
اثربخشی آموزش فراشناخت بر بهبود عملکرد ریاضی کودکان با ناتواني یادگیري 
ریاضي

هدف:  پژوهش حاضر با هدف بررس��ي اثربخش��ي آموزش فراش��ناخت بر بهبود عملکرد ریاضی 
دانش آم��وزان با ناتواني یادگیري ریاضي انجام گرفته اس��ت.  روش:  جامعه آماري پژوهش ش��امل 
دانش آموزان پایه سوم ابتدایي مبتال به ناتواني یادگیري ریاضي شهر اصفهان در سال تحصیلي89-90 
ب��ود. به منظور انج��ام این پژوهش، 30 دانش آموز با ناتواني یادگیري ریاضي به ش��یوة نمونه گیري 
تصادفي خوش��ه اي چند مرحله اي، انتخاب و با طرح پژوهش آزمایش��ی، از نوع پیش آزمون- پس 
آزمون به گروههاي آزمایشي و کنترل گمارده شدند(15دانش آموز در گروه آزمایشي و 15 دانش آموز 
در گروه کنترل). مداخالت مربوط به آموزش فراشناخت بر روي گروه آزمایش انجام گرفت. ابزارهاي 
مورد اس��تفاده عبارت از مقیاس هوش کودکان وکس��لر4، آزمون تشخیص حساب نارسایي و آزمون 
عملکرد تحصیلي ریاضي بود. داده هاي بدس��ت آمده با روش آماري تحلیل کواریانس مورد تجزیه 
و تحلیل قرارگرفت.  یافتهها: داده ها با مجذورفی بررس��ی ش��د. نتایج نشان داد که افراد چپ دست و 
راست دست از نظر شروع شمارش با دست چپ یا دست راست و جهت شمارش تفاوت دارند. بیشتر 
افراد راست دست با دست راست و بیشتر افراد چپ دست با دست چپ شمارش را شروع می کنند،اما 
در مورد الگوی شمارش متقارن و مداوم تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. نتیجهگیری: در 
حقیقت از یافته های این پژوهش نتیجه گرفته می شود که می توان از فراشناخت در آموزش ریاضی 
به دانش آموزان بهره برد. چنانکه نتایج تحقیقات مختلف بیانگر این موضوع است که نظام آموزشی نیز 

باید به فعال کردن هر چه بیشتر فراشناخت در دانش آموزان، برای یادگیری بهتر اهتمام ورزد.
کلیدواژهها: ناتواني یادگیري ریاضي، فراشناخت ، عملکردریاضی، دانش آموزان ابتدایی

احمدیارمحمدیان*
 استادیار، گروه روان شناسي، دانشکده روان شناسي و 

علوم تربیتي، دانشگاه اصفهان

منلماصليآزاد
کارشناسي ارشد روان شناسي، گروه روان شناسي، 

دانشکده روان شناسي و علوم تربیتي، دانشگاه اصفهان

*نشانیتماس:اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده روان شناسی 
و علوم تربیتی

yarmo879@yahoo.com :رایانامه
   

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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کودکان در یادگیري ریاضي در س��ال هاي پیش از دبس��تان 
شروع مي شود. این صاحب نظران، مشکل در شمارش اعداد، 
مقایس��ةکمیت ها، نداش��تن راهبرد برنامه ریزی، تش��خیص 
اعداد و حافظة فعال را از ش��اخص هاي  معتبر در تشخیص                

زودهنگام ناتواني هاي یادگیري ریاضي کودکان مي دانند. 
پژوهش هاي بس��یار نش��ان داده ان��د که مهمتری��ن ویژگي 
عصب ش��ناختي دانش آموزان  مبتال به ناتواني هاي یادگیري 
ریاض��ي، اِش��کال در فراگیري و ی��ادآوري مفاهیم ریاضي، 
دشواري در محاسبات، استفاده از راهبردهاي ناپخته در حل 
مس��ئله، مشکالت حافظه، نارس��ایي هاي پردازش دیداري-
فضایي،  نقص در فراشناخت (برنامه ریزی، نظارت، نظم دهی)، 
نقص در کارکرد اجرایي و توجه  است (گرستن و همکاران، 
2005؛ بلی10 و تورنتون11، 2001؛ کروشبرگن12، وانلویی13و 
مس14، 2004؛ س��مرود-کلیکمن15، 2005؛ گیري، 2004 و 
2006) و مطالعات متعدد نشان داده که عملکرد دانش آموزان 
دارای ناتواني هاي یادگیري ریاضي در کارکردهاي حافظه از 
جمله حافظة فعال، حافظة اس��امي، حافظة چهره ها، حافظة 
فعال دیداري- فضایي و حافظة درازمدت به طور معناداري 
ضعیف تر از دانش آموزان عادي است (کرکمن16 و پسنون17، 
1994؛ کرکم��ن و هاکنین ریه��و18، 1995؛ هانلی19، 2005؛ 

سوانسون20 و جرمن21، 2006؛ روسل22 و نوول23، 2007).
از آنجا که نقش مهارت هاي فراش��ناخت در کیفیت و کنترل 
یادگیري دانش آموزان برجس��ته اس��ت (کله و چان، 1990) 
و ممکن اس��ت نقص در فراش��ناخت بر عملک��رد ریاضي 

مقدمه
ریاضیات موضوعی است پیچیده که زبان، کمیت و فضا را در 
بر میگیرد. در بیشتر پژوهش هایی که براي بهبود مهارت هاي 
ریاضي شده، کمک به بهبود یادگیري عدد پایه مانند شمارش 
و حساب کردن توصیه ش��ده است (دوکر1، 2005)، اما باید 
خاطرنش��ان کرد که  دس��تیابي به س��طوح پایین مهارت هاي 
ریاضي نیز مستلزم توانایي هاي بسیار پیچیده است (گرستن2، 

جوردن3 و فلوجو4، 2005). 
ناتوان��ی یادگی��ری5 به گ��روه ناهمگنی از اخت��الالت گفته 
می ش��ود که با مشخصه هایی نظیر دش��واری در فراگیری و 
اختالل در کارکرد گوش دادن، حرف زدن، خواندن، نوش��تن 
و محاسبه همراه اس��ت. این اختالالت که از دوران پیش از 
دبس��تان شروع می شوند و تا بزرگس��الی ادامه می یابند، پایة 
عصب ش��ناختی6 و روندی تحولی دارند (فوکس و فوکس7، 

.(2005
ناتواني ه��اي یادگی��ري ریاض��ی8 در س��ال 1980 به عنوان 
یک اختالل در سومین نس��خة راهنماي تشخیصي و آماري 
اختالالت روان��ی (DSM-IIII) مطرح ش��د. این اختالل 
عبارت اس��ت از ناتواني در انجام دادن مهارت هاي حساب 
با توجه به ظرفیت هوش و س��طح آم��وزش مورد انتظار از 
ک��ودک که این مهارت ها مي بایس��ت به کم��ک آزمون هاي 
میزان ش��دة فردي اندازه گیري شده باشد. بر اساس ویراست 
چهارم اصالح ش��دة راهنماي تشخیصي و آماري اختالالت 
روان��ي (DSM- IV-TR)، ای��ن ک��ودکان در چهار گروه 
از مهارت ه��اي زباني، ادراکي، ریاض��ي و توجهي مرتبط با 
ریاضیات مشکل دارند. به عبارت دیگر، ناتواني هاي یادگیري 
ریاضي اصطالحي براي گسترة وسیعي از ناتواني هاي دیرپا 
در حوزة ریاضیات اس��ت(گیري9، 2004 و 2006). گرستن 
و هم��کاران(2005) پ��س از مرور پژوهش هاي پیش��ین در 
مورد ناتواني ه��اي یادگیري ریاضي بیان کردند که مش��کل 
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که به ذهن یا عمل آن مربوط مي ش��ود و ارتباطي به س��ایر 
حیطه هاي علمي یا عملي ندارد، عبارت است از مجموعه ای 
از آگاهي ه��ا و باورها که به مرور از طریق تجربه در حافظة 
بلندمدت اندوخته شده است. به نظر فالول، بخشي از دانش 
فراش��ناختي اخباري7 اس��ت؛ مثل دانش ف��رد مبني بر اینکه 
حافظة ضعیفي دارد و بخش��ي نیز رویه ای8 است؛ مثل دانش 
ف��رد در مورد زمان و نح��وة کمک به حافظة ضعیف خود با 
اس��تفاده از فهرست خرید یا دیگر ابزارهاي کمکي خارجي. 
همچنین فالول (1988) مط��رح مي کند که دانش مربوط به 

تکالیف داراي دو طبقة فرعي است که عبارت اند از:
الف) دانش مربوط به ماهی��ت اطالعاتي که در یک تکلیف 
ش��ناختي ف��راروي فرد ق��رار مي گیرد. براي مث��ال یک فرد 
ممکن اس��ت به تجربه آموخته باش��د ک��ه درک و یادآوري 
اطالعات پیچیده و ناآش��نا مشکل و وقت گیر است یا اینکه 
یاد گرفته باش��د که داش��تن اطالعات ناقص به داوري ها و 
نتیجه گیري هاي نادرست منجر مي شود. فالول (1988) برای 
توضیح تجربة فراش��ناختي مطرح مي کند که این تجربه ناظر 
بر تجارب ش��ناختي یا عاطفي است و به یک اقدام شناختي 
مربوط مي ش��ود. در این میان مي توان ب��ه عنوان نمونه اي از 
تجارب فراشناختي، به تجارب کاماًل آگاهانه اي که به سادگي 

قابل بیان اند اشاره کرد.
ع��الوه بر ف��الول (1988)، افراد دیگري نی��ز در این حوزه 
ب��ه نظریه پردازي روي آورده اند ک��ه در این میان مي توان به 
تالش ه��اي نظري بیکر9 و براون10 (1984) اش��اره کرد. این 
نظریه پ��ردازان برای مفهوم پردازي فراش��ناخت، آن را در دو 

حیطه طبقه بندي کرده اند:

آنها تأثیر بگذارد، توجه بیش��تر به میزان تاثیر آن با اس��تفاده 
از مطالع��ات و پژوهش هاي تجرب��ي و مداخله اي ضرورت 
دارد. به همین دلیل، مسئلة اصلي این پژوهش بررسي میزان 
تأثیر مداخالت آموزشي مهارت هاي فراشناخت بر عملکرد 
ریاضي دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیري ریاضي تعریف 

شد.  
منظور از فراش��ناخت1 اشاره به دانشي است که افراد دربارة 
فرآیندهاي فک��ري خود دارن��د (گالور و برونینگ، 1990؛ 
ترجمة خرازی، 1377). فراش��ناخت را تفکر دربارة تفکر و 
یا یادگیري درب��ارة یادگیري نیز تعری��ف کرده اند. توجه به 
این تعاریف نش��ان می دهد که دانش فراشناختي یک دانش 
نظارتي و کنترلي است. بایلر2 و اسنومن3 (1993)، فراشناخت 
را دانش افراد دربارة فرآیندهاي فراشناختي  خود و چگونگي 
اس��تفادة بهینه به منظور دستیابي به اهداف یادگیري تعریف 
کرده ان��د. دانش آموز موفق نه فقط در کس��ب دانش، ذخیره 
ک��ردن و بازیاب��ي آنها در هنگام نیاز (فرآیندهاي ش��ناختي) 
درست عمل مي کند، بلکه بر چگونگي اجرای این فرآیندها 
و نیز بر درک خویش از مطالب نظارت دارد و هرگاه خود را 
سردرگم یابد، اقدام مناسب مي کند . او بر فرآیندهاي حافظة 
خ��ود نظ��ارت دارد و از اینکه چه وقت ب��ه طور کامل یک 
مطلب را حفظ کرده آگاه اس��ت و مي تواند دربارة کیفیت و 
کمیت اطالعات قابل یادآوري خویش داوري کند. همچنین 
این دانش آموز یک یادگیرندة مس��تقل اس��ت، زیرا به جاي 
اینکه معلمان او از طریق س��ئوال کردن بر درک و حافظه اش 
نظارت کنند، به وس��یلة دانش فراش��ناختي خود بر شناخت 

خویش نظارت می کند.
فالول4(1979) برای مفهوم س��ازي فراشناخت، از دو مفهوم 
»دانش فراشناختي«5 و »تجربة فراشناختي«6 سخن می گوید. 
ب��ه نظر وي، دان��ش فراش��ناختي ناظر بر بخش��ي از دانش 
اکتسابي است که به امور شناختي مربوط مي شود. این دانش 
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10 دبستان پسرانه و از بین این مدارس دو کالس به صورت 
تصادفي انتخاب ش��د (جمعًا10 دبس��تان و 20 کالس). در 
ادامه، از آموزگاران پایة سوم خواسته شد تا دانش آموزاني را 
که در درس ریاضی ضعیف اند معرفي کنند. س��پس از میان 
این دانش آموزان 30 دانش آموز که با آزمون تشخیص حساب 

جامع��ة آماري این پژوه��ش را دانش آموزان مبتال به اختالل 
یادگیري ریاضي ش��هر اصفهان که در سال تحصیلي89-90 
در ای��ن ش��هر در پایة س��وم ابتدایي مش��غول ب��ه تحصیل 
بودند تش��کیل مي دادند. در ای��ن پژوهش از روش تصادفي 
چندمرحله اي اس��تفاده شد؛ بدین صورت که ابتدا با مراجعه 
به آموزش و پرورش ش��هر اصفهان از بین ش��ش ناحیه، دو 
ناحیة آموزشي به صورت تصادفي و سپس از بین دو ناحیه ، 

متغی��ر پیش آین��دی شایس��تگی ریاضی در کودکان اس��ت. 
یافته های پژوهش��ی عابدی، ملک پ��ور، مولوي، عریضي و 
امیري(1386) و فوالدچنگ(1384) دربارة نقش فراشناخت 
در زمینه هایي نظیر حل مس��ئله، خوان��دن، نگارش و فرایند 
یاددهی و یادگیری حاکي از آن است که نظام فعلی آموزش 
و پرورش را باید به س��وی تأکید بر فراش��ناخت سوق داد. 
ب��ا توجه به مطالبي که در مورد ک��ودکان مبتال به ناتواني در 
ریاضیات و مش��کالت آنها در به کارگیری فراشناخت برای 
حل مس��ایل ریاضی مطرح شد، فرض می شود که مهارت ها 
و دانش فراشناخت می تواند بر توانایی ریاضی دانش آموزان 
تأثیر بگذارد، بنابراین هدف اصلي این پژوهش بررسی میزان 
اثربخشی فراشناخت بر بهبود عملکرد کودکان دارای ناتواني 

یادگیري ریاضي در درس ریاضي  تعریف شد. 
روش 

روش پژوهش از نوع آزمایشي با اجرای پیش آزمون- پس آزمون 
بود که روی گروه آزمایش انجام و نتایج با گروه کنترل مقایسه 
شد. متغیر مستقل "فراشناخت" و متغیر وابسته" عملکرد ریاضي 

دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیري ریاضي" بود.

ال��ف) دانش دربارة ش��ناخت1 و ب) تنظیم ش��ناخت2. این 
نظریه پردازان بر این باورند که فراشناخت دو بخش دارد:

1) آگاه��ي و بازبیني دانش حقیقي یا بیاني براي تکمیل و به 
پایان رساندن یک کار ویژه.

2) آگاهي و بازبیني فرآیندها و جریان هاي مورد نیاز یا دانش 
روش مند براي انجام دادن یک کار ویژه.

کای3 ( 1992 ) در تحقیقی به این نتیجه رس��ید که پیشرفت 
در درس ریاض��ی نیاز بس��یاری ب��ه آگاه��ی از راهبردهای 
گوناگون یادگیری و به کارگیری آنها دارد. وایدیا4 ( 1999 ) 
در پژوهش خود نشان داد که ماهیت فعالیت های فراشناختی 
نظارتی اس��ت و به عنوان یک ابزار مناس��ب برای یادگیری 
ریاض��ی می توان��د م��ورد بهره ب��رداری قرار گی��رد. به نظر 
مونتاگو5( 1996 )، اگر معلم با شیوه های آموزش فراشناختی 
آش��نا نباشد نمی تواند ریاضی را به صورت ماندگار آموزش 
دهد. سوانس��ون (1993) تأثیر دانش فراش��ناختی را بر حل 
مس��ئله بررسی کرد و نش��ان داد که دانش فراشناختی با حل 
مسئه رابطة زیادی دارد. عریضی، عابدی و تاجی(1384) نیز 
در پژوهش خود نشان دادند که دانش فراشناختی، مهمترین 

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

4-	Vaidya		
5-	Montague			

مداخالت روان شناختیپس آزمونمتغير مستقلپيش آزمونگزینش آزمودنی هاگروه

فراشناختRT1X1T2آزمایش

کنترلRT1-T2کنترل

جدول 1- دیاگرام پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل
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ویس��ک- آر محاسبه کرده است. همبستگي خرده آزمون ها و 
نمرة کل این آزمون با آزمون ریاضي ایران کي مت در محدودة 
0/89 و 0/87 و همبستگي این آزمون با خرده آزمون حساب 
آزمون هوش ویس��ک- آر 0/79 گزارش ش��ده است. براي 
تعیین پایایي این آزمون س��ه روش آلف��اي کرونباخ، دونیمه 
کردن( همس��اني دروني) و بازآزمایي( ثب��ات) به کار رفت. 
ضرایب آلفاي کرونب��اخ در خرده آزمون ها بین 0/92- 0/74 و 
در کل 0/93؛ در روش دو نیمه سازي در محدودة 0/91 – 0/71  
و در کل 0/89 و در بازآزمای��ي در محدودة 0/92 – 0/82 و در 

کل 0/92به دست آمد.
3- آزمونعملکردتح یليریاضيس��وردین��تان: این 
آزمون را گروه آموزشي پایة سوم دبستان شهر اصفهان براي 
سنجش عملکرد تحصیلي ریاضي تهیه کرد. روایي محتوایي 
ای��ن آزمون را پن��ج متخصص تأیید کردن��د. ضریب پایایي 
آزمون نیز ب��ه روش بازآزمایي و آلف��اي کرونباخ به ترتیب 

0/891 و0/824 به دست آمد.
روشاجرا

پس از اجراي آزمون تشخیص حساب نارسایي و آزمون هوش 
وکس��لر کودکان ویرایش چه��ارم، 30 نفر از ک��ودکان مبتال به 
ناتوانی یادگیری ریاضی انتخاب و در دو گروه 15 نفري (15 نفر 
در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) قرار گرفتند. س��پس 
مطابق با برنامة آموزش��ي پیش بینی ش��ده، مداخالت آموزش��ي 
فراش��ناخت طراحي و اجرا شد. هر هفته سه جلسة آموزشی که 
مدت هر جلسه یک ساعت بود برگزار مي شد. آموزش گروه های 
آزمایش سه ماه طول کشید. در پایان هر جلسة آموزشی تکالیفي 
نیز به والدین داده مي ش��د  تا بعضي از تمرین ها را انجام دهند. 

خالصة جلسه های آموزشی در جدول 2 آمده است.

نارس��ایي فراهانی (1386) به حس��اب نارسایي مبتال بودند، 
انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه 15 نفري(آزمایش 
و کنترل)  قرار گرفتند . پس از آن متغیر مستقل (فراشناخت) 

روي گروه آزمایش اعمال شد.
ایزارهاینژوهش

1- آزم��ونه��وشک��ودکانوکن��لرویرای��شچهارر1
زWISC-IVس: از ای��ن آزم��ون ب��رای کس��ب اطمینان از 
ع��ادی بودن هوش گروه نمونه ،که یک��ی از معیارهای الزم 
در تشخیص اختالل یادگیری است، استفاده شد. این آزمون 
فرم تجدیدنظرش��دة آزمون هوش��ي کودکان وکس��لر س��ه 
(1991) اس��ت که وکسلر (2003) براي کودکان شش تا 16 
ساله تهیه کرده است. آزمون هوش کودکان وکسلر ویرایش 
چهارم، هوش کلي و چهار نمرة شاخص شامل درک مطلب 
کالمي2، استدالل ادراکي3، حافظة فعال4 و سرعت پردازش5  
را اندازه می گیرد. ای��ن آزمون را عابدي و همکاران(1386) 
روي نمونه اي از کودکان ایراني انطباق و هنجاریابي کردند.  
پایای��ي خرده آزمون ه��ا در بازآزمایي در مح��دودة  0/65 تا 
0/95 و ضرای��ب پایایي تنصی��ف از  0/71 تا 0/86 گزارش 
ش��ده است. از آزمون هوش وکسلر کودکان ویرایش چهارم 

براي سنجش هوش و حافظة فعال دو گروه استفاده شد.
2- آزمونتش��خیصحن��ابنارس��ایي: ای��ن آزمون را 
فراهان��ي(1386) ب��راي تش��خیص دانش آم��وزان مبتال به 
ناتواني ه��اي یادگی��ري ریاضي پای��ة اول تا پنجم دبس��تان 
ش��هر اصفه��ان تهیه ک��رد. در این پژوهش براي تش��خیص 
دانش آم��وزان دارای ناتوان��ي یادگیري ریاض��ي، از آزمون 
تش��خیص حساب نارس��ایي سوم دبستان اس��تفاده شد. این 
آزمون هفت خرده آزمون( شمارش، هندسه، جمع و تفریق، 
ضرب و تقس��یم، کسرو اعش��ار، اندازه گیري و حل مسئله) 
دارد. فراهان��ي (1386) برای تعیین روایي، همبس��تگي این 
آزم��ون را با آزم��ون ریاضي ایران کي م��ت و آزمون هوش 

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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کنترل است. نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف و آزمون 
لوین نشان دادند که شرط طبیعی بودن و همسانی واریانس ها 

برقرار بوده است.
یافته ها

در این بخش ابتدا نتیجة آزمون کولموگروف – اسمیرنف و 
س��پس میانگین و انحراف معیار گروه هاي آزمایش و کنترل 

و تحلیل کواریانس براي تفاوت گروه ها ارائه شده است.

تجزیهوتحلیلآماريدادهها
برای تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش از میانگین، انحراف 
معیار و براي تعیین اثربخشي مداخالت آموزش فراشناخت 
از آزمون تحلیل کوواریانس 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 

شرح مختصرموضوعجلسه
اجرای پیش آزمون و هدف از اجرای طرح بیان شدمعرفی روشاول

روش های مناسب در درس خواندندوم و سوم
توضیح داده ش��د که چنانچه هنگام درس خواند از روش های معینی کمک بگیرند در 
همه ی درس ها از جمله ریاضیات می توانند عملکرد بهتری داشته باشند. بنابراین برای 

اینکه بتوانند یک مساله را به درستی حل کنند باید چندین گام بردارند.

ارائه گام ها به دانش آموزانچهارم و پنجم

گام اول: از روی مساله به صدای بلند بخوانند.
گام دوم: مساله را تفسیر کنند  ) تفسیر کردن(. 

گام سوم: شکل مساله را به شکل ساده ترسیم کنند) مجسم سازی(. 
گام چهارم: فکر کنند که باید از کدام اعمال ریاضی استفاده کنند)زمینه سازی(.

گام پنجم: جواب مساله را حدس بزنند.
گام ششم: مساله را به طور دقیق محاسبه کنند.

گام هفتم: به دقت مساله را بازبینی کنند

ارائه مسئله ریاضیششم و هفتم
به دانش آموزان مس��ائل ریاضی داده ش��د و از آنها خواس��ته ش��د که از طریق کارت 

راهنمایی گام ها مسائل را حل کنند.

خود راهنمایی آشکارهشتم و نهم

در این 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 کارگیری گام های آموخته شده حل نمایند. 
ب��ا این تف��اوت که در این مرحله در صورت نیاز تنها به ارائه س��رنخ های جزئی کالمی 

اکتفا شد.

خود راهنمایی کاهندهدهم و یازدهم

هدف این مرحله درونی کردن روش آموخته ش��ده اس��ت. لذا ابتدا برای دانش آموزان 
ش��رح داده ش��د که از این به بعد روشی را که یاد گرفته اند را با صدای آهسته تمرین 
کنند. برای این منظور ابتدا یک مس��اله به عنوان الگو حل ش��د سپس از دانش آموزان 

خواسته شد که آنها نیز همانگونه عمل نمایند. 

حل مسئله بدون بیان مراحلدوازدهم و سیزدهم
در این مرحله از دانش آموزان خواس��ته ش��د تا مس��ائل را بدون خواندن دستور عمل 

حل کنند.
اجرای پس آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی پایه سوم دبستان.اجرای پس آزمونچهاردهم

جدول 2- خالصه جلسات آموزش فراشناختی 
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0/46و ای��ن مق��دار بیش از 0/05 اس��ت ک��ه از نظر آماری 
معنادار نیس��ت.  نتیجه اینکه در مرحلة پس آزمون، آموزش 

فراشناخت بر خرده مقیاس شمارش بی تأثیر است.
فرضی��ۀفرعیدور:درمرحلۀنسآزمون،فراش�� اخمیر

ه دسهمؤرراسم.
 (p-value) 0/76 برابر 0/092 و مقدار معناداری F مق��دار
و بیش از  0/05 اس��ت که از لحاظ آماری معنادار نیس��ت. 
بنابراین می توان گفت آموزش فراش��ناخت بر خرده مقیاس 

هندسه در مرحلة پس آزمون مؤثر نیست.
فرضی��ۀفرع��یس��ور:درمرحل��هنسآزم��ون،آموزش

فراش اخمیرجمعوتفریقمؤرراسم.
مق��دار F برابر 63/69 و مقدار معناداری(p-value  )کمتر از 
0/001؛ یعنی  کمتر از 0/05  و بنابراین از لحاظ آماری معنادار 
اس��ت. در نتیجه آموزش فراش��ناخت بر خرده مقیاس جمع و 
تفریق در مرحلة پس آزمون به میزان 0/702  تأثیر دارد ؛ یعنی 
70 درص��د واریانس پس آزمون (عملک��رد تحصیلي ریاضي) 

نتای��ج جدول 5 نش��ان میدهد که با در نظ��ر گرفتن نمرات 
پیش آزمون به عنوان متغیر هم پراش (کمکی)، مداخلةآموزش 
فراش��ناخت به تفاوت معن��ادار دو گ��روه آزمایش و کنترل 
انجامی��ده اس��ت(p = 0 ). میزان تأثی��ر 0/77 بود ؛ یعني77 
درص��د واریانس پس آزم��ون (عملکرد تحصیل��ي ریاضي) 
مرب��وط ب��ه مداخلة آموزش فراش��ناخت بوده اس��ت. توان 
آم��اري نیز 100درصد اس��ت. از نتایج ج��دول فوق نتیجه 
گرفته مي ش��ود که مداخلة آموزش فراش��ناخت بر عملکرد 
تحصیلي ریاضي کودکان مبتال ب��ه ناتواني یادگیري ریاضي 
تأثی��ر دارد.در این بخش ابتدا نتیج��ة تحلیل کواریانس براي 

تفاوت خرده مقیاس ها ارائه شده است.
ب��ا توجه به جدول 6، اثر فراش��ناخت ب��ر خرده مقیاس های 

آزمون به شرح زیر بررسی شد :
فرضی��ۀفرع��یاول: درمرحل��ۀنسآزم��ون،آم��وزش

فراش اخمیرشمارشمؤرراسم.
مق��دار F برابر 0/55و مق��دار معن��اداري(p-value) برابر 

کولموگروف - اسميرنف

سطح معناداریدرجه آزادیآمارهگروه ها

گروه 
آزمایش

0/64150/81

گروه 
کنترل

0/91150/39

جدول 3- نتيجه آزمون کولموگروف - اسميرنف 

کنترلآزمایشگروه
شاخص آماری 

موقعیت
میانگین

انحراف 
معیار

میانگین
انحراف 

معیار

نمرات 
پيش آزمون

7/61/557/671/63

نمرات 
پس آزمون

12/42/326/61/76

جدول 4- ميانگين و انحراف معيار دو گروه آزمایش و کنترل 
در آزمون عملکرد تحصيلی ریاضی پایه سوم دبستان 

شاخص منابع 
تغييرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

توان مجذور اتاسطح معناداریFميانگين مجذورات
آماری

76/40176/4037/950000/481پيش آزمون

279/091139/9769/530000/771گروه

جدول 5 - خالصه نتایج آزمون تحليل کوواریانس تفاوت دو گروه کنترل و آزمایش در آزمون عملکرد تحصيلي ریاضي پایه سوم  
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ميانگينگروهشاخص
انحراف 

معيار
درجه 
آزادی

ميانگين 
مجذورات

F
سطح 

معناداری
تواناتا

منابع 
تغييرات

شمارش

پيش آزمون
7/411/73140/526/2900/5030/99آزمایش
7/841/92کنترل

پس آزمون
7/671/8410/840/550/460/0210/11آزمایش
7/361/59کنترل

هندسه

پيش آزمون
7/871/99143/1441/9200/6081آزمایش
6/941/40کنترل

7/61/5510/0950/0920/760/0030/6آزمایشپس آزمون

7/671/63کنترل

جمع و 
تفریق

پيش آزمون
7/71/58187/5940/8600/6021آزمایش

8/22/1کنترل

پس آزمون
12/132/531136/5363/6900/7021آزمایش
7/871/99کنترل

ضرب و 
تقسيم

پيش آزمون
8/52/31164/7131/900/5371آزمایش
7/92/02کنترل

پس آزمون
12/42/581241/49116/8000/8121آزمایش
6/931/39کنترل

کسر و 
اعشار

پيش آزمون
7/51/50140/6610/940/0030/2880/89آزمایش
9/32/54کنترل

پس آزمون
12/332/641253/7968/3400/7171آزمایش
6/61/76کنترل

حل 
مسئله

7/61/55198/7233/9600/5571آزمایشپيش آزمون
8/22/1کنترل

پس آزمون
12/42/641159/7154/9400/6711آزمایش
8/62/38کنترل

اندازه 
گيری

پيش آزمون
8/82/45165/5418/0200/40/98آزمایش
9/32/54کنترل

پس آزمون
133/091155/7942/8406131آزمایش
7/471/46کنترل

جدول 6- نتایج تحليل کوواریانس خرده مقياس های عملکرد ریاضی در دو گروه آزمایش و کنترل
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فرضی��هفرعیهفت��م:درمرحل��هنسآزم��ون،آموزش
فراش اخمیراندازهگیریمؤرراسم.

مق��دار F برابر42/84 و مقدار معناداری(p-value) کمتر از 
0/001  ؛ یعن��ی کمت��ر از  0/05 و بنابرای��ن از لحاظ آماری 
معنادار است. نتیجه اینکه آموزش فراشناخت بر خرده مقیاس 
اندازه گیری در مرحلة پس آزمون به میزان 0/613 تأثیر دارد؛ 
یعن��ی 61 درص��د واریانس پس آزمون (عملک��رد تحصیلي 
ریاضي) مربوط به مداخلة آموزش فراش��ناخت بوده است. 

توان آماری یک نیز نشان دهندة کفایت حجم نمونه است.
بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر بررس��ي اثربخشي آموزش فراشناخت 
ب��ر بهبود عملک��رد تحصیلي ریاضي دانش آم��وزان مبتال به 
ناتواني یادگیري ریاضي بود. نتایج تحلیل کواریانس نش��ان 
داد ک��ه ب��ا در نظ��ر گرفتن نم��رات پیش آزمون، ب��ه عنوان 
متغی��ر هم پراش (کمک��ي)، مداخالت آموزش فراش��ناخت 
ب��ر بهبود عملک��رد تحصیل��ي ریاضي دانش آم��وزان دارای 
ناتوان��ي یادگیري ریاضي دبس��تان مؤثر اس��ت. این نتایج با 
نتایج س��ایر پژوهش های انجام ش��ده در زمینة فراش��ناخت 
از جمله م��وارخ1(2008)؛ کای(1992)؛ ش��وانفلد2(1989)؛ 
سوانس��ون(1993)؛  (1999)؛  وایدی��ا  مونتاگ��و(1996؛ 
فوالدچنگ(1384)؛ عریض��ي و همکاران(1384)؛ عابدي و 
همکاران(1386) و ملکی(1384) همسوس��ت. این مطالعات 
نشان می دهند که آموزش فراشناخت به دانش آموزان دارای 
مشکالت ریاضي می تواند آنها را در  یادگیری و حل مسایل 
متنوع ریاضی توانمندتر سازد تا به درک بیشتری دست یابند. 
کین��گ3(1991) مش��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 

مربوط به مداخلة آموزش فراشناخت بوده است. توان آماری 
یک نیز نشان دهندة کفایت حجم نمونه است.

فرضی��ۀفرعیچه��ارر:درمرحلۀنسآزم��ون،آموزش
فراش اخمیرضربوتقنیممؤرراسم.

 0/001 (p-value) برابر 116/8  و مقدار معناداری F مقدار
؛ یعنی کمتر از 0/05 و بنابراین از لحاظ آماری معنادار است. 
نتیجه اینکه آموزش فراش��ناخت ب��ر خرده مقیاس ضرب و 
تقسیم در مرحلة پس آزمون به میزان 0/812 تأثیر دارد؛ یعنی 
81 درصد واریان��س پس آزمون (عملکرد تحصیلي ریاضي) 
مربوط به مداخلة آموزش فراشناخت بوده است. توان آماری 

یک نیز نشان دهندة کفایت حجم نمونه است.
فرضی��ۀفرعین ج��م:درمرحل��ۀنسآزم��ون،آموزش

فراش اخمیرکنرواعشارمؤرراسم.
مق��دار F برابر68/34 و مقدار معناداری(p-value  )  کمتر 
از 0/001 ؛ یعن��ی کمت��ر از 0/05 و بنابراین از لحاظ آماری 
معنادار است. نتیجه اینکه، آموزش فراشناخت بر خرده مقیاس 
کس��ر و اعش��ار در مرحلة پس آزمون به میزان 0/717 تأثیر 
دارد؛ یعنی 71 درصد واریانس پس آزمون (عملکرد تحصیلي 
ریاضي) مربوط به مداخلة آموزش فراش��ناخت بوده است. 

توان آماری یک نیز نشان دهندة کفایت حجم نمونه است.
فرضی��ۀفرعیشش��م:درمرحل��ۀنسآزم��ون،آموزش

فراش اخمیرحلمنئلهمؤرراسم.
مق��دار F برابر54/94 و مقدار معن��اداری(p-value) کمتر 
از0/001 ؛یعن��ی کمت��ر از 0/05 و بنابرای��ن از لحاظ آماری 
معنادار است. نتیجه اینکه آموزش فراشناخت بر خرده مقیاس 
حل مس��ئله در مرحلة پس آزمون به میزان 0/671 تأثیر دارد 
؛یعنی 67 درص��د واریانس پس آزم��ون (عملکرد تحصیلي 
ریاضي) مربوط به مداخلة آموزش فراش��ناخت بوده است. 

توان آماری یک نیز نشان دهندة کفایت حجم نمونه است.
1-	Mevarech	
2-	Schoenfeld	
3-	King	
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توجه به محاس��بات ریاضي و حل مس��ایل و دقت پیگیري 
خود را در مهارت هاي ریاضي بهبود بخشید، مي توان نتیجه 
گرفت که آموزش فراش��ناخت با انگیزه و عملکرد تحصیلي 

رابطة مثبت دارد. 
ب��ه دلیل عدم تأیید فرضیه ه��اي فرعي مربوط به اثر آموزش 
فراشناخت بر شمارش اعداد و درک مفاهیم هندسه،که نشان 
از پیچیدگي بیش��تر ش��مارش و درک ع��دد و ارزش مکاني 
اع��داد و مفاهی��م هندس��ه دارد، به نظر مي رس��د همگام با 
آموزش فراش��ناخت به دانش آموزان داراي اختالل یادگیري 
ریاضي، باید از آموزش هاي ویژه متناسب با مفاهیم هندسي 
ریاض��ي نیز در آموزش ریاضي به آنان بهره برد. در حقیقت، 
ریاضي پی��ش از آنکه به عنوان یک موضوع درس��ی مطرح 
باش��د، روش تفکری است که بر اس��اس توانایی فهمیدن و 
ارائة موقعیت های مس��ئله، توضیح مفاهیم زیربنایی مس��ئله، 
س��ازمان دهی و طبقه بن��دی اطالع��ات مورد نی��از و تبیین 
چگونگی حل مس��ئله شکل می گیرد. در برنامة درسی سنتی 
و رایج آموزش ریاضیات، این ش��اخه از دانش بشری صرفًا 
به عنوان مجموعه ای از واقعیات و رویه ها ،که یادگیرندگان 
ملزم به کس��ب طوطی وار آن هستند، در نظر گرفته می شود؛ 
در حال��ی که رویکردهای جدید آموزش به منظور تقویت و 
گس��ترش دانش مفهومی و راهبردی دانش آموزان بر اهدافی 
مانند درک مفهوم، ایجاد ارتباط میان درک و استدالل ریاضی 
و استفاده از فرایند اکتشاف در جریان حل مسئله تأکید دارند. 
ای��ن اهداف در راس��تای تربیت دانش آم��وزان خودفرمان1، 
مسئولیت پذیر2 و خودتنظیم3 اس��ت که البته نه به سادگی به 
دس��ت می آید و نه آثار محدود و کوتاهی دارد. مبنای نظری 
این اهداف اصول نظریة شناختی در یادگیری و روان شناسی 
فراش��ناخت اس��ت که البته با توجه به نارسایی دانش آموزان 

که درس می خواندند ولی از خود هیچ س��ئوال فراش��ناختی 
نمی پرسیدند. عابدی (1389) نیز در نمونه ای از دانش آموزان 
پسر دبستانی نشان داده است که مداخالت فراشناختی به نحو 
مؤثری به افزایش عملکرد تحصیلی ریاضی این دانش آموزان 

می انجامد.
برای تبیین ای��ن یافته ها مي توان نتیجه گرفت که نارس��ایی 
فراش��ناخت دانش آموزان می توان��د پیش بینی کننده ای قوی 
در عملک��رد تحصیلی دانش آموزان در مدرس��ه باش��د؛ زیرا 
فراشناخت فرایندی است درونی که کودکان برای یادگیری، 
کنت��رل و نظارت در هنگام انج��ام دادن تکالیف یادگیری از 
آن اس��تفاده می کنند. بیش��تر دانش آم��وزان فرایندهای فوق 
را ب��ه صورت خ��ودکار انجام می دهند، ول��ی دانش آموزان 
دارای ناتوانی یادگیری ریاضی در این مورد مش��کل دارند و 
نیازمند آن اند که در این حوزه ها آموزش ببینند. در حقیقت، 
یافته ه��اي کاربردي این پژوهش نش��ان مي دهد که آموزش 
فراش��ناخت یک عامل مؤثر در بهب��ود عملکرد ریاضي این 

دانش آموزان است.
از یافته ه��اي دیگر این پژوهش، تأثیر آموزش فراش��ناخت 
بر برخي اجزا و مؤلفه ه��اي محتواي ریاضي بود، به طوری 
ک��ه این آم��وزش موجب بهبود محاس��بات ریاضي(جمع و 
تفریق، ضرب و تقس��یم) و اعمال مربوط به کس��ر و اعداد 
اعش��اري، حل مسئله و اندازه گیري ش��د. هرچند این تأثیر 
بر ش��مارش اعداد و هندس��ه اندک و غیرمعنادار بود، با این 
حال دانش آموزان گروه آزمایش در بیشتر حوزه هاي ریاضي 

پیشرفت بهتري نشان دادند.
توجیهي که در این باره وجود دارد، این است که دانش آموزان 
ضعیف اغلب  به استراتژي هاي یادآوري بي توجه هستند، با 
فعالیت هاي فراش��ناختي درگیر نمي شوند و نیاز به درگیري 
را هم احس��اس نمي کنن��د. اما از آنجا که گ��روه آزمایش با 
آموزش راهبردهاي یادگیري و مطالعه (فراش��ناخت)، انگیزة 

1-	Self-directed	
2-	Self-	responsible
3-	Self-	regulated	
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به نقص دانش آم��وزان دارای ناتوانی یادگیری و از آنجا که 
فراش��ناخت دارای دو بُعد اساس��ِی دانش دربارة شناخت و 
تنظیم ش��ناخت اس��ت،  با بازپروری ای��ن دو عامل می توان 
هم به یادگیری آنان کمک کرد و هم با بهبود یادگیری ش��ان، 
اعتماد به نفس آسیب دیدة ناشی از ناتوانی یادگیری ریاضی 

آنها را ترمیم کرد.
یک��ی از محدودیت ه��ای پژوهش حاضر این ب��ود که این 
پژوهش فقط به آموزش فراش��ناختی پسران مبتال به ناتوانی 
یادگیری ریاضی پرداخته است که توصیه مي شود براي اعتبار 
بیروني بیش��تر یافته ها، در دیگر پژوهش هاي مربوط به این 
موضوع به دانش آموزان دختر و سایر دروس نظیر خواندن و 
نوش��تن نیز پرداخته شود.  همچنین پیشنهاد می شود سازمان 
آموزش و پرورش به کمک متخصصان و با استفاده از راهبرد 

فراشناختی به آموزش ریاضیات به معلمان اقدام کند.

دارای ناتوانی یادگیری در فراش��ناخت، این مسئله برای این 
گ��روه از دانش آم��وزان نقش حیاتی تری ایف��ا می کند. یکی 
از حلقه های گم ش��ده در آموزش ریاض��ی به دانش آموزان، 
راهبرده��ای علم��ی ب��رای آموخت��ن این درس اس��ت. از 
فراش��ناخت ن��ه فقط می توان ب��رای آم��وزش دانش آموزان 
دارای ناتوانی یادگیری ریاضی اس��تفاده کرد، بلکه روش��ی 
اس��ت پایدار برای یادده��ی به تمامی دانش آم��وزان. نظریة 
فراش��ناختی در یادگیری، ب��ر فرایندها و کندوکاوهای ذهنی 
یادگیرنده در جریان یادگیری متمرکز اس��ت. نقش محوری 
ای��ن نظریه را ذهن فردی بر عهده دارد که بار جس��ت وجو، 
کسب، ذخیره سازی، حفظ و استفاده از اطالعات را بر دوش 
می کشد ( کدیور، 1374). بر همین اساس ما با آموزش تفکر 
فراش��ناختی و به تبع آن واگذاری مسئولیت کندوکاو مسئله 
ب��ه دانش آموز دارای ناتوانی یادگیری ریاضی، گام مهمی در 
آموزش و افزایش اعتماد ب��ه نفس وی برمی داریم. با توجه 
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