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Effects of Metacognition Training on the Improvement
of Mathematical Function in Children with Mathematic
Learning Disability
Objective: The aim of this study was to investigate effects of metacognition training on the
improvement of mathematical function in primary school students with mathematic learning
disability. Method: The statistical population of the study was third-grade students of a
primary school in Isfahan. To conduct the research, 30 students with mathematic learning
disability were selected through random multi-stage clustered sampling. The sample was
divided randomly into two groups (15 students in the experimental group and 15 students
in the control group). Interventions of metacognition training were administered on the
experimental group. The instruments of the research included Wechsler (4) Children’s
Intelligence Scale, the Mathematic Disability Diagnosis Test and Mathematics Function
Test. The data were analyzed through covariance analysis method. Results: The
results indicated that metacognition training affected mathematical function of children
with mathematic learning disability. Conclusion: The findings supported the notion that
metacognition training could be employed in teaching mathematics to students. As other
studies concluded, too, the educational system should try to utilize metacognition training
in primary schools in order to improve students’ learning ability.
Key words: Mathematic learning disability; metacognition; mathematical function; primary
school students.
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مقدمه
رياضيات موضوعی است پيچيده كه زبان ،كميت و فضا را در

شروع مي شود .اين صاحب نظران ،مشكل در شمارش اعداد،

رياضي شده ،كمك به بهبود يادگيري عدد پايه مانند شمارش

اعداد و حافظۀ فعال را از ش��اخص هاي معتبر در تشخيص

بر ميگيرد .در بيشتر پژوهش هايی که براي بهبود مهارت هاي
و حساب كردن توصیه ش��ده است (دوکر ،)2005 ،1اما بايد

خاطرنش��ان کرد كه دس��تيابي به س��طوح پايين مهارت هاي

كودكان در يادگيري رياضي در س��ال هاي پیش از دبس��تان
مقايس��ۀكميت ها ،نداش��تن راهبرد برنامه ريزی ،تش��خيص
زودهنگام ناتواني هاي يادگيري رياضي كودكان مي دانند.

پژوهش هاي بس��يار نش��ان داده ان��د که مهمتري��ن ويژگي

رياضي نيز مستلزم توانايي هاي بسيار پيچيده است (گرستن،2

عصب ش��ناختي دانش آموزان مبتال به ناتواني هاي يادگيري
رياض��ي ،اِش��كال در فراگيري و ي��ادآوري مفاهيم رياضي،

می ش��ود که با مشخصه هايی نظير دش��واری در فراگيری و

مس��ئله ،مشكالت حافظه ،نارس��ايي هاي پردازش ديداري-

جوردن 3و فلوجو.)2005 ،4

ناتوان��ی يادگي��ری 5به گ��روه ناهمگنی از اخت�لاالت گفته

دشواري در محاسبات ،استفاده از راهبردهاي ناپخته در حل

اختالل در کارکرد گوش دادن ،حرف زدن ،خواندن ،نوش��تن

فضايي ،نقص در فراشناخت (برنامه ريزی ،نظارت ،نظم دهی)،

و محاسبه همراه اس��ت .اين اختالالت که از دوران پيش از

دبس��تان شروع می شوند و تا بزرگس��الی ادامه می یابند ،پايۀ
عصب ش��ناختی 6و روندی تحولی دارند (فوكس و فوكس،7
.)2005

ناتواني ه��اي يادگي��ري رياض��ی 8در س��ال  1980به عنوان

نقص در كاركرد اجرايي و توجه است (گرستن و همکاران،

2005؛ بلی و تورنتون 2001 ،؛ کروشبرگن  ،وانلویی و
11

10

13

12

مس2004 ،14؛ س��مرود-کلیکمن2005 ،15؛ گيري 2004 ،و

 )2006و مطالعات متعدد نشان داده كه عملكرد دانش آموزان

دارای ناتواني هاي يادگيري رياضي در كاركردهاي حافظه از

يك اختالل در سومين نس��خۀ راهنماي تشخيصي و آماري

جمله حافظۀ فعال ،حافظۀ اس��امي ،حافظۀ چهره ها ،حافظۀ

عبارت اس��ت از ناتواني در انجام دادن مهارت هاي حساب

ضعیف تر از دانش آموزان عادي است (کرکمن 16و پسنون،17

اختالالت روان��ی ( )DSM-IIIIمطرح ش��د .اين اختالل
با توجه به ظرفيت هوش و س��طح آم��وزش مورد انتظار از

ك��ودك که اين مهارت ها مي بايس��ت به كم��ك آزمون هاي
ميزان ش��دۀ فردي اندازه گيري شده باشد .بر اساس ويراست
چهارم اصالح ش��دۀ راهنماي تشخيصي و آماري اختالالت

روان��ي ( ،)DSM- IV-TRاي��ن ك��ودكان در چهار گروه
از مهارت ه��اي زباني ،ادراكي ،رياض��ي و توجهي مرتبط با
رياضيات مشكل دارند .به عبارت ديگر ،ناتواني هاي يادگيري

رياضي اصطالحي براي گسترۀ وسيعي از ناتواني هاي ديرپا
در حوزۀ رياضيات اس��ت(گيري 2004 ،9و  .)2006گرستن

و هم��کاران( )2005پ��س از مرور پژوهش هاي پیش��ین در
مورد ناتواني ه��اي يادگيري رياضي بيان کردند که مش��كل
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فعال ديداري -فضايي و حافظۀ درازمدت به طور معناداري
1994؛ کرکم��ن و هاکنین ريه��و1995 ،18؛ هانلی2005 ،19؛

سوانسون و جرمن 2006 ،؛ روسل و نوول .)2007 ،
20

21

22

23

از آنجا كه نقش مهارت هاي فراش��ناخت در كيفيت و كنترل
يادگيري دانش آموزان برجس��ته اس��ت (كله و چان)1990 ،
و ممكن اس��ت نقص در فراش��ناخت بر عملك��رد رياضي
12- Kroesbergen
13- Vanluit
14- Mass
15- Semrud – Clikeman
16- Korkman
17- Pesonen
18- Hakkinen-Rihu
19- Hanley
20- Swanson
21- Jerman
22- Rousselle
23- Noel

1- Dowker
2- Gersten
3- Jordan
4- Flojo
5- Learning disability
6- Neuro cognitive
7- Fuchs & Fuchs
8- Mathematic learning
disability
9- Geary
10- Bley
  11- Thornton

یضایر یریگدای یناوتان اب ناکدوک یضایر درکلمع دوبهب رب تخانشارف شزومآ یشخبرثا

آنها تأثير بگذارد ،توجه بيش��تر به ميزان تاثير آن با اس��تفاده

که به ذهن يا عمل آن مربوط ميش��ود و ارتباطي به س��اير

دارد .به همين دليل ،مسئلۀ اصلي اين پژوهش بررسي ميزان

از آگاهيه��ا و باورها كه به مرور از طريق تجربه در حافظۀ

از مطالع��ات و پژوهش هاي تجرب��ي و مداخله اي ضرورت
تأثير مداخالت آموزشي مهارت هاي فراشناخت بر عملكرد
رياضي دانش آموزان مبتال به اختالل يادگيري رياضي تعریف

شد.

منظور از فراش��ناخت 1اشاره به دانشي است كه افراد دربارۀ

فرآيندهاي فك��ري خود دارن��د (گالور و برونینگ1990 ،؛

ترجمۀ خرازی .)1377 ،فراش��ناخت را تفكر دربارۀ تفكر و

يا يادگيري درب��ارۀ يادگيري نيز تعري��ف كردهاند .توجه به

حيطههاي علمي يا عملي ندارد ،عبارت است از مجموعهای
بلندمدت اندوخته شده است .به نظر فالول ،بخشي از دانش
فراش��ناختي اخباري 7اس��ت؛ مثل دانش ف��رد مبني بر اينكه

حافظۀ ضعيفي دارد و بخش��ي نيز رویه ای 8است؛ مثل دانش
ف��رد در مورد زمان و نح��وۀ كمك به حافظۀ ضعيف خود با
اس��تفاده از فهرست خريد يا ديگر ابزارهاي كمكي خارجي.

همچنين فالول ( )1988مط��رح مي كند كه دانش مربوط به
تكاليف داراي دو طبقۀ فرعي است كه عبارت اند از:

این تعاريف نش��ان می دهد که دانش فراشناختي يك دانش

الف) دانش مربوط به ماهي��ت اطالعاتي كه در يك تكليف

ي خود و چگونگي
را دانش افراد دربارۀ فرآيندهاي فراشناخت 

ممكن اس��ت به تجربه آموخته باش��د ك��ه درك و يادآوري

نظارتي و كنترلي است .بايلر 2و اسنومن ،)1993( 3فراشناخت
اس��تفادۀ بهينه به منظور دستيابي به اهداف يادگيري تعريف
كردهان��د .دانشآموز موفق نه فقط در كس��ب دانش ،ذخيره
ك��ردن و بازياب��ي آنها در هنگام نياز (فرآيندهاي ش��ناختي)

درست عمل ميكند ،بلكه بر چگونگي اجرای اين فرآيندها

و نيز بر درك خويش از مطالب نظارت دارد و هرگاه خود را
سردرگم يابد ،اقدام مناسب ميکند  .او بر فرآيندهاي حافظۀ
خ��ود نظ��ارت دارد و از اينكه چه وقت ب��ه طور كامل يك

مطلب را حفظ كرده آگاه اس��ت و ميتواند دربارۀ كيفيت و

كميت اطالعات قابل يادآوري خويش داوري كند .همچنين

ش��ناختي ف��راروي فرد ق��رار ميگيرد .براي مث��ال يك فرد

اطالعات پيچيده و ناآش��نا مشكل و وقتگير است يا اينكه
یاد گرفته باش��د كه داش��تن اطالعات ناقص به داوريها و

نتيجهگيريهاي نادرست منجر ميشود .فالول ( )1988برای
توضيح تجربۀ فراش��ناختي مطرح ميكند كه اين تجربه ناظر

بر تجارب ش��ناختي يا عاطفي است و به يك اقدام شناختي

مربوط ميش��ود .در اين ميان ميتوان ب��ه عنوان نمونهاي از
تجارب فراشناختي ،به تجارب كام ً
ال آگاهانهاي كه به سادگي
قابل بيان اند اشاره کرد.

ع�لاوه بر ف�لاول ( ،)1988افراد ديگري ني��ز در اين حوزه

اين دانشآموز يك يادگيرندۀ مس��تقل اس��ت ،زيرا به جاي

ب��ه نظريه پردازي روي آوردهاند ك��ه در اين ميان ميتوان به

نظارت کنند ،به وس��يلۀ دانش فراش��ناختي خود بر شناخت

نظريه پ��ردازان برای مفهومپردازي فراش��ناخت ،آن را در دو

اينكه معلمان او از طريق س��ئوال كردن بر درك و حافظه اش

خويش نظارت می کند.

فالول )1979(4برای مفهومس��ازي فراشناخت ،از دو مفهوم

«دانش فراشناختي» 5و «تجربۀ فراشناختي» 6سخن می گوید.
ب��ه نظر وي ،دان��ش فراش��ناختي ناظر بر بخش��ي از دانش

اكتسابي است كه به امور شناختي مربوط ميشود .اين دانش

تالشه��اي نظري بيكر 9و براون )1984( 10اش��اره کرد .اين

حيطه طبقهبندي کردهاند:

6-  Metacognitive experience
7-  Declarative
8-  Procedural
9-  Baker
  10- Brown

1- Metacognitive
2- Bieler
   3- Snowman
4-  Flavell
5-  Metacognitive  knowledge
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ال��ف) دانش دربارۀ ش��ناخت 1و ب) تنظيم ش��ناخت .2اين

متغي��ر پيش آين��دی شايس��تگی رياضی در کودکان اس��ت.

 )1آگاه��ي و بازبيني دانش حقيقي يا بياني براي تكميل و به

اميري( )1386و فوالدچنگ( )1384دربارۀ نقش فراشناخت

 )2آگاهي و بازبيني فرآيندها و جريانهاي مورد نياز يا دانش

ياددهی و يادگيری حاکي از آن است که نظام فعلی آموزش

کای ) 1992 ( 3در تحقيقی به اين نتيجه رس��يد که پيشرفت

ب��ا توجه به مطالبي كه در مورد ك��ودكان مبتال به ناتواني در

گوناگون يادگيری و به کارگيری آنها دارد .وايديا) 1999 ( 4

حل مس��ایل رياضی مطرح شد ،فرض می شود که مهارت ها

نظريه پردازان بر اين باورند كه فراشناخت دو بخش دارد:
پايان رساندن يك كار ويژه.

روشمند براي انجام دادن يك كار ويژه.

در درس رياض��ی نياز بس��ياری ب��ه آگاه��ی از راهبردهای

يافته های پژوهش��ی عابدی ،ملك پ��ور ،مولوي ،عريضي و

در زمينه هایي نظير حل مس��ئله ،خوان��دن ،نگارش و فرايند

و پرورش را بايد به س��وی تأکيد بر فراش��ناخت سوق داد.
رياضيات و مش��كالت آنها در به کارگيری فراشناخت برای

در پژوهش خود نشان داد که ماهيت فعاليت های فراشناختی

و دانش فراشناخت می تواند بر توانايی رياضی دانش آموزان

رياض��ی می توان��د م��ورد بهره ب��رداری قرار گی��رد .به نظر

اثربخشی فراشناخت بر بهبود عملكرد كودكان دارای ناتواني

نظارتی اس��ت و به عنوان يک ابزار مناس��ب برای يادگيری

مونتاگو ،) 1996 (5اگر معلم با شيوه های آموزش فراشناختی
آش��نا نباشد نمی تواند رياضی را به صورت ماندگار آموزش
دهد .سوانس��ون ( )1993تأثير دانش فراش��ناختی را بر حل
مس��ئله بررسی کرد و نش��ان داد که دانش فراشناختی با حل

مسئه رابطۀ زیادی دارد .عريضی ،عابدی و تاجی( )1384نیز
در پژوهش خود نشان دادند که دانش فراشناختی ،مهمترين

تأثیر بگذارد ،بنابراين هدف اصلي اين پژوهش بررسی ميزان
يادگيري رياضي در درس رياضي تعریف شد.
روش

روش پژوهش از نوع آزمايشي با اجرای پيش آزمون -پس آزمون

بود که روی گروه آزمایش انجام و نتایج با گروه کنترل مقایسه
شد .متغير مستقل "فراشناخت" و متغير وابسته" عملکرد رياضي

دانشآموزان مبتال به اختالل يادگيري رياضي" بود.

جدول  -1دیاگرام پیش آزمون  -پس آزمون با گروه کنترل
گروه

گزینش آزمودنی ها

پیش آزمون

متغیر مستقل

پس آزمون

مداخالت روان شناختی

آزمایش

R

T1

X1

T2

فراشناخت

کنترل

R

T1

-

T2

کنترل

جامع��ۀ آماري این پژوه��ش را دانشآموزان مبتال به اختالل

 10دبستان پسرانه و از بين اين مدارس دو كالس به صورت
تصادفي انتخاب ش��د (جمع ًا 10دبس��تان و  20كالس) .در

بودند تش��کيل ميدادند .در اي��ن پژوهش از روش تصادفي

كه در درس رياضی ضعيف اند معرفي کنند .س��پس از میان

يادگيري رياضي ش��هر اصفهان که در سال تحصيلي89-90

در ای��ن ش��هر در پايۀ س��وم ابتدايي مش��غول ب��ه تحصیل

چندمرحله اي اس��تفاده شد؛ بدين صورت كه ابتدا با مراجعه

به آموزش و پرورش ش��هر اصفهان از بين ش��ش ناحيه ،دو
ناحيۀ آموزشي به صورت تصادفي و سپس از بين دو ناحيه ،
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ادامه ،از آموزگاران پايۀ سوم خواسته شد تا دانش آموزاني را

این دانش آموزان  30دانش آموز كه با آزمون تشخيص حساب
  4- Vaidya
   5- Montague

1- Knowledge about cognition
2- Regulation of cognition
  3- Cai

یضایر یریگدای یناوتان اب ناکدوک یضایر درکلمع دوبهب رب تخانشارف شزومآ یشخبرثا

نارس��ايي فراهانی ( )1386به حس��اب نارسايي مبتال بودند،

ويس��ك -آر محاسبه کرده است .همبستگي خرده آزمون ها و

و كنترل) قرار گرفتند  .پس از آن متغير مستقل (فراشناخت)

 0/89و  0/87و همبستگي اين آزمون با خرده آزمون حساب

انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه  15نفري(آزمايش
روي گروه آزمايش اعمال شد.

نمرۀ كل اين آزمون با آزمون رياضي ايران كي مت در محدودۀ
آزمون هوش ويس��ك -آر  0/79گزارش ش��ده است .براي

ابزارهای پژوهش
 -1آزم��ون ه��وش ك��ودكان وكس��لر ويراي��ش چهارم  1

كردن( همس��اني دروني) و بازآزمايي( ثب��ات) به کار رفت.

ع��ادی بودن هوش گروه نمونه ،که یک��ی از معیارهای الزم

در كل 0/93؛ در روش دو نيمه سازي در محدودۀ 0/71 – 0/91

( :)WISC-IVاز اي��ن آزم��ون ب��رای کس��ب اطمینان از
در تشخيص اختالل يادگيری است ،استفاده شد .اين آزمون
فرم تجديدنظرش��دۀ آزمون هوش��ي كودكان وكس��لر س��ه

( )1991اس��ت كه وكسلر ( )2003براي كودكان شش تا 16
ساله تهيه کرده است .آزمون هوش كودكان وكسلر ويرايش
چهارم ،هوش كلي و چهار نمرۀ شاخص شامل درك مطلب

كالمي ،2استدالل ادراكي ،3حافظۀ فعال 4و سرعت پردازش

5

تعيين پايايي اين آزمون س��ه روش آلف��اي كرونباخ ،دونيمه

ضرايب آلفاي كرونب��اخ در خرده آزمون ها بین  0/74 -0/92و
و در كل  0/89و در بازآزماي��ي در محدودۀ  0/82 – 0/92و در

كل 0/92به دست آمد.

 -3آزمون عملكرد تحصيلي رياضي س��وم دبس��تان :اين

آزمون را گروه آموزشي پايۀ سوم دبستان شهر اصفهان براي

سنجش عملكرد تحصيلي رياضي تهيه کرد .روايي محتوايي
اي��ن آزمون را پن��ج متخصص تأييد کردن��د .ضريب پايايي

را اندازه می گیرد .اي��ن آزمون را عابدي و همكاران()1386

آزمون نيز ب��ه روش بازآزمايي و آلف��اي كرونباخ به ترتيب

پاياي��ي خرده آزمون ه��ا در بازآزمايي در مح��دودۀ  0/65تا

روش اجرا
پس از اجراي آزمون تشخيص حساب نارسايي و آزمون هوش

براي سنجش هوش و حافظۀ فعال دو گروه استفاده شد.

ناتوانی يادگيری رياضی انتخاب و در دو گروه  15نفري ( 15نفر

روي نمونه اي از كودكان ايراني انطباق و هنجاريابي کردند.

 0/95و ضراي��ب پايايي تنصی��ف از  0/71تا  0/86گزارش

ش��ده است .از آزمون هوش وكسلر كودكان ويرايش چهارم
 -2آزمون تش��خيص حس��اب نارس��ايي :اي��ن آزمون را

 0/891و 0/824به دست آمد.

وكس��لر كودكان ويرايش چه��ارم 30 ،نفر از ك��ودكان مبتال به

در گروه آزمايش و  15نفر در گروه كنترل) قرار گرفتند .س��پس

فراهان��ي( )1386ب��راي تش��خيص دانش آم��وزان مبتال به

مطابق با برنامۀ آموزش��ي پيش بينی ش��ده ،مداخالت آموزش��ي

ش��هر اصفه��ان تهیه ک��رد .در اين پژوهش براي تش��خيص

مدت هر جلسه يك ساعت بود برگزار مي شد .آموزش گروه های

ناتواني ه��اي يادگي��ري رياضي پاي��ۀ اول تا پنجم دبس��تان
دانش آم��وزان دارای ناتوان��ي يادگيري رياض��ي ،از آزمون

تش��خيص حساب نارس��ايي سوم دبستان اس��تفاده شد .اين
آزمون هفت خرده آزمون( شمارش ،هندسه ،جمع و تفريق،

ضرب و تقس��يم ،كسرو اعش��ار ،اندازه گيري و حل مسئله)
دارد .فراهان��ي ( )1386برای تعيين روايي ،همبس��تگي اين

آزم��ون را با آزم��ون رياضي ايران كي م��ت و آزمون هوش

فراش��ناخت طراحي و اجرا شد .هر هفته سه جلسة آموزشی که
آزمايش سه ماه طول کشید .در پايان هر جلسة آموزشی تكاليفي

نيز به والدين داده مي ش��د تا بعضي از تمرين ها را انجام دهند.

خالصة جلسه های آموزشی در جدول  2آمده است.

1- Wechsler Intelligence Scale for Children –Revised- Forth
Edition
2- Verbal Comprehension Index
3- Perceptual Reasoning  Index
4- Working Memory Index
  5- Processing Speed Index
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نايدمحمراي دمحا و همکاران
جدول  -2خالصه جلسات آموزش فراشناختی
جلسه

موضوع

شرح مختصر

اول

معرفی روش

اجرای پیش آزمون و هدف از اجرای طرح بیان شد

دوم و سوم

روش های مناسب در درس خواندن

توضيح داده ش��د که چنانچه هنگام درس خواند از روش های معينی کمک بگيرند در
همه ی درس ها از جمله رياضيات می توانند عملکرد بهتری داشته باشند .بنابراين برای
اينکه بتوانند يک مساله را به درستی حل کنند بايد چندين گام بردارند.

چهارم و پنجم

ارائه گام ها به دانش آموزان

ششم و هفتم

ارائه مسئله ریاضی

به دانش آموزان مس��ائل رياضی داده ش��د و از آنها خواس��ته ش��د که از طريق کارت
راهنمايی گام ها مسائل را حل کنند.

هشتم و نهم

خود راهنمایی آشکار

در اين مرحله از دانش آموزان خواس��ته شد تا مس��اله های ارائه شده را با صدای بلند
بخوانند و با اس��تفاده از کارت راهنما و به کارگيری گام های آموخته شده حل نمايند.
ب��ا اين تف��اوت که در اين مرحله در صورت نياز تنها به ارائه س��رنخ های جزئی کالمی
اکتفا شد.

دهم و یازدهم

خود راهنمایی کاهنده

هدف اين مرحله درونی کردن روش آموخته ش��ده اس��ت .لذا ابتدا برای دانش آموزان
ش��رح داده ش��د که از اين به بعد روشی را که ياد گرفته اند را با صدای آهسته تمرين
کنند .برای اين منظور ابتدا يک مس��اله به عنوان الگو حل ش��د سپس از دانش آموزان
خواسته شد که آنها نيز همانگونه عمل نمايند.

دوازدهم و سیزدهم

حل مسئله بدون بیان مراحل

در اين مرحله از دانش آموزان خواس��ته ش��د تا مس��ائل را بدون خواندن دستور عمل
حل کنند.

چهاردهم

اجرای پس آزمون

گام اول :از روی مساله به صدای بلند بخوانند.
گام دوم :مساله را تفسير کنند ( تفسير کردن).
گام سوم :شکل مساله را به شکل ساده ترسيم کنند( مجسم سازی).
گام چهارم :فکر کنند که بايد از کدام اعمال رياضی استفاده کنند(زمينه سازی).
گام پنجم :جواب مساله را حدس بزنند.
گام ششم :مساله را به طور دقيق محاسبه کنند.
گام هفتم :به دقت مساله را بازبينی کنند

اجرای پس آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی پایه سوم دبستان.

تجزيه وتحليل آماري داده ها
برای تجزيه وتحليل داده های اين پژوهش از ميانگين ،انحراف
معيار و براي تعيين اثربخشي مداخالت آموزش فراشناخت

از آزمون تحليل کوواريانس استفاده شد .شایان ذکر است که
یکی از مفروضه های آزمون تحلیل کوواریانس ،شرط طبیعی

بودن داده ها و همس��انی واریانس های گروه های آزمایش و
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کنترل است .نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف و آزمون

لوین نشان دادند که شرط طبیعی بودن و همسانی واریانس ها

برقرار بوده است.

یافتهها
در اين بخش ابتدا نتيجۀ آزمون کولموگروف – اسمیرنف و
س��پس ميانگين و انحراف معيار گروه هاي آزمايش و كنترل

و تحليل كواريانس براي تفاوت گروه ها ارائه شده است.

یضایر یریگدای یناوتان اب ناکدوک یضایر درکلمع دوبهب رب تخانشارف شزومآ یشخبرثا
جدول  -4میانگین و انحراف معیار دو گروه آزمایش و کنترل
در آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی پایه سوم دبستان

جدول  -3نتیجه آزمون کولموگروف  -اسمیرنف
کولموگروف  -اسمیرنف
گروه ها

آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

گروه
آزمایش

0/64

15

0/81

گروه
کنترل

0/91

15

0/39

گروه

آزمایش

شاخص آماری
موقعیت

میانگین

انحراف
معیار

7/6

1/55

نمرات
پیش آزمون
نمرات
پس آزمون

کنترل

12/4

2/32

میانگین

انحراف
معیار

7/67

1/63
1/76

6/6

جدول  - 5خالصه نتايج آزمون تحليل كوواريانس تفاوت دو گروه كنترل و آزمايش در آزمون عملكرد تحصيلي رياضي پايه سوم
شاخص منابع
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مجذور اتا

توان
آماری

پیش آزمون

76/40

1

76/40

37/95

000

0/48

1

گروه

279/09

1

139/97

69/53

000

0/77

1

نتاي��ج جدول  5نش��ان میدهد که با در نظ��ر گرفتن نمرات

0/46و اي��ن مق��دار بيش از  0/05اس��ت ک��ه از نظر آماری

فراش��ناخت به تفاوت معن��ادار دو گ��روه آزمايش و كنترل

فراشناخت بر خرده مقياس شمارش بی تأثیر است.

پيش آزمون به عنوان متغير هم پراش (کمکی) ،مداخلۀآموزش
انجامی��ده اس��ت( .) p = 0ميزان تأثي��ر  0/77بود ؛ يعني77

درص��د واريانس پس آزم��ون (عملكرد تحصيل��ي رياضي)

مرب��وط ب��ه مداخلۀ آموزش فراش��ناخت بوده اس��ت .توان
آم��اري نیز 100درصد اس��ت .از نتايج ج��دول فوق نتيجه
گرفته مي ش��ود که مداخلۀ آموزش فراش��ناخت بر عملكرد

تحصيلي رياضي كودكان مبتال ب��ه ناتواني يادگيري رياضي
تأثی��ر دارد.در اين بخش ابتدا نتيج��ۀ تحليل كواريانس براي

تفاوت خرده مقياس ها ارائه شده است.

معنادار نیس��ت .نتيجه اینکه در مرحلۀ پس آزمون ،آموزش

فرضي��ۀ فرعی دوم :در مرحلۀ پس آزمون ،فراش��ناخت بر
هندسه مؤثر است.

مق��دار  Fبرابر  0/092و مقدار معناداری )p-value( 0/76
و بيش از  0/05اس��ت که از لحاظ آماری معنادار نیس��ت.
بنابراين می توان گفت آموزش فراش��ناخت بر خرده مقياس

هندسه در مرحلۀ پس آزمون مؤثر نيست.

فرضي��ۀ فرع��ی س��وم :در مرحل��ه پس آزم��ون ،آموزش
فراشناخت بر جمع و تفريق مؤثر است.

ب��ا توجه به جدول  ،6اثر فراش��ناخت ب��ر خرده مقياس های

مق��دار  Fبرابر  63/69و مقدار معناداری() p-valueکمتر از

فرضي��ۀ فرع��ی اول :در مرحل��ۀ پس آزم��ون ،آم��وزش

اس��ت .در نتيجه آموزش فراش��ناخت بر خرده مقياس جمع و

مق��دار  Fبرابر 0/55و مق��دار معن��اداري( )p-valueبرابر

 70درص��د واريانس پس آزمون (عملك��رد تحصيلي رياضي)

آزمون به شرح زیر بررسی شد :

فراشناخت  بر شمارش مؤثر است.

0/001؛ یعنی کمتر از  0/05و بنابراین از لحاظ آماری معنادار
تفريق در مرحلۀ پس آزمون به ميزان  0/702تأثير دارد ؛ يعنی
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جدول  -6نتایج تحلیل کوواریانس خرده مقیاس های عملکرد ریاضی در دو گروه آزمایش و کنترل
شاخص

گروه

میانگین

انحراف
معیار

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

اتا

توان

منابع
تغییرات
پیش آزمون

شمارش
پس آزمون
پیش آزمون

هندسه

جمع و
تفریق

ضرب و
تقسیم

کسر و
اعشار

پس آزمون

پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون

حل
مسئله

اندازه
گیری

پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

آزمایش

7/41

1/73

کنترل

7/84

1/92

آزمایش

7/67

1/84

کنترل

7/36

1/59

آزمایش

7/87

1/99

کنترل

6/94

1/40

آزمایش

7/6

1/55

کنترل

7/67

1/63

آزمایش

7/7

1/58

کنترل

8/2

2/1

آزمایش

12/13

2/53

کنترل

7/87

1/99

آزمایش

8/5

2/31

کنترل

7/9

2/02

آزمایش

12/4

2/58

کنترل

6/93

1/39

آزمایش

7/5

1/50

کنترل

9/3

2/54

آزمایش

12/33

2/64

کنترل

6/6

1/76

آزمایش

7/6

1/55

کنترل

8/2

2/1

آزمایش

12/4

2/64

کنترل

8/6

2/38

آزمایش

8/8

2/45

کنترل

9/3

2/54

آزمایش

13

3/09

کنترل

7/47

1/46
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

40/5
0/84
43/14
0/095
87/59
136/53
64/71
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مربوط به مداخلۀ آموزش فراشناخت بوده است .توان آماری

فرضي��ه فرعی هفت��م :در مرحل��ه پس آزم��ون ،آموزش

فرضي��ۀ فرعی چه��ارم :در مرحلۀ پس آزم��ون ،آموزش

مق��دار  Fبرابر 42/84و مقدار معناداری( )p-valueکمتر از

مقدار  Fبرابر  116/8و مقدار معناداری (0/001 )p-value

معنادار است .نتيجه اینکه آموزش فراشناخت بر خرده مقياس

نتيجه اینکه آموزش فراش��ناخت ب��ر خرده مقياس ضرب و

یعن��ی  61درص��د واريانس پس آزمون (عملك��رد تحصيلي

یک نیز نشان دهندۀ کفايت حجم نمونه است.
فراشناخت بر ضرب و تقسيم مؤثر است.

؛ یعنی کمتر از  0/05و بنابراين از لحاظ آماری معنادار است.
تقسيم در مرحلۀ پس آزمون به ميزان  0/812تأثیر دارد؛ يعنی

فراشناخت بر اندازه گيری مؤثر است.

 0/001؛ یعن��ی کمت��ر از  0/05و بنابراي��ن از لحاظ آماری

اندازه گيری در مرحلۀ پس آزمون به ميزان  0/613تأثير دارد؛

رياضي) مربوط به مداخلۀ آموزش فراش��ناخت بوده است.

 81درصد واريان��س پس آزمون (عملكرد تحصيلي رياضي)

توان آماری یک نیز نشان دهندۀ کفايت حجم نمونه است.

یک نیز نشان دهندۀ کفايت حجم نمونه است.

هدف پژوهش حاضر بررس��ي اثربخشي آموزش فراشناخت

مربوط به مداخلۀ آموزش فراشناخت بوده است .توان آماری

بحث و نتیجه گیری

فرضي��ۀ فرعی پنج��م :در مرحل��ۀ پس آزم��ون ،آموزش

ب��ر بهبود عملک��رد تحصيلي رياضي دانشآم��وزان مبتال به

مق��دار  Fبرابر 68/34و مقدار معناداری( ) p-valueکمتر

داد ک��ه ب��ا در نظ��ر گرفتن نم��رات پيش آزمون ،ب��ه عنوان

معنادار است .نتيجه اینکه ،آموزش فراشناخت بر خرده مقياس

ب��ر بهبود عملک��رد تحصيل��ي رياضي دانشآم��وزان دارای

فراشناخت بر کسر و اعشار مؤثر است.

از  0/001؛ یعن��ی کمت��ر از  0/05و بنابراين از لحاظ آماری

کس��ر و اعش��ار در مرحلۀ پس آزمون به ميزان  0/717تأثير
دارد؛ يعنی  71درصد واريانس پس آزمون (عملكرد تحصيلي
رياضي) مربوط به مداخلۀ آموزش فراش��ناخت بوده است.

توان آماری یک نیز نشان دهندۀ کفايت حجم نمونه است.

ناتواني يادگيري رياضي بود .نتايج تحليل كواريانس نش��ان

متغي��ر هم پراش (كمك��ي) ،مداخالت آموزش فراش��ناخت
ناتوان��ي يادگيري رياضي دبس��تان مؤثر اس��ت .اين نتايج با

نتایج س��اير پژوهش های انجام ش��ده در زمينۀ فراش��ناخت
از جمله م��وارخ)2008(1؛ کای()1992؛ ش��وانفلد)1989(2؛

مونتاگ��و(1996؛ وايدي��ا ()1999؛ سوانس��ون()1993؛

فرضي��ۀ فرعی شش��م :در مرحل��ۀ پس آزم��ون ،آموزش

فوالدچنگ()1384؛ عريض��ي و همكاران()1384؛ عابدي و

مق��دار  Fبرابر 54/94و مقدار معن��اداری( )p-valueکمتر

نشان می دهند که آموزش فراشناخت به دانش آموزان دارای

معنادار است .نتيجه اینکه آموزش فراشناخت بر خرده مقياس

متنوع رياضی توانمندتر سازد تا به درک بيشتری دست یابند.

فراشناخت بر حل مسئله مؤثر است.

از 0/001؛یعن��ی کمت��ر از  0/05و بنابراي��ن از لحاظ آماری

حل مس��ئله در مرحلۀ پس آزمون به ميزان  0/671تأثير دارد

؛یعنی  67درص��د واريانس پس آزم��ون (عملكرد تحصيلي
رياضي) مربوط به مداخلۀ آموزش فراش��ناخت بوده است.

توان آماری یک نیز نشان دهندۀ کفايت حجم نمونه است.

همكاران( )1386و ملکی( )1384همسوس��ت .این مطالعات
مشكالت رياضي می تواند آنها را در يادگيری و حل مسایل
کين��گ )1991(3مش��اهده ک��رد ک��ه دانش آموزان��ی که در

گروه های کوچک پرسش های فراشناختی طرح می کردند و

به آنها پاس��خ می دادند ،بهتر از دانش آموزانی عمل می کردند
1- Mevarech
2- Schoenfeld
3- King

تازههای علوم شناختی ،سال  ،14شماره 49 ]41-52[ 1391 ،1

49 Advances in Cognitive Science, Vol. 14, No. 1, 2012

نايدمحمراي دمحا و همکاران

که درس می خواندند ولی از خود هيچ س��ئوال فراش��ناختی

توجه به محاس��بات رياضي و حل مس��ایل و دقت پيگيري

پسر دبستانی نشان داده است که مداخالت فراشناختی به نحو

گرفت كه آموزش فراش��ناخت با انگيزه و عملكرد تحصيلي

نمی پرسيدند .عابدی ( )1389نیز در نمونه ای از دانش آموزان
مؤثری به افزایش عملکرد تحصیلی ریاضی این دانش آموزان
می انجامد.

برای تبيين اي��ن يافته ها مي توان نتيجه گرفت كه نارس��ایی

فراش��ناخت دانش آموزان می توان��د پیش بینی کننده ای قوی

خود را در مهارت هاي رياضي بهبود بخشيد ،مي توان نتيجه
رابطۀ مثبت دارد.

ب��ه دلیل عدم تأیید فرضيه ه��اي فرعي مربوط به اثر آموزش
فراشناخت بر شمارش اعداد و درك مفاهيم هندسه،که نشان

از پيچيدگي بيش��تر ش��مارش و درك ع��دد و ارزش مكاني

در عملک��رد تحصيلی دانش آموزان در مدرس��ه باش��د؛ زیرا

اع��داد و مفاهي��م هندس��ه دارد ،به نظر مي رس��د همگام با

کنت��رل و نظارت در هنگام انج��ام دادن تکاليف يادگيری از

رياضي ،بايد از آموزش هاي ويژه متناسب با مفاهيم هندسي

فراشناخت فرايندی است درونی که کودکان برای يادگيری،
آن اس��تفاده می کنند .بیش��تر دانش آم��وزان فرایندهای فوق

آموزش فراش��ناخت به دانش آموزان داراي اختالل يادگيري

رياض��ي نيز در آموزش رياضي به آنان بهره برد .در حقيقت،

را ب��ه صورت خ��ودکار انجام می دهند ،ول��ی دانش آموزان

رياضي پي��ش از آنکه به عنوان یک موضوع درس��ی مطرح

نيازمند آن اند که در اين حوزه ها آموزش ببينند .در حقيقت،

ارائۀ موقعيت های مس��ئله ،توضيح مفاهيم زيربنايی مس��ئله،

دارای ناتوانی يادگيری رياضی در این مورد مش��کل دارند و
يافته ه��اي كاربردي اين پژوهش نش��ان مي دهد كه آموزش

فراش��ناخت يك عامل مؤثر در بهب��ود عملكرد رياضي اين

دانش آموزان است.

از يافته ه��اي ديگر اين پژوهش ،تأثير آموزش فراش��ناخت

بر برخي اجزا و مؤلفه ه��اي محتواي رياضي بود ،به طوری

باش��د ،روش تفکری است که بر اس��اس توانايی فهميدن و
س��ازمان دهی و طبقه بن��دی اطالع��ات مورد ني��از و تبيين

چگونگی حل مس��ئله شکل می گيرد .در برنامۀ درسی سنتی
و رایج آموزش رياضيات ،اين ش��اخه از دانش بشری صرف ًا

به عنوان مجموعه ای از واقعيات و رويه ها ،که يادگيرندگان
ملزم به کس��ب طوطی وار آن هستند ،در نظر گرفته می شود؛

ك��ه اين آم��وزش موجب بهبود محاس��بات رياضي(جمع و

در حال��ی که رويکردهای جديد آموزش به منظور تقويت و

اعش��اري ،حل مسئله و اندازه گيري ش��د .هرچند اين تأثير

مانند درک مفهوم ،ايجاد ارتباط ميان درک و استدالل رياضی

تفريق ،ضرب و تقس��يم) و اعمال مربوط به كس��ر و اعداد

بر ش��مارش اعداد و هندس��ه اندك و غیرمعنادار بود ،با اين
حال دانش آموزان گروه آزمايش در بیشتر حوزه هاي رياضي

پيشرفت بهتري نشان دادند.

توجيهي كه در اين باره وجود دارد ،اين است كه دانش آموزان

ضعيف اغلب به استراتژي هاي يادآوري بي توجه هستند ،با
فعاليت هاي فراش��ناختي درگير نمي شوند و نياز به درگيري

را هم احس��اس نمي كنن��د .اما از آنجا که گ��روه آزمايش با

آموزش راهبردهاي يادگيري و مطالعه (فراش��ناخت) ،انگيزۀ
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گس��ترش دانش مفهومی و راهبردی دانش آموزان بر اهدافی

و استفاده از فرايند اکتشاف در جريان حل مسئله تأکيد دارند.

اي��ن اهداف در راس��تای تربيت دانش آم��وزان خودفرمان،1

مسئوليت پذير 2و خودتنظيم 3اس��ت که البته نه به سادگی به

دس��ت می آيد و نه آثار محدود و کوتاهی دارد .مبنای نظری
اين اهداف اصول نظريۀ شناختی در يادگيری و روان شناسی

فراش��ناخت اس��ت که البته با توجه به نارسايی دانش آموزان
1- Self-directed
2- Self- responsible
3- Self- regulated
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دارای ناتوانی يادگيری در فراش��ناخت ،اين مسئله برای اين

به نقص دانش آم��وزان دارای ناتوانی يادگيری و از آنجا که

از حلقه های گم ش��ده در آموزش رياض��ی به دانش آموزان،

تنظيم ش��ناخت اس��ت ،با بازپروری اي��ن دو عامل می توان

گ��روه از دانش آم��وزان نقش حياتی تری ایف��ا می کند .يکی
راهبرده��ای علم��ی ب��رای آموخت��ن اين درس اس��ت .از
فراش��ناخت ن��ه فقط می توان ب��رای آم��وزش دانش آموزان

دارای ناتوانی يادگيری رياضی اس��تفاده کرد ،بلکه روش��ی

فراش��ناخت دارای دو بُعد اساس��یِ دانش دربارۀ شناخت و

هم به يادگيری آنان کمک کرد و هم با بهبود يادگيری ش��ان،

اعتماد به نفس آسیب دیدۀ ناشی از ناتوانی يادگيری رياضی
آنها را ترميم کرد.

اس��ت پايدار برای يادده��ی به تمامی دانش آم��وزان .نظريۀ

یک��ی از محدوديت ه��ای پژوهش حاضر این ب��ود که اين

يادگيرنده در جريان يادگيری متمرکز اس��ت .نقش محوری

يادگيری رياضی پرداخته است که توصيه مي شود براي اعتبار

فراش��ناختی در يادگيری ،ب��ر فرايندها و کندوکاوهای ذهنی
اي��ن نظريه را ذهن فردی بر عهده دارد که بار جس��ت وجو،

کسب ،ذخيره سازی ،حفظ و استفاده از اطالعات را بر دوش
می کشد ( کديور .)1374 ،بر همين اساس ما با آموزش تفکر

فراش��ناختی و به تبع آن واگذاری مسئوليت کندوکاو مسئله

ب��ه دانش آموز دارای ناتوانی يادگيری رياضی ،گام مهمی در

آموزش و افزايش اعتماد ب��ه نفس وی برمی داریم .با توجه

پژوهش فقط به آموزش فراش��ناختی پسران مبتال به ناتوانی
بيروني بيش��تر يافته ها ،در ديگر پژوهش هاي مربوط به این

موضوع به دانش آموزان دختر و ساير دروس نظير خواندن و

نوش��تن نیز پرداخته شود .همچنين پيشنهاد می شود سازمان
آموزش و پرورش به کمک متخصصان و با استفاده از راهبرد
فراشناختی به آموزش رياضيات به معلمان اقدام کند.

دریافت مقاله ; 90/9/29 :پذیرش مقاله91/3/22 :
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