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چکیده
با توجه به اهمیت اختالالت یادگیری و لزوم ارائه مداخالتی برای بهبود این اختالالت بهمنظور پیشگیری از
مشکالت بعدی ،هدف پژوهش حاضر این بود که با استفاده از روش پژوهش فراتحلیل میزان تأثیر راهبردهای
فراشناختی بر عملکرد یادگیری دانشآموزان با اختالالت یادگیری را در پژوهشهای انجام شده مشخص
کند .این پژوهش با استفاده از تکنیک فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف،
میزان اندازه اثر مداخالت راهبردهای فراشناختی را مشخص کرد .به این منظور از بین  55پژوهش 5 ،پژوهش
که از لحاظ روششناختی موردقبول بوده انتخاب و فراتحلیل بر روی آنها انجام گرفت .ابزار پژوهش
چکلیست فراتحلیل بود .یافتههای پژوهش نشان داد ،میانگین اندازه اثر ترکیبی راهبردهای فراشناختی بر
عملکرد یادگیری دانشآموزان با اختالالت یادگیری در مدل ثابت  6/25و میانگین اندازه اثر ترکیبی در مدل
تصادفی  6/25است که هر دو در سطح  51درصد معنادار میباشند ( .)p<0.05نتیجهی فراتحلیل نشان داد
که طبق معیار کوهن این تأثیر در حد زیاد ارزیابی میشود .بنابراین آموزش راهبردهای فراشناختی موجب
بهبود عملکرد تحصیلی و یادگیری دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری میشود و از آنجا که این
کودکان در فرآیند شناختی دارای مشکالتی هستند ،آموزش راهبردهای فراشناختی میتواند مؤثر واقع گردد.

 .5استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه بو علی سینا (نویسنده مسئول) Zangeneh@basu.ac.ir
 .5کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا azarmohaghegh92@gmail.com
 .3کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه بوعلی سیناzareehteshami.maryam@gmail.com
 .4دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

elahehvelayati@yahoo.com

 .1کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علوم تحقیقات abolghasemie@yahoo.com
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واژگان کلیدی :فراتحلیل ،اختالالت یادگیری ،عملکرد یادگیری ،راهبردهای فراشناختی

مقدمه
نیاز به یادگیری بهطور طبیعی در نهاد بشر وجود دارد .انسان از اوایل دوران کودکی این
نیاز را در خود احساس میکند و میخواهد به اسرار دنیای اطراف خود پی ببرد تا در این
روند از کیفیت وجود خودآگاه شود .او یاد میگیرد که باید حرکت کند ،راه برود ،گوش
بدهد ،بیندیشد ،سخن بگوید ،بخواند و بنویسد .این یادگیری ممکن است بدون مشکل
حاصل شود ،اما برخی عوامل ،سبب یادگیری یا اختالل در یادگیری میشود .در سال 5503
ساموئل کرک ،5برای کودکانی که بهعنوان آسیبدیده خفیف ،کندآموز ،نارساخوان یا
ناتوان از نظر ادراکی ،نامگذاری میشدند ،اصطالح کلی «ناتوانی یادگیری» را پیشنهاد کرد؛
زیرا هر یک از آن عناوین در توصیف دقیق و درست مشکل آنها با محدودیتهایی همراه
بودند .البته درنهایت سال  5554اصطالح اختالالت یادگیری برای بیان مشکل این کودکان
پذیرفته و ارائه شد؛ بنابراین طبقهبندی اختالالت یادگیری خاص به نقایصی در کودک یا
نوجوان در زمینهی کسب مهارتهای موردانتظار خواندن ،نوشتن ،تکلم ،گوش دادن،
استدالل یا ریاضیات اطالق می شود و کودک مبتال ،از این لحاظ نسبت به کودکان همسن
و دارای ظرفیت هوشی مشابه ،در سطح پایینتری قرار دارد (به نقل از اکبری.)5356 ،
معموالً انواع اختالالت یادگیری براساس حوزههای مهارتی یا ضعفهای شناختی
گروهبندی میشوند که گروهبندی اختالالت یادگیری طبق  DSM-IVعبارت است از:
اختالل خواندن :5هنگامیکه پیشرفت خواندن پایینتر از حد سن ،آموزش و هوش
کودک باشد.
اختالل ریاضی :3اختالل در درک نمادها ،جمع و تفریق و چهار عمل اصلی ،نمادهای
عملیاتی.
اختالل بیان نوشتاری :4کم بودن مهارتهای نگارشی (هجی کردن ،نقطهگذاری،
دستخط بد ،اشتباهات دستوری) (غباریبناب ،دانشوری ،ذکایی ،خزاعی.)5323 ،

1. Samuel Kirk
2. Reading Disorder
3. Mathematics Disorder
4. Disorder Of Written Expression
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ازآنجاکه این اختالل در انجام تکالیف مدرسه و انجام کارهای روزانه مشکل ایجاد
میکند ،موردتوجه میباشد (کاپالن و سادوک 5551 ،به نقل از عالقبند و مؤمنی.)5335 ،
در صورتیکه مشکل این کودکان هرچه زودتر شناسایی و درمان نشود ،بر اثر گذشت زمان
و تثبیت ناتوانی ،جبران آن به صرف وقت و انرژی فراوان نیاز خواهد داشت ،لذا توجه به
آموزش این کودکان از ضروریات نظام آموزشی است (نیازی .)5325 ،مشکالت این
دانش آموزان تنها به افت تحصیلی و اتالف بودجه و امکانات پایان نمیپذیرد ،بلکه به
سرزنش و تحقیر دانشآموزان ،تشکیل خودپنداره ضعیف و کاهش عزتنفس آنان
میانجامد و سالمت روان آنها را به مخاطره میاندازد و چه بسا آنان را به سازوکارهای
دفاعی ناموفق میکشاند (تبریزی ،5332 ،به نقل از یاوری .)5321 ،در نتیجه میتوان گفت
که یکی از بزرگترین و شاید جنجالبرانگیزترین مقولههای آموزش و پرورش است و باال
بودن نسبی آمار شیوع این اختالل در ایران در مقایسه با گزارشهای جهانی میتواند یکی
از دالیل اهمیت توجه به علل شیوع و راهکارهای درمانی این اختالل باشد (معتمدی ،برقی
ایرانی و کریمی .)5355 ،بهراد ( )5324با فراتحلیل چهار پژوهش شیوع ناتوانیهای یادگیری
را در ایران  2/25درصد گزارش کرده است .از اینرو فرایند اختالالت یادگیری امروزه
توجه متخصصان و صاحبنظران تعلیم و تربیت را بیش از پیش به خود معطوف کرده است
(واالس ،مک الفین ،ترجمهی منشی طوسی.)5333 ،
کودکان دارای اختالالت یادگیری معموالً در تمام جنبههای زندگی ،ظاهری عادی
دارند ،ولی پیشرفت تحصیلی آنها یک یا دو پایه تحصیلی عقبتر از سایر کودکان است.
با این همه ممکن است کودکان مبتال به اختالل یادگیری در تمام دروس ضعیف نباشند.
بهطور مثال ،ممکن است در خواندن مشکل داشته باشند ،ولی در درس ریاضی خیر .این
کودکان با تالش زیاد ،توجه بیشتر یا انگیزه باال خودبهخودی بهبود نمییابند و برای یادگیری
نیاز به کمک دارند (اکبری.)5356 ،
دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری دارای مشکالتی نظیر مشکل در حافظهی
شنیدارى و دیدارى ،دامنه توجه ،هماهنگى حرکتى ،ادراک و تمیز شنیدارى و دیدارى،
ضعف انگیزش ،ضعف در تعمیم و سازماندهی ،ضعف در حافظه فعال ،حواسپرتی،
ضعف در ادراک نقش از زمینه ،پردازش اطالعات ،هماهنگى دیدارى  -حرکتى ،سبک
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یادگیرى و بیقراری و بیشفعالى میباشند (لرنر5553 ،5؛ به نقل از نریمانی و رجبی.)5324 ،
بنابراین این دسته از دانشآموزان اکثراً با روشهای آموزش و پرورش معمولی نمیتوانند
به اهداف آموزشى نائل شوند ودرنهایت از تحصیل تنفر پیدا کرده و ممکن است ترک
تحصیل کنند (گرانت و گرانت5656 ،5؛ به نقل از نریمانی و رجبی .)5324 ،به همین دلیل،
این دسته از کودکان نیازمند آموزشهای ویژه میباشند.
متخصصان همچنین معتقدند که این کودکان به توانمندهای خود در بهکارگیری
راهبردهای شناختی و حل مسئله باور ندارند و دارای اعتماد الزم در مورد توانمندیهای خود
نیستند .آموزش راهبردهای حل مسئله و فعال نمودن فرایند فراشناخت در این کودکان به
آنان کمک میکند که در برخورد با مشکالت تحصیلی از استراتژیهای مناسب برای حل
مشکل استفاده کنند و بتوانند مشکل تحصیلی خود را حل کنند (باتلر .)5552 ،3فراشناخت
عبارت است از دانش و درک دانشآموزان از راهبردهای در دسترس برای یادگیری تکالیف
درسی و سازمان دادن مکانیزمهایی که برای انجام تکالیف الزم است .فراشناخت را در دو
مرحله اساسی خالصه میکنند :الف) نظارت بر چگونگی عملکرد فرایندهای شناختی از قبیل
درک مطلب ،توجه ،حافظه و به یادآوری؛ در این مرحله به دانشآموزان آموزش داده
می شود که بر عملکردهای شناختی و تحصیلی خود نظارت کامل داشته باشند و از نحوه
عملکرد این حیطه پسخوراند 4بگیرند؛ ب) کنترل فرایندهای شناختی و سازماندهی آنها در
راستای حل مسئله و مشکل موجود .در این مرحله به دانشآموزان یاد داده میشود که اگر
متوجه شدند که فرایندهای شناختی آنها درست هدایت نمیشوند ،از راهبردهای الزم
استفاده کنند و در سازمان و هدایت فرایندهای شناختی بکوشند تا اینکه بهتر بتوانند مشکالت
تحصیلی خود را حل کنند (غباریبناب و آدمزاده.)5320 ،
راهبردهای یادگیری مواردی چون افکار ،هیجانها و رفتارهایی را در بر میگیرند که
کسب دانش و مهارتها یا سازماندهی دانش فرد را تسهیل میکنند (اندرسون5551 ،؛ به
نقل از یوسفی و یوسفی لویه .)5326 ،پژوهشهای مولی 1و همکاران (5525؛ به نقل از
یوسفی و یوسفی لویه )5326 ،مؤید این نظر است که نهتنها آموختن دانش ،بلکه همچنین
1. Lerner
2. Grant & Grant
3. Butler
4. Feedback
5. Molly
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آموختن چگونگی استفاده از راهبردهای شناختی در یادگیری اهمیت بسیاری دارد ،ولی
متاسفانه چگونگی استفاده از راهبردها معموالً به شاگردان آموخته نمیشود .آموزش
مهارتهای شناختی و فراشناختی بهمنظور کمک به شاگردان در سازماندهی الگوهای
فکری و رفتارهای اجتماعی ،خودسنجی ،رفتارهای یادگیری ،تمرین شفاهی ،خودآموزی،
خودراهبری و خودآگاهی صورت میگیرد .الیس )5656( 5معتقد است تمرین راهبردهای
فراشناختی به شاگردان میآموزد تا متغیرهای مربوط به حل یک مسئله را بشناسند و
جریانهای راهحل مسئله را بهخوبی سازماندهی کنند و مهارتهای شناختی ویژهای را برای
انجام مؤثر تکلیف بهکار گیرند (ترجمه خوئینژاد و همکاران .)5334 ،در سالهای اخیر بر
آموزش با هدف پیشبرد مهارتهای فراشناختی و ترغیب فعالیتهای شناختی در بین
دانش666آموزان تأکید زیادی شده است .پژوهشهایی نیز نشان دادهاند که بخش مهمی از
مهارتهای شناختی و فراشناختی آموختنیاند (بکر5525 ،؛ ترنر5523 ،؛ به نقل از یوسفی و
یوسفی لویه.)5326 ،
پژوهشگران در رابطه با انجام پژوهشی به صورت فراتحلیلی بر راهبردهای شناختی کاری
را پیدا نکردند ،اما برخی از پژوهشهای صورت گرفته در زمینهی اختالالت یادگیری به
شرح زیر هستند:
 .5زارعی زوارکی و غریبی ( )5355در مقالهای تحت عنوان «تأثیر آموزش چندرسانهای
بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانشآموزان دختر کمتوان ذهنی پایه چهارم شهر
اراک» با استفاده از روش پژوهشی شبهآزمایشی روی  50دانشآموز دختر کمتوان ذهنی
پایه چهارم اراک انجام شد ،به این شواهد دست یافتند که میزان یادگیری و یادداری گروه
آزمایش در مقایسه با گروه گواه بهطور معناداری افزایش یافته است.
 .5ترانجیت کایور ،تیهال کوهلی و باتانی دوی )5662( 5در پژوهش خود روی 46
دانشآموز سوم ابتدایی ،تحت عنوان «تأثیر راهبردهای مختلف آموزشی برای افزایش
یادگیری مهارتهای ریاضی در کودکان دارای اختالل» به این نتیجه دست یافتند که همهی
راهبردهای بهکار گرفته شده توسط آنان از جمله استفاده از چندرسانهایها ،بهکارگیری

1. Ellis
2. Taranjit Kaur, Tehal Kohli, Batani Devi
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راهبردهای شناختی و التقاطی باعث افزایش یادگیری مهارتهای ریاضی در دانشآموزان
دچار اختالل میگردد.
 .3کینجی و بتلهم )5665( 5در پژوهشی که روی  3دانشآموز پسر (پایههای چهارم،
پنجم و ششم ابتدایی) مبتال به نقایص توجه و بیشفعالی که دچار اختالل ریاضی نیز بودند،
دریافتند در صورتیکه از نرمافزارهای آموزشی از نوع بازی در آموزش ریاضیات برای این
کودکان استفاده شود ،درگیری در تکلیف و عملکرد ریاضی آنها ،پیشرفت چشمگیری
خواهد داشت.
بهنظر میرسد که انجام یک فراتحلیل به روشن ساختن مقدار واقعی تأثیر راهبردهای
فراشناختی بر عملکرد یادگیری دانشآموزان با اختالالت یادگیری کمک خواهد کرد و
میزان اثربخشی این راهبردها مشخص خواهد شد ،بهعبارتی روشنتر ،با انجام فراتحلیل
میتوان دیدگاه کلی تری نسبت به کارایی راهبردهای فراشناختی در کشور به دست آورد.
در واقع این پژوهش با استفاده از روش فراتحلیل در پی پاسخگویی به این سؤال است که
تأثیر راهبردهای فراشناختی بر عملکرد یادگیری دانشآموزان با اختالالت یادگیری در
کشور تا چه میزان است؟
با توجه به اینکه بخش چشمگیری از مراجعهکنندگان به کلینیکهای روانشناختی
کودکان مبتال به اختالالت یادگیری هستند و همچنین با توجه به هزینههای درمانی که برای
والدین در بر دارد ،ضرورت این تحقیق بیش از پیش نمایان میشود .با توجه به مطالب باال،
پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش فراتحلیل ،میزان تأثیر راهبردهای فراشناختی
بر عملکرد یادگیری دانشآموزان با اختالالت یادگیری را مورد بررسی قرار دهد.

روش
در این پژوهش با توجه به هدف ،از روش فراتحلیل استفاده شده است .در فراتحلیل ،اصل
اساسی عبارت از محاسبه اندازهی اثر بر تحقیقات مجزا و برگرداندن آنها به مقیاس مشترک
(عمومی) و آنگاه ترکیب کردن آنها برای دستیابی میانگین تأثیر است (فراهانی و عریضی،
 .) 5324فراتحلیل حاضر بر آن است که با بررسی نتایج حاصل از اجرای پژوهشهای

1. Kenji & Betlehem
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مختلف ،در کنار هم به نتیجهی کلی در زمینهی میزان تأثیر راهبردهای فراشناختی بر عملکرد
یادگیری دانشآموزان با اختالالت یادگیری برسد.
بهطور کلی دو رویکرد برای ترکیب و تحلیل نتایج در فراتحلیل وجود دارد :یکی مدل
اثرهای ثابت و دیگری مدل اثرهای تصادفی .هدجسن و وورا )5552( 5اظهار کردند که
انتخاب مدل به میزان فراوانی و به نوع استنباطی پژوهشگر ،بستگی دارد .مدل اثرهای ثابت
صرفاً برای استنباطهای شرطی نامعلوم مناسب است؛ یعنی استنباطهایی که تنها میخواهند
مطالعات موجود در فراتحلیل را وسعت دهند؛ در حالیکه مدل اثرهای تصادفی خواستار
تسهیل استنباطهای غیرشرطی ،یعنی استنباطهایی که ورای فراتحلیل تعمیم داده شدهاند (به
نقل از عابدی ،عریضی و محمدزاده .)5321 ،مدل اثرهای ثابت ،فقط با تغییرات درون
پژوهشها یا درون مطالعهها سروکار دارند .پیشفرض این مدل آن است که در پژوهشهای
انجامشده از روشها ،آزمودنیها و ابزارهای اندازهگیری یکسان استفاده شده است و
تفاوتهای مشاهده شده صرفاً از تغییرات بین پژوهشها یا مطالعهها ناشی میشود .پژوهشگر
با استفاده از مدل اثرهای ثابت به این پرسش پاسخ میدهد که« :آیا اثر تدابیر آزمایشی در
مطالعات موجود ،سودمند واقع شده است؟» مدل اثرهای تصادفی تغییرات بینمطالعهها و
تغییرات درونمطالعهها را بررسی میکند .پیشفرض این مدل آن است که این مطالعات یک
نمونه تصادفی است که از جامعهی همهی مطالعات ممکن انتخاب شده است .در این مدل
پژوهشگر به این پرسش پاسخ میدهد که« :آیا بهطور کلی تدبیر آزمایشی سودمند واقع
میشود؟» (عابدی ،عریضی و محمدزاده .)5321 ،فراتحلیل حاضر بر آن است که با بررسی
نتایج حاصل از پژوهش های مختلف در کنار هم به یک نتیجه کلی در زمینه میزان تأثیر
راهبردهای فراشناختی بر عملکرد یادگیری دانشآموزان با اختالالت یادگیری برسد.
جامعه آماری ،روش نمونهگیری و تعداد نمونه :جامعه آماری پژوهش شامل ،مجالت
علمی – پژوهشی در حوزه روانشناسی و علوم تربیتی و بانک منابع اطالعاتی جهاد دانشگاهی
بود .فقط منابع فارسی و تحقیقاتی که در ایران در طی  5سال گذشته ( )5323-5355در زمینه
راهبردهای فراشناخت بر دانشآموزان  LDانجام شده است و ضمن داشتن حجم نمونه
مناسب ،از لحاظ روایی و پایایی ابزار اندازهگیری و روش نمونهگیری شرایط الزم را نیز

1. Hdjsn & Vvra
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داشتند ،مورد بررسی قرار گرفتند .در واقع ،در این تحقیق پژوهشهایی که از نظر علمی و
روششناختی مورد تأیید قرار گرفتهاند ،جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادهاند.
ابزار پژوهش :ابزار پژوهش چکلیست تحلیل محتوا (از لحاظ روششناختی) بود .از
این چکلیست برای انتخاب مقالههای پژوهشی برای انجام فراتحلیل استفاده شد .چکلیست
مذکور شامل مؤلفههای زیر بود :عنوان پژوهشهای انجامشده درباره تأثیر مداخالت
آموزشی مبتنی بر رایانه بر عملکرد یادگیری دانشآموزان دارای اختالل ،مشخصات کامل
مجریان ،سال ،محل اجرا ،حجم نمونه ،جنسیت ،ابزار اندازهگیری ،مدت و تعداد جلسات
مداخله ،سن شرکتکنندگان و سطح معناداری آزمونهای بهکارگیری شده در پژوهش.
شیوه محاسباتی فراتحلیل ،براساس مراحل فراتحلیل کوهن انجام شده است (هویت و
کرامر ،5661 ،5ترجمه پاشاشریفی و همکاران.)5322 ،

یافتهها
دادههای اولیهی فراتحلیل حاضر از پژوهشهای آزمایشی و نیمهآزمایشی که اثربخشی
راهبردهای یادگیری را بر عملکرد یادگیری دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری بررسی
کردهاند ،جمعآوری شدهاند .در مجموع حدود  55اندازهی اثر از  5مطالعه به دست آمد .در
این قسمت ابتدا به بررسی مشخصات توصیفی مطالعات موردبررسی پرداخته میشود.
جدول  .1مشخصات پژوهشهای اولیه
پژوهشگران

باقر غباری
بناب،
غالمعلی
افروز،
سعید
حسنزاده،
جعفر
بخشی و

عنوان

سال

محل

حجم

نشر

اجرا

نمونه

مدت و تعداد
جنسیت

ابزار

جلسات
مداخله

پایه

شیوه

تحصیلی

نمونهگیری

تأثیر
آموزش

ماتریسهای

راهبردهای

پیشرونده

هر

فراشناختی
فعال
تفکرمدارانه
و
خودنظارتی

5355

کلیبر

گروه
51
نفر

ریون رنگی
پسر

کودکان،
آزمون
محققساخته

خوشهای
هشت جلسه

پنجم

چندمرحلهای

شصتدقیقهای

ابتدائی

و تصادفی
ساده

درک مطلب

بر
1. Identity And Cramer
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درک

پیرزادی

مطلب
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دانشآموزان
با مشکالت
خواندن
تأثیر
نغمه

آموزش
حافظه فعال

خدامی،

و فراشناخت

احمد

بر عملکرد

عابدی،

تحصیلی

حمید

دانشآموزان

آتشپور

دختر ناتوان

آزمون

ایران کی-

هر
5356

اصفهان

گروه
56

دختر

نفر

مت ،آزمون
عملکرد

نمونهگیری
 52جلسه

سوم

تصادفی

ابتدائی

خوشهای
چندمرحلهای

تحصیلی
ریاضی

در یادگیری
ریاضی
مقیاس
اثر آموزش

هوش

مسلم

فراشناخت و

کودکان

اصلی

روابط

وکسلر،

آزاد،

فضایی بر

احمد
یارمحمدیان

عملکرد
ریاضی

هر
5355

اصفهان

کودکان

گروه
51

آزمون
پسر

نفر

تشخیص
حساب

 54جلسه 06
دقیقهای

سوم
ابتدائی

خوشهای
تصادفی

نارسایی

دچار ناتوانی

آزمون

یادگیری

عملکرد

ریاضی

تحصیلی
ریاضی
آزمون

تأثیر آموزش
راهبردهای
آذر

فراشناختی در

پاکدامن

دانشآموزان

ساوجی

دارای مشکل
درک
خواندن

درک مطلب
هر
-

تهران

خواندن،

گروه

دختر و

هوش کتل،

 2جلسه 41

چهارم

نمونهگیری

36

پسر

فرم سنجش

دقیقهای

ابتدائی

چندمرحلهای

نفر

توانایی
خواندن
کلمات ،فرم
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نشانگان
نارساخوانی
بررسی تأثیر
آموزش

آزمون

فخرالسادات

راهبردهای

تشخیصی

یوسفی،

شناختی و

کامبیز
پوشنه،

فراشناختی در
بهبود حل

مجید

مسئله

یوسفی لویه

دانشآموزان

مسئله

حساب

ریاضی

-

شهرستان
ری

هر

رت ،آزمون

گروه
55

هوشی
ریون،

دختر

نفر

 55جلسه 46
دقیقهای

پایه
پنجم

تصادفی

آزمون حل

نارسانا
تأثیر

چکلیست

آموزش
ابوالقاسم
یعقوبی،
حسن
احدی

نارساخوانی،

راهبردهای
فراشناختی
بر بهبود

5323

همدان

عملکرد

هر
گروه
35

پسر

نفر

خواندن

فرم سنجش
توانایی

 51جلسه 41

چهارم و

تصادفی

خواندن،

دقیقهای

پنجم

چندمرحلهای

/آزمون
هوش ریون

دانشآموزان

و وکسلر

نارساخوان
بررسی
مقایسهای
تأثیر
سوسن
جباری،
محسن
خادمی

روشهای

هر

آموزش
درک مطلب

5322

-

با راهبردهای

گروه
56

درک مطلب
-

نفر

نوین شناختی

محققساخته،
هوش

-

چهارم و
پنجم

تصادفی

وکسلر

و روش سنتی
بر میزان
درک مطلب
فاطمه آدم-
زاده

تأثیر آموزش
راهبردهای
فراشناختی بر

هر
5323

اصفهان

گروه
 1نفر

پرسشنامه
دختر

تحلیل
محتوای بیان

-

پنجم

خوشهای
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درمان اختالل

نوشتاری،

بیان نوشتاری

آزمون راتر،
آزمون
خواندن و
امالی
فارسی
آزمون
تشخیصی
اختالل
یادگیری
ریاضی

حسین
زارع ،علی

اثر آموزش

احمدی

فراشناختی

ازغندی،

حل مسئله بر

اعظم

ناتوانی

نوفرستی و

یادگیری

علی

ریاضی

ملکپور،
هر
5355

آزمون

گروه

تهران

51

پسر

نفر

تشخیص

ده جلسه 5

چهارم و

ناتوانی

ساعته

پنجم

خوشهای

یادگیری
ریاضی
ملکپور،

حسینایی

آزمون
ماتریسهای
پیشرونده
ریون

جدول  5اندازه اثر پژوهشهای آزمایشی و نیمهآزمایشی مرتبط با اثربخشی آموزش
راهبردهای فراشناختی را بر عملکرد یادگیری دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری نشان
میدهد .نتایج جدول نشان میدهد که از  55اندازه اثر محاسبه شده یک اندازه اثر معنادار
نمیباشد که این مطالعه با عالمت * نشان داده شدهاند .برخی از اندازهی اثرها نیز به دلیل
تورش انتشار از جریان فراتحلیل خارج شدند.
جدول  .2اندازه اثر پژوهشهای آزمایشی و نیمهآزمایشی مربوط به مداخالت
مطالعات

اندازه
اثر

معناداری

باقر غباریبناب ،غالمعلی افروز،
سعید حسنزاده ،جعفر بخشی و
حجت پیرزادی

6/55

6/665

مطالعات
ابوالقاسم یعقوبی ،حسن
احدی

اندازه
اثر
6/23

معناداری

6/665
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نغمه خدامی ،احمد عابدی،
حمید آتشپور
مسلم اصلی آزاد ،احمد
یارمحمدیان
آذر پاکدامن ساوجی
فخرالسادات یوسفی ،کامبیز
پوشنه ،مجید یوسفی لویه
نغمه خدامی ،احمد عابدی،
حمید آتشپور

6/00

سوسن جباری ،محسن

6/665

6/04

6/665

6/41

6/665

6/24

6/665

6/25

6/665

خادمی
سوسن جباری ،محسن
خادمی
فاطمه آدمزاده

6/35

6/665

6/26

6/665

6/34

6/665

حسین زارع ،علی احمدی
ازغندی ،اعظم نوفرستی و
علی حسینایی*

6/54

6/613

6/55

6/665

حسین زارع ،علی احمدی
ازغندی ،اعظم نوفرستی و
علی حسینایی

تحلیل سؤال پژوهش :آموزش راهبردهای فراشناختی تا چه اندازه بر عملکرد یادگیری
دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری مؤثر است؟
برای تحلیل آماری این سؤال از روش ترکیب اندازههای اثر استفاده شد .بهاین منظور
ضمن محاسبه اندازه اثر تفکیکی برای هر یک از پژوهشهای اولیه براساس یک مقیاس
مشترک ،اثرات ثابت و تصادفی کلی نیز محاسبه گردید .نتایج این تحلیل در جدول  3ارائه
شده است.
جدول  .3اندازه اثرهای ترکیبی پژوهشهای آزمایشی و نیمه-آزمایشی مربوط به آموزش راهبردهای
فراشناختی بر عملکرد یادگیری قبل از تحلیل حساسیت
مدل

تعداد اندازه اثر

اندازه اثر ترکیبی

حد باال

حد پایین

مقدار z

سطح معنیداری

مدل ثابت

55

6/06

6/10

6/04

56/31

6/665

مدل تصادفی

55

6/35

6/14

6/24

1/20

6/665

جدول  3اندازه اثرهای مربوط به پژوهشهای آزمایشی و نیمهآزمایشی مربوط به
آموزش راهبردهای فراشناختی را بر عملکرد یادگیری دانشآموزان دارای اختالالت
یادگیری را قبل از تحلیل حساسیت نشان میدهد .در مدل ثابت اندازه اثر ترکیبی محاسبه
شده برابر  6/06و در مدل تصادفی این مقدار برابر  6/35به دست آمد که هر دو در سطح
 p< ./61معنیدار هستند.
برای داشتن اندازه اثرهایی عاری از خطا ،فراتحلیل باید شامل تمام مطالعات انجام شده
در حوزه موردنظر باشد .یکی از راههای تشخیص خطای انتشار استفاده از نمودار قیفی است.
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نمودار قیفی 5بهعنوان بخشی از فراتحلیل توسط الیت و پیلمر )5524( 5معرفی شد .نمودار
قیفی تورش انتشار را در صورتیکه اندازه اثرها بهطور نامتقارن حول میانگین ترکیبی توزیع
شده باشند را برای مطالعاتی که دارای دقت پایین هستند ،نشان میدهد .در این روش ،ابتدا
با در نظر گرفتن همهی مطالعات موجود ،فراتحلیل انجام میگیرد .سپس مطالعاتی که پرت

یا دارای تورش انتشار هستند از فرآیند تحلیل حذف شده و تجزیه و تحلیلها تکرار می-

گردند .در پژوهش حاضر نیز بهمنظور تشخیص تورش انتشار در مطالعات اولیه از نمودار
قیفی استفاده گردید که نتایج آن در شکل  5نشان داده شده است.
قبل از تحلیل حساسیت

بعد از تحلیل حساسیت

شکل  .1نمودار قیفی پژوهش قبل و بعد از تحلیل حساسیت

شکل  5نمودار قیفی تورش انتشار پژوهشهای مربوط به آموزش راهبردهای فراشناختی
بر عملکرد یادگیری دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری را قبل و بعد از تحلیل حساسیت
نشان میدهد .با توجه به این نمودار از  55پژوهش اولیه حدود  5پژوهش دارای تورش انتشار
نبوده است .از اینرو ،میتوان با مطالعات باقیمانده به محاسبه اندازه اثر ترکیبی پرداخت که
نتایج آن در جدول  1آمده است.

1. Funnel Plot
2. Light & Pillemer
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جدول  .4اندازه اثرهای ترکیبی پژوهشهای آزمایشی و نیمهآزمایشی مربوط به آموزش راهبردهای
فراشناختی بر عملکرد یادگیری بعد از تحلیل حساسیت
تعداد اندازه

اندازه اثر

اثر

ترکیبی

مدل ثابت

5

6/25

6/35

مدل تصادفی

5

6/25

6/34

مدل

حد باال

حد پایین

مقدار z

سطح معنیداری

6/21

53/05

6/665

6/20

55/15

6/665

مندرجات جدول  4اندازه اثرهای ترکیبی پژوهشهای آزمایشی و نیمهآزمایشی در
رابطه با آموزش راهبردهای فراشناختی بر عملکرد یادگیری دانشآموزان دارای اختالالت
یادگیری را بعد از تحلیل حساسیت نشان میدهد .میانگین اندازه اثر ترکیبی در مدل ثابت
 6/25و میانگین اندازه اثر ترکیبی در مدل تصادفی  6/25به دست آمد که هر دو در سطح
 p< 6/61معنادار میباشند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای فراشناختی
تأثیر مثبت و معنیداری بر عملکرد یادگیری دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری دارد و
طبق معیار کوهن این تأثیر در حد زیاد ارزیابی میشود.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به پژوهش انجام شده میتوان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای فراشناختی تأثیر
مثبت و معنیداری بر عملکرد یادگیری دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری دارد.
همانطور که گاردنر )5556( 5پس از بازنگری پژوهشهای انجام شده دربارهی اثربخشی
راهبردهای شناختی و فراشناختی بیان نموده است که پژوهشهای موجود به روشنی نشان
میدهد که رفتار راهبردی یا استراتژیکی ،یادگیری را افزایش میدهد .همچنین روشن شده
است که یادگیرندگان میدانند که چه هنگام باید راهبردی عمل کنند.
واینس و هیوم )5552( 5بر این باورند که آموزگاران میتوانند با آموزش مهارتهای
یادگیری و مطالعه (راهبردهای شناختی و فراشناختی) ،به فراگیران کمک کنند تا
یادگیرندگانی موفقتر باشند و در سرنوشت تحصیلی خود نقشی فعالتر ایفا نمایند.

1. Gardner
2. Vayns & Hume
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نتایج مطالعات هامن 5و همکاران ( )5666بیانگر آن است که آموزش راهبردهای
شناختی و فراشناختی ،به گونهی قابلتوجه در پیشرفت تحصیلی و انجام موفقیتآمیز تکالیف
درسی دانشآموزان مؤثر میباشد.
با توجه به نتایج تحقیقات کالکسی )5503( 5که حاکی از ضعف کودکان دچار ناتوانی
یادگیری ریاضی در درک و رابط فضایی میباشد ،این مشکالت در تصور ذهنی نظام اعداد
اختالل ایجاد کرده و سبب میشود که این کودکان نتوانند فاصله بین اعداد و مکان مربوط
به آنها را تشخیص دهند .بدیهی است که با توجه به نارسایی دانشآموزان دارای ناتوانی
یادگیری ریاضی در یافتن روابط بین نظام اعداد ،مکان ،فضا ،ثبات شیء ،طول ،مساحت،
حجم ،نسبت ،ترتیب و تشخیص مجموعهها میتوان از آموزش درک روابط فضایی در
کاهش این نارساییها بهره جست .همچنین ،با توجه به تحقیقات کرکمن و پسون،)5554( 3
کرکمن )5554( 4و سوانسون )5660( 1که نشان دادهاند که کودکان دچار ناتوانی یادگیری
ریاضی در بهکارگیری اصول فراشناخت دچار مشکلاند و از طرفی چون فراشناخت فرایند
شناخت و یادگیری را سازماندهی و تنظیم میکند ،بنابراین بدیهی است که آموزش
فراشناخت به بهبود عملکرد ریاضی کودکان دچار ناتوانی یادگیری ریاضی بینجامد .دلیل
دیگری که ضرورت آموزش فراشناخت به کودکان دچار ناتوانی یادگیری ریاضی را نشان
میدهد این است که فرایند فراشناختی در این کودکان برخالف کودکان عادی بهصورت
خودکار صورت نمیپذیرد و آنان این نقیصه را باید با آموزش جبران نمایند.
پژوهشهای واندر ،)5550( 0اکینچر ( ،)5326غباریبناب و راقبیان ( )5323و مرادی
( ،)5325در زمینهی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش درک مطلب کودکان
در ایران و در خارج از ایران صورت گرفته که بیانگر مؤثر بودن این راهبردها میباشد (به
نقل از غباریبناب و همکاران.)5355 ،

1.Haman
2. Kaliski
3. Korkman & Pesonen
4. Korkman
5. Swanson
6. Wonder
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سن )5665( 5در پژوهشی آزمایشی ارتباط بین استفاده از راهبردهای فراشناختی و درک
مطلب خواندن را مورد بررسی قرار داد .راهبردهای استفاده شده برای آموزش دانشآموزان
در این تحقیق ،پیدا کردن ایدهی اصلی متن و حدس زدن قسمت آخر متن بود .نتایج این
تحقیق که بر روی دانشآموزان پایهی پنجم ابتدایی انجام شد ،نشان داد که آموزش
راهبردهای فراشناختی در افزایش میزان درک مطلب دانشآموزان مؤثر است .هارتلب و
فورسیث )5666( 5با مقایسهی اثربخشی روشهای مطالعه  SQ4Rو مطالعه خودارجاعی به
این نتیجه رسیدند که هر دو روش به یک اندازه در یادگیری و یادداری مؤثرند .یعقوبی
( )5323تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی را بر بهبود عملکرد خواندن دانشآموزان
نارساخوان پسر بررسی کرد .یافتههای پژوهش بیانگر این بود که آموزش راهبردهای
فراشناختی تأثیر مثبت معناداری بر اصالح اشکاالت خواندن آزمودنیهای گروه آزمایش
دارد.
سن ( )5665اشاره میکند که دانشآموزان برای درک مطلب بهتر و ارتقاء یادگیری
الزم است ،مهارتهای خواندن راهبردی را آموزش ببینند .ضروری است که به آنان یاد داده
شود که همواره قبل از فعالیت خواندن ،هدف خود را از خواندن مشخص کنند و در طول
خواندن بر عملکرد خود نظارت داشته باشند و بعد از خواندن عملکرد خود را موردارزیابی
قرار دهند .دانشآموزان همچنین الزم است یاد بگیرند که همواره در هنگام خواندن متن
دربارهی موضوع آن سؤاالتی از خود بپرسند ،ایدهها و نکات اصلی و مهم متن را از نکات
غیرمهم تشخیص دهند و پاسخ سؤاالت و پایان متن را حدس بزنند.
لوپر ) 5525( 3نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناخت در بهبود عملکرد ریاضی
دانشآموزان عادی و دانشآموزان دارای اختالل یادگیری مؤثر است .کینگ )5555( 4نیز
در تأیید تأثیر آموزش راهبردهای فراشناخت نشان داد ،دانشآموزانی که راهبردهای
حلمسئله به آنها آموزش داده میشود ،نسبت به دانشآموزانی که چنین آموزشی را
دریافت نمیکنند ،کارکردهای باالیی در آموزش حلمسئله ریاضی از خودشان نشان
میدهند.
1. Sen
2. Hartlep & Forsyth
3. Looper
4. King
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در اختالل نوشتاری آموزش راهبردهای فراشناختی در بهبود این اختالل مؤثر میباشد
ازجمله بهکارگیری راهبردهای ( POWERبرنامهریزی ،سازماندهی ،نوشتن ،ویرایش و
اصالح کردن) و ( TREEبرنامهریزی ،سازماندهی ،نوشتن ،ویرایش و اصالح کردن با
تأکید بر خودنظمدهی و خوداظهاری) در بهبود اختالل ،تأثیر مثبت داشته است (انگلرت،5
5555؛ هالنبک5551 ،5؛ فالور و هایز5525 ،3؛ سکستون5552 ،4؛ به نقل از آدمزاده.)5320 ،
آموزش راهبردهای فراشناختی نیز همچنین قدرت تعمیم را دارد.
در نتیجه با توجه با پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه میتوان بیان کرد که آموزش
راهبردهای فراشناختی از زمره روشهای مؤثر برای بهبود و ارتقای عملکرد تحصیلی و
یادگیری در عرصههای مختلف از جمله حوزه اختالالت یادگیری میباشد؛ بنابراین بر مبنای
یافتههای حاصل از این پژوهش میتوان گفت آموزش و تقویت مهارتهای فراشناخت در
درمان ناتوانیهای یادگیری امری ضروری است .دلیل دیگری که ضرورت آموزش
فراشناخت به کودکان دچار ناتوانی یادگیری را نشان میدهد این است که فرآیند فراشناختی
در این کودکان برخالف کودکان عادی به صورت خودکار صورت نمیپذیرد و آنان این
نقیصه را باید با آموزش جبران نمایند .در این خصوص پیشنهاد میگردد مدیران و معلمان
دبستان با همکاری متخصصان محیطهای آموزشی غنی طراحی نمایند تا کودکان به
مهارتهای عمده فراشناخت از قبیل راهبردهای برنامهریزی ،راهبردهای نظارت و
راهبردهای نظمدهی دست یابند.

منابع
اصلی آزاد ،مسلم و یارمحمدیان ،احمد ( .)5355اثر آموزش فراشناخت و روابط فضایی بر
عملکرد ریاضی کودکان دچار ناتوانی یادگیری ریاضی .مجله روانشناسی بالینی:)5(4 ،
.05-35
اکبری ،الهه ( .)5356اختالل یادگیری .تهران :نشر نظری.

1. Anglrt
2. Haln Beck
3. Flower & Hayz
4. Sexton
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آدمزاده ،فاطمه ( .)5320تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درمان اختالل بیان نوشتاری.
تعلیم و تربیت استثنایی ،شمارههای  02و .5-55 :05

بهراد ،بهنام ( .)5324فراتحلیل شیوع ناتوانی یادگیری در دانشآموزان ابتدایی ایران .پژوهش
در حیطهی کودکان استثنایی.553-536 :)4(1 ،
جباری ،سوسن و خادمی ،محسن ( .)5322بررسی مقایسهای تأثیر روشهای آموزش درک
مطلب با راهبردهای نوین شناختی و روش سنتی ،بر میزان درک مطلب دانشآموزان

پایه ی چهارم و پنجم دبستان با مشکالت خواندن و بدون مشکالت خواندن .مجله
مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز.55-13 :)5(5 ،
خدامی ،نغمه؛ عابدی ،احمد و آتشپور ،حمید ( .)5356تأثیر آموزش حافظه فعال و

فراشناخت بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر ناتوان در یادگیری ریاضی .دانش
و پژوهش در روانشناسی کاربردی.41-13 :)5(55 ،
زارع ،حسین؛ احمدی ازغندی ،علی ،نوفرستی ،اعظم و حسینایی ،علی ( .)5355اثر آموزش
فراشناختی حل مسئله بر ناتوانی یادگیری ریاضی .مجله ناتوانیهای یادگیری:)5(5 ،
.46-12
زارعی زوارکی ،اسماعیل و غریبی ،فرزانه ( .)5355تأثیر آموزشی چندرسانهای بر میزان
یادگیری و یادداری ریاضی دانشآموزان دختر کمتوان ذهنی پایه چهارم شهر اراک.
روانشناسی افراد استثنایی.5-55 :)1(5 ،
عابدی ،احمد؛ عریضی ،حمیدرضا و محمدزاده ،فاطمه ( .)5321درآمدی بر روش پژوهش
فراتحلیل در تحقیقات آموزشی .فصلنامه روششناسی علوم انسانی-546 :)45(55 ،
.555
عالقبندراد ،جواد و مؤمنی ،فرزاد ( .)5335ارتباط اختالل بیشفعالی همراه با نقص توجه با
اختالل یادگیری در پسران  3-55ساله .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی-5(0 ،
.35-30 :)3
غباریبناب ،باقر؛ افروز ،غالمعلی؛ حسنزاده ،سعید؛ بخشی ،جعفر و پیرزادی ،حجت
( .)5355تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی فعال تفکرمدارانه و خودنظارتی بر درک
مطلب دانشآموزان با مشکالت خواندن .مجله ناتوانیهای یادگیری.33-53 :)5(5 ،
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غباریبناب ،باقر و آدمزاده ،فاطمه ( .)5320تأثیر بهکارگیری راهبردهای فراشناختی و

شناختی در بهبود انشای دانشآموزان با اختالالت یادگیری در مقطع ابتدایی.مجله
روانشناسی و علوم تربیتی.13-35 :)5(33 ،
غباریبناب ،باقر؛ دانشوری ،عبداهلل؛ ذکایی ،مریم و خزایی ،محمدمهدی ( .)5323درمان
اختالل توجه در کودکانی که اختالل یادگیری دارند و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی.
فصلنامه تازههای رواندرمانی.561-553 :)33-34(5 ،
فراهانی ،حجتاهلل و عریضی ،حمیدرضا ( .)5324اصول پیشرفته پژوهش در علوم انسانی.
اصفهان :انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
گیج ،نیتال و برالینر ،دیویدسی ( .)5334روانشناسی تربیتی .ترجمه غالمرضا خوینژاد،
جواد طهوریان ،حسین لطفآبادی ،محمدتقی منشی طوسی و محمدحسین نظرینژاد.
مشهد :موسسه انتشارات حکیم فردوسی.
نیازی ،مجتبی ( .)5326شناخت و درمان ناتوانیهای یادگیری .نشریه آموزه ،پیششماره  3و
.5-56 :4
واالس ،جرالد و مک الفین ،جیمز ( .)5333ناتوانیهای یادگیری .ترجمه محمدتقی منشی
طوسی ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
هویت ،کرامر ( .)5661روشهای آماری در روانشناسی .ترجمه حسنپاشا شریفی و
همکاران ،تهران :انتشارات سخن.
یاوری ،ماهنیا؛ یاریاری ،فریدون و رستگارپور ،حسن ( .)5321بررسی اثربخشی نرمافزار

آموزشی حسابیار بر یادگیری ریاضیات دانشآموزان حساب نارسا .فصلنامه پژوهش
در حیطه کودکان استثنایی.353-334 :)3(0 ،
یعقوبی ،ابوالقاسم و احدی ،حسن ( .)5323تأثیر راهبردهای فراشناختی بر بهبود عملکرد
خواندن دانشآموزان نارساخوان پسر پایهی چهارم و پنجم ابتدایی شهر همدان.
مطالعات روانشناختی.5-55 :)5(5 ،
یوسفی ،فخرالسادات؛ پوشنه ،کامبیز و یوسفی لویه ،مجید ( .)5325بررسی تأثیر آموزش
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