986پونز  -زمارتین

ريزی برنامهراهبرد . (1999)پینتريچ  مرتبط هستند
هايي برای مطالعه، مرور شامل تعیین هدف ،هافعالیت

كلي متن قبل از خواندن، تولید سؤال قبل از خواندن 

به  هاتاشد. اين فعالیبه ميمتن و تحلیل تکلیف مسأل

كند برنامه ای برای استفاده از يادگیرنده كمک مي

های مربوط راهبردهای شناختي تنظیم كند، و جنبه

به تکلیف جديد را از دانش قبلي فعال كند و آن را 

به نظر  تر كند.سازماندهي كند و درک مطالب را آسان

اشناختي های فر( همه فعالیت1983واينشتاين و ماير)

شوند كه در تا حدودی به پايش فهمیدن مربوط مي

هايي كه هدف قبال آموز درک خود را درآن دانش

ها، شامل گرفتن سنجد. پايش فعالیتتعیین كرده مي

رد توجه در خالل خواندن متن يا گوش دادن به 

سخنراني، آزمودن خود با استفاده از سؤاالتي درباره 

همیدن، پايش فهمیدن متن برای بررسي میزان ف

سخنراني، و استفاده از راهبردهای امتحان دادن )مثالً 

پايش سرعت و انطباق آن با زمان در دسترس( در 

موقعیت آزمودن است. راهبردهای مختلف پايش، 

يادگیرنده را نسبت به قصور و كاستي در توجه يا 

كند و متعاقباً سبب فهمیدن تکلیف، هشیار مي

 شود.ردهای تنظیم كننده مياستفاده از راهب

راهبردهای تنظیم، پیوند نزديکي با راهبردهای پايش 

آموزان يادگیری و عملکرد دارند. همانگونه كه دانش

خود در برابر هدف يا ضابطه را مورد نظارت و پايش 

دهند، فرايند پايش، به لزوم اعمال فرايندهای قرار مي

هدف يا  تنظیم كننده برای هدايت رفتار در مسیر

 كند. تر با مالک اشاره ميارتباط نزديک

كه هستند راهبردهايي  ،راهبردهای مديريت منابع

آموز برای مديريت و كنترل محیط خود از آنها دانش

كند با آموزان كمک ميبه دانش و كنداستفاده مي

محیط خود سازگار شوند و نیز محیط خود را تغییر 

آنان منطبق شود  ها و نیازهایدهند تا با هدف

هايي از اين راهبرد عبارتند مثال (.1988استرنبرگ، )

از مديريت و كنترل زمان، تالش، محیط مطالعه و 

ديگران )شامل معلمان، همساالن( از طريق استفاده از 

 (.1999راهبردهای جستجوی كمک )پینتريچ، 

با توجه به اهمیت راهبردهای يادگیری و يادگیرنده 

های مختلفي در اين زمینه ارائه شده راهبردی، مدل

كه يکي از آنها مدل بوركوسکي و همکاران وی 

؛ بوركوسکي 1987باشد)بوركوسکي، كار، پرسلي، مي
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(. اين مدل، طرحهای 2000چان و موتوكريشنا، 

آموزان را با دانش راهبردی، خودپايي، رفتاری دانش

های عاطفي انگیزش، اسنادها، عزت نفس و پاسخ

كند كه عملکرد كند. اين مدل پیشنهاد ميط ميمربو

شناختي مطلوب كه پي آيند رويکرد راهبردی است، 

دانش كلي راهبردی، عزت نفس و احساسات مرتبط با 

های دهد. اين مدل بین مولفهآنها را افزايش مي

های مثبتي های عاطفي، همبستگيفراشناختي و پاسخ

آموزان ل، دانشكند. بر طبق اين مدرا پیش بیني مي

دارای نیازهای ويژه كه قادر به تجربه اثرات رويکرد 

توانند به طور راهبردی در مورد تکالیف نیستند، نمي

های فراشناختي عمومي خود را خود انگیخته، مهارت

توسعه دهند، اسنادهای ناكافي درمورد تالش دارند و 

كنند )پاالدينو، احساسات افسرده وار را تجربه مي

 (. 2010سي و مارچچي، ما

درس رياضي و حل مساله رياضي يکي از مهمترين 

آموزان است كه ارتباط بسیار تکالیف تحصیلي دانش

نزديکي با توجه، حافظه و نظام پردازش اطالعات 

يادگیرنده دارد. يادگیری رياضي، ارتباط مستقیم با 

مشاهده و دريافت صحیح اطالعات، تحلیل، استدالل و 

مقايسه و داوری، تايید، اثبات و پیش بیني  استنباط،

اطالعات دارد. فرايند حل مساله به عنوان توانايي 

شناختي سطح باال از ديرباز مورد مطالعه روان 

ای در شناسان بوده و حل مسأله اهمیت فوق العاده

دارد و تأثیر انکار ناپذيری بر عملکرد بهینة آدمي 

بر جای ي های آدماجرای مؤثر وظايف و كنش

 گذارد. مي

ها يا از سوی ديگر، حل مسأله يکي از مهارت

آموزان های ضروری است كه بايد توسط دانشبینش

های تحصیلي و غیرتحصیلي كسب شود و در زمینه

(. پانااورا، 2003كاربردهای فراواني دارد جوناسن ) 

( مهارت حل مسأله را 2009متريو )گاگاتسیس و دی

دانند. بر همین ی آموزشي جدی ميهايکي از هدف

اساس متخصصان تعلیم وتربیت، آموزش چگونگي حل 

آموزان را به رسمیت های پیچیده به دانشمسأله

(. در 1996شناخته اند )دی كورت، ورشافل و گرير، 

های آموزشي پیشرفته، حل مسأله يکي از پنج نظام

موضوع اساسي استانداردهای بنیادی رياضي و نقطه 

رود )شورای ميآموزش مدرسه ای به شمار  9نونيكا

( حل 2007(. از نظر ژو )2006ملي معلمان رياضي، 

های  رياضي است. حل مساله، بنیاد بسیاری از بحث

مسأله رياضي يکي از محوری ترين تجارب رياضي 

آموزان است و در چند دهه اخیر، مهمترين برای دانش

ی تحصیلي بوده هاموضوع آموزش رياضي در همه پايه

(. برخي مؤلفان 36، ص 2003است )گلدبرگ و بوش، 

هاينز و كريت سونیس، ؛  به نقل از2000نظیر اوكانل، 

حل مساله را نقطه آغاز و پايان برای درس رياضي 

دانند. كیل پاتريک، سوافورد و مناسب و متعادل مي

( نیز بر اين باور هستند كه همه 2001فیندل )

های مهارت رياضي در حل مسأله ها و شاخهحوزه

 گنجند.  مي

علیرغم اهمیت حل مسأله، معلمان اغلب كشورها 

آموزان، معتقدند كه آموزش حل مسأله به دانش

تکلیفي دشوار و چالش انگیز است)گلدبرگ و بوش، 

( ، معلمان 2009(. به نظر پانااورا و ديگران )2003

 غالباً در خصوص آموزش چگونگي حل مسأله به

كنند. نتايج آموزان مشکالت خاصي را تجربه ميدانش

دهد كه المللي نیز نشان ميهای ملي و بینسنجش

آموزان در تکالیف حل مسأله، عملکرد ضعیفي دانش

؛ استیگلر و هیبرت، 1997دارند )كني و سیلور، 

 (.2003؛ به نقل از گلدبرگ و بوش، 1997

حل های متعددی برای در طول دهه اخیر، مدل

های رياضي ارائه شده است )دی سوته و رويرز، مسأله

های تحولي از جايگاه (. در اين میان، مدل2005

های تحولي اغلب بر تری برخوردار هستند. مدلمهم

های اختصاصي نظیر شمردن ها يا خرده مهارتمهارت

(،  حساب كردن )لوين، 1992)گالیستل و گلمن، 

ساخته شدن اعداد دو  ( يا1992هاتن الكر، جوردن و

( متمركز 1982)فوسون، ريچاردز و بريارز، رقمي 

(، 121، ص 2005هستند. )دی سوته و رويرز، 
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براساس نتايج تحقیقات و مطالعات انجام شده توسط 

؛ دی سوته ،  b) 2002؛ a 2002دی سوته و رويرز )

( و شمار ديگری از 2000رويرز، بويس و دی كلرک )

رده مهارت شناختي دخیل در حل محققان، مدل نه خ

مسأله رياضي را ارائه كرده اند. بر طبق اين مدل، حل 

مسأله رياضي به نه خرده مهارت نیاز دارد كه عبارتند 

 از:

های غیر معنايي خواندن اعداد و ترجمه مهارت-1

 آنها از شکل نوشتاری به نوعي بازنمايي ذهني 

نمادها و  رجمه نمادهای رياضیاتي و كاركردن بات-2

هايي نظیر عالمت ضرب، تقسیم، كوچکتر، عالمت

 بزرگتر 

ساختار اعداد يا دانش جايگاه  بینش نسبت به-3

يکان و دهگان و توانايي ايجاد روابط ساختاری بر 

 مبنای ده. 

های محاسبه و حل ای و مهارتدانش رويه-4

 های عددی های رياضي در قالب مسألهتمرين

كه نوعي مهارت ادراكي  های زبانيمهارت-5

تواند شناختي است و يادگیرنده به واسطه آن مي

های ای در قالب مسألههای رياضي يک جملهمسأله

كمتر است  47از  9را درک و حل كند )نظیر  10كالمي

 يعني ...( 

، كه مهارت مورد نیاز در حل 11بازنمايي ذهني-6

ن های كالمي است، يادگیرنده با كمک اياغلب مسأله

های اصلي متن مسأله را به روندهای مهارت، واژه

 كند.عملیات حسابي ترجمه مي

ای كه نوعي مهارت شناختي های زمینهمهارت-7

گیرند، سبب هستند و واحدهای زباني را بکار مي

های كالمي بیش شوند كه يادگیرنده بتواند مسألهمي

 ای را حل كند. از يک جمله

، برخي يادگیرندگان به تخاب اطالعات مناسبان-8

 خاطر ناتواني در انتخاب اطالعات مناسب، برای خلق

بازنمايي ذهني مناسب برای مسأله، از عهده حل 

 آيند. مسأله بر نمي

ها فرد را قادر های مفهوم اعداد. اين مهارتمهارت-9

كند، بدون اينکه پاسخ ارائه شده، به حل تکالیف مي

 دقیق باشد.

های حل مساله رياضي، مدل يکي ديگر از مدل

های كالمي رياضي فراشناختي حل مساله -شناختي

( ارائه شده است. از 1992است كه بوسیله مونتاگو )

نظر وی حل مساله نظیر هر فرايند شناختي ديگر، 

مستلزم تعامل موثر و پويای متغیرهای شناختي، 

(. به نظر وی دو 230فراشناختي و عاطفي است )ص 

دها و فرايندهای شناختي و فراشناختي در دسته راهبر

های كالمي رياضي دخالت دارند كه در حل مساله

 اند:طرح زير نشان داده شده

 راهبردها و فرایندهای شناختی      راهبردها و فرایندهای فراشناختی                            
 آگاهي و تنظیم راهبردهای شناختي-                     خواندن )فهمیدن(                         -              

 خود آموزی )درک راهبرد و استفاده ديداری كردن )تبديل كردن( از آن-ترجمه، تعبیر                                          -             

 خودپرسي )آگاهي نسبت به راهبرد  و استفاده از آن(- فرضیه سازی )برنامه ريزی(                                 -             

 خودپايي )كنترل راهبرد(-برآورد كردن )پیش بیني(                           -             

 محاسبه-

 وارسي )ارزشیابي(-

(، راهبردهای شناختي حل 2000از نظر مونتاگو )

مرحله به شرح زير هستند:  6مساله رياضي شامل 

مساله با صدای بلند، تفسیر و تبیین مساله،  خواندن

تجسم و تصويرسازی مساله به طور ساده، تعیین 

مراحل يا توالي عملیات رياضي برای نیل به راه حل 

)جمع يا تفريق، ضرب يا تقسیم(، حدس زدن جواب 

 مساله و بازبیني راه حل مساله با دقت.

منظور مونتاگو از راهبردهای شناختي، راهبردهای 

است كه شامل موارد زير است: ترجمه و  12بازنمايي

تعبیر يا بیان دوباره متن مساله به زبان خود فرد، 
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ديداری كردن مساله از طريق ترسیم روی كاغذ يا 

تصويرسازی ذهني؛ فرضیه آزمايي كه مستلزم تدوين 

ای برای حل مساله است. به ها و تدوين برنامههدف

پردازش اطالعات عددی و  ها،نظر مونتاگو، اين فعالیت

كند، شکل گیری بازنمايي در زباني را تسهیل مي

كند و درک و يکپارچه سازی حافظه را امکان پذير مي

سازد. اطالعات مساله و توسعه برنامه حل را میسر مي

فرايندهای فراشناختي بر خود آگاهي از دانش 

شناختي ضروری برای حل مساله موثر متمركز است. 

ای فراشناختي، فرايندها و راهبردهای فراينده

-شناختي در خالل حل مساله را هدايت و تنظیم مي

كنند. مساله حل كن موفق، به طور هشیار يا ناهشیار، 

بسته به مقتضیات تکلیف، از خودآموزی، خودپرسي و 

كند تا به دانش راهبردی دست خودپايي استفاده مي

استفاده از يابد، اجرای راهبردها را هدايت كند و 

 راهبردها و عملکرد حل مساله را تنظیم كند.

به دوباره  13رياضيهای كالمي قدمت كاربرد مسأله

(. امروزه در 2010تلو،  -رسد )آكوستامي 14بابلیان

های تحصیلي از دبستان تا های درسي همه پايهكتاب

شود. های كالمي رياضي استفاده ميدانشگاه از مساله

( معتقدند كه 2007ا و ورشافل )ويسنته، اورانتی

های كالمي، از ديرباز توجه روان شناسان مسأله

شناختي و آموزشگران رياضي را به خود جلب كرده 

های های كالمي به طور گسترده در كتاباست. مسأله

درسي رياضي اغلب كشورها مورد استفاده قرار 

(، يکي از 261، ص 1991گیرد. به نظر كامینز)مي

های كالمي مهم آموزش رياضي، حل مسأله هایبخش

در همه سطوح های كالمي است. هر چند مسأله

ها حضور آموزشي شايع هستند و در بسیاری فرهنگ

دارند ولي هنوز هم يکي از ابعاد كمتر مطالعه شده 

؛ به 1990روند )ريوسر، يادگیری رياضي به شمار مي

 (.2010تلو، -نقل از آكوستا

( استدالل 1996فل و گرير )كورت، ورشادی

های كالمي رياضي و كنند كه استفاده از مسألهمي

لزوم توجه به متن مسأله از حیث درگیر نمودن 

آموزان در الگوگیری از تفکر رياضي، و رشد دانش

آموزان برای تشخیص زمان و مقدار مهارت دانش

های دنیای استفاده از دانش رياضي برای حل مسأله

ای بسیاری در بر دارد و شواهدی ارائه واقعي مزاي

آموزان به هنگام حل دهد دانشاند كه نشان ميكرده

های كالمي رياضي، به درستي با متن مسأله

 كنند. های كالمي ارتباط برقرار نميمسأله

های كالمي رياضي، برای بسیاری از حل مسأله

رود. انگیزی به شمار ميآموزان تکلیف چالشدانش

آموزان و دانشجويان نیز در حل ی از دانشبسیار

های كالمي رياضي كه در بر دارنده جمالت مسأله

ای )جمالتي كه رابطه عددی بین دو متغیر را رابطه

كنند(، هستند، مشکالت خاصي را تجربه بیان مي

؛ ورشافل، دی 1992كنند )هگارتي، ماير و گرين، مي

؛ 1995نک،؛هگارتي، ماير و مو1992كورت و پاوولز،

 (.2010ناكس، اندروز و هود،

( حل 187، ص2008از نظرگريفین و جیتندرا)

های كالمي به خاطر پیچیدگي فرايند حل، مسأله

های زيادی در بر دارد  و به همین خاطر، دشواری

آموزاني كه آموزان، به خصوص دانشبرخي دانش

آموزاني كه های يادگیری هستند يا دانشدارای ناتواني

ار مشکالت حافظه يا مفهومي، نقايص دانش دچ

ای، دشواری در زمینه زبان و واژگان و مشکالتي زمینه

در زمینه دانش راهبردی و استفاده از راهبردهای 

يادگیری و خودتنظیمي هستند، در حل چنیني 

شوند)جیتندرا، مسايلي با مشکالت زيادی مواجه مي

2008.) 

آموزان دانش مطالعات متعدد حاكي از آن است كه

های كالمي رياضي در همه سنین در حل مسأله

خود با مناسب با پايه تحصیلي و سن تقويمي

مشکالتي مواجه هستند )كاولي، پارمر، فولي، سالمون 

؛ به نقل از نیف، نلس، ايواتا و پیج، 2001و روی، 

های كالمي به اين دلیل دشوار ( ؛ حل مسأله2003

های رياضي لب و مهارتاست كه هم مستلزم درک مط
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ها و اعداد به است و هم به توانايي تبديل و ترجمه واژه

 شکل عملیات مناسب نیاز دارد.

( معتقدند دلیل اصلي 2006سونسن و جرمن )

های كالمي اين است كه مطالبات دشواری حل مسأله

 كند.تحمیل مي 15و تقاضاهای زيادی بر حافظه كاری

قل از نیف، نلس، ايواتا و ؛ به ن1993زنتال و فركیس )

های كالمي را به ( مشکالت حل مسأله2003پیج، 

اند: تشخیص عملیات درست، قرار زير فهرست كرده

ترتیب عملیات، تشخیص اطالعات اضافي و مزاحم، 

سرعت محاسبه، و عوامل مرتبط باعملکرد ضعیف در 

حل مسأله. روير، ترونسکي، چان، جکسون و مرچانت 

آموزان داده اند كه وقتي از دانش( نشان 1999)

های كالمي، شود برای فهمیدن متن مسألهخواسته مي

دقت بیشتری به عمل آورند، عملکرد رياضي آنها 

تدسکو، تیندال، هیث  -هلويگ، روزيک يابد.كاهش مي

اند كه مشکالت خواندن ( نشان داده1999و آلموند )

ای تأثیر منفي بر عملکرد حل مسأله رياضي بر ج

گذارد)برای مرور جامع ادبیات پژوهشي در حوزه مي

، الف 1375های كالمي رياضي به كريمي، حل مساله

 و ب، نگاه كنید(.

های اخیر، عرصه كاربرد آموزش راهبردهای در دهه

آموزان دارای نیازهای ويژه نیز يادگیری به حوزه دانش

گیری از آموزش راهبردهای گسترش يافته و بهره

ی به منظور بهبود يادگیری كودكان دارای يادگیر

ای مورد توجه به طور قابل مالحظه16ناتواني هوشي

شناسان و مربیان واقع شده است )فورنس وكاوال، روان

آموزان دهد دانشنشان مي های پژوهشييافته(. 2000

هستند، با  17يادگیرنده غیر اثر بخش، توان ذهنيكم

فاقد كنند و د مييادگیری به طور غیر موثر برخور

خزانه راهبردهای يادگیری هستند. آنها در مقايسه با 

توانند فرايندهای تفکر خود را آموزان عادی، نميدانش

كنترل كنند و به منظور تسهیل يادگیری، به آن 

توانند به تفکرات خودشان سازمان جهت دهند، نمي

بدهند و از برقراری ارتباط بین تجارب قبلي و جديد 

ز هستند و فاقد توان پیش بیني و نظارت بر عاج

 (. 1997)لرنر، اطالعات جديد هستند 

های ويژه، برخي از صاحبنظران حوزه آموزش

توان ذهني را مشکالت يادگیری و حافظه كودكان كم

دهند و برخي ديگر مينسبت  18به نقص ساختاری

توان ذهني معتقدند كه مشکالت يادگیری كودكان كم

ريشه دارد. هواداران رويکرد نقص،  19يندیدر نقص فرا

يا به نقص ساختاری معتقدند، نظیر فیلیپس و نتلبک 

( يا به نقص در حافظه كوتاه 1987( و كاتیمز )1984)

؛ به نقل از از 1972مدت )لیبکامن و فردريچ، 

( يا حافظه تصويری 1983بوركوسکي، پک و دامبرگ، 

لیکي و ؛ لیبکامن، و1979)هورنشتاين و مازلي، 

(؛ يا به محدويت در دسترسي به 1980فردريچ، 

(. در سوی 1984حافظه بلند مدت )ساكوزو و میشل، 

مقابل، هواداران رويکرد فرايندی، مشکالت يادگیری 

توان ذهني را به دشواری در فرايندهای افراد كم

فراشناختي و فرايندهای كنترل اجرايي نسبت 

(و براون 1985دهندكه استرنبرگ و اسپیر )مي

( از اين شمار هستند. برخي ديگر )نظیر 1974)

(، مشکالت يادگیری 1983بوركوسکي و همکاران، 

توان ذهني را به ضعف در فرايندهای بازيابي افراد كم

دهند و برخي ديگر)كرک، گاالهرو اطالعات نسبت مي

(  آن را نتیجه ضعف ادراک اولیه و 1997آناستازيو، 

ها در موقعیت رگیری آموختهضعف در تشخیص به كا

( 1990دانند. كرامر، پیرسل و گالور )ديگر مي

معتقدند كه اين دو ديدگاه افراطي هستند و نقص 

ساختاری يا نقص در فرايندهای اجرايي به تنهايي 

توان تواند مسؤول دشواری در يادگیری افراد كممين

 ذهني باشد.

صرف نظر از علل مشکالت يادگیری و حافظه 

رسد يکي از ميتوان ذهني، به نظر ودكان كمك

های حافظه و يادگیری در مهمترين داليل دشواری

توان ذهني، به عدم استفاده يا استفاده افراد كم

نامناسب آنها از راهبردهای يادگیری نظیر واسطه 

شود )بوركوسکي و ميمربوط  21و سازماندهي 20سازی
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شان دادند ( ن1992(. بوركوسکي، )1974وان شورا، 

توان ذهني در استفاده خودكار از آموزان كمكه دانش

راهبرد مرور ذهني به عنوان راهبرد واسطه ساز، 

 مشکل دارند.

برخي مولفان براين باور هستند كه دلیل عدم 

توان ذهني از آموزان كماستفاده مناسب دانش

راهبردهای يادگیری، به عدم توسعه فرايندهای كنترل 

شود. )استرنبرگ و اسپیر، ن مربوط مياجرايي آنا

 22(. فرايندهای كنترل اجرايي1974؛ براون،1985

هايي هستند كه فرد ( روش23)فرايندهای فراشناختي

از آنها برای طراحي نقشه حل مساله، بازبیني و 

كند )استرنبرگ و ميارزشیابي عملي راه حل استفاده 

 (. 1985اسپیر، 

انجمن نقص ذهني  بر اساس دهمین ويرايش نشريه

های توان ذهني، با محدوديت، افراد كم24آمريکا

معنادار در كنش وری هوشي و رفتار سازشي مواجه 

سالگي 18تواني ذهني قبل از سن هستند. اختالل كم

ها و گردد. افراد با اين اختالل در مهارتشروع مي

های اجتماعي دارای ضعف هستند و رفتارهای قابلیت

اسب آنها ممکن است ناشي از ادراک اجتماعي نامن

های اجتماعي باشد )باترفیلد، نادرست موقعیت

2000 .) 

دهد كه يکي از ميهای پیشین نشان نتايج پژوهش

توان ذهني، ناتواني آموزان كمعلل اُفت تحصیلي دانش

آنها در استفاده از راهبردهای يادگیری مناسب است. 

خاطر سپردن، از  آموزان برای بهاين دسته از دانش

كنند )پالینسکار و راهبردهای يادگیری استفاده نمي

( و در تشخیص راهبردهای يادگیری 2006،  براون

مناسب برای استفاده از آن در موقعیت حل مسأله 

و نیاز به آموزش مناسب در زمینه انواع  مشکل دارند

راهبردهای يادگیری و چگونگي استفاده از آنها دارند و 

یم عملکرد شناختي خود برای حل مساله با در تنظ

،  سوته های جدی مواجه هستند )دیمحدوديت

( كه سبب كاهش اعتماد به نفس و توسعه خود 2001

 شود.پنداره منفي در آنها مي

اند كه با استفاده از های مختلف نشان دادهپژوهش

برخي تدابیر آموزشي از جمله آموزش راهبردهای 

توان آموزان دارای ناتوان هوشي مييادگیری به دانش

توانايي آنها در انجام تکالیف تحصیلي و از جمله حل 

( براين 1980مساله رياضي را بهبود بخشید. براون )

توان باور است كه با آموزش راهبردهای يادگیری مي

آموزان كمک های تحصیلي دانشبه ارتقای مهارت

 كرد.

آموزان ه دانشهدف از آموزش راهبردهای يادگیری ب

توان ذهني، اين است كه الگوهای انديشیدن آنها كم

سازماندهي شود، نیز خود ارزشیابي، خود راهبری، 

جهت دادن به فرايندهای شناختي و يادگیری در 

های تعیین شده صورت گیرد )گیک، مسیر هدف

 (.2001؛ بردين، 2001

منطق زير بنايي آموزش راهبردهای يادگیری بر سه 

 اساسي مبتني است:اصل 

توسعه و كاربرد راهبردهای يادگیری، وابسته به  -1

تر، بهره بیشتری از آن آموزان مسنسن است و دانش

 (.1984برند)آرم براستر، اكولز و براون، مي

آموزند آموزاني كه نحوه يادگیری را ميدانش -2

برای يادگیری مهارتهای جديد و پاسخ سريع به 

درحال تغییر، شانس بیشتری اطالعات و شرايط 

 (.1986دارند)دشلر و شومیکر، 

رويکرد آموزش راهبردی، مستلزم اين است كه  -3 

آموزان مسئولیت بیشتری در قبال يادگیری و دانش

آموزش خود تقبل كنند تا بتوانند به استقالل واقعي 

 دست يابند.

( معتقدند كه برنامه آموزش 1988هاالهان و كافمن)

يادگیری، چهارروند اصلي را در بر  راهبردهای

  گیرد:مي

آموزان برای كسب اطالعات از كمک به دانش -الف

منابع مکتوب و راهبردهايي برای شناسايي كلمات، 

 درک و فهم خواندن.

آموزان برای به خاطر سپردن كمک به دانش -ب 

 های مهم اطالعات و واقعیت
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ی نوشتن وندهايي برای كمک به بهبود مهارتهار -ج

 جمله، پاراگراف و

در زمان مقتضي و توجه به  انجام تکلیف -د 

 مطالبات زمان در انجام تکالیف.

توان ذهني در استفاده علیرغم اين امر كه افراد كم

خودی از راهبردهای يادگیری و فرايندهای خود به

های كنترل اجرايي، دچار نقايصي هستند، اما پژوهش

( نشان داده است 1983) بوركوسکي، پک و دامبرگ

توان استفاده از راهبردهای يادگیری را با كه مي

 توان ذهني آموزش داد.آموزان كمموفقیت به دانش

( بسیاری از 2006بنابر نظر پالینسکار و براون )

 مشکالت يادگیری ناشي از فقدان راهبردهای يادگیری

است و براين اساس آموزش راهبردهای يادگیری را 

( به اين 2004اند. هريس و پرسلي )د كردهپیشنها

نتیجه دست يافتندكه آموزش راهبردهای يادگیری 

های حافظه و يادگیری كودكان سبب بهبود نارسايي

توان ذهني در شود. كودكان كمميتوان ذهني كم

های قابل مالحظه مقايسه با همساالن عادی، نارسايي

د. از سوی دهنيمهای شناختي نشان ای در توانايي

توان ذهني كه تحت آموزش ديگر كودكان كم

 روهگراهبردهای يادگیری قرارگرفته اند، در مقايسه با 

توان ذهني  كه تحت آموزش راهبردهای همساالن كم

های قابل مالحظه اند، پیشرفتيادگیری قرار نگرفته

 دهند. ميای را نشان 

 ؛1996،)دشلر و ديگران ی متعدد هاپژوهشنتايج 

 ؛1998و همکاران،  پرسلي ؛1996لنز و ديگران، 

، پالینسکار و 1991؛ الیس و ديگران، 1991 ،نگوو

حاكي از آن است كه عملکرد ( 2006براون، 

فت پس از دريادارای نیازهای ويژه  آموزاندانش

  .آموزش راهبردهای يادگیری بهبود يافته است
مراحل آموزش راهبردهای يادگیری به شرح زير 

 )استفاده 26)يادگیری اولیه(، تبحر 25تند: اكتسابهس

همسان  )استفاده 27همسان، صحیح و روان(، نگهداری

 )استفاده 28و مستقل درطي زمان( و تعمیم/ انطباق

های مشابه و تازه. همسان و مستقل در موقعیت

اين است كه برای موثر بودن آموزش  مفروضه اساسي

راهبرد جذب شود. بايد تجربه پیشین يادگیرنده در 

بنابراين آموزش بايد بر آمادگي يادگیرنده در هر يک 

 از مراحل يادگیری مبتني باشد. 

ای )الیس، دشلر، لنز، روش آموزشي هشت مرحله

ه (، ب1997؛ به نقل از لرنر، 1991شومیکر و كالرک، 

طرح شده، يکي از  29عنوان الگوی مداخله راهبردی

زش راهبردها به ی آموترين الگوها براشناخته شده

آموزان دارای نیازهای ويژه با استفاده از دانش

باشد. ای در اكتساب راهبرد ميگیری مرحلهجهت

 تاكید اين الگو بر راهبردهای شناختي، سبب شده كه

به عنوان نوعي آموزش شناختي طبقه بندی شود 

 (. 1988)هاالهان وكافمن، 

با نیازهای  آموزانهدف اين الگو، آموزش به دانش

ای مستقل، فعال و ويژه است تا بتوانند يادگیرنده

مشاركت جو باشند. در اين روش معلم پس از 

شناسايي آن دسته از مطالبات برنامه درسي كه 

هايي تواند از عهده آنها برآيد، آموزشآموز نميدانش

كند. در اين آموزان ارائه ميجهت رفع نیازهای دانش

اختي يادگیری بیش از محتوی رويکرد، ابعاد شن

گیرد. اختصاصي برنامه درسي مدنظر قرار مي

آموزان توسط شناسايي نیازهای آموزشي دانش

معلم)مطالبات آموزشي برنامه درسي( و انطباق اين 

مطالبات با راهبردهای يادگیری اختصاصي، جزء اصلي 

مدل مداخله راهبردی است. اين مدل شامل هشت 

ای از فعالیتهای آشکار و عهمرحله است و مجمو

گیرد اين مراحل به رفتارهای شناختي را در بر مي

  اند:صورت زير خالصه شده
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 (.301، ص1997(، به نقل از لرنر)1991)الیس، دشلر، لنز، شومیکر و کالرك)

 هاگام های الگوی مداخله راهبردیتوصیف مرحله مرحله

كند و با های مطالعه آنان را شناسايي ميآورد، عادته عمل ميآزمون بآموزان پیشمعلم از دانش اول

كند و با آنها ارائه تکلیف معین، چگونگي استفاده آنها از راهبرد يادگیری مورد نظر را شناسايي مي

 يابدبه توافق دست مي

 آزمونآشنايي و پیش-1

 آگاهي و متعهدسازی-2

ها و رفتارهای درگیر در اجرای راهبرد يادگیری را گام كند،معلم، راهبرد يادگیری را توصیف مي دوم

سپس توقف كن و از خودت سوال ابتدا پاراگراف را بخوان، "كند. مثال: آموز تشريح ميبرای دانش

كني، پاسخ آن را پیدا كن يا به عقب برگرد و پاسخ را بده. بعد از كن. همانطور كه به سوال فکر مي

 "ه به آنها فکر كردی جواب دادی به پاراگراف بعدی برواينکه به همه سوالهايي ك

 آشنايي و مرور-1

 معرفي راهبرد و يادسپاری آن-2

معلم نحوه اجرای راهبرد يادگیری و همه مراحل آن را )كه در مرحله دوم مطرح شد( به صورت  سوم

 دهدميگیری و تفکر با صدای بلند  آموزش مي دهد و نشان عملي از طريق فرايند سرمشق

 آشنايي و معرفي -1

آموز در واردكردن دانش -2

 فرايند يادگیری

كند، تا زماني آموز با صدای بلند مراحل راهبرد آموزش داده شده را مرور ذهني و تمرين ميدانش چهارم

دهي، كه بتواند صددرصد مراحل را بدون راهنمايي معلم انجام دهد و از طريق روش خود آموزش

 شودبا مراحل آشنا مي

 بسط كالمي-1

 مرور كالمي-2

كند و هبردهای يادگیری جديد را تمرين آموز مي خواهد به طور كنترل شده، رامعلم از دانش پنجم

 كند عوامل مداخلهكند. معلم در اين فرايند با انتخاب دقیق مواد تمرين، سعي ميبازخورد دريافت 

شود تا صرفًا راهبرد مورد گان دشوار انتخاب ميرا به حداقل برساند )مثاًل متن ساده و بدون واژ

 نظر تمرين شود(.

 معرفي و مرور-1

 تمرين هدايت شده-2

 تمرين مستقل-3

آموزان پس از اينکه در راهبرد يادگیری مورد نظر به تبحر دست يافتند، به صورت پیشرفته دانش ششم

اند به شود آنچه را كه آموختهميكنند و از آنها خواسته كنند و بازخورد دريافت ميتمرين مي

تر تعمیم دهند. اين مرحله، به توسعه كاربرد و تعمیم راهبرد های يادگیری گستردهموقعیت

 كند.يادگیری كمک مي

 معرفي و مرور -1

 تمرين هدايت شده-2

 تمرين مستقل-3

كند. آموزش زماني موفق آموز را نسبت به نتايج متعهد ميكند و دانشآزمون را اجرا ميمعلم پس هفتم

 آموز بتواند به قدر كافي از عهده مطالبات برنامه درسي در زمینه موردنظر برآيد.است كه دانش

 تايید و تبريک-1

 اعالم موضوع و تعهد برای تعمیم-2

دهند. معیار واقعي موثر بودن آموزش راهبرد يادگیری، آموزان راهبرد يادگیری را تعمیم ميدانش هشتم

های جديد ها و محیطیم راهبرد مورد نظر به دنیای واقعي و نگهداشت كاربرد آن در موقعیتتعم

 است.

 معرفي-1

 فعال سازی-2

 انطباق-3

 نگهداشت-4

( نیز برای آموزش 2003هريس و گراهام )

مرحله زير را پیشنهاد  5راهبردهای فراشناختي، 

 اند:كرده

بیروني سرمشق دهي شناختي همراه با راهنمايي -1

سرمشق دهي شناختي -2و آشکار بوسیله معلم، 

آموز بوسیله خودش )خود همراه با راهنمايي دانش

آموز در سه زير همکاری معلم و دانش-3راهنمايي(، 

مرحله سرمشق دهي با صدای بلند، سرمشق دهي با 

حذف  -4صدای آرام و سرمشق دهي بدون صدا، 

 -5نمايي( و تدريجي راهنمايي بوسیله خود )خود راه

 خود آموزی پنهان

های انجام شده درباره تاثیر بررسي پیشینه پژوهش

راهبردهای يادگیری بر پیشرفت تحصیلي 

آموزان قوی از دهد كه  دانشآموزان نشان ميدانش

آموزان ضعیف از نظر پیشرفت تحصیلي بیشتر از دانش

راهبردهای يادگیری به ويژه راهبردهای كنترل و 

برند. در ادامه مهمترين ميدرک مطلب سود نظارت بر 

نتايج تحقیقات در اين زمینه را به طور مختصر مرور 

 كنیم:مي

( نشان داد كه از طريق راهبردهای 1987براون )

های توان موجبات ارتقاء مهارتميفراشناختي 

اجتماعي و رشد زبان يادگیرندگان را فراهم آورد. 

اهبردهای ( نشان داد از طريق ر1990موس )
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توان تعامالت اجتماعي يادگیرندگان را فراشناختي مي

( شواهدی ارائه كرد كه نشان 1376ارتقاء داد. متولي)

دهد به كارگیری راهبردهای يادگیری با درک مي

مطلب، توانايي خواندن و سرعت يادگیری رابطه دارد. 

( به اين نتیجه رسید كه 1377ابراهیمي قوام آبادی )

ز راهبردهای يادگیری عالوه بر درک مطلب استفاده ا

و سرعت يادگیری، با برنامه ريزی و توانايي حل مسأله 

( نشان 1382رابطه مثبت دارد. سیف و مصرآبادی )

دادند كه استفاده از راهبردهای يادگیری بر افزايش 

درک در نگهداری متون درسي مؤثر است. زيمرمن 

هبردهای ( نشان دادكه با استفاده از را2001)

توان توان نحوه يادآوری كودكان كممييادگیری 

( شواهدی 2000ذهني را بهبود بخشید. باترفیلد )

توان آموزان كمدهد بازده دانشميارائه كرد كه نشان 

ذهني از طريق آموزش راهبردهای يادگیری به طور 

( نشان داد 2009چشمگیری بهبود يافته است. بیکر )

ردهای يادگیری به افزايش كه استفاده از راهب

يادگیری برای يادگیرندگاني كه دارای مشکالت 

شود. واينشتاين و هیوم يادگیری هستند، منجر مي

توانند از راه آموزش مي( نشان دادند معلمان 2005)

آموزان خود كمک كنند های يادگیری به دانشمهارت

يادگیرندگان موفق تری باشند. يوسفي لويه و  فرضي 

( نشان دادند كه آموزش راهبردهای 1381اني )گلفز

توان آموزان كميادگیری سبب ارتقاء عملکرد دانش

نژاد، رجايي و شود. خویميذهني در تکالیف حافظه 

( به اين نتیجه دست يافتند كه روش 1382كبوداني )

داری در عملکرد تصوير سازی ذهني تاثیر معني

 رد.توان ذهني داآموزان كمحافظه دانش

( شواهدی ارائه كردند 1394عابدی و اخوان تفتي )

دهد كه آموزش راهبردهای شناختي كه نشان مي

فعال بیش از آموزش راهبردهای شناختي غیرفعال 

سبب ارتقاء يادآوری كودكان دارای نیازهای ويژه 

 30كانترل، چامبرز، كارتر و مارگارتشود. ذهني مي

تفاده از ( به اين نتیجه رسیدند كه اس2010)

راهبردهای شناختي، سبب افزايش سرعت 

توان ذهني آموزان كمخواندن و يادسپاری دانش

(، 1390زاده و مختاری )بهرامي، آدمشده است. 

نشان دادندكه استفاده از دو روش آموزش راهبردهای 

شناختي براساس مدل انگلرت و مدل سکستون، سبب 

ن گروه آموزاافزايش میزان مهارت نوشتاری دانش

( 2001شود. مارتین، كرافت و شنگ )ميآزمايش 

نشان دادندكه با استفاده از راهبردهای شناختي 

توان نارسايي يادسپاری و يادآوری كودكان ، مي31فعال

توان ذهني را جبران نمود. محمدی آريا، سیف كم

( نشان دادند كه 1391پور)نراقي، دالور و سعدی

راشناختي بیش از ف -آموزش راهبردهای شناختي

آموزش راهبردهای شناختي سبب ارتقاء عملکرد حل 

توان ذهني آموزان كممساله و رفتار سازشي دانش

( 2002شود. كاپالن، میدلتون، اوردان و میجلي )مي

نشان دادند كه آموزش راهبردهای يادگیری بر فرايند 

 توان ذهني تاثیر مثبتي دارد.يادآوری كودكان كم

( نشان 2005ر، هیلر، مامفورد و برنت )مولي، گیش

دادند كه به كارگیری راهبردهای يادگیری سبب 

تر شدن فرايند كسب دانش، آموختن موثر آسان

شود. ميها و كمک به سازماندهي دانش فرد مهارت

( تاثیرات مثبت 2000( و مونتاگو)2003ويلتز )

استفاده از راهبردهای يادگیری شناختي و فراشناختي 

ر افزايش مهارت حل مساله رياضي و ارتقاء انگیزه د

آموزان ناتوان در يادگیری را نشان يادگیری در دانش

اند. عاشوری، پورمحمدرضای تجريشي، جلیل داده

( شواهدی ارائه كردند كه 1391آبکنار و عاشوری )

دهد آموزش راهبردهای يادگیری سبب نشان مي

توان آموزان كمارتقاء عملکرد حل مساله رياضي دانش

شود. بشاورد، شکوهي يکتا، حجازی و به ميذهني 

دهد ( شواهدی ارائه كردند كه نشان مي1380پژوه )

آموزش راهبردهای شناختي و فراشناختي سبب بهبود 

توان ذهني شده آموزان كمعملکرد حل مساله دانش

(، لوكانجلي، 1997است. لوكانجلي، كوی و بوسکو )

( و براتن و تروندسنز 1998ريني )كورنولدی و تال

( اثر آموزش راهبردهای شناختي و فراشناختي 1998)



 17-42،  1401، بهار 1دوم، شماره بیست و  سال، استثنایی کودکان فصلنامه

__________________________________________________________________________________________ 

29 

آموزان عادی و رياضي دانش بر عملکرد حل مساله

ناتوان در يادگیری را بررسي كرده و به نتايج مثبتي 

 اند.دست يافته

های كالمي رياضي در دوره علیرغم اينکه حل مساله

آموزان در مورد دانشآموزش ابتدايي و به خصوص 

توان ذهني از اهمیت بسیار زيادی برخوردار است و كم

های فهمیدن، نقش بسیار مهمي در پرورش مهارت

درک متن و پردازش شناختي مفاهیم مساله دارد، 

های ارتقای سطح ولي تاكنون پژوهشي در مورد روش

توان ذهني در فهمیدن و حل آموزان كمعملکرد دانش

كالمي رياضي و بررسي تاثیر آموزش های مساله

توان آموزان كمراهبردهای يادگیری بر عملکرد دانش

های كالمي رياضي  انجام نشده و ذهني در حل مساله

به تبع آن نقش آموزش راهبردهای يادگیری بر 

توان ذهني در حل آموزان كمارتقای عملکرد دانش

ن رو های كالمي رياضي بررسي نشده است. از ايمساله

انجام پژوهشي با هدف بررسي تاثیر آموزش 

آموزان راهبردهای يادگیری بر ارتقاء عملکرد دانش

های كالمي رياضي در توان ذهني در حل مسالهكم

دستور كار قرارگرفت. بنابراين، مساله پژوهش به اين 

 شرح است:

آموزان آيا آموزش راهبردهای يادگیری به دانش

د سبب ارتقاء عملکرد آنان در توانتوان ذهني، ميكم

های كالمي رياضي شود و آيا چنین حل مسأله

آموزشي در طول زمان از پايداری و دوام مناسبي 

 برخوردار است؟

 روش 

جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل 

توان ذهني  پايه ششم ابتدايي شاغل آموزان كمدانش

به تحصیل در مدارس تحت پوشش اداره آموزش و 

باشند. باتوجه به پرورش استثنايي شهر تهران مي

های مورد بررسي در اينکه مقیاس اندازه گیری داده

ای است و اين پژوهش، از نوع مقیاس فاصله

های پژوهش دو دامنه هستند، حجم نمونه فرضیه

طبق فرمول كوكران


2 2
1 /2
2

.Z
n

d
در سطح   

با مراجعه به  به اين شرح تعیین شد: %95اطمینان 

ر معروفي و خرم آبادی های پیشین نظیپژوهش

، در سطح 25/0(، واريانس جامعه برابر با 1390)

تعیین و  05/0با خطای قابل قبول  %95اطمینان 

نمونه مورد مطالعه برای اين پژوهش مشخص شد كه 

جهت تعمیم پذيری بیشتر و جلوگیری از ُافت در 

های آزمايش و گروه ها در هريکنمونه تعداد نمونه

نفر( افزايش يافت. در اين  40نفر )مجموعاً  20گواه به 

ای به شرح زير گیری چندمرحلهپژوهش از روش نمونه

 استفاده شد: 

توان ذهني آموزان كمابتدا از بین مدارس دانش

مدرسه، به صورت تصادفي انتخاب  2دختر شهرتهران، 

توان آموز كمدانش 20شد، سپس در هر مدرسه 

ذهني پايه ششم ابتدايي به صورت تصادفي انتخاب 

شدند و هوشبهر آنها با استفاده آزمون هوش 

های پیش رونده ريون سنجیده شد. در ماتريس

های مورد نظر دقت الزم صورت انتخاب آزمودني

های انتخاب شده، فاقد مشکالت گرفت تا آزمودني

هوش،  بینايي وگفتاری باشند. براساس نتايج آزمون

آموزان و میانگین سن تقويمي، نظرات معلمان دانش

كنترل نسبي متغیر وضعیت اقتصادی و اجتماعي 

آموزان انتخاب شده از آموزان، دانشخانواده دانش

های دونفره همتاسازی شده هريک از مدارس، در زوج

و يک نفر از هر زوج به صورت تصادفي به گروه 

ه واگذار شدند. آزمايشي و يک نفر به گروه گوا

میانگین نمرات دو گروه در آزمون هوش ريون، تقريبًا 

همانند بود و تفاوت محسوسي بین دو گروه از نظر 

 هوشبهر وجود نداشت.

های مورد نیاز برای به منظور گردآوری داده:  ابزار

آموزان در گیری متغیر وابسته )عملکرد دانشاندازه

مون محقق ساخته های كالمي رياضي( از آزحل مساله

حل مسأله رياضي استفاده شدكه دارای سه فرم 

موازی الف، ب و ج بود. فرم الف، ب و ج اين آزمون 

مساله كالمي رياضي بود كه در قالب  8هركدام دارای 

سؤال تشريحي تدوين شده بود و از بین تکالیف حل 
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های رياضي پايه ششم مساله جمع و تفريق كتاب

(، پنجم 1397الیف سال ، ت81/40ابتدايي)كد

( و چهارم 1400، تالیف سال55051ابتدايي)كد

( دبستان 1400، تالیف سال54051ابتدايي )كد

توان ذهني كه تحت اشراف سازمان آموزان كمدانش

شود ميآموزش و پرورش استثنايي چاپ و منتشر 

های آزمون انتخاب شده بود. نمره كل هر كدام از فرم

نمره بود. ضريب  5/2ؤال دارای و هر س 20برابر با 

پايايي فرم الف اين آزمون از طريق روش بازآزمايي 

و فرم ج برابر با  92/0، فرم ب آن برابر با 94/0برابر 

و همساني دروني )آلفای كرونباخ( فرم ا لف، ب  95/0

برآورد شد  82/0و  83/0و  8/0و ج به ترتیب برابر با 

نظور محاسبه های مطلوبي هستند. به مكه شاخص

روايي وابسته به مالک، همبستگي نمرات به دست 

های الف، ب و ج اين آزمون با نمره آمده از فرم

ها محاسبه و ضريب امتحان رياضي پايه ششم آزمودني

، برای فرم ب برابر 83/0حاصله برای فرم الف برابر با 

برآورد شد كه 87/0و برای فرم ج برابر با  85/0با 

 روند. مياسب و مطلوبي به شمار های منشاخص

متغیر مستقل اين پژوهش)آموزش راهبردهای 

يادگیری( با استفاده از روش هدايت گام به گام ارائه 

( 1986شد كه توسط، بوركوسکي، وی هینگ و ترنر )

 32معرفي شده است. اين روش بر فن آموزش شناختي

(است. 1977مبتني است كه از ابداعات مايکن بام )

موزش شناختي كه با عنوان آموزش راهبرد هدف آ

فراشناختي نیز معرفي شده، تدارک راهبردهايي برای 

ارتقا درک و فهم يادگیرنده و فرايندهای فکری تنظیم 

كننده و تغییر تفکرات پنهان است. اين روش به داليل 

توان ذهني مناسب است: آموزان كمزير در مورد دانش

كند و بر ميگیری درگیر آموز را در فرايند ياددانش

وی تاكید دارد و هدف آن كمک به  33خود آغازگری

آموز است تا بر مشکالت هیجاني، انفعالي بودن و دانش

درماندگي آموخته شده غلبه كند. از سوی ديگر، اين 

آموز را با راهبردهای خاص يادگیری برای روش دانش

 كند. ميحل مساله مجهز 

وزش شناختي، خود های آميکي از انواع روش

تركیب  35گیریاست كه معمواًل با سرمشق 34آموزی

شود. در سرمشق گیری، از بزرگساالن يا همساالن مي

برای نشان دادن راهبردهای مناسب برای حل مساله 

توان آموز كمشود. در اين روش دانشمياستفاده 

كند و ازخود ميذهني، سرمشق )معلم( را مشاهده 

كند. در روش خود آموزی، هدف ميآموزی استفاده 

اصلي ترغیب يادگیرنده برای يادگیری رشد و توسعه 

كنترل كالمي رفتار خود است. مرور نتايج تحقیقات 

دهدكه آموزش خودآموزی، با موفقیت در مينشان 

های تحصیلي به كار رفته است. كوسي موقعیت

( مفید بودن اين 1982هاالهان، لويد و گريوز )ويکز،

های دارای نیازهای ويژه وش را در عملکرد آزمودنير

 نشان دادند.

( بر 1977روش خودآموزی، طبق الگوی مايکن بام)

 مراحل زير استوار است: 

فرد بزرگسال، درحالي كه با صدای بلند حرف -1

دهد، )سرمشق گیری زند تکلیفي را انجام ميمي

 شناختي(

و آزمودني همان تکلیف را تحت راهنمايي -2

 دهد )خود راهنمايي آشکار(ميآموزش سرمشق انجام 

آزمودني بدون استفاده از راهنمايي سرمشق، -3

 دهد.ميتکلیف را انجام 

آزمودني درحال انجام تکلیف ديگر، عملکرد خود -4

كند)هاالهان را با تکلم دروني و پنهان راهنمايي مي

 (.1988وكافمن، 

ی مداخله در براساس رهنمودهای فوق، مراحل اجرا

 اين پژوهش به شرح زير بوده است: 

ابتدا دستیار پژوهشگر، در مقام راهنما، حل 

های كالمي رياضي)عملیات جمع( را با مساله

كرد و مراحل زير را در تمرين آموزان تمرين ميدانش

 كرد:ميطي 

خواندن متن مساله كالمي با صدای بلند و تکرار -1

آموزان درباره متن دانش هايي ازآن و پرسیدن سوال

 مساله خوانده شده
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العات مهم صورت مساله، از مشخص كردن اط-2

 طريق مرور كردن متن مساله 

زاء مساله و برقراری ارتباط بین مشخص كردن اج-3

مساله  36اجزا و مساله كه اصطالحًا به آن بازنمايي

 گويند.مي

ها )مجهوالت( ها )معلومات( و سوالتعیین داده-4

 آموزان اله و مرور كردن آن با دانشمس

رای حل مساله كدام عملیات )جمع بتعیین اينکه -5

  37يا تفريق( بايد انجام شود

 وشتن عملیات و حل آن ن-6

ل ني راه حل و انطباق راه حل با مراحمرور و بازبی-7

ها و سواالت مساله ]برگشت به  حل مساله و با داده

ها و مراحل و مرور گاماولین مراحله )خواندن مساله( 

طي شده برای حل مساله و بررسي درست بودن همه 

 ها، با صدای بلند[گام

نمايي بیروني آشکار، دستیار در مرحله راه-8

با خواست ميپژوهشگر از اعضای گروه آزمايش 

ر های ارائه شده در مراحل قبل، رفتااستفاده از آموزش

حل مساله وی را تقلید كنند و باهم به حل مساله 

پرداختند و مراحل پیش گفته را با همان كیفیت مي

 دادندميباهم انجام 

شد ميسپس از اعضای گروه آزمايش، خواسته -9

مستقاًل به حل مساله بپردازند، پژوهشگر آنها را 

های كرد بلکه صرفاً سرنخميیماً راهنمايي نمستق

 داد)خود راهنمايي آشکار(ميجزيي ارائه 

، از اعضای گروه آزمايش خواسته در مرحله دهم-10

شد به هنگام حل مساله، دستورالعمل حل مساله مي

تن را با صدای آهسته، باخودشان مروركنند و نیز به م

ته شده بود كه در قالب برگه خالصه نوشدستورالعمل

 راهنمايي كاهنده( )خود كنند مراجعه

شد ميپس از اعضای گروه آزمايش خواسته س-11

ها را به طور آهسته مرور بدون اينکه دستور العمل

كنند و بدون نگاه كردن به محتوی دستورالعمل حل 

مساله، به طور مستقل به حل مساله بپردازند 

 )خودآموزی نهفته(

آموزشي بر اساس برنامه های به طوركلي جلسه

آموزشي با چهار گام متوالي تدوين شد. آموزشگر 

)دستیار پژوهشگر( با اطمینان يافتن از اينکه 

ها در هـرگـام، به تکالیف طراحي شده در آزمودنـي

های اند،  اقـدام به آمـوزشآن مرحله تسلط يافته

های آموزشي، جلسهنمود. طراحي شده گـام بعدی مي

 24ساعت و در يک دوره 2در هفته، روزی سه روز

ها به شرح ساعتي اجرا شدند. ترتیب و نحوه آموزش

  زير است:

 

 تعداد جلسات اختصاص یافته به هرگام توصیف هر گام هاگام ردیف

آموزان از نظر میزان آشنايي با بررسي سطح پايه دانش و اطالعات دانش گام اول 1

همیدن و میزان به كارگیری راهبردهای مفهوم راهبردهای يادگیری و ف

 های كالمي رياضييادگیری در خالل خواندن و مرور متن مساله

 جلسه 2

توضیح و تعريف راهبردهای يادگیری و بیان مثال و تشريح ضرورت و  گام دوم 2

 های رياضياهمیت استفاده از راهبردهای يادگیری در حل مساله

 جلسه 3

ها و سواالت ی فهمیدن متن مساله رياضي، تحلیل دادههاآموزش روش گام سوم 3

، سازماندهي، 38پنهان در متن مساله و آموزش راهبردهای مرور ذهني

 بر فهمیدن  39دهي و نظارتگسترش

 جلسه 3

های هايي برای استفاده از راهبردهای آموخته شده در موقعیتتمرين گام چهارم 4

 هامختلف و حفظ و استمرار آموخته

 لسهج 4

 12كل جلسات  
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روش تحقیق مورد استفاده در  اين پژوهش، روش 

نیمه آزمايشي و طرح تحقیق مورد استفاده، طرح 

آزمون با گروه كنترل و پس –آزمون تحقیق پیش

مرحله پیگیری بود. روند اجرای پژوهش به اين صورت 

بود كه در مرحله پیش آزمون، با استفاده از فرم الف 

عملکرد اعضای  هر دو  های رياضي،مسالهآزمون حل 

های كالمي رياضي گروه آزمايش و گواه در حل مسأله

های مربوط به متغیر بررسي و سنجش شد تا داده

وابسته پژوهش، تعیین شود. سپس آموزش 

راهبردهای يادگیری به عنوان متغیر مستقل پژوهش 

 12با چهار گام متوالي به شرح مطالب پیش گفته در 

سه و هر جلسه در دو ساعت توسط دستیار جل

پژوهشگر به اعضای گروه آزمايش ارائه شد. گروه گواه 

های به همین میزان برنامه آموزشي نامربوط )تمرين

درسي مرسوم( توسط دستیار پژوهشگر دريافت كرد تا 

تاثیر حضور و همراهي دستیار پژوهشگر با 

موثر بر های گروه آزمايشي، به عنوان عامل آزمودني

انگیزش آنها برای همکاری، كنترل شده باشد. در 

آزمون، متغیر وابسته)آزمون عملکرد حل مرحله پس

های كالمي رياضي( مجدداً سنجش شد و هر دو مسأله

های گروه آزمايش و گواه، به فرم ب آزمون حل مساله

رياضي پاسخ دادند و در مرحله پیگیری )يک ماه بعد 

ی هاعملکرد حل مسألهمجددًا  آزمون(از مرحله پس

گروه آزمايش، با استفاده از فرم ج  رياضي كالمي

های كالمي رياضي مورد سنجش آزمون حل مساله

 قرارگرفت.

ها از آمار توصیفي و به منظور برای تحلیل داده

های پژوهش از آمار استنباطي آزمون فرضیه

همبسته(  tلیل كوواريانس وهای لوين، تح)آزمون

 اده شد. استف

 ها یافته

های كالمي های آماری عملکرد حل مسألهمشخصه

رياضي مربوط به اعضاء گروه آزمايش و گواه در سه 

مرحله )مرحله قبل از آموزش، مرحله بعد از آموزش 

 1راهبردهای يادگیری و مرحله پیگیری( در جدول

 نشان داده شده است. 

آزمون و آموزان گروه آزمایش و گروه گواه در مرحله پیش آزمون، پسل مسأله ریاضی دانش. میانگین و انحراف معیار عملکرد ح1جدول 

 پیگیری

 گروه گواه گروه آزمایش گروه
 مرحله

 شاخص
 آزمونپس پیش آزمون پیگیری آزمونپس پیش آزمون

 عملکرد 
 حل مسأله كالمي رياضي

x SD x SD x SD x SD x SD 

33/20 27/2 17/24 20/2 80/23 25/2 50/23 47/2 92/23 11/2 

شود میانگین نمرات ميهمان طور كه مالحظه 

های كالمي رياضي در بین افراد عملکرد حل مسأله

آزمون( در مرحله بعد از مداخله )پسگروه آزمايش در 

مقايسه با مرحله قبل از مداخله )پیش آزمون( تغییر 

كرده و افزايش داشته است. همچنین میانگین نمرات 

های كالمي رياضي اعضای گروه عملکرد حل مسأله

آزمايش در مرحله پیگیری در مقايسه با مرحله 

در آن آزمون تقريباً ثابت مانده و تغییر چنداني پس

رخ نداده است، از سوی ديگر میانگین نمرات عملکرد 

های كالمي رياضي اعضای گروه گواه در حل مسأله

آزمون، نسبت به مرحله پیش آزمون تغییر مرحله پس

 قابل توجهي نکرده است. 

های تحقیق از طريق آزمون تحلیل سپس داده

كوواريانس مورد تحلیل قرارگرفت. پیش از اجرای 

ماری، آزمون لوين در مورد پیش فرض برابری تحلیل آ

 2ها بررسي شد كه نتايج آن در جدول واريانس

 گزارش شده است. 
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 آزمون افراد مورد مطالعههای پس. نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض برابری واریانس نمره2جدول 

 شاخص
 متغیر

 pضريب  fضريب 

 410/0 690/0 عملکرد حل مسأله كالمي رياضي

دهدكه درعملکرد حل مسأله نشان مي 2نتايج جدول

 معنادار نیست، بنابراين 05/0در سطح fرياضي مقدار

شود و باتوجه به ها تايید ميمفروضه يکساني واريانس

توان ها ميها برای تحلیل دادهرعايت سايرمفروضه

 كوواريانس استفاده نمود. ازآزمون تحلیل

پژوهش و تعیین اندازه برای آزمون فرضیه نخست 

اثرات آموزش راهبردهای يادگیری در افزايش عملکرد 

آموزان، های كالمي رياضي در بین دانشحل مسأله

های های پیش آزمون عملکرد حل مسالهابتدا نمره

رياضي تعديل شد و سپس از آزمون تحلیل 

آزمون های پسكوواريانس بین گروهي میانگین

زه اثرات مداخله آموزشي مطابق استفاده گرديد تا اندا

با مالكهای كوهن گزارش شود. نتايج حاصل از بررسي 

نشان داده  3و تحلیل اين فرضیه تحقیق، در جدول 

 شده است. 

 . آزمون تحلیل کواریانس اثرات بین گروهی در رابطه با فرضیه پژوهش3جدول 

 شاخص
 منبع تغییرات

SS 
مجموع 

 مجذورات

Df   
 درجه آزادی

گین میان
 مجذورات

 Fنسبت 
سطح 

 معناداری
 اندازه اثر

Corrected Model  
 737/0 000/0 400/29 651/53 2 303/107 )مدل تصحیح شده(

 Intercept 301/5 1 301/5 905/2 103/0 122/0نقطه تالقي 
 عملکرد حل مسأله رياضي 

 پیش آزمون
261/67 1 261/67 858/36 00/0 637/0 

 592/0 000/0 467/30 599/55 1 599/55 گروه
    825/1 17 322/38 خطا
     20 000/12431 كل

 

شود آموزش راهبردهای ميطوركه مالحظه همان

يادگیری بر عملکرد حل مسأله كالمي رياضي 

توان ذهني مؤثر بوده است. اندازه آموزان كمدانش

ر است كه بیانگ 592/0تاثیر كل اصالح شده برابر با 

های كوهن شاخص ابق با مالکآن است كه مط

گرفت كه توان نتیجهمتوسط است و بنابراين مي

آموزش راهبردهای يادگیری بر عملکرد حل 

توان ذهني آموزان كمهای كالمي رياضي دانشمسأله

 دهد. مي موثر است و آن را افزايش

 ه برای بررسي اين موضوع كه آيا آموزش ارائه شده ب

ذهني  در زمینه راهبردهای توان آموزان كمدانش

يادگیری، در طول زمان از پايداری مناسبي برخوردار 

است يا خیر، عملکرد حل مسأله كالمي رياضي اعضای 

ها، مجددًا گروه آزمايش، يک ماه پس از اتمام آموزش

مورد سنجش قرارگرفت و با نمره آنها در عملکرد حل 

ه شد. آزمون مقايسمساله كالمي رياضي در مرحله پس

همبسته استفاده شد تا  tبرای اين مقايسه از آزمون 

وضعیت پايداری نتايج در طول زمان مورد سنجش 

ذكر شده  4های اين آزمون در جدول قرار گیرد. داده

 است.
 رحله پیگیریآزمون و موابسته برای مقایسه تغییرات میانگین عملکرد حل مسأله گروه آزمایش در مرحله پس t. نتیجه آزمون 4جدول 

 آزمون

 شاخص

 پیگیری گروه آزمايش آزمون گروه آزمايشپس
 سطح معناداری درجه آزادی tنسبت 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 166/0 9 114 41/2 90/23 27/2 17/24 عملکرد حل مسأله رياضي
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 tهای مندرج در جدول بیانگر آن است كه داده

بحراني جدول در سطح اطمینان  tز محاسبه شده ا

شود ميكوچکتر است و بنابراين نتیجه  95%

توان ذهني آموزان كمهای ارائه شده به دانشآموزش

در حیطه راهبردهای يادگیری، پس از گذشت يک ماه 

دچار نقصان و كاهش نشده و بنابراين در طول زمان 

 از پايداری و دوام مناسبي بر خوردار بوده است. 

 بحث و نتیجه گیری 

راهبردهای يادگیری نقشي اساسي در يادگیری و 

كنند. معلمان آموزان ايفا ميبهبود عملکرد دانش

توانند با ايجاد شرايط مناسب در محیط كالس مي

آموزان های مساعدی برای ترغیب دانشدرس، زمینه

به يادگیری فراهم كنند تا از اين طريق به عملکرد 

م تکالیف درسي و نیز حل مساله رياضي باالتر در انجا

نايل شوند. چنانچه راهبردهای يادگیری به نحو 

صحیح و موثر سازماندهي صحیح، آموزش داده شوند 

توان آموزان كمو امکان درونسازی مطالب برای دانش

آموزان مذكور قادر به ذهني فراهم گردد نه تنها دانش

گیری سطح اكتساب راهبردهای مورد نظر و تحقق ياد

باالتر خواهند بود، بلکه قادر به حفظ و استمرار 

های جديد نیز خواهند شد. با ها در موقعیتآموخته

گام و آموزش راهبردها بر مبنای روش هدايت گام به

به كاربستن اصول آموزشي در هرگام بر اساس 

آموزش راهبرد، بیان ارزش و اهمیت "محورهای 

به استفاده از راهبرد آموزان راهبرد، ترغیب دانش

، مشاهده شدكه "وكارآمدی در راهبرد طرح شده

دار آموزش راهبردهای يادگیری، سبب افزايش معني

های توان ذهني در حل مسالهآموزان كمعملکرد دانش

ها در طول گرددكه اين يادگیریكالمي رياضي مي

زمان از پايداری مناسبي نیز برخوردار است. بنابراين 

يافته اين پژوهش اين است كه راهبردهای نخستین 

يادگیری قابل آموختن هستند و نیز دانش و توانش 

ها براثر آموزش راهبردهای يادگیری، افزايش آزمودني

يابد. عالوه بر اين يافته ديگر اين است كه مي

توان ذهني قادر هستند از آموزش آموزان كمدانش

رد تحصیلي راهبردهای يادگیری در ارتقاء سطح عملک

خود بهره ببرند و تاثیر اين نوع آموزش بر عملکرد آنها 

های كالمي رياضي به وضوح محسوس در حل مساله

های ارائه شده به ايشان در طول است و نیز آموزش

زمان، پايدار است و تاثیر آن استمرار دارد. باتوجه به 

ها الزم است نظام آموزش و پرورش اين يافته

های راحي برنامه درسي و روشاستثنايي در ط

آموزشي، بیش از پیش از آموزش راهبردهای يادگیری 

شناختي و فراشناختي و انگیزشي بهره بگیرد. 

های پیشین های اين پژوهش، با نتايج پژوهشيافته

درخصوص تاثیر آموزش راهبردهای يادگیری 

توان ذهني به كودكان كمبرعملکرد شناختي و ذهني

 گ است: شرح زير هماهن

( نشان دادندكه استفاده از 2010كانترل و همکاران)

راهبردهای شناختي سبب افزايش سرعت خواندن و 

 توان ذهني شده است. آموزان كميادسپاری دانش

( نشان دادكه با استفاده از 2001زيمرمن )

راهبردهای يادگیری مي توان نحوه يادآوری كودكان 

 توان ذهني را بهبود بخشید.كم

( نشان دادندكه آموزش 2002اپالنو همکاران )ك

راهبردهای يادگیری بر فرايند يادآوری كودكان 

( نشان داد كه 2009توان ذهني تاثیر دارد. بیکر )كم

استفاده از راهبردهای يادگیری به افزايش يادگیری به 

ويژه برای يادگیرندگاني كه با مشکالت يادگیری 

( 2000رفیلد )شود. باتمواجه هستند، منجر مي

آموزان دهد بازده دانشميشواهدی ارائه كرد كه نشان 

توان ذهني از طريق آموزش راهبردهای يادگیری كم

مناسب به طور چشمگیری بهبود يافته است. مارتین و 

( نشان دادندكه با استفاده از 2001همکاران )

، نارسايي يادسپاری و 40راهبردهای شناختي فعال

توان جبران توان ذهني را ميكميادآوری كودكان 

 نمود.

( شواهدی 1381يوسفي لويه و  فرضي گلفزاني )

دهد آموزش راهبردهای ميارائه كردند كه نشان 

آموزان دارای يادگیری سبب ارتقاء عملکرد دانش
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شود. خوی نژاد و ميناتواني هوشي در تکالیف حافظه 

( نشان دادندكه روش تصويرسازی 1382همکاران)

آموزان داری در عملکرد حافظه دانشهني تاثیر معنيذ

( 1394توان ذهني دارد. عابدی و اخوان تفتي )كم

نتیجه گرفتند كه آموزش راهبردهای شناختي فعال 

بیش از آموزش راهبردهای شناختي غیرفعال سبب 

كودكان دارای نیازهای ويژه ذهني ارتقاء يادآوری

شواهدی ارائه  (1390شود. بهرامي و همکاران )مي

دهد استفاده از روش آموزش ميكرد كه نشان 

راهبردهای شناختي، سبب افزايش میزان مهارت 

شود. محمدی توان ذهني ميآموزان كمنوشتاری دانش

( نشان دادند كه آموزش 1391آريا و همکاران )

راهبردهای شناختي، فراشناختي بیش از آموزش 

و  لکرد حل مسالهراهبردهای شناختي سبب ارتقاء عم

 شود. توان ذهني ميآموزان كمرفتار سازشي دانش

های اين پژوهش با نتايج از سوی ديگر يافته

( و براتن و 1998تحقیقات لوكانجلي و همکاران )

( كه اثر آموزش راهبردهای شناختي 1998تروندسن )

رياضي  و فراشناختي بر عملکرد حل مساله

در يادگیری را بررسي  آموزان عادی و ناتواندانش

كرده اند و به نتايج مثبت و موثری دست يافته اند و 

( و 1380نیز با نتايج تحقیقات بشاورد و همکاران )

( كه نشان دادند آموزش 1390عاشوری و همکاران )

راهبردهای شناختي و فراشناختي سبب بهبود عمکرد 

توان ذهني شده آموزان كمحل مساله رياضي دانش

 ماهنگ است.است، ه

نتايج اين پژوهش نشان داد كه استفاده از آموزش 

توان ذهني و آموزان كمراهبردهای يادگیری به دانش

های كالمي رياضي، در تاثیر آن بر عملکرد حل مساله

طول زمان از پايداری مناسبي برخوردار است. اين 

های بشاورد و همکاران يافته نیز با نتايج پژوهش

(، 1989( براتن و تروندسن)1377ری)(، اختیا1380)

(، سونسن و اسکارپاتي 1993مونتاگو و ديگران )

(، كیس، هريس و 1986(، مونتاگو و باس )1984)

های ارائه ( كه به نگهداری اثر آموزش1992گراهام )

 اند هماهنگ است.شده در طول زمان اشاره كرده

های اين پژوهش كه چرا آموزش در تبیین يافته

آموزان های يادگیری سبب بهبود عملکرد دانشراهبرد

های كالمي رياضي توان ذهني در حل مسالهكم

توان گفت آموزش راهبردهای يادگیری به شود ميمي

شیوه تلفیقي )شناختي و سرمشق گیری( ابتدا سبب 

آموز نسبت به ابعاد ارتقاء سطح دانش و آگاهي دانش

ص، تکلیف های شخسه گانه دانش فراشناختي )حیطه

هايي شود از سوی ديگر چنین آموزشميو راهبرد( 

آموز با سبب آموزش صحیح چگونگي مواجهه دانش

تکلیف حل مساله كالمي رياضي از نظر خواندن، 

گردد. اين امر فهمیدن و طراحي برنامه حل مساله مي

های يادگیری و حل مساله، سبب تحول در مهارت

اده از راهبردهای دروني شدن و خودكار شدن استف

يادگیری و دستیابي به موفقیت در حل مساله 

آموز به شود. از سوی ديگر چون در اين الگو، دانشمي

های سرمشق به تدريج از آموزش همراه با راهنمايي

يابد، آموزش بدون راهنمايي سرمشق دست مي

موفقیت خود در حل مساله و انجام تکلیف را به تالش 

آموزاني كه در معرض هد. دانشدميخويش نسبت 

آموزش راهبردهای يادگیری با استفاده از روش 

سرمشق دهي و توجه به رفتار معلمان در حین اجرای 

عملي و نحوه به كارگیری راهبردهای يادگیری قرار 

گیرند و به طور مکرر اين رفتار در حضور آنها به مي

شود، رفتار معلم را به حافظه مينمايش گذاشته 

شوند و به تدريج رفتار ميسپرند، با الگو آشنا مي

كنند و از رفتار سرمشق، ميسرمشق را دروني سازی 

آموزند كه ميدهند و الگويي در ذهن خود پرورش مي

توانند رفتار مورد ميبدون حضور سرمشق )معلم( هم 

انتظار را از خود بروز داده و بر رفتار خود نظارت 

موفقي داشته باشند. از سوی  داشته باشند و عملکرد

آموزاني كه از راهبردهای يادگیری بهره ديگر دانش

گیرند افرادی خود نظم دهنده هستند و بیشتری مي
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موفقیت تحصیلي بیشتری دارند)پری، فیلیپس 

 (. 2006هاچینسون، و

توان آموزان كمآموزش راهبردهای يادگیری به دانش

یشرفت خود را شود آنها موفقیت و پذهني سبب مي

های شخصي خود نسبت دهند. همانطور كه به تالش

گذشت در روش آموزش راهبردهای يادگیری مورد 

استفاده در اين پژوهش، در آغاز، آموزش دهنده، به 

طور آشکار روش استفاده از فرايندهای تفکر با صدای 

كند و بعد از چندبار تمرين و را الگوسازی مي 41بلند

از اين روش برای  خواهدميان آموزدانشتکرار، از 

بازنمايي متن مساله خوانده و مساله خواندن متن 

ان آموزدانشد و سپس از نشده و حل آن استفاده كن

خواهد مطابق با رفتار الگو برای حل مساله اقدام مي

خواهد ضمن تمرين و كنند و به تدريج از آنها مي

به فتار الگو به طور مستقل ولي مطابق با ر بیشترتکرار 

 بپردازند.حل مساله 

نکته ديگر در تبیین داليل افزايش عملکرد 

ها پس از آموزش راهبردهای يادگیری اين آزمودني

ان آموزدانشهای ارائه شده به است كه در آموزش

های شناختي و ، از تركیبي از آموزشتوان ذهنيكم

فراشناختي و باز آموزی اسنادی و تقويت خود پنداره 

ان استفاده شد. به استناد مطالعات پیشین، آموزانشد

بر  يفراشناخت های شناختي وآموزش مهمترين تاثیر

، كاهش توان ذهنيكمان آموزدانش فرايند يادگیری

ها به تامل و تفکر رفتارهای تکانشي، تشويق آزمودني

 (. 1986باشد )وونگ، ميقبل از انجام عمل 

های واينر گاهمباني نظری حوزه اسناد و ديد

اني كه آموزدانش( حاكي از آن است كه 2000)

پیشرفت تحصیلي را به تالش شخصي خود نسبت 

دهند، از راهبردهای يادگیری بیشتر استفاده مي

 محتوی يادگیری توسطكنند و سطح پردازش مي

 توان ذهنيكمان آموزدانشنیز اگر  .تر استآنها، عمیق

فقت طي كنند، به اا موگام را بهر ،آموزش جريان در

كنند و اين امر سبب خود اعتماد مي هایتوانايي

 هانتايج مثبت در عملکرد تحصیلي آن به دستیابي

. در آموزش (2011اريس، پو  گاموه)لو،  شودمي

، نخستین گام افزايش توان ذهنيكمان آموزدانش

شان است. اين آگاهي دهای خوآنان از توانايي آگاهي

شود و هم ود فرايند اسناد دهي آنان ميهم سبب بهب

بر دانش و آگاهي فراشناختي آنان كه كیفیت 

كند. بهبود بخشد، تاثیر ميعملکردشان را ارتقا مي

فرايند اسناد دهي و نسبت دادن موفقیت به تالش )به 

جای نسبت دادن آن به شانس و توانايي( سبب 

يش هابه خود و توانايي آموزدانششود اعتماد مي

و اين نگرش، مهمترين آغاز برای پیشبرد  شکل گیرد

  است. آموزدانشيادگیری 

اصلي حاصل از اين پژوهش، اين است كه  داللت

ی آموزشي در شرايط كالس هافراهم آوردن موقعیت

و بتوانند مفاهیم  توان ذهنيكمان آموزدانشدرس كه 

ملموس و  ،آموزشي را در سطح عینيمحتوی 

اد بگیرند، امری ضروری است. در اين غیرانتزاعي ي

نگهداری آن و انتقال  ،صورت اكتساب راهبرد يادگیری

های راهبردهای يادگیری آموخته شده به موقعیت

جديد، به سهولت انجام خواهد پذيرفت. بنابراين، الزم 

،  مفاهیم توان ذهنيكماست در آموزش كودكان 

نش پس آموزشي به طور واضح و عیني و مطابق با دا

 آنان آموزش داده شوند.  به زمینه قبلي

برای معلمان و پیشنهادهای برخاسته از اين پژوهش 

و رهنمودهای عملي دست اندركاران امور آموزشي 

در  برای استفاده از آموزش راهبردهای يادگیری

به  توان ذهنيكمان آموزدانشموقعیت كالس درس 

 : شرح زير هستند

از آموزش راهبردهای ان هنگامي آموزدانش-1

قبلي و برند كه دانش يادگیری بیشترين نفع را مي

 معلم .پس زمینه آنها فعال شده باشداطالعات 

، دانش پس زمینه تواند با اتخاذ تدبیرهای مناسبمي

يا را فرابخواند،  آموزدانشمناسب و اطالعات قبلي 

بسازد و بر آن متمركز شود. دانش قبلي، بزرگترين 

برای يادگیری  آموزدانشي كننده توانايي پیش بین

ان هرقدر بیشتر درباره آموزدانشمواد جديد است. 
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توانند آن يک موضوع اطالعات داشته باشند بهتر مي

 تریرا درک كنند و درباره آن موضوع،  مطالب جديد

 را ياد بگیرند.

يادگیرندگان موفق به طور موثرتری از راهبردهای -2

كنند. حافظه به دانش استفاده ميحافظه و يادگیری 

پس زمینه مربوط است: يادگیرندگاني كه دانش و 

اطالعات بیشتری دارند، قادر هستند چیزهای 

بیشتری را به خاطر بسپارند و اطالعات بیشتری را 

ظرفیت حافظه كوتاه مدت و پردازش كنند. جذب 

شود، محدود است و بسیاری از آنچه آموخته مي

نگیرد و با مورد آن كاری صورت  درصورتي كه در

يادگیری قبلي پیوند نخورد، به سرعت فراموش 

 شود.مي

موفق، پیشرفت خود را مورد پايش  گانيادگیرند-3

درباره اينکه چگونه كارها را انجام  و دندهقرار مي

از  در مورد خواندن، آموزدانشدهند، نظراتي دارند. مي

و راهبردهای های متن دانش خود در مورد ويژگي

كه همان مناسب برای پايش میزان يادگیری خود 

در آموزش  كند.استفاده ميدانش فراشناختي است 

های بايد از مولفه توان ذهنيكمان آموزدانش

فراشناخت، شامل دانش فراشناختي و نظارت 

واضح استفاده شود و و فراشناختي به طور عیني 

واضح بیان  ان به صورتآموزدانشمزايای آن برای 

 (.11، ص 2019نگ و ديگران، فشود)

در يادگیری  فعاالنهكه به طور آموزانينشدا-4

كه هستند آموزانيتر از دانششوند، موفقميدرگیر 

سوالهايي  پذيرند. يادگیرنده فعال،ی ميانقش منفعالنه

كند وكمک كند، مطلب را خالصه ميمي را مطرح

از سوی ديگر  شود.تعیین  يادگیریكند تا مسیر مي

سبب ، آموزدانشهای و كیفیت سوالسوال كردن 

و  اني كه سواالت بیشترآموزدانششود. ارتقاء درک مي

پرسند، به طور موثرتری ياد مي تریبا كیفیت

اني كه با سواالت سطح باالتری آموزدانشگیرند. مي

اني كه با سواالت آموزدانششوند، بهتر از مواجه مي

كنند و شوند درک مين مواجه ميسطح پايی

هنر  تر است.تر و تامليهای آنها انديشمندانهپاسخ

ان را به آموزدانشاين است كه افق فکری  معلمان

 تر راهنمايي كنند.مهمی هاسمت پرسیدن سوال

و  آموزدانشبین يادگیری موفق و خودپنداره -5

و  های مثبت او به خودش، رابطه نیرومندنگرش

های البته در اين میان، نقش هدفوجود دارد.  يمتقابل

بسیار  "جهت گیری هدفي"و به اصطالح  آموزدانش

مهم است. جهت گیری هدفي، آمايه ضروری برای 

حركت و تحول يادگیرنده و انگیزه الزم برای تبديل 

شدن به يادگیرنده موثر و راهبردی را در اختیار قرار 

های معلمان، تقويت . يکي از مهمترين كاركرددهدمي

واقعي و ی هاان برای اتخاذ هدفآموزدانشو تحريک 

اني كه آموزدانشتر است. بلند پروازانهدر عین حال 

یلي سطح بااليي هستند، دارای دارای پیشرفت تحص

كه همه اينها از جهت  باشندی نیز ميترپنداره باالخود

از سوی ديگر، . گیردميگری هدفي باالتر نشات 

در يادگیری سبب ارتقاء خود  های بیشتریتموفق

و تقويت جهت گیری هدفي سطح باالتر پنداره 

باالتر به موفقیت بیشتر منجر  یهو خود پندار شودمي

 .شودمي

ان جهت آموزدانشفرصت برای فراهم كردن -6

و توانايي در  انآموزدانشبا ساير و مشاركت تعامل 

ست. يادگیری مهم اهای ديگری نظر گرفتن ديدگاه

مشاركتي و يادگیری از همساالن، پیشرفت و انگیزش 

و دهد و سبب بهبود روابط بین شخصي را افزايش مي

يادگیرنده و گسترش افق نیز توسعه رشد شناختي 

 شود.ميديد او 

 بهتر است توان ذهنيكمان آموزدانشآموزش  در -7

خاص،  به جای تمركز صرف بر آموزش محتوی

رفتن و راهبردهای يادگیری شناختي و چگونگي يادگ

زيرا نتايج همه  ،فراشناختي آموزش داده شود

دهد كه استفاده از مطالعات مرور شده نشان مي

راهبردهای يادگیری سبب ارتقاء سطح يادگیری و 

شود. از ان ميآموزدانشهای پايداری و تداوم آموخته

ی يادگیری سبب ارتقاء سوی ديگر آموزش راهبردها
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شناختي  منابعوری نسبت به زمان و طح بهرهس

و بیش از آموزش محتوای خاص  گرددميرف شده صم

آن به  انتقالسبب تعمیم يادگیری و  ،دروس موضوعي

شود پیشنهاد ميبنابراين  موقعیت جديد خواهد شد.

توان كمان آموزدانشدر برنامه درسي آموزش رياضي 

تي و ، آموزش راهبردهای يادگیری شناخذهني

فراشناختي به صورت تلفیقي و توام با روش سرمشق 

دهي و تقويت ابعاد انگیزشي و فرايند اسناد 

 در نظر گرفته شود. توان ذهنيكمان آموزدانش

 ها:یادداشت
1. Cognitive Strategies  

2. learning how to learn 

3. cognitive learning strategies 

4. self- regulatory strategies to control 

cognition 

5. resource management strategy  

6. reheasal 

7. Elabration 

8. analogy 

9. focal point 
10. word problem 
11. mental representation 

12. representation 

13. word problem 

14. Babylonian 

15. Working memory 

16. Intellectual disability 

17. Inefficient learner 

18. Stractural deficiency 

19. Process      

20. mediation          

21. Organizing 

22. Executive control Process 
23. Metacognitive 

24. American Association on Mental 

Defficiency (AAMD)     

25. acquisition 

26. Proficiency 

27. maintenance 

28. generalization/adoptation 

29. Strategic Intervention Model(SIM) 

30. Kantrell, Kumbers, carter and Mrgarett   

راهبردهای شناختي فعال )راهبردهايي هستند كه در آن  .31

شود و كودک ميها به طور مستقیم به كودک آموزش داده روش

 شود از آن راهبرد در تکالیف خود استفاده كند(ميتشويق 

32. Cognitive Instruction    

33. Self-Initiation                        

34. Self-Instruction 

35. modeling 

36. Representation 

دستیار پژوهشگر در اثنای آموزش اين مرحله متوجه شد . 37

آموزان در درک عملیات جمع و تفريق دچار مشکالت كه دانش

اساسي هستند و زمان زيادی برای آموزش عملیات جمع و 

 تفريق به آنها اختصاص داد

38. rehearsal        

39. monitoring 

هستند كه در آن  راهبردهای شناختي فعال )راهبردهايي. 40

شود و كودک ميها به طور مستقیم به كودک آموزش داده روش

 شود از آن راهبرد در تکالیف خود استفاده كند(ميتشويق 

41. think aloud  

 منابع 
(. اثر بخشي سه روش آموزش 1377ابراهیمي قوام آبادی، صغری. )

راهبردهای يادگیری )آموزش دو جانبه توضیح مستقیم و چرخه 

ی بر درک مطلب حل مسأله، دانش فراشناختي، خود پنداره ،افکار

ان دختر دوم راهنمايي آموزدانشتحصیلي و سرعت يادگیری در 

شهر تهران. رساله دكتری، دانشکده  15معدل پايین تر از 

 روانشناسي و علوم تربیتي دانشگاه عالمه طباطبايي. 

اهبردهای شناختي بر ( بررسي تاثیر آموزش ر1377اختیاری، فرخناز.)

ان كالس پنجم آموزدانشانگیزش و حل مساله رياضي در 

شهرشیراز، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده روان شناسي 

 علوم تربیتي دانشگاه شیراز

شکوهي يکتا، محسن؛ حجازی، الهه؛ و به پژوه، بشاورد، سیمین؛

 فراشناختي -(. تاثیر آموزش راهبردهای شناختي1380احمد)
ان آموزدانشبرعملکرد حل مساله رياضي  )روش خودآموزی(

، سال اول، پژوهش در حیطه كودكان استثنايي. توان ذهنيكم

 .171-186، ص 2شماره، 

(. تاثیر دو 1390بهرامي، فاطمه؛ آدم زاده، فاطمه و مختاری، سمانه)

روش آموزش راهبردهای شناختي براساس مدل انگلرت و مدل 

ان ابتدايي با عالئم آموزدانشدی بیان نوشتاری سکستون در كارآم

، 11، سال فصلنامه ايراني كودكان استثنايياختالل نوشتن. 

 .23-32، ص 1شماره 

(. تاثیر 1382نژاد، غالمرضا؛ رجايي، علیرضا؛ و كبوداني، محمد)خوی

فصلنامه . توان ذهنيكمی فراشناختي در كودكان هامهارت
 .79-90، ص 40و  39، شماره 11ل ، سای روان درمانيهاتازه

(. بررسي تجربي حافظه و موقعیت آن در 1372دادستان، پريرخ. )

مجله دانشکده ی شناختي ديدگاه عملیاتي. هاگستره كنش
 . 3. شماره ادبیات و علوم انساني دانشگاه تهران

(. كتاب درسي 1397سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور، )

، 81/40ايي )نیازهای ويژه ذهني(، كد رياضي پايه ششم ابتد

مولفان: مینا حسني، مهری آگاهي، رويا روشن و رقیه محمودی. 

 های درسي ايران.ناشر: شركت چاپ و نشر كتاب

(. كتاب درسي 1400سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور، )

، 55051رياضي پايه پنجم ابتدايي )نیازهای ويژه ذهني(، كد 

سني، مهری آگاهي، رويا روشن و رضا میر مولفان: مینا ح

 زاده. ناشر: شركت افست، سهامي عام. چاپ ششم. ويسي



 17-42،  1401، بهار 1دوم، شماره بیست و  سال، استثنایی کودکان فصلنامه

__________________________________________________________________________________________ 

39 

(. كتاب درسي 1400سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور، )

. 54051رياضي پايه چهارم ابتدايي )نیازهای ويژه ذهني(، )كد 

مولفان: فريبا پورجالل، مینا حسني، مهری آگاهي، زهرا اكبری، 

ويا روشني و سحر كرمي. ناشر: شركت افست سهامي عام، چاپ ر

 ششم

(. اثربخشي آموزش 1382مصرآبادی، جواد. ) و اكبر سیف، علي

راهبردهای يادگیری بر سرعت خواندن، يادداری و درک متون 

 . 37-54 ص:.2 فصلنامه تعلیم و تربیت،مختلف. 

ربخشي آموزش (. مقايسه اث1394عابدی، فاطمه و اخوان تفتي، مهناز)

راهبردهای شناختي فعال، غیرفعال و چند حسي بر يادآوری 

، فصلنامه كودكان استثناييكودكان دارای نیازهای ويژه ذهني. 

 .5-16 :، ص1، شماره 15سال 

عاشوری، محمد؛ پورمحمدرضای تجريشي، معصومه؛ جلیل آبکنار، 

(. اثربخشي آموزش 1391سیده سمیه؛ و عاشوری، جمال )

های يادگیری و بازآموزی اسنادی برحل مساله رياضي راهبرد

روان شناسي تحولي: ان دارای ناتواني هوشي تحولي. آموزدانش
 .248-255، ص 1، شماره 8سال  .روان شناسان ايراني

ای بر عملکرد حل (. تاثیر بازنمايي گزاره، الف1375) كريمي، فرهاد

راهنمايي. مقاله ان پايه سوم آموزدانشهای كالمي رياضي مساله

ارائه شده در نخستین كنفرانس آموزش رياضي. اداره كل آموزش 

 و پرورش اصفهان و انجمن آموزش رياضي ايران.

(. بررسي تأثیر آموزش راهبردهای 1376محمد. ) متولي، سید

آموزان يادگیری بر خواندن، درک مطلب و سرعت يادگیری دانش

رستان فردوس. پايان نامه كالسهای اول دبیرستانهای دخترانه شه

شناسي و علوم تربیتي، دانشکده كارشناسي ارشد، دانشکده روان

 عالمه طباطبايي. 

محمدی آريا، علیرضا؛ سیف نراقي، مريم؛ دالور، علي؛ و سعدی پور، 

 -(. تاثیر آموزش راهبردهای شناختي و شناختي1391اسماعیل)

ان آموزدانشفراشناختي بر عملکرد حل مساله و رفتار سازشي 

 :، ص4، سال دوم، شماره فصلنامه افراد استثنايي. توان ذهنيكم

75-55. 

(. تاثیر آموزش 1381فرضي گلفزاني، مرجان)و يوسفي لويه، مجید؛ 

راهبردهای مرور ذهني و سازماندهي بر عملکرد كودكان با ناتواني 

، پژوهش در حیطه كودكان استثناييهوشي در تکالیف حافظه. 

 .377-398 :، ص4م، شماره سال دو
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