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 آموزان با و بدون اختالل ت در دانشهاي فراشناخ مقايسه مؤلفه

 يادگيري پايه اول راهنمايي شهرستان يزد

 

  و احمد زندوانیان  ، حمید سپهر* افسر خلیلی صدرآباد ، عصمت صادقیان
 

 چکیده
اخدتلل يدادریری پايده اول     ی فراشناخت در دانش آموزان با و بددون ها مطالعه حاضر به مقايسه مؤلفه

آموز دختدر و   نفر دانش 82) آموز دانش 192نمونه پژوهش . ن يزد پرداخته استدوره راهنمايی شهرستا
سرشماری انتخدا   بود که به روش  (بدون اختلل يادریریدختر و پسر   82و اختلل يادریری  پسر با
هدا بدا    داده. ، اسدتفاده شدد  يیلدديز و هماداران    از پرسشنامه  فراشناخت ها آوری داده برای جمع. شدند
در رروه فاقد فراشناخت، نتايج نشان داد که متغیر . وابسته مورد تجزيه و تحلیل قرار ررفتندt ده از استفا

ی داندش و مهدار     در هدر دو مؤلفده  . باشدد  می يادریریاختلل يادریری بیشتر از رروه دارای اختلل 
آموزان دارای  از دانش داری در سطح باالتریفاقد اختلل يادریری به طور معناآموزان  فراشناختی، دانش

بر اساس  .اختلل يادریری قرار داشته و مؤلفه دانش، در بین دو رروه از تفاو  بیشتری برخوردار است
هدای مربدو     يند درمان اختلل يادریری، آموزشآتوان چنین نتیجه ررفت که در فر های حاضر می يافته
 .بايست مورد توجه بیشتری قرار ریرد می اختیهای فراشن مهار ديگر نش فراشناختی در مقايسه با به دا
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 مقدمه
 آن تبدع  بده  و ردذارد  می اثر يادریری فرايند روی بر کهاست  مواردی زا يادریری اختلال 

 قدرار  آن تدثثیر  تحدت  فرد شخصیت کلی طور به و کارايی ، آموزش،ها نگرش عليق، استعدادها،

  يدادریری،  اخدتلال   بده  مبدتل  کودکدان  (.1372قراملای،  صبحی و خیرالدين باباپور) ریرد می

 تددريج  بده  پی در پی تحصیلی یها شاستبا  مواجهه در کههستند استثنايی کودکان رروهی از

 بده  را ديگدری  مشدال   کده  شدوند  اجتماعی می ضد رفتارهای و هیجانی یها آشفتگی دچار

 مغدزی،  ادراکدی، آسدی    هدای  معلولیدت  چدون  شدرايطی  يادریری ختللا .داشت خواهد دنبال

 0221 ،1ردورمن )شدود   مدی  شدامل  را پريشی زبان و نارساخوانی، مغز، کارکرد در جزيی اختلل

 لحدا  رد (.0229، 3وبدر و  ؛0220، 0بیدرس  و رلدشدتاين  ؛ کاتز،1371، و راحت باعز   ترجمه

د شده است رو برآور مدرسه جمعیت درصد 32تا  1 بین يادریری اختلال  شیوع میزان حاضر

 9،0222آمريادا  پزشای روان انجمن)ترين اختلال  شناخته شده است  و در شمار يای از شايع

های معاصر به تددري  صدريح و روشدن و خداص از راهبردهدای       پژوهش (.0220 ، ررشام و

اردر   (.0229، 1ترابان، کر و رينرسون)دارند کید ثآموزان ت بردن درک دانشراشناخت برای باال ف

يک فرصت خو  برای موفقیدت در درک آنهده در    به اين تجربه رسیده باشند کهآموزان  دانش

به احتمدال زيداد انگیدزه بیشدتری بدرای شدرکت در آن فرايندد         ،حال يادریری آن هستند دارند

  (.0221، 8پینل فونتاس و) يادریری خواهند داشت

و چگونگی استفاده بهینده از آن  فراشناخت به دانش ما درباره فرآيندهای شناختی اصطلح 

بده نقدل از سدی ،     1993بدايلر و اسدنومن،   )شدود   های يادریری رفته می برای رسیدن به هدف

راهبردهايی  و پردازش ،(باور)دانش  شامل که است چند بعدی مفهوم يک فراشناخت،(. 1372

و  ، مدونتی  نیاسويس ، اسپادا) دارند عهده بر را شناخت کنترل يا نظار  شود که ارزيابی، یم
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ی جديدد بدا   هدا  از ارتبدا  دادن دانسدته   ی مهم فراشناخت عبار  اسدت  سه پايه (.0228، 1ولز

ريزی، نظار  و ارزشدیابی فرايندد    ی راهبردهای تفار و برنامه ، انتخا  آراهانهی قبلیها دانسته

 (. 1992، 0و شیل اسپن  ،بلیای) ارتف

 .اسدت  شدناختی  تنظدیم  يدا  تجار  و شناختی فرايندهای شامل فراشناخت (1977) 3لولف

دارد  اشداره  شدناختی  فراينددهای کنتدرل   از اسدتفاده  نحوه و دانش اکتسا  به فراشناختی دانش

 موجدود  طلعدا  ا از چگونگی استفاده از آراهی فراشناخت را فلول(. 1998 ،9استون لوينگ)

 خداص،  يک تالید   در شناختی فرايندهای درباره قضاو  توانايی هدف، يک به رسیدن برای

 ارزيدابی  دهدد،  قدرار  اسدتفاده  مدورد  يیهدا  هددف  چده  برای را راهبردهايی چه که اين از آراهی

 ، میلدر  و فدلول ) اسدت  کدرده  تعريد   عملارد اتمام از بعد و عملارد حین در خود پیشرفت

باشدد کده شدامل داندش فراشدناخت و مهدار         اصدلی مدی  لفه ؤدارای دو مراشناخت ف (.1997

 داندش  دربداره ( 1977) فدلول  (.0222، 1چدان و مادوکريشدنا   ،برکسدای )اسدت   فراشدناخت 

 ،(8،1992سوانسدون )خود  شناختی نظام از فرد اطلع: کرده است اشاره مؤلفه سه به فراشناختی

 (.1373کديور، )راهبردها  از فرد اطلع و( 1997 ،7جوي  و کار: )تالی  از فرد اطلع

 پدايین  پیشدرفت  بدرای  روندارونی  علدل  دهدد کده   مدی  نشدان  متعددد  اصطلحا  در تنوع

 نظیدر  عدواملی  بده  توان می عوامل اين ترين مهم از آموزان دارای اختلل وجود دارد، ولی دانش

 شناختی یها  پرداز در نقص یری،يادر برای نداشتن آمادری ناکارآمد، و ناکافی ژنتیک، آموزش

 است که دست در پژوهشی شواهد(. 0212، 9ریری و 1371فراهانی، )کرد  اشاره فراشناختی و

 و هدا  مهدار   کمبدود  از ناشدی  آن، انتقدال  و يدادریری  مشدال   از بسیاری دهد، می نشان که

 تواندايی ه ک آموزانی داده دانش  نشان، (0223) 12توماس پژوهش(. 0212ریری، ) راهبردهاست
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 راهبردهای فراشناختی از دارند پايین درک توانايی که آموزانی شناز دا بیشتر دارند، بااليی درک

آموزان بهبود يابدد پیامددهای    اند که ارر سطح فراشناخت دانش دريافته محققان. کنند می استفاده

 داندش  وجدود  که ادندد نشان (0228) 1استاناو و کلیتمن .تها نیز بهبود خواهد ياف يادریری آن

 .شود او می بهتر يادریری و فرد نف  به اعتماد افزايش به منجر مناس ، فراشناختی

ری از ديددراه فراشدناختی   آموزان با اختلال  يدادری  دانش دهد های پژوهشی نشان می يافته

؛ 0223، 3؛ پانداوورا و فیلیپدو  1371جواديان،   ترجمه 1999، 0هاالهان و کافمن) تر هستند عی ض

 و آمادری اجتماعی در که اجرايی است يای از اجزا کارکردهای فراشناخت .(1373يعقوبی، و 

 ،منکلدیا -و سدمرود  1997، 9هدور  )دارد  ای اهمیدت ويدژه   مدرسه به ورود برای کودکان تحصیلی

 (1371، و راحدت  باعز  ی ترجمه 0221) رورمن(. 0212 ، کینسون و ماين وويک، وايل والک

دهند که مطالعه متغیرهای فراشناختی، در داندش آمدوزان    رزارش می( 1971) 1رساوريد و هو 

 دارای اختلال  يادریری، ممان است منجر به درک بهتری از چگونگی کدارکرد ايدن متغیرهدا   

در . های تعلیم و تربیتی مؤثرتری بینجامدد  به نوبه خود ممان است به مداخله شود، و اين درک

رسد که فراشناخت امیدی برای کمک به اهل فن در شناخت بهتر افدراد   یحال حاضر، به نظر م

هدا، تحقیقدا  بیشدتری بايدد      کرده است؛ اما همانند ديگر نظريده دارای اختلل يادریری فراهم 

 (. 1379کريمی، )انجام ریرد تا میزان و محدوده اين مفید بودن مشخص رردد 

يدک مطالعده   : ز طريق توسعه فراشدناخت در پژوهشی با عنوان مداخله ا( 0210) 8رلدفوس

اين پژوهش . جه انجام دادآموز مبتل به خوانش پريشی و اختلل نقص تو موردی از يک دانش

هدای   ارتبدا  چدر   . صور  کلی اسدت  ختی بهدهد که اثر فراشناخت در پردازش شنا نشان می

ماهیدت متقابدل ايدن     میان اين دو فرآيند، يعنی شناخت و فراشناخت نشان داده شده است و بر

دهد که آرداهی فراشدناختی يدک ابدزار مهدم در       اين پژوهش نشان می. شود می کیدثتدو فرايند 

بدر  . آورد آمدوزان بده وجدود مدی     آن مشال  زيادی را در اين داندش  يادریری است که کمبود
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ن اداری بین دانش فراشناختی در مورد خوانددن در مید  تفاو  معنا( 0212) 1اساس تحقیق بنار

يادریری وجود دارد، اما روش خواندن نیز در افزايش يا کداهش   آموزان با و بدون اختلل دانش

 . ثر استؤفراشناخت م

آمدوزان مبدتل بده     داندش  ر  حافظده و فراشدناخت   ی نیم مقايسهدر ( 1391)رجبی و پاکیزه 

در میزان فراشناخت  ها آموزان عادی به اين نتیجه رسیدند که رروه های يادریری با دانش ناتوانی

آموزانی که مشال  اين تحقیق نشان داد که دانش. رندو توانايی حافظه با هم تفاو  معناداری دا

ويژه ترکید  دو يدا سده نداتوانی در يدادریری را دارندد از تواندايی حافظده و          نارسانويسی و به

 کورايم و آقاجدانی ، پوراسمعیلی، عندلی  نتیجه تحقیق نريمانی. تری برخوردارندکم فراشناخت

 ويیگپاسدخ  زمان مد  و خطا میزان ها با آزمودنی يادریری مشال  نشان داد که بین( 1391)

 ی مقايسده  بده  (1378) عبابداف . دارد وجدود  داری معندی  و مثبدت  ی رابطده  استروپ تالی  به

هدا   هيافت. شهر تهران پرداخت دبیرستان ی ضعی  دوره و قوی آموزان دانش يادریری راهبردهای

 و شدناختی  راهبردهدای  از ضدعی   آموزان از دانش بیشتر قوی آموزان دانش که بود آن از حاکی

 نظدار   و کنتدرل  ،تادرار  ،تمدرين  رسدترش معندايی،   و بسط سازماندهی، جمله از فراشناختی

 در مقايسه( 1378) پور، مولوی، عريضی و امیری ، ملکهمهنین تحقیق عابدی. کنند می استفاده

 عصد   يدادریری  هدای  دچدار نداتوانی   پدیش دبسدتانی   کودکدان  در توجه و اجرايی یکارکردها

و توجه کودکدان   عادی نشان داد که تفاو  کارکردهای اجرايی کودکان با تحولی /شناختی روان

بددون نداتوانی   )تحدولی و کودکدان عدادی    / شدناختی  های يادریری عص  روان مبتل به ناتوانی

/ ين معنا که کودکان مبتل به ناتوانی يادریری عص  روان شدناختی معنادار است؛ به ا( يادریری

 عبابداف  .تحولی پیش از دبستان در کارکردهای اجرايی و توجه دارای ندواقص جددی هسدتند   

بده   متوسطه دوره آموزان دانش فراشناختی و شناختی راهبردهای در تحقیقی به مقايسه (1378)

ه برنامد  ی زهدر حدو  پیشدنهادهايی  ی اراوده  و یتجنسد  و تحصدیلی  رشته توانايی، سطح تفایک

بدیش از  ( موفق)آموزان قوی  دانش: های حاصل از اين پژوهش عبارتند از يافته. درسی پرداخت

 از راهبردهدای شدناختی مخصدوص تادالی  سداده و پیهیدده و      ( ناموفق)آموزان ضعی   دانش

 -ی رياضی، انسانی، تجربدی، فندی  ها آموزان رشته دانش. کنند راهبردهای فراشناختی استفاده می
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ریدری از   ، اما در بهدره کنند طور متفاو  استفاده می ای و عمومی از راهبردهای شناختی به فهحر

آمدوزان   آموزان دختدر بدیش از داندش    دانش. کنند ياديگر عمل میراهبردهای فراشناختی مشابه 

اده و پیهیدده و  دهدی مخصدوص تادالی  سد     و راهبرد شناختی مدرور ههندی و بسدط   پسر از د

کنند امدا در ديگدر    دهی استفاده می راشناختی دانش و کنترل خود و نظمهمهنین از دو راهبرد ف

 . راهبردها تفاوتی ندارند

از اين کودکان تا مرحله دبیرستان دچارشاسدت تحصدیلی    درصد 92طبق تحقیقا  حدود 

تضدعی  اعتمداد بده نفد       ی اولیه تحصیل وها سال شوند و با جدی نگرفتن اين مسئله در می

هدا و   رونه بر روی ساير مهدار  صور  بیمار اده درسی به خصوص، بهکودک مشال وی در م

ها  ی تحصیل آنها آموزان در سال های اين دانش از طرفی خانواده. رذارد ثیر میثدروس کودک ت

و ايدن   ها دچار مشال هستند همیشه با نحوه تحصیل، انجام تاالی ، مدرسه و معلم کلس آن

هدا   های مالی تحمیل شده به خانواده و آموزش و پرورش در دوران تحصیل آن جدا از خسار 

 آمدوزان سدال اول راهنمدايی از ايدن نظدر مدورد مناسدبی        داندش (. 1391رحیمیان بورر، )است 

در  حاضدر پژوهش . ها انجام شده است باشند؛ زيرا در دوره ابتدايی کارهايی برای اصلح آن می

آموزان بدا و بددون    های فراشناخت در دانش خگويی به اين سؤال است که آيا بین مؤلفهپی پاس

  ؟اختلل يادریری تفاو  وجود دارد

 

 روش

 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری، جامعه

 را اين پدژوهش جامعه آماری . استفاده شده استای  مقايسه -روش علیدر اين پژوهش از 

  کده در سدال تحصدیلی    دوره راهنمدايی شهرسدتان يدزد   پايه اول  آموزان دختر و پسر کلیه دانش

ها بر اساس آمار اداره کل آمدوزش و پدرورش    تعداد آن که بودندمشغول به تحصیل  91-1392

دختر با اختلل   3پسر و   3)نفر  192نمونه پژوهش شامل  .بود، تشایل داده است 9813يزد 

بدود کده بده روش تصدادفی انتخدا       ( يدادریری  دختر بدون اختلل  3پسر و    3يادریری و 

پرورش يدزد را  آموزش و  0و 1صور  تصادفی يک مدرسه از مدارس نواحی  محقق به. شدند

صدور  تصدادفی    ها بده  در صور  وجود چند کلس در پايه اول، يای از کلس. کرد انتخا 
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تهیده شدده توسدط    ریری از چک لیسدت   در مصاحبه با آموزرار کلس، بهره. رديدر انتخا  می

توسط آموزردار،  آموز معرفی شده  محقق، بررسی پرونده تحصیلی و بررسی تست هوش دانش

سپ  بده تعدداد   . شدند لل يادریری در آن کلس انتخا آموزان دارای اخت آموز يا دانش دانش

هدای همتدا بده روش تصدادفی      آموزان همان کدلس نمونده   قیه دانشآموزان، از میان ب اين دانش

ررديدد و  ه ديگری به روش تصدادفی انتخدا    سپ  به همین ترتی ، مدرس. ررديدند تخا ان

از دو ردروه بدا و   ( پسدر   3دختر و   3)ریری تا رسیدن به تعداد مورد نظر  همین فرايند نمونه

 .ادامه يافت( نفره همتا 82در مجموع دو رروه )بدون اختلل يادریری 

 

 پژوهش ابزار

تهیده  ( 0229) 1اکپیندر، تیتدار و ارجدین   ، پرسشنامه توسط يیلديزين ا. پرسشنامه فراشناخت

 12آمدوزان   وهش رسترده در ترکیه بر روی دانشباشد و در يک پژ ال میؤس 32شده که دارای 

هدای قبلدی کده بدر روی ايدن       مواد اصلی اين پرسشنامه از پژوهش. سال اجرا شده است 13تا 

ه پرسشدنام . سداخته شدده اسدت   ( 1999 ،0نیل و عابددی عنوان مثال او به)موضوع متمرکز بودند 

بدا  . ابتدا طی سه مرحله به زبان فارسدی برررداندده شدد   . باشد اصلی به زبان ترکی استانبول می

 :اشدب می عامل 9م شد، پرسشنامه دارای توجه به مااتباتی که با دکتر يیلديز انجا

 . به اين عامل تعلق دارد 17و  7، 8 یها سؤالآراهی از راهبردهای يادریری، که : 1عامل 

و  18،  1، 1ی هدا  سؤالمل چگونگی استفاده از راهبردهای يادریری، اين عامل شا: 0عامل 

 .است 03

 . ریرد می را در بر 09و  01ی ها سؤالهای شخصی، اين عامل  آراهی از موفقیت: 3عامل 

بده ايدن عامدل     11و  11، 9 سدؤال باورهای مثبت درباره پیشرفت در مطالعده، کده   : 9عامل 

 .اند اختصاص يافته

 .به اين عامل تعلق دارد 08و  09، 19، 1های  سؤالخودتنظیمی شخصی، که :  عامل 

 .است  0و  19، 3های  سؤالول، اين عامل شامل نظیمی در حل مساخودت: 1عامل 

                                                           
1. Yildiz, Akpinar, Tatar   & Ergin 

2. Onil  & Abedi 
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 .ریرد را در بر می 00و  01، 13،  های  سؤالخودکنترلی، اين عامل : 8عامل 

بده ايدن عامدل اختصداص      32و  07، 12، 0هدای   سؤالهای تنظیم رفتار، که  روش: 7عامل 

 .اند يافته

بده ايدن    02و  10، 9هدای   سؤاله جوا  درست، که حل مشال  برای رسیدن ب: 9عامل 

 .عامل تعلق دارد

 .بخش دانش و بخش مهار : همهنین پرسشنامه شامل دو بخش است

 .شود را شامل می 9و  3، 0، 1های  ؤلفه دانش عاملم

 .باشد می 9و  7، 8، 1،  ی ها شامل عامللفه مهار  ؤم

آمدوزان در پايده اول    نفر از دانش 122ی جهت بررسی روايی و پايايی، اين پرسشنامه بر رو

نتدايج  . ها ازروش آلفای کرونبدا  اسدتفاده شدد    را شد و برای تجزيه و تحلیل دادهراهنمايی اج

لفده آن يعندی داندش و    ؤریری فراشناخت و دو م د بحث برای اندازهه پرسشنامه مورنشان داد ک

پايايی با استفاده از ضري  آلفای کرونبا  برای هر سده متغیدر   . مهار  فراشناختی مناس  است

در خصوص روايدی پرسشدنامه،   . دست آمد به/. 728و مهار   823/2، دانش 780/2فراشناخت 

باشد، پژوهشگر در سه مرحله توسط سه متخصص  ول میکه به زبان ترکی استانب اين با توجه به

 .را بده زبدان فارسدی برررداندده اسدت      اين زبان و همهنین تماس با سازنده آن، اين پرسشنامه

 .بود 87/2روايی کل به شیوه تحلیل عاملی برابر با سپ  

جهدت صدحت تشدخیص    . يادگیری آموزان دارای اختالل چک لیست جهت تشخیص دانش

لیسدتی از اخدتلال  احتمدالی تهیده و توسدط معلمدین        آموزان، چک ریری در دانشاختلل ياد

آموزانی  وه بر جستجوی پرونده تحصیلی دانشبنابراين محقق عل. رياضی و ادبیا  تامیل شد

داشدتن تسدت هدوش و سدوابق     )شددند   ان از طرف اولیدای مدرسده معرفدی مدی    که با اين عنو

يا مدير تامیدل  اختیار اولیای مدرسه قرار داد تا احتمال  ، چک لیستی تهیه کرده و در(تحصیلی

ترتید    آموزان اسدت و دو قسدمت بعددی بده     شود که شامل خصوصیا  عمومی اين دانش می

وجدود خطدا در   . ردردد  تامیل می( با توجه به نوع اختلل)توسط معلم رياضی و معلم ادبیا  

ا توجده بده خصوصدیا     چدک لیسدت بد   اال  ؤسد . آمدوزان کمتدر شدود    تشخیص ايدن داندش  

آموزان دارای اختلل يادریری که در کت  مربوطه موجدود اسدت همهندین مشدور  بدا       دانش
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ن چدک لیسدت دارای سده قسدمت مجدزا      ايد . آوری ررديد و متخصصان اين رشته جمعاساتید 

بده   سدؤال همهنین يدک   ،(ترجیحاً)درسه باشد، که قسمت اول آن توسط مشاور تحصیلی م می

آمدوز   بعد از ايناه داندش  و (ریرم کمترين نمره را می... ل  در درس تاسفانه اغم)صور  مجزا 

آوری  شود تا بدر صدحت اطلعدا  جمدع     خت را تامیل کرد از او پرسیده میپرسشنامه فراشنا

 . شده افزوده شود

 

 ها يافته
ل فاقد اختل)به تفایک رروه  میانگین، انحراف معیار و واريان  متغیر فراشناخت 1 جدول

 . دهد می را نشان( دارای اختلل يادریری -يادریری

 
فاقرد  )به تفکیک گرروه   میانگین و انحراف معیار متغیرهای فراشناخت، دانش و مهارت .   جدول

 (دارای اختالل يادگیری -اختالل يادگیری
 انحراف معیار میانگین گروه لفهؤم

 فراشناخت
 7/10 9 1/77  فاقد
 191/11 09/70 دارا

 انشد
  /998  79/3 فاقد
 901/1 19/33 دارا

 مهارت
 320/7 0 /18 فاقد
 2/12  1/99 دارا

 

آمده است میانگین فراشناخت در ردروه فاقدد اخدتلل يدادریری      1طور که در جدول  همان

همین طور میانگین داندش در ردروه   . باشد می 09/70و در رروه دارای اختلل يادریری  1/77 

 و میدانگین مهدار  در    19/33و در رروه دارای اختلل يدادریری    79/3دریری فاقد اختلل يا
 

 .باشد می 1/99وه دارای اختلل يادریری و در رر 0 /18رروه فاقد اختلل يادریری 

 آمدوزان  داندش  آموزان دارای اختلل يدادریری بدا   يا در استفاده از فراشناخت، دانشآ: سؤال اول

   دارند؟فاقد اختلل يادریری تفاو



 19 (  شماره ، 1   زمستان ،  سال ،اول ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناسی بالینی وردهای روانادستمجله 

ی همتای دارای اختلل و فاقدد اخدتلل   ها وابسته در مورد تفاو  رروه  tنتايج آزمون 0جدول 

 . دهد را نشان می فراشناختيادریری در متغیر 

 
و فاقرد اخرتالل    های همتای دارای اخرتالل  وابسته در مورد تفاوت گروه  tنتايج آزمون .  جدول 

 يادگیری در فراشناخت
 های همتا ههای گرو تفاوت

T 
درجه 
 آزادی

سطح 
 میانگین معناداری

انحراف 
 استاندرد

معیار خطای 
 میانگین

  19فاصله اطمینان 
 درصدی تفاوت

 باالحد حد پايین

 71/1- 921/02 939/0 9 1/11- 80/1- 8/0- 19 229/2 

 

بدین   21/2پاسخ به سؤال اول پژوهش مشدخص شدد کده تفداو  معنداداری در سدطح       در 

. آموزان دارای اختلل يادریری با همتايانشان در رروه فاقد اختلل يدادریری وجدود دارد   دانش

ل يدادریری در متغیدر   آمدوزان دارای اخدتل   توجده بده کمتدر بدودن میدانگین داندش       بنابراين بدا 

آمدوزان فاقدد    رای اختلل يدادریری نسدبت بده داندش    آموزان دا توان رفت دانش فراشناخت، می

 .(0جدول ) تر هستند ریری در متغیر فراشناخت ضعی اختلل ياد

مربدو  بده آن،   ( یهدا  لفده ؤزيدر م )ی دانش فراشدناختی و متغیرهدا    لفهؤآيا در م: سؤال دوم

 آموزان دارای اختلل يادریری با همتايانشان در رروه فاقد اختلل يادریری تفاو  دارند؟ دانش

های همتای دارای اختلل و فاقدد اخدتلل    رروهوابسته در مورد تفاو    tنتايج آزمون 3جدول 

 .دهد را نشان میدانش يادریری در مؤلفه 

 
ی همتای دارای اخرتالل و فاقرد اخرتالل    ها وابسته در مورد تفاوت گروه  tنتايج آزمون .  جدول 

 لفه دانشؤيادگیری در م
 های همتا های گروه تفاوت

T 
درجه 
 آزادی

سطح 
 میانگین معناداری

انحراف 
 ستاندردا

خطای معیار 
 میانگین

  19فاصله اطمینان 
 درصدی تفاوت

 حدباال حد پايین

8/0- 10/7 23/1 81/9- 1 /2- 10/0- 19 211/2 
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ی داندش فراشدناختی و    اين پدژوهش، مشدخص شدد کده در مؤلفده      در پاسخ به سؤال دوم

ل يدادریری بدا همتايانشدان در    آموزان دارای اختل مربو  به آن، دانش( یها لفهؤزير م)متغیرها 

طدور کده در    همدان . وجدود دارد  2/  2رروه فاقد اختلل يادریری تفاو  معناداری در سدطح  

 . است 2/ 2آمده سطح معناداری کمتر از  3 جدول

مربدو  بده آن،   ( هدا  لفده ؤزيدر م )ی مهار  فراشدناختی و متغیرهدا    آيا در مؤلفه: سؤال سوم

 ادریری با همتايانشان در رروه فاقد اختلل يادریری تفاو  دارند؟آموزان دارای اختلل ي دانش

های همتای دارای اختلل و فاقدد اخدتلل    وابسته در مورد تفاو  رروه  tنتايج آزمون 9 جدول

 .دهد را نشان میمهار  فراشناختی يادریری در مؤلفه 

 
و فاقد اختالل يرادگیری در   های همتای دارا وابسته در مورد تفاوت گروه  tنتايج آزمون .  جدول 

 ی مهارت فراشناختی لفهؤم
 های همتا های گروه تفاوت

T 
درجه 
 آزادی

سطح 
 میانگین معناداری

انحراف 
 استاندرد

خطای معیار 
 میانگین

  19فاصله اطمینان 
 درصدی تفاوت

 حدباال حد پايین

771/3-  93/10   9 /1  919/1-  723/2-   19/0-  19 219/2  

 

ی مهدار  فراشدناختی و    اين پژوهش، مشخص شدد کده در مؤلفده    در پاسخ به سؤال سوم

آموزان دارای اختلل يدادریری بدا همتايانشدان در     انشمربو  به آن، د( یها لفهؤزير م)متغیرها 

همدان طدور کده در    . دوجدود دار  2/  2رروه فاقد اختلل يادریری تفاو  معناداری در سدطح  

توجده بده کمتدر بدودن میدانگین       بنابراين با. است 2/ 2آمده سطح معنا داری کمتر از  9جدول 

آموزان دارای اختلل  توان رفت دانش لفه مهار ، میؤآموزان دارای اختلل يادریری در م دانش

 .تر هستند ی مهار ، ضعی  لفهؤآموزان فاقد اختلل يادریری در م يادریری نسبت به دانش

 

 گیری نتیجه بحث و
 زان دارای اخدتلل  آمدو  هدای فراشدناخت در داندش    دست آمدده از مقايسده میدانگین    ج بهنتاي
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آمدوزان   داد که میانگین فراشناخت در داندش آموزان عادی در اين تحقیق نشان  يادریری و دانش

ين يافته بدا نتدايج   ا. باشد آموزان بدون اختلل يادریری می دانشرای اختلل يادریری کمتر از دا

رجمده  ت ،1999، هاالهدان و کدافمن  )های انجدام ررفتده در ايدن زمینده، همسدو اسدت        پژوهش

هايی مانندد   همهنین نتايج پژوهش(. 1373قوبی، يع و ؛0223؛ پاناوورا و فیلیپو، 1371 جواديان،

(  137) اننريمدانی و همادار   و ،(1378)، عابدی و هماداران  (1391)پژوهش رجبی و پاکیزه 

که معدرف کارکردهدای    های فراشناخت آموزان با اختلل يادریری در مؤلفه  دانشمؤيد آن است 

هايی کده دارندد از    همین علت است که به نسبت توانايیو به اجرايی مغز است، ضعی  هستند 

های انجام شده در خارج از کشور مانند  پژوهشهمهنین . عملارد تحصیلی پايینی برخوردارند

يند شدناخت و  سويه میان دو فرا ها ارتبا  دو نشان داده است که اين پژوهش( 0210) رلدفوس

 .دهند فراشناخت را نشان می

 غفلدت  برای را زمینه دارندکه مشالتی فراشناخت در يادریری اختلل دارای آموزان دانش

 فراریراندی  آمدوزانی،  داندش  چندین  رفت توان می واقع در .کند می راهبردها فراهم از استفاده در ها آن

 ممان ويژری اين لذا. ندارند يادریری مشال  رويارويی با برای که راهبردی هستند غیرفعال

موجد    فراشناختی های مهار  شود، زيرا ناشی آنان های فراشناختی توانايی از ضع  در است

 ارزيدابی،  بدا  و دباشد  داشدته  بیشدتری  ارزيابی و نظار  عملارد خود بر بتواند فرد که شود می

 و کلیدتمن  .شدود  ناودل  بداالتری  پیشدرفت  و بده يدادریری   مناس  راهبرد کارریری به و انتخا 

 بده  اعتمداد  افدزايش  بده  منجر مناس ، فراشناختی دانش وجود که دادند نشان ،(0228) ستاناو

ود آمدوزان بهبد   ارر سطح فراشناخت داندش بدين معنی که شود؛  او می بهتر يادریری و فرد نف 

و  هیلدبراندد  ،بدانر   و 0223تومداس، ) نیز بهبدود خواهدد يافدت   ها  آنيابد پیامدهای يادریری 

 (.0227 ،مینگلمپ

زان آمدو  سدتفاده از داندش فراشدناخت در داندش    های ا دست آمده از مقايسه میانگین ج بهنتاي

تفاده از آموزان عادی در اين پژوهش نشان داد کده میدانگین اسد    دارای اختلل يادریری و دانش

آمدوزان بددون اخدتلل     رای اختلل يادریری کمتر از داندش آموزان دا ناخت در دانشدانش فراش

تدوان ادعدا نمدود     ت آمده در اين تحقیق در مجموع میدس با توجه به نتايج به. باشد يادریری می

ه ايدن يافتد  . ی داندش فراشدناخت وجدود دارد    لفده ؤکه تفاو  معناداری میان اين دو رروه در م

طدور   همدان . همسدو اسدت  ( 1378)و عباباف ( 0212)ی قبلی مانند بنار ها پژوهشی با نتايج پژوهش
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ی يدادریری هسدتند،    آموزان با ناتوانی يادریری فاقد دانش فراشناختی دربداره  که بیان شد دانش

آمدوزانی کده    داندش . ها در يادریری ناشدی از عوامدل متعددد اسدت     بنابراين عملارد ضعی  آن

آموزانی هسدتند کده    تر از دانش ریرند، در فرايند حل مسئله موفق دهای يادریری را ياد میراهبر

تدرين مهدارتی    آموزش دانش فراشدناخت مهدم  . آموزند فقط مراحل محاسباتی حل مسئله را می

آمدوزان   کده اکثدر داندش    در حدالی . آموزان با ناتوانی يادریری بده آن نیداز دارندد    است که دانش

آموزان بدا نداتوانی يدادریری     های خود را به زندری واقعی تعمیم دهند، دانش دریریياتوانند  می

عوامدل  . های خود به زندری واقعی به آموزش، تادرار و تمدرين نیداز دارندد     در تعمیم آموخته

توانند برنامه آموزشی  ارر معلمان با اين عوامل آشنا باشند می. متعددی بر اين فرايند تثثیر دارند

  .دنبا توجه به آن بررزينخود را 

از مؤلفده مهدار  فراشدناخت در    هدای اسدتفاده    دسدت آمدده از مقايسده میدانگین     ج بده نتاي

آموزان عادی در اين پژوهش نشان داد که میدانگین   زان دارای اختلل يادریری و دانشآمو دانش

آمدوزان   اندش کمتدر از د آموزان دارای اخدتلل يدادریری    تفاده از مهار  فراشناخت در دانشاس

 از بسدیاری  دهدد  مدی  نشان است که دست در پژوهشی شواهد. باشد می اختلل يادریریبدون 

(. 0212ریدری،  ) راهبردهاسدت  و هدا  مهدار   کمبدود  از ناشدی  آن انتقدال  و يادریری مشال 

دهندد   رزارش مدی ( 1971)ريد و هرساو  و (1371 ،و راحت باعز  ی ترجمه 0221 رورمن،)

آموزان دارای اختلال  يادریری، ممان است منجدر   رهای فراشناختی، در دانشلعه متغیکه مطا

به درک بهتری از چگونگی کارکرد اين متغیرها شود، و اين درک به نوبه خود ممان اسدت بده   

هايشان  آموزان بايد به فار افزايش مسئولیت دانش .ی تعلیم و تربیتی مؤثرتری بینجامدها مداخله

آموزان  ريزی و کنترل آموزش دانش وقتی برنامه .ان باشندشهاي  و تنظیم آموختهريزی  برای برنامه

ها بايد ياد بگیرند کده   آن. توانند خودشان را هدايت کنند ها نمی آن ی فردی ديگر است به عهده

دهدی مدواد درسدی و     ی زمدان الزم، سدازمان   محاسدبه . شان را طراحی کنند های آموزشی  فعالیت

کده   بده مدوازا  ايدن   . اين مدوارد اسدت    کار برای تامیل يک فعالیت، از جمله بندی روال زمان

هدای    هايی داشته باشند بايد مدلک  ریرند که فار کنند و از خودشان پرسش آموزان ياد می دانش

آموزان فرصت دهد تدا نسدبت    معلم بايد به دانش .ارزيابی از روند يادریريشان را نیز فرا ریرند

های فادری خدود را پدرورش دهندد و بدا       و توانايی ها ریرند توجه کنند، مهار  به آنهه ياد می

و  هدا  کس  آراهی از نقا  قو  و ضع  خود، در جهت رسیدن به اهداف آموزشی، رفدع نارسدايی  
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آموزان فرصت دهدد تدا    معلم بايد به دانش. ی مثبت خود رام بردارندها پرورش و تقويت جنبه

های فاری خود را پرورش دهند و  و توانايی ها توجه کنند، مهار ریرند  نسبت به آنهه ياد می

 هدا  با کس  آراهی از نقا  قو  و ضع  خود، در جهت رسیدن به اهداف آموزشی، رفدع نارسدايی  

 .ی مثبت خود رام بردارندها و پرورش و تقويت جنبه

اشدناخت  های فر لفهؤترين م ی دانش و مهار  که اصلی لفهؤدر اين پژوهش سعی شد دو م

مرور تفاو  در  دست آمده و با توجه به نتايج به. باشند به تفایک در دو رروه مقايسه شوند می

به نتايج به  با توجه .ی دانش بیشتر است لفهؤشويم که تفاو  و فاصله در م هر رروه متوجه می

در در نتیجده ضدع     يدادریری  مبدتل بده نداتوانی    آمدوزان  رسد که دانش دست آمده به نظر می

 ضدع  خدود   تشخیص های مرتبط به خود ارزيابی و از جمله توانايی فراشناختی در های لفهؤم

 و هدا  مهدار   بده  آمدوزان  داندش  کدردن  لذا مجهدز  .شوند در خواندن و نوشتن دچار مشال می

 يدا  هدا  موقعیدت  ی عديده انتظارا  ها و خواسته سازد تا می قادر را ها آن فراشناختی، راهبردهای

ها را به  مهار  بنابراين معلمان بايد سعی کنند اين. را برآورده سازند پرورش و وزشآم شرايط

تمام و  حساسیت و دقت شود معلمان با لذا پیشنهاد می. وزان آموزش دهندآم اين رروه از دانش

آموزان دارای  خود خصوصاً دانش آموزان به دانش فراشناخت را ،های مناس  با استفاده از روش

لفه مهدار   ؤلفه دانش نسبت به مؤبا توجه به اين که مهمهنین  .دهند آموزش يادریریاختلل 

فراشناخت در مقايسه دو رروه، از تفاو  باالتری بر خوردار اسدت الزم اسدت معلمدان توجده     

  .لفه داشته باشندؤبیشتری نسبت به آموزش اين م

دن ندوع اخدتلل   ردران بعددی ضدمن مشدخص کدر      رردد که پدژوهش  در پايان پیشنهاد می

های تدري  متفداو  بدر افدزايش     تثثیر احتمالی روش( خواندن، امل، رياضی و امل)يادریری 

ه با شرايط فرهنگی و آموزشدی  تطبیق پرسشنام. فراشناخت را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند

نحدوه     پرسشنامه برای اطمیندان از سؤاالسنج در  های دروغ و همهنین استفاده از رويه کشور

ی اين ها در اشاره به محدوديت. رردد برای تحقیقا  بعدی پیشنهاد می آموزان ويی دانشپاسخگ

  ، ترجمه يک پرسشنامهی فراشناخت مورد استفاده در اين پژوهش رسشنامهپژوهش بايد رفت پ

ز اجرای پژوهش، با توجده  رغم انجام اصلحا  قبل ا بان بوده، بنابراين ممان است علیترک ز

ار با شدرايط کشدور مدا تدا حددودی      های فرهنگی و آموزشی از نظر محتوايی و ساخت تفاو  به

ریری از ديگدر  آمدوزان دارای اخدتلل يداد    نبدود آمدار دقیدق از داندش    . خوانی نداشته باشدد  هم



  9  ...آموزان با و  نشهای فراشناخت در دا مقايسه مؤلفه 

ايدن ردروه در دسدت بدود پژوهشدگر       های اين پژوهش است چرا که ارر آمداری از  محدوديت

ریدری را انجدام داده و    ل در دو رروه دختر و پسر، نمونهاين اختلتوانست به تناس  وجود  می

 .تری به دست آورد نتايج دقیق
 

 نابعم

 فارسی

 و تشخیصری  رويکررد  يادگیری اختالالت (.1372) ناصر قراملای، صبحی و جلیل خیرالدين، باباپور
 .سروش: تهران .درمانی

آمدوزان مبدتل بده       حافظه و توجه داندش ر ی نیم مقايسه(. 1391)پاکیزه، علی  و رجبی، سوران

 .13-79 ،3، های يادگیری فصلنامه ناتوانی .آموزان عادی های يادریری با دانش ناتوانی

اختی اخدتلال  يدادریری در   هدای جمعیدت شدن    کننده بینی پیش(. 1391)رحیمیان بورر، اسحق 

 .00-90 ،0 ،های يادگیری ناتوانايی .آموزان مقطع ابتدايی استان رلستان دانش

 .دوران: تهران .های يادگیری و مطالعه روش(. 1372)اکبر  سی ، علی

(. 1378)، شدعله  امیدری  و ، حمیدرضا؛عريضی ، حسین؛مولوی، مختار؛ پور ملک عابدی، احمد؛

هدای يدادریری    دبستانی دچدار نداتوانی   مقايسه کارکردهای اجرايی و توجه در کودکان پیش

 .37-99 ،0 شناختی، های علوم فصلنامه تازه .تحولی با کودکان عادی/ اختیشن روان عص 

آموزان دوره متوسطه بده   مقايسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش(. 1378)عباباف، زهره 

 .تفایک سطح توانايی، رشته تحصدیلی و جنسدیت و اراودی پیشدنهادهايی در حدوزه برنامده درسدی       
 .119-2 1 ، 0 ی،های آموزش نوآوری هفصلنام

 نارسرايی  تشرخیص حسرا    آزمرون  رواسرازی  و سراخت (. 1371)حجدت ا    فراهدانی، 

  هدانشداد  ،شناسدی  نارو دکتری نامه پايان  .شهر اصفهان پنجم تا اول های پايه آموزان دانش

 .اصفهان دانشگاه تربیتی، علوم و شناسی ن روا

 .انتشارا  سمت :تهران .شناسی تربیتی ن روا(. 1373)کديور، پروين 

مسائل نظری و عملری بره انارمام مطالعرات     )اختالالت يادگیری  (.1379)کريمی، يوس  
 .ساواالن: تهران .(موردی

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6457&Number=3&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=+%E3%CE%CA%C7%D1+%E3%E1%DF+%81%E6%D1
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=+%CD%D3%ED%E4+%E3%E6%E1%E6%ED
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=+%CD%E3%ED%CF%D1%D6%C7+%DA%D1%ED%D6%ED
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=+%D4%DA%E1%E5+%C7%E3%ED%D1%ED
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آمروزان   های يادگیری در دانرش  های هیجانی و نارسايی اختالل (.0221)چندگ   رورمن، جین
 .افق امیدنشر : تهران (.1371) و مريم راحت فرشته باعز   ترجمه .ابتدايیمدارس 

(. 1391)الده   کدورايم، مرتضدی؛ آقاجدانی، سدی      نريمانی، محمد؛ پوراسمعیلی، اصغر؛ عندلی 

عدادی،   آمدوزان  بدا داندش   يادریری اختلل دارای آموزان دانش در استروپ عملارد مقايسه

 .137-7 1، 0 ناتوانی يادگیری،  مجله

 .های ويرژه  ای بر آموزش نايی مقدمهکودکان استث(. 1999)ام  پی وکافمن، جیمز هاالهان، دانیل
 .آستان قدس رضوی: مشهد (.1371) مجتبی جواديان ترجمه

 خوانردن  عملکرد بهبود بر فراشناختی راهبردهای آموزش تأثیر (.1373)ابوالقاسدم   يعقوبی،

 نامده  پايدان  .همردان  شرهر  ابتدايی پنجم و چهارم های پايه پسر آموزان نارساخوان دانش

 .طباطباوی علمه دانشگاه تربیتی، علوم شناسی و روان دانشاده دکتری،
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