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 دهيچک
 بر نآ یاثربخش و یشناخت فرا و یشناخت یبردهاراه یآموزش بسته یابیاعتبار و نیتدو هدف با حاضر پژوهش

 طرح .شد امانج یاضیر یریادگی خاص اختالل دچار انآموزدانش در یاضیر یکالم مسئله حل و یشناخت یکارکردها
 چهارم انآموزدانش هیکل را پژوهش یآمار جامعه. بود مرحله پیگیریبا  آزمون پس-آزمونشیپ صورتبه حاضر پژوهش

 نفر 16 جامعه نیا از که ادندد لیتشک 1398-99 سال در یبهمئ شهرستان یاضیر یریادگی خاص اختالل ردچا ییابتدا
 و انجام یاقهیدق 45 جلسه 9 قالب در بسته نیتدو. شدند انتخاب پژوهش نمونه عنوانبه هدفمند یریگنمونه روش به

 یکالم مسئله حل ساخته محقق پرسشنامه پژوهش؛ ابزار. شد استفاده ییمحتوا اعتبار از آن یابیاعتبار یبرا و شد ارائه
 یاهبردهار یآموزش بسته که داد نشان پژوهش جینتا. بود متیک اسیمق و 5ه نسخ وکسلر اسیمق یهاشاخص و یاضیر

 دچار انآموزشدان در یاضیر یکالم مسئله حل و یشناخت یکارکردها یداریمعن طوربه توانست یفراشناخت و یشناخت
 انآموزدانش در یاضیر یکالم مسئله حل و یشناخت یکارکردها عالوهبه. دهد شیافزا را یاضیر یریادگی خاص لاختال
 نشده جادیا ماه کی از بعد آزمونپس در یمحسوس رییتغ که داد نشان جینتا و شد یریگیپ ،آزمونپس یاجرا از پس
 مدتیطوالن رد یشناخت فرا و یشناخت یراهبردها یموزشآ بسته که گفت نیچننیا توانیم جهینت نیا نییتب در. است

 . است بوده زاثربخشین
سئله م حل ،یفراشناخت و یشناخت یراهبردها یآموزش بستهضی، ایر یریادگی خاص اختالل :هاي کليديواژه

 یشناخت یکارکردها  ،یاضیر یکالم
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 مقدمه
است. افرادی که در مدرسه  1یاضیر از سواد یمندبهرهمستلزم  کمیو  ستیدر قرن ب یزندگ

خود با  یشغل یزندگ روزمره و یهاتیفعالکسب نکنند، در  یاضیر در الزم را یهایستگیشا

 کهیبطور است؛ شیافزا حال در روزمره یزندگ در اتیاضیر تیاهم خواهند شد. روروبه یمشکالت

 یاجتماع و یفرد یگزند یفیک یاستانداردها بر میمستق طوربه یاضیر یهامهارت و دانش سطح

 یهایناتوان آموزان،دانش در یلیتحص شکست لیدال نیترعمدهطرفی  از (.2019 ،2ماتلو) است مؤثر

 آن یهامشخصه نیترمهم که هستند هااختالل از ینامتجانس گروه هایناتوان نیا. است یریادگی

 شیپ از و داشته یتحول روند که است محاسبات و نوشتن خواندن، کارکرد و یریفراگ در یدشوار

 انیب( 2013) 4یگر(. 2018 ،3الرسن و یبرکل) کندیم دایپ ادامه یسالبزرگ تا و شروع دبستان از

 از دارد آموزاندانش یلیتحص ندهیآ در که ینقش لیدل به اتیاضیر در یریادگی خاص اختالل کندیم

 و مدرسه از قبل کودکان یاضیر مشکالت روی تمرکز که چرا است؛ برخوردار یتوجه قابل تیاهم

 در یمشکالت دارای نیسن نیا در که یکودکان که دارد تیاهم نظر نیا از آن نیآغاز هایسال در

 و شوندیم روروبه یمشکالت با مدرسه در لیتحص هایسال طول در معموالً باشند، یاضیر رییادگی

 یرشته انتخاب به شیگرا از نیچنهم و رندیگیم قرار یبزرگسال در یاضیر سوادییب مخاطره در

 یبرا ،5کایآمر یپزشکروان انجمن فیتعر به توجه با .هستند زانیگر باالتر مقاطع در یحت، یاضیر

 سن، ریز یاساس طوربه حساب در او عملکرد دیبا یاضیر اختالل یبندطبقه در فرد گرفتن قرار

 شرفتیپ در یجد طوربه دیبا اختالل نیا نیهمچن و باشد انتظار مورد یلیتحص و هوش یهاییتوانا

 ،ییشنوا ،یینایب صینقا علت به دینبا اختالل البته د،ینما جادیا مشکل روزمره یزندگ ای یلیتحص

 یپزشکروان انجمن) باشد یآموزشگاه ای یفرهنگ ،یطیمح نامناسب طیشرا و یجانیه ،یجسم

 را شامل یاضیر یهاییمرتبط با توانا یهایینارسااز  یعیدامنه وس یاضیاختالل ر(. 2013 کا،یآمر

: یزبان مهارت( 1: است شده ییشناسا هامهارت از گروه چهار در صینقا اختالل این در .شودیم

 یاضیر ینمادها به ینوشتار مسائل لیتبد و یاضیر اصطالحات درک به مربوط که ییهامهارت

( 3 اعداد، مجموعه کردن مرتب و ادهانم درک و ییشناسا ییتوانا: یادراک یهامهارت( 2 است،

 اشکال حیصح کردن یکپ: یتوجه یهامهارت( 4 م،یتقس و ضرب ق،یتفر جمع،: یاضیر یهامهارت

 دهید ینوشتار انیب اختالل و خواندن با همراه اغلب اختالل نیا. یاتیعمل میمفاه درست مشاهده و

  .(1398 /2007 سادوک، و کاپالن) شودیم

                                                           
1. Numeracy 
2. Mutlu 
3. Berkeley & Larsen 
4. Geary 
5. Americal Psychiatric Association 
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 به توجه با و دیگر جامعه به یاجامعه از و نیست یکسان ریاضی یادگیری ختاللا شیوع تخمین 

 گزارش مختلف یهاپژوهش در درصد 8/9 تا 6/3  دامنة اما است، متفاوت استفاده مورد یهامالک

 (.2014 ،2تانگ و ، هووانگ؛ 2017، 1دکان و آلفونسو دیانو، سارمینتو، -ایگلسیاس) است شده

 شروع دبستان از قبل یسالها در یاضیر مشکالت که معتقدند ،(2020) مکارانو ه 3یفاسیبون 

 یهاشاخص از را فعال یحافظه و اعداد صیتشخ ها،تیکم یسهیمقا شمارش، در مشکل و شودیم

 یهااختالل به مبتال کودکان به عالوه .دانندیم کودکان یاضیر مشکالت زودهنگام صیتشخ در مهم

 یندهایفرآ نیا .هستند اطالعات پردازش به مربوط ندهاییفرآ در یصینقا دارای اتیاضیر رییادگی

 سرعت داری،ید - ییفضا پردازش ،یزبان پردازش که اندمربوط رییادگی و تفکر ادراک، به یشناخت

 شیتیبر ایالت پرورش و آموزش) شوندیم شامل را ییاجرا عملکردهای و توجه حافظه، پردازش،

  (.1394 /2011 ا،یکلمب

 در ضعف با غالباً ،یاضیر یریادگی خاص اختالل دچار آموزاندانش که اندداده نشان هاپژوهش

 و مسئله ریتفس و لیتحل یاضیر مسئله حل .(2014 ،4کراوک) هستند مواجه یکالم مسائل حل

 طوربه و (2012، 5ماماریال و یپاسولونگ) شودیم ملشا را الزم یمحاسبات اتیعمل صیتشخ نیهمچن

  (.2020 ،6جیتندرا و میا) است مرتبط اتیاضیر در تیموفق با یقو

 9و سوجیوا چیونونگ، چاتیفوناپ و (2013، 8نقل از جنا، 2012) 7یاضیر معلمان یمل انجمن

 یزندگ مسائل حل به نآموزادانش کردن قادر ،یاضیر آموزش یاصل هدف نکهیا با معتقدند ،(2014)

 نیهم و هستند یاضیر مسائل حل یهامهارت فاقد آموزاندانش اغلب نیا وجود با است، روزمره

 یاضیر یکالم مسئله حل ییتوانا. باشد اتیاضیر در یکل شرفتیپ بودن نییپا لیدل تواندیم موضوع

 حل ندیفرآ. (2014)کراواک،  است شده شناخته یاضیر تیقابل در یاساس یمؤلفه کی عنوانبه

 که شودیم موجب یاچندمرحله ندیفرآ نیا. است مشکل و مسئله به یلک نگرش کی یکالم مسئله

 و افتهیساختار مراحل و کرده نظرصرف عیسر و یناگهان یهاحلراه افتنی به لیتما از آموزدانش

 .(2018 ،10ریفرمت و ملیک، کاستیلو، کاکپرزیک، نیمل) کند دنبال را هدفمند

 در( 2011) 13کالسته و (2012) 12ریل و جییسا ،تالرفنیا ،(2015) 11یکاترانس و سنگال

                                                           
1. Iglesias-Sarmiento, Dea˜no Alfonso, & Conde  
2. Wong, Ho & Tang 
3. Bonifacci  
4. Krawec 
5. Passolunghi & Mammarella 
6. Im & Jitendra  
7. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 
8. Jena 
9. Phonapichat, Wongwanich, & Sujiva   
10. Melin, Castillo, Kacprzyk, Reformat, & Melek 
11. Sengul & Katranci 
12. Ifenthaler, Eseryle, & Ge 
13. Culaste 
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در تعمیم و  ییهایینارسابا اختالل خاص ریاضی، ان آموزدانش که کنندیم دیتأک خود یهاپژوهش

 انتخابآموزش صریح و  مستلزم لهمسئ حلقبلی به جدید دارند و به همین دلیل  یهایریادگیانتقال 

 استفاده یاضیر مسائل حل یبرا نامناسب یراهبردها از اغلب آموزاندانش .است مناسب راهبرد

همچنین  .(2013 ،1اموندید) شودیم یشناخت یکارکردها یریبکارگ در یمشکالت سبب که کنندیم

 و دویآرسال) ارتباط زیادی دارند یاضیر مسئله حل در یکالم یندهایفرآ با یشناخت یکارکردها

 (.2016 ،4هاک و تچنچر ؛2011 ،3نچمیف و سیفر ،سبت آندرسون،؛ 2011 ،2لریت

 یزیربرنامه لیتسه منظور به 5یفراشناخت و یشناخت یراهبردها آموزش نکهیا به توجه با 

 یتعداد توسط و کند کمک یریادگی یناتوان یدارا کودکان به تواندیم آموزش نیا، است شدهیطراح

 ،7یزیربرنامه کارکردهای شناختی زا( 1992) 6مونتاگو نیا از شیپ. است شده استفاده پژوهشگران از

همچنین  .کرد استفاده یاضیر عملکرد تیتقو یبرا ،10یمتوال پردازش ،9همزمان پردازش ،8توجه

 یریادگی اختالالت و مشکالت علت( 11ضعف و قوت یالگو) محور پژوهش یصیتشخ یهامدل

  .(2015، 12ریچارد و آبوت نگر،یبرن) دانندیم یشناخت یهاضعف را

 است یشناخت پردازشتبیین و توضیح  یبرا جانبه همه یساختار ،یشناخت یکارکردها یطرف از 

 یتجرب هدف کی عنوان به خاص یریادگی اختالالت با مرتبط یشناخت یکارکردها ضعف ییشناسا و

 مطالعات کنندهتیهدا عنوان به نخست: است برخوردار یاژهیو تیاهم از لیدل دو به ینیبال و

 عنوان به دوم ،یریادگی اختالل یبرا هیاول یشناخت نیخطرآفر ینشانگرها ییشناسا هدف با یریشگیپ

 یبرا رمعمولیغ یشناخت تحول یرهایمس کردن مشخص بر تمرکز با یطول مطالعات کنندهتیهدا

 یکارکردها هینظر (.2018 ،13یروس-ویجورج و ینیبونوچ کارتا، ،یپولت) خاص یریادگی اختالل

 اختالل درمان و صیتشخ ،یشناسسبب جهت در نوین تبیینی هایمدل از یکی ،PASS 14 یشناخت

 شناسایی برای استفاده مورد ابزارهای و هوش ارزیابی مشکالت به توجه با که است ویژه یادگیری

 هینظر یک عنوانبه نظریه این. است شدهیطراح یادگیری اختالل در تمداخال یاثربخش یابیارز و

 پردازش و همزمان پردازش توجه، ،یزیربرنامه ؛یشناخت فرایند چهار بر شتملم شناختی پردازش

                                                           
1. Diamond  
2. Arsalidou & Taylor 
3. Anderson, Betts, Ferris, & Fincham 
4. Tschentscher & Hauk 
5.  cognition strategy instruction-meta cognition strategy instruction 
6. Montague  
10. planning  
11. attention  
12. simultaneous  
13. successive  
14. PSW 
15. Berninger, Richards, & Abbott 
16. Poletti, Carretta, Bonvicini, & Giorgi-Rossi 
17. Planning, Attention, Successive, & Simultaneous (PASS) 
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 و 1پاور) دارد شناختی فرایندهای از لوریا یشناختروان عصب یسازمفهوم در ریشه که است متوالی

 شناختی ارزیابی در شناختی ارزیابی سیستم و PASS نظریه کارایی نیز تحقیقات در(. 2011 همکاران،

 و ونتورینی کاریا، کنتنا، تادی،) خواندن یادگیری اختالل با افراداثربخشی مداخالت برای و سنجش 

 یادگیری اختالل و( 2012 ،4لی و داس جورجیو، وانگ،؛ 2005 ،3داس و ناگلیری ؛2011 ،2وندیتی

و  6کارتوسی تادی، ؛2004 روجان، و ناگلیری ؛2003 ناگلیری، و 5لویت ون کروسبرگن،) ریاضی

 .است شده دادهنشان ( 2011 و همکاران، تادی ؛2012 ،و همکاران وانگ ؛2009 ، تیوندی

فعال با  هحافظ مسائل،عملیات شناختی برای حل  و نظریه پردازش اطالعاتدر چارچوب البته 

بـار  دهیپد مطالعات صورت گرفته در مورد .و منابع شناختی مواجه است ظرفیـت یهاتیمحدود

فعـال  حافظهبار شـناختی بـیش از ظرفیـت  کهزمانی  انددادهمسائل، نشان  طی حل در 7شـناختی

بودن تعداد  مؤثر ریغبراین اساس، علت د. دشوار خواهد بو نظر موردموضوع  ییادگیر باشـد،

نظام پردازش اطالعات انسان و  یهاتیمحدودبه  هاآن یتوجهیبآموزشی سنتی،  زیـادی از مـواد

 یکردهایرو از یکی9 سوولر 8یشناخت بار نظریه. استفعال  حافظهت پردازش ظرفی یهاتیمحدود

 آموزش در مسئله حل یبرا معمول کردیرو( 2016) سوولر .است یاضیر مسئله حل با ارتباط در مهم

 یکار حافظه یشناخت بارباعث افزایش  دیجد یشناخت اتیعمل رایز ،ددانیم ناکارآمد را اتیاضیر

حل مسئله و  نیبنابرا شوند، منتقل بلندمدت حافظه به توانندینم دیجد اطالعات ،جهینت در، دوشیم

 دیبا را یاکتشاف یریادگی که است معتقد ،(2016) سوولر(. 2019 ،10فرزیتر) افتدینم اتفاق یریادگی

 و راهبردها ارائه و میمستق ح،یصر یهاآموزش با که یاگونهبه. کرد کیتفک میمستق آموزش از

 از اطالعات انتقال و کرد کم را آموزدانش یشناخت بار از یادیز زانیمتوان می مناسب یهامثال

 قیتحق اتیادب در عمده یکردهایرو از یکی نیبنابرا. کرد لیتسه را بلندمدت به مدتکوتاه یحافظه

 ،یریادگی مشکالت با انآموزدانش یبرا یاضیر یکالم مسئله حل یهامهارت توسعه به مربوط

 یفراشناخت و یشناخت یندهایفرآ یناکارآمد به که است یفراشناخت و یشناخت یراهبردها آموزش

 ؛4201 ،11تزیید و اندرز ک،یکراو و مونتاگو) پردازدیم اتیاضیر یکالم مسئله حل در انآموزدانش

 شود نیتدو یابسته هینظر نیا بر یمبتن است شده یسع پژوهش نیا در(. 2009 ،12تزیید و مونتاگو

  .باشد انآموزدانشمتضمن تحمیل کمترین بار شناختی بیرونی به  که

                                                           
1. Power  
2. Taddei, Contena, Caria, Venturini & Venditt 
3. Naglieri & Das  
4. Wang, Georgiou, Das, & Li 
5. Kroesbergen & Van Luit 
6. Cartocci 
7. cognitive load 
8. Cognitive Load Theory (CLT) 
9. Sweller 
10. Treffers 
11. Montague, Krawec, Enders, & Dietz 
12. Montague & Dietz 
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 که کندیم دیتأک مسئله نیا بر 2یگوتسکیو 1یفرهنگ و یاجتماع ،یخیتار دیدگاه در همین رابطه

 پس و شودیم داریپد آموزدانش اطراف داناتر افراد با رابطه ریتحت تأث ابتدا یفکر یهاتیقابل تمام

 یگوتسکیو دیدگاه بر یمبتن. کندیم نهینهاد را هاآن و آموزدیم را هاییتوانا نیا آموزشدان آن از

 معلم،؛ است یریادگی یکردهایرو از یاریبس یاصل یژگیو که فعال و رانهیدرگ یریادگیدر  ،(1978)

 مسائل حل در تیموفق یبرا یریپذانعطاف جادیا و فهم توسعه به قادر را آموزدانش یگرلیتسه با

 کسب یبرا گرید افراد از کودکان یمندبهره(. 2014 و همکاران، مونتاگو) کندیم یاضیر یکالم

 دیدگاه میمفاه بر اساس. است یذهن تحول مورد در یگوتسکیو دیدگاه یاساس فرض ،هامهارت

 یبیقرت منطقه در تا کندیم کمک آموزدانش به توانمندتر فرد از وجوپرس و یطلبکمک یگوتسکیو

 ،آموزدانش و معلم مثبت رابطه کی که کنندیم دیتأک( 2018) 4، دو، هاو و لیوما .کند شرفتیپ 3رشد

 . کندیم کمک یریادگی جینتا به ،یزشیانگ میتنظ بیرونی عامل کی عنوانبه

 یهاآموزش بر ستیبایم یاصل دیتأککه  رسدیمبه نظر  شدهیبررسبر اساس مطالعات و نظریات 

 یهاپژوهش اساس بر. باشد یریادگی خاص اختالل فردمنحصربه نوع با مرتبط قیدق و ممنسج

 یریادگی مشکالت دچار کودکان یلیتحص شرفتیپ به کمک منظوربه که حوزه نیا در گرفته صورت

 است، نشده دهید یریادگی اختالل ییشناسا یبرا جامع یشناخت یابیارز بر یلزوم است، شده آغاز

 دیتأک یریادگی اختالل یآموزش یسازمفهوم و یآموزش یهامداخله بر شتریبمحققان  که یاگونه به

 جهت تواندینم هستند، همبسته یلیتحص یهایابیارز و یشناخت یهایابیارز که تیواقع نیا. کنندیم

 یریادگی اختالل یدارا کودک کی چرا که دهدینم نشان یشناخت ضعف نیهمچن. دهد نشان را تیعل

 که یگرید لیدال از. باشد شده یشناخت ضعف باعث یریادگی مشکل است ممکن چون ،ستا

 یهایابیارز یهانهیهز بحث کند؛یم ترمشخص مداخله به نسبت را آموزش به پرداختن تیاولو

 اختالل بهبود در یشتریب ییکارا ،شود شتریب هایآموزش صرف هانهیهز نیا اگر که است یشناخت

 کیرد ،ـ لرواگ لبی)م همکارانشی و ملب همین راستا، . در(2017 ،5اکیکیم و فلتچر) دارد یریادگی

 یهامهارت در آموزش نبود در یشناخت یهامهارت بر یمبتن مداخالت که معتقدند (2016 ،6هولم و

 دیبا ما ن،یگزیجا یمفهوم عنوان بهو  شودینم اتیاضیر و نوشتن خواندن، بهبود به منجر یلیتحص

 یدهیا ،یآموزش یمداخله انواع به یبخشتیاولو در. میکن تمرکز یکاف آموزش به یناکاف اسخپ بر

 یریادگی ییتوانا نکهیا نه ،ردیگیم ادی ترسخت یریادگی اختالل یدارا کودک که است نیا یاصل

 که کنندیم تیحما یلیتحص یابیارز بر یمبتن یبیترک روش کی از قاتیتحق از دسته نیا. ندارد

                                                           
1. historical, socio-cultural theory 
2. Vygotsky 
3. the zone of proximal development 
4. Ma, Du, Hau, & Liu 
5. Fletcher & Miciak 
6. Melby-Lervag, Redick, & Hulme 
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 استاندارد ،معتبر یهاآزمون بر اساس یحداقل یهاتیموفق ،یآموزش یهاپاسخ یابیارز شامل؛

 اتیادب در عمده یکردهایرو از یکی نیبنابرا. است تیموفق مانع یانهیزم عوامل یابیارز و یدانشگاه

 ،یریادگی مشکالت با آموزاندانش یبرا یکالم مسئله حل یهامهارت توسعه به مربوط قیتحق

در تعمیم و انتقال یادگیری  یهایینارسا به که است و فراشناختی یشناخت یراهبردهاصریح  آموزش

 .(2014 و همکاران، مونتاگو؛ 2009 تز،یید و مونتاگو) پردازدیم

 .های شناختی که افراد دچار اختالل یادگیری در آن مشکل دارند، حافظه استیکی از حوزه

، تقویت د باعث باال بردن میزان توجه در یادگیری، کاهش رفتارهای تکانشیتوانمییادگیری راهبردها 

)جنکس  به تامل قبل از عمل شود افرادو وادار ساختن  حافظه کوتاه مدت کالمی و سرعت پردازش

 ای تکرار یراهبردها: از اندعبارت یریادگی یابزارها عنوانبه یشناخت یراهبردها (.2009، 1و لیشات

 فرد دانش زین فراشناختو  ،یدهسازمان یراهبردها و ییمعنا گسترش ای بسط یردهاراهب مرور،

 از یکی به یشناخت یندهایفرآ از یآگاه و فراشناخت .است خودش یریادگی یچگونگ درباره

 است گشته مبدل ریاخ چند سال در تیترب و میتعل و یشناخت حوزه در رگذاریتأث و مهم یهاحوزه

 یابزار را یفراشناخت و یشناخت یراهبردها ،(2005) 3انگی(. 2006 ،2و وس یانس، نرسنیاسالو)

 مهارت شیافزا باعث که آورده شمار به یریادگی ندیفرآ توسعه یچگونگ کردن آشکار یبرا قدرتمند

 یراهبردها زین ،(2009) 4دال و فریشل. گرددیم یریادگی ییتوانا لیتسه و استقالل ارتقاء ،یخودآموز

 و فهم ر،یتفس به لیتما و کرده کار یریادگی موضوعات یرو که دانندیم ییهاروش ار یشناخت

 اهداف به یابیدست و گردندیم موجب را تفکر ندیفرآ تیتقو نهیزم و آورده فراهم را اطالعات کسب

 ا،یآریمحمد از نقل ؛1984) 5براون و نسکاریپال همچون ینظرانصاحب. بخشندیم عیتسر را یشناخت

 هامهارت فقدان از یناش را یریادگی حوزه دهیعد مشکالت  (.1391 پور،یسعد و دالور ،ینراق فیس

 نظارت ،یدهنظم لیقب از ییهانهیزم در آموزاندانش است الزم که دانند،یم یفراشناخت یراهبردها و

 پژوهش در ،(2019) 6دوکرن و تدوسه. نندیبب را الزم آموزش ،هدف نییتع و یزیربرنامه خود، بر

 و گناسید. دارد افراد یاضیر یهامهارت در ییبسزا ریتأث فراشناخت که دندیرس جهینت نیا به خود

 که دادند نشان خود پژوهش در و پرداخته یاضیر کالس یهایژگیو یبررس به ،(2018) 7باتنر

 8وال و نزیگیه ن،یگاسکو. دارند ریتأث یاضیر یریادگی بهبود در فراشناخت و یشناخت یهامهارت

 یهامهارت بهبود یبرا یابزار فراشناخت یهامهارت که دادند نشان یمرور مطالعه کی در ،(2017)

                                                           
1. Jenks & Lishout 
2. Slavin, Nersesyan, & Wess 
3. Yang 
4. Schleifer & Dull 
5. Palinscar & Brown 
6. Desoete & De Craene 
7. Dignath & Büttner 
8. Gascoine, Higgins, & Wall 
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 . هستند مسئله حل

و  ابتدایی دورهریاضی حل مسائل کالمی  ینهیزمدر  دهدیممرور ادبیات این حوزه نشان 

لی و در ادبیات پژوهش داخین افزون بر ا .استبیشتری  هاینیاز به پژوهشکارکردهای شناختی 

 اهدیدگمبتنی بر بسته آموزشی راهبردهای شناختی و فراشناختی  ینهیزمپژوهشی در خارجی، 

کالمی  مسئله کارکردهای شناختی و حل یحوزهشناختی، در  و نظریه بار ویگوتسکی ییگراسازنده

 افت نشد. دچار اختالل خاص یادگیری ریاضی یریاضی برای پایه چهارم ابتدایی 

ل حوزه آموزش ح در( 2014، و همکاران )مونتاگوصورت گرفته  یهاپژوهشاز طرف دیگر 

محدودتر در  صورتبهدبیرستان و  دورهان آموزدانش در جامعه هدف کنون تاکالمی ریاضی  مسئله

 ت در آیندهنقش کلیدی که ریاضیا به با توجهراهنمایی انجام شده است اما  دورهان آموزدانش

ی نیز بررسی ابتدای دورهان آموزدانشاین موضوع در  دینمایمضروری  دارد آموزانتحصیلی دانش

شناختی نیز  یهایتوانمندبسته آموزشی بر ی ژوهش داخلی و خارجی، اثربخشهمچنین در پ .شود

 یافت نشد.

و  یختناش یراهبردها یبسته آموزش نیدر تدو که بود آن دنبال به حاضر پژوهش اساس، نیا بر

 یسازداربست میاهمف -یگوتسکیو و یشناخت بار اتینظر با استفاده از ؛یصورت شکلبه ،یفراشناخت

 یپردازش اطالعات و راهبردها هینظربا استفاده از  ؛ییو به لحاظ محتوا -رشد یبیو منطقه تقر

  زیر پاسخ دهد: یهاسؤالبه  ،یآموزش

گوتسکی بر اساس نظریه پردازش اطالعات، دیدگاه وی را یفراشناختچه راهبردهای شناختی و الف( 

کالمی  یمسئلهبرای مداخله در کارکردهای شناختی و حل   یآموزشو نظریه سوولر در قالب یک بسته 

 ؟اندخشیرباختیار کرد و ب( این راهبردها تا چه میزان واجد اث توانیمریاضی پایه چهارم ابتدایی 

 

 

 پژوهش روش
ا کاربردی و از نظر طرح پژوهش، نیمه آزمایشی تک گروهی ب ،نظر هدف پژوهش حاضر از  

 :شامل مراحل زیر بود پژوهشطرح مرحله پیگیری است. 

  .موفق هوش یآموزش بسته دیتول و یطراح: اول مرحله

 .شده دیتول یآموزش بسته یابیاعتبار: دوم مرحله

 .یآموزش بسته یاثربخش نییتع: سوم مرحله

 در یفراشناخت و یشناخت یراهبردها یآموزش بسته دیتول و یطراح منظور به اول مرحله در

 منطقه و یسازداربست میمفاه ،مثال یبرا) ینظر یهاچارچوب همه پژوهش، نیا یاجرا ندیفرا



 1399پاییز و زمستان ، شمارة دوم ، دوازدهم ةدور عات آموزش و یادگیری،مطال ةمجل  118  

( 2015 ،1ژو ؛2017 اک،یکیم و فلتچر ؛2014 و همکاران، مونتاگو  ؛1978 ،یگوتسکیو رشد یبیتقر

 یبررس کشور از خارج و داخل در مرتبط یشناخت یکارکردها و یاضیر یکالم مسئله حل یرهایمتغ

. شد انجام یآموزش بسته نیتدو ،یقبل شده انجام قاتیتحق و ینظر چارچوب اساس بر ت،ینها در و

 یابیاعتبار به اقدام ،همربوط یهاپروتکل و یآموزش فیلاتک نییتع و یآموزش بسته نیتدو از پس

 . شد بسته

 در یدلف کیتکن از استفاده با شدهنیتدو بسته ،ییمحتوا اعتبار نییتع منظوربه مدو مرحله در

 یاقهیدق 45 جلسه 9 قالب در بسته نیتدو. گرفت قرار یتیترب یشناسروان دیاسات از نفر 10 اریاخت

 نظرات یآورجمع از پس. شد استفاده ییمحتوا اعتبار از آن یابیاعتبار یبرا و شد ارائه و انجام

( 3CVI-S) روایی محتوایی مقیاس و( 2CVI) محتوا ییروا یهاشاخص محاسبه قیطر از ،اساتید

 .گرفت قرار آزمون مورد یآموزش بسته اعتبار

 و پیگیری آزمونسپ - آزمونشیپ یشیآزمانیمه  طرح از استفاده با سوم مرحله در تینها در

 حل و یشناخت یکارکردها بهبود با ابطهر در شده دیتول یآموزش بسته یاثربخش ،)پس از یک ماه(

 .گرفت قرار آزمون مورد یاضیر یکالم مسئله

 

 پژوهش کنندگانشرکت

 ینظرانصاحب هیکل شامل شده دیتول یآموزش بسته یابیاعتبار منظوربه نظر مورد یآمار جامعه

 یزیربرنامه زین و یریادگی خاص اختالل ،یریادگی یشناسروان ،یتیترب یشناسروان حوزه در که بود

 انتخاب نفر 10 هدفمند یریگنمونه روش از استفاده با تعداد نیا از. هستند تخصص یدارا یدرس

 . شدند

 چهارم انآموزدانش هیکل شامل یآمار جامعه دشدهیتول یآموزش بسته یاثربخش نییتع بخش در

 سال در (راحمدیبو و هیلویکهگ استان) یبهمئ شهرستان یاضیر یریادگی خاص اختالل دچار ییابتدا

عنوان به هدفمند یریگنمونه وشر به ییابتداچهارم آموز دانش 16 جامعه نیا از که بود 99-1398

 . شدند انتخاب پژوهش نمونه

 نیوالد یغربالگر ةمصاحب در ي:غربالگر ةمصاحب( الف: گرفت انجام مرحله دو در نمونه انتخاب

 یاطالعات و داده پاسخ کودک یآموزش و یخانوادگ ،یپزشک ،یرشد ةخچیتار ةدربار ییهاپرسش به

 یپزشک و یکیژنت مشکل و یجد یمغز ةضرب ،یدارید ،ییشنوا مشکل مثل)  خروج عوامل ةدربار

 یارهایمع کودک داد نشان هیاول ةمصاحب چنانچه: جامع یابيارزب(  .شد ارائه )صرع مثل خاص

                                                           
1. Zhu 
2. Content Validity Index 
3. Scale Content Validity Index 
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 را هاآزمون از یامجموعه کودک و دیگرد نییتع امعج یابیارز یبرا مالقات قرار ندارد، را خروج

 چند و متیک آزمون و 5 وکسلر آزمون از کودک یشناخت لیپروفا به حصول منظور به. کرد کامل

 .شد استفاده یررسمیغ یابیارز
 

 پژوهش يابزارها

 سبراسا یاضیر یکالم مسئله حل آزمون: يمواز فرم پنج در یاضير یکالم مسئله حل آزمون

 پنج ملشا آزمون نیا. است شده هیته ییابتدا چهارم هیپا یاضیر کتاب در موجود مباحث و سائلم

 از رنف 10 اریاخت در سپس و یطراح سؤال 100 ابتدا فرم 5 نیا انتخاب یبرا. است یمواز فرم

 و دیمف ،دیرمفیغ) یادرجهسه اسیمق کی اساس بر را سؤاالت تا گرفت قرار هیپا نیا معلمان

 ای حذف سؤال آن اندداده سؤال هر به داوران که ینمرات نیانگیم به توجه با. کنند یابیارز( یورضر

(. شدیم ذفح سؤال آن کردندیم یابیارز دیرمفیغ را سؤال داور، 10 از نفر 5 چنانچه) شدیم دیتائ

 کردند کسب انابیزار نیب در را توافق زانیم نیباالتر که یسؤال 50 تینها در سؤاالت یابیارز از پس

 هاآن زا فرم کی پژوهش از مرحله هر در. شدند میتقس دسته 5 در یتصادف صورتبه و انتخاب

 .گرفت قرار استفاده مورد

( 1988) 2چتیپر و منیناچ ،یکرنول توسط 1متیک یاضیر آزمون: متیک رانيا یاضير آزمون

 در انآموزدانش ضعف و قوت قاطن نییتع منظور به آزمون نیا. است شده یابیهنجار و هیته

 سه) یاساس میمفاه بخش سه شامل یتوال و محتوا نظر از و رودیم کار به یاضیر مختلف یهاحوزه

 ق،یتفر جمع، یحوزه در آزمون خرده چند) اتیعمل ،(هندسه و ایگو اعداد شمارش، آزمون خرده

 ریتفس و نیتخم پول، زمان، یریگاندازه یبرا یالتسوا) کاربرد و( یذهن محاسبه و میتقس ضرب،

 و شده یابیهنجار سال 11 تا 6 انآموزدانش یبرا رانیا در آزمون نیا. است( مسئله حل و هاداده

آزمون در سطح  نیکرونباخ ا یآلفا و بررسی و تایید شده است یعامل لیتحل از استفاده با آن ییروا

بدست آمده  79/0و برای کل آزمون  78/0و  81/0، 82/0، بیپرسشنامه به ترت نیا یهاخرده آزمون

 شرفتیپ آزمون با آزمون نیا یهمبستگ بیضر. (1391 ،یمحمود و یمانینر ،یویگیقمر) است

 (.1391 ،و همکاران یویگیقمر) است شده گزارش داریمعن زین جاستاک

 دراکا ی  اصل شاخص 5 از متشکل اسیمق نیا :کودکان يبرا نسخه پنجم هوش وکسلر اسيمق

. (2014 ،3وکسلر) است پردازش سرعت و یکار یحافظه ال،یس استدالل ،ییفضا یدارید ،یکالم

 5 بر عالوه. دگردیم حاصل آزمون، خرده دو یلهیوسبه یاصل شاخص 5 نیا از کی هر نمرات

                                                           
1. keymath test 
2. Connolly, Nachtmann, & Prichett 
3. Wechsler  
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 5. دارد زین یلیتکم شاخص 3 و یفرع شاخص 5 پنجم، شیرایو وکسلر آزمون ،یاصل شاخص

 یکار یحافظه و یکمّ استدالل ،یرکالمیغ ،یشناخت تبحر ،یکل ییتوانا از بارتندع یفرع شاخص

 یشناخت یهاهیفرض یبررس به قادر را درمانگران و متخصص آزمونگر هاشاخص نیا .یداریشن

 شیرایو در یلیتکم شاخص سه. ندینمایم هستند، مرتبط آزمون در کودکان نمرات با که خاص

 نماد برگردان دن،ینام سرعت از عبارتند که شاخص سه نیا. اندشده افزوده آزمون به وکسلر پنجم

 یکودکان ی آموزش یروان یابیارز با ارتباط در یجزئ اطالعات یارائه منظور به ،یابیباز و رهیذخ و

 ،یساکلوفسک س،یو) اندشده یطراح شوند،یم داده ارجاع یریادگی خاص اختالالت خاطر به که

 اختالل دچار کودکان ییشناسا: شد استفاده منظور دو به اسیمق نیا از(. 5201، 1ترایفیپر و هولدناک

 پردازش همزمان، پردازش توجه، ،یزیربرنامه) یشناخت یکارکردها یابیارز و یاضیر یریادگی خاص

 سواد: یهاآزمون خرده از یریادگی خاص اختالل دچار انآموزدانش ییشناسا منظور به(. یمتوال

 ترجمه نماد، یریتأخ ترجمه نماد، یفور ترجمه ،یگذارنام سرعت مقدار ،یگذارنام سرعت

 هوش مدل یهاآزمون خرده و هاشاخص فیتعار براساس نیهمچن. شد استفاده نماد یبازشناس

 5وکسلر یابیارز و ریتفس کتابو نیز  ،(2012 ،3ویگرمک و دریاشنا) 2-2 نسخه 2کارول -هورن -کتل

( 2018 ،4اترو و ینگلر) عمل تا هینظر از: یشناخت یابیارز ستمیس کتاب و( 2015 ،رانو همکا سیو)

 5یشناخت یابیارز تمسیس یهاسنجه و هامؤلفه یجا به 5 وکسلر یهاآزمون خرده و هاشاخص از

 .است شده استفاده

 استدالل) الیس استدالل یهاآزمون خرده از انآموزدانش یشناخت یکارکردها یابیارز منظور به

 پردازش سرعت ،یزیربرنامه یبرا( محاسبه و ریتصو میمفاه و هاوزن صیتشخ و یسیماتر

( یبصر یمعما و هامکعب یطراح) ییفضا یبصر توجه، یبرا( یزنخط و یابینماد یسیرمزنو)

 پردازش یبرا (عدد و حرف یتوال و ریتصو و ارقام یفراخنا) فعال حافظه و همزمان پردازش یبرا

 .شد استفاده یوالمت

 پژوهش ياجرا وهيش

 نیا ساخت منظور به :یفراشناخت و یشناخت يراهبردها یآموزش بسته یابياعتبار و یطراح

 و یشناخت یراهبردها آموزش ینهیزم در مختلف یهاپژوهش و منابع ها،هینظر ،یآموزش یبسته

 گرفته صورت یهاپژوهش و یگوتسکیو دیدگاه حاتیتلو براساس. شد یبررس و مطالعه یفراشناخت

 مسئله حل مهارت بهبود در یشناخت مداخالت به نسبت یآموزش مداخالت تیاولو با رابطه در

                                                           
1. Weiss, Saklofske, Holdnack, & Prifitera 
2. Cattell–Horn–Carroll 
3. Schneider & McGrew 
4. Naglieri & Otero 
5. cognitive assessment system 
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 کراویک ،(2009) تزیید و مونتاگو (،1993) 1و اپلگیت مونتاگو یهاپژوهش ژهیو به یاضیر یکالم

 شد. نیتدو و یطراح یآموزش یابسته ،(2012) 2 مونتاگو و

 یشناخت تیوضع و سن ،یآموزش یبسته نیتدو و یطراح در فوق، یهاتیعالف بر عالوه

 و دیگرد لحاظ حوزه نیا متخصصان یشنهادهایپ و نظرها و یریادگی اختالل یدارا انآموزدانش

 بودن زینگا جانیه و انآموزدانش یزهیانگ حفظ یبرا الزم تنوع فوق نکات بر عالوه که شد یسع

 حوزه دیاسات و متخصصان نظرات از ،یآموزش بسته یابیاعتبار جهت .شود اظلح یآموزش یها برنامه

 سال در یدرس یزیربرنامه زین و یریادگی خاص اختالل ،یریادگی یشناسروان ،یتیترب یشناسروان

 متخصصان از نفر 30 مشاور، و راهنما دیاسات نظرات با که صورت نیبد. شد استفاده 1399 -1398

 بعد. شد رسالا آنها یبرا ،بسته یدرون یابیاعتبار یکیالکترون پرسشنامه، لیمیا قیطر از و ییشناسا

 لیتکم را هپرسشنام ،یآمار نمونه یاعضا از نفر 20 تینها در یریگیپ و یرسان اطالع بار نیچند از

 یراشناختف و یشناخت یراهبردها یآموزش بسته یدرون یابیاعتبار از حاصل جینتا 1 جدول در. کردند

 شده شگزار اریمع انحراف و نیانگیم صورت به متخصصان طرف از شده هیارا یهاپاسخ به توجه با

 .است
 یفراشناخت و یشناخت يراهبردها یآموزش بسته یابياعتبار جينتا. 1 جدول

 CVI S-CVI اريمعانحراف نيانگيم حداکثر حداقل اريمع فيرد

 85/0 67/0 15/4 5 3 اعتبار 1

85/0 

 90/0 68/0 40/4 5 3 یریذکاربردپ 2

 85/0 76/0 45/4 5 3 انسجام 3

 90/0 69/0 50/4 5 3 تیجامع 4

 85/0 73/0 30/4 5 3 یریادراک پذ 5

 80/0 79/0 25/4 5 3 ینوآور 6

 85/0 72/0 25/4 5 3 تیمقبول 7

 

ــنامه یگذار نمره درجه به توجه با ــش  5 نمره حداکثر و 1 نمره حداقل کرت،یل اسیمق در پرس

. است آمده دست به( 4) متوسط از باالتر ارهایمع همه نیانگیم که دهدیم نشان 1 جدول جینتا. بود

ــ یبرا نیهمچن ــته، یمحتوا ییروا یبررس ــاخص از بس روایی محتوایی  و( CVI) محتوا ییروا ش

ستفاده( S-CVI)س مقیا شان( CVI) محتوا ییروا شاخص. شد ا ضاوت تیجامع یدهنده ن  یهاق

-ویروب قاتیتحق طبق. است یینها ابزار ای آزمون ،یآموزش بسته ییاجرا تیقابل ای ییروا به مربوط

 نمرات تعداد شمارش با توانمی را محتوا ییروا شاخص ،(2003) 3فیگوریا ولوکو  کاسل، کاستیلو،

 قابل دارمق حداقل که ییآنجا از. کرد محاســبه کارشــناســان تعداد بر میتقســ اریمع هر 5 ای 4 مثبت

                                                           
1. Montague & Applegate 
2. Krawec & Montague 
3. Rubio-Casal, Castillo, Luque, & Figueroa 
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 یتمام یبرا عدد نیا که دهدیم نشان 1 جدول جینتا. است 79/0 محتوا ییروا شاخص یبرا قبول

سته یارهایمع ش ب ست 80/0 یباال یآموز سته که گرفت جهینت توانیم لذا و ا  ییروا از یشنهادیپ ب

 در یادشنهیپ بسته روایی محتوایی کلی یمحاسبه جهت نیهمچن. است برخوردار یمناسب یمحتوا

ستفاده نیانگیم کردیرو از پژوهش نیا  محتوا، ییروا یهاشاخص مجموع نیانگیم یعبارت به. شد ا

 یالگو روایی محتوایی کلی مقیاس که دهدیم نشان 1 جدول جینتا. شد میتقس ارهایمع کل تعداد بر

 به 79/0 ل قبولقاب قدارم حداقل از باالتر عدد نیا که ییآنجا از لذا. اســت 85/0 برابر یشــنهادیپ

 و یشناخت یراهبردها یآموزش بسته متخصصان، که گرفت جهینت توانیم نیبنابرا ،است آمده دست

 .اندنموده یابیارز مناسب را یفراشناخت

 و آموزش منظور به :یفراشناخت و یشناخت يراهبردها یآموزش بسته آموزش و اجرا وهيش

 که بیترت نیبد. شد گرفته نظر در یاقهیدق 45 هجلس 9 ،یفراشناخت و یشناخت یراهبردها نیتمر

 و شرح انآموزدانش یبرا یفراشناخت و یشناخت یهامهارت از کی هر ابتدا سوم تا اول جلسه در

 یراهبردها از استفاده با نیتمر نمونه کی انتها در و شد داده تذکر یمرب توسط آنها از استفاده تیاهم

 جلسه هر در نهم تا سوم جلسه از. شد حل معلم توسط شده داده آموزش یفراشناخت و یشناخت

 یساز داربست مسائل نیا حل ندیفرآ در. شد حل انآموزدانش و یمرب توسط یکالم مسئله یتعداد

 به دنیرس تا نوآموز به خبره فرد یهاییراهنما یجیتدر کاهش ندیفرآ از است عبارت که) یشناخت

 قرار استفاده مورد یگوتسکیو دیدگاه در شده مطرح میمفاه نیتریدیکل از یکی عنوان به( تسلط حد

 به یالگوده منظور به را ییهانیتمر میمستق صورت به یمرب اول جلسه 3 یط اساس نیا بر. گرفت

 جهت آموزاندانش از یاکنندهتیهدا یهاسوال موارد از یبرخ در فقط و کرد حل آموزاندانش

 مسئله کی تا شد خواسته انآموزدانش از جلسه سه نیا یانتها در. دیپرسیم مسئله حل در مشارکت

 مسئله حل یهاکارت از استفاده با یفراشناخت و یشناخت یهامهارت یریکارگ به با را یاضیر یکالم

 نظارت میمستق صورت به یمرب انآموزدانش توسط مسئله حل هنگام. کنند حل داشتند اریاخت در که

 مربوط شد مطرح جلسه سه نیا در که یمسائل یمحتوا. نمودیم ارائه نگامبه یبازخوردها و داشت

 مفهوم از استفاده با ادامه، در. بود یدشوار سطح نیتر نیپائ با و یاضیر یاصل عمل 4 به

 تعداد از یبعد جلسات یط رشد، یبیتقر منطقه مفهوم کردن لحاظ با و یشناخت یسازداربست

 انجام انآموزدانش که ییهانیتمر بر و کاسته دادیم انجام میمستق صورت به معلم که ییهانیتمر

 کاستیم کردیم ارائه که ینظارت و ییراهنما زانیم از یمرب کار نیا موازات به. شد افزوده دادندیم

 را یکالم مسئله 4 انآموزدانش ،معلم یسو از ییراهنما گونه چیه بدون آخر جلسه در که ییجا تا

 به زین مسائل یدشوار سطح. کردیم ارائه را الزم یبازخوردها انیپا در فقط یمرب و کردند حل

 .افتییم شیافزا انآموزدانش شرفتیپ موازات

 گام یشناخت یراهکارها یاجرا شامل یمرب یآموزش یهاوهیش ،یآموزش مداخله مراحل کل در
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 ح،یصر آموزش کردن، فکر بلند انندم ییکردهایرو بر ژهیو تمرکز با یفراشناخت یهاتیفعال و گام به

 .بود موقع به بازخورد و انهیپاسخگو یبانیپشت مشترک، کار ،یسازداربست مهارت، شینما

 یاقهیدق 45 جلسه 9 یط در یفراشناخت و یشناخت یراهبردها یآموزش بستهمحتوای  2جدول  در

 آورده شده است.
 
 یفراشناخت و یشناخت يراهبردها یآموزش بستهمحتواي . 2 جدول 

 محتوا جلسه

 یهمدل و ییآشنا ، ارتباط اول جلسه

  یشناخت مطلوب و یرونیب ،یدرون یبارها میمفاه و رشد یبیتقر منطقه ،یساز داربست میمفاه آموزش دوم جلسه

 یفراشناخت و یشناخت یراهبردها آموزش  سوم جلسه

  و کمک با نفره سه یها گروه قالب در لیمسا لح یبرا یفراشناخت و یشناخت یراهبردها نیتمر چهارم جلسه

 معلم معلم نظارت

  و کمک بدون نفره سه یها گروه قالب در لیمسا حل یبرا یفراشناخت و یشناخت یراهبردها نیتمر پنجم جلسه

 (مستقل صورت به) معلم نظارت

 کارت از استفاده و معلم نظارت  و کمک با یفرد بصورت لیمسا حل یبرا یشناخت یراهبردها نیتمر ششم جلسه

 مسئله حل

 از استفاده و معلم نظارت  و کمک با یفرد بصورت لیمسا حل یبرا یفراشناخت یراهبردها نیتمر  هفتم جلسه

 مسئله حل کارت

 به را یاضیر یکالم مسائل حل یبرا یفراشناخت و یشناخت یراهبردها مراحل بتوانند انآموزدانش هشتم جلسه

 .کنند یط معلم نظارت نبدو مستقل صورت

 ،مسئله 4 از مورد 3 حداقل در یاضیر یکالم مسائل حل در حیصح صورت به بتوانند انآموزدانش نهم جلسه

 .دهد قرار استفاده مورد را یاضیر یکالم مسائل حل یبرا الزم یفراشناخت و یشناخت یراهبردها

 ل کارگاه آموزشی کتابخانه عمومیبا توجه به تعطیلی مدارس، در مح جلسات است ذکر به الزم

 بههای بهداشتی، وتکلو با رعایت پر )استان کهگیلویه و بویراحمد( یمنصوری، شهرستان بهمئ

 هر یابتدا در. دیکشیم طول قهیدق 45 جلسه هر معموالً. دیگردیم برگزار انیم در روز کی صورت

 ماندهیباق قهیدق 35 در و افتییم اختصاص قبل جلسه مرور و فیتکال یبررس به قهیدق 10 جلسه

 .گرفتیم انجام جلسه آن فیتکال

 هاافتهي
 3ول جد درآن  جینتا که مورد بررسی قرار گفت پژوهش یرهایمتغ یفیتوص اطالعات ابتدا در

 .شودیم مشاهده
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 يريگيپ و آزمونپس آزمون،شيپبه تفکيک مراحل  پژوهش يرهايمتغ یفيتوص اطالعات. 3 جدول

 يريگيپ مرحله آزمون پس آزمون شيپ 

 اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم ريمتغ

 78/1 43/16 77/1 75/16 82/1 13 یکالم مسئله حل

 31/3 87/17 46/3 50/17 29/3 93/13 همزمان پردازش

 10/7 12/21 27/7 25/21 41/6 68/16 يزير برنامه

 33/2 12/7 39/2 37/7 15/2 31/6 یمتوال پردازش

 14/3 43/14 72/2 87/14 33/2 50/13 توجه

 
 آزمونپس نمرات ،پژوهش یرهایمتغ یتمام در دهد،یم نشان 3 جدول جینتا که گونه همان

 یریگیپ مرحله و آزمونپس نیانگیم در یادیز تفاوت اما است، افتهی شیافزا آزمونشیپ به نسبت

. شد یبررس مکرر یهایریگاندازه آزمون مفروضاتدر ادامه . شودنمیمشاهده  ایمداخله روش

 استفاده رنفیاسمـ  کولموگروف آزمون از پژوهش گروه در رهایمتغ عیزتو بودن نرمال یبررس جهت

 .  است شده آورده 4 جدول در آن جینتا که شد
 

 رنفياسم ـ کولموگروف آزمون با رهايمتغ یتينرمال یبررس .4 جدول

 

 یداریرمعنیغ سطح در رهایمتغ یتمام برای رنفیاسم ـ کولموگروف آزمون جینتا ،4 جدول با مطابق

 شد، مطرح جا نیبد تا آنچه طبق بر لذا. است رهایمتغ عیتوز بودن نرمال از یحاک که دارند قرار

 .  است فراهم مکرر یریگاندازه لیتحل یاجرا یبرا طیشرا

 یکارکردها و یاضیر یکالم مسئله حل یرهایمتغ یبرا مکرر یهایریگاندازه لیتحل در ادامه،

 جدول در این راستا، انجام شد. یریگیپ مرحله و آزمونپس آزمون،شیپ یزمان بازه سه در یشناخت

 دهد.می نشانرا  رهیمتغ چندتحلیل واریانس  آزمون از حاصل جینتا 5

 
 بررسی اثر زمان آزمايش بر ترکيب متغيرهاي وابسته يبرا رهيمتغ ندچ انسيوار ليتحل آزمون .5 جدول

 توجه یمتوال پردازش يزير برنامه همزمان پردازش یکالم مسئله حل آزمون لهمرح

 K-S 86/0 96/0 65/0 72/0 91/0 آزمونپیش

 p 45/0 32/0 79/0 68/0 37/0 

 K-S 21/0 31/0 16/0 18/0 19/0 آزمونپس

 p 06/0 01/0 27/0 17/0 10/0 

 K-S 15/0 21/0 13/0 17/0 14/0 پيگيري

 p 24/0 06/0 22/0 20/0 20/0 

 توجه یمتوال پردازش يزير برنامه همزمان پردازش یکالم مسئله حل لکزيو يالمبدا

F 44/66 58/89 17/31 57/12 74/25 

 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 داريسطح معنی
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 مداخلهبررســـی اثر  یبرا رهیمتغ چند انسیارو لیتحل آزمون که دهدیم نشـــان 5 جدولنتایج 

این  بودن داریمعن به توجه با.  دار استمعنی 001/0 سطح در بر ترکیب متغیرهای وابسته یآزمایش

 یموخل تیکرو آزمون از شده، انجام یهایریگاندازه یهاانسیکوار یکسانی یبررس جهت آزمون،

 .است شده داده نشان 6 جدول در جینتا خالصه که شد استفاده

 
 پژوهش يرهايمتغ يبرا یموخل تيکرو آزمون. 6جدول 

 مسئله حل آزمون

 یکالم

 توجه یمتوال پردازش يزير برنامه همزمان پردازش

 29/0 56/0 35/0 72/0 42/0 یموخل تيکرو

 01/0 02/0 001/0 10/0 002/0 داريسطح معنی

 

دار در متغیر پردازش همزمان غیرمعنی ناین آزمو که داد نشان( 6)جدول  تیکرو آزمون جینتا

آزمون کرویت  اما مقداراین متغیر است. برای همسانی واریانس برقراری است که نشان دهنده 

دار است، لذا مفروضه ریزی، پردازش متوالی و توجه معنیموخلی برای متغیرهای حل مسأله، برنامه 

بررسی میزان اثربخشی روش  در ادامه، برای ینانیست. بنابر برقرارهمگنی واریانس در این متغیرها 

شد. در این راستا، استفاده  سریگ ـ نهاوسیگراز آزمون  مداخله شناختی فراشناختی بر این متغیرها

  .گرددیم مشاهده یگروه درون آزمون جینتا ،7 جدول در

 
-دانش یشناخت يکارکردها يهالفهمؤ و یکالم مسئله حل بر یفراشناخت یشناخت  يراهبردها مداخله ريتاث .7 جدول

 آموزان

 F P مجذورات نيانگيم df مجذورات مجموع اثر منبع ريتغم
ي اتا مجذور

 تفکيکی

 مسئله حل

 یکالم

 82/0 001/0 49/67 45/109 26/1 54/138 مداخله

    62/1 98/18 79/30 خطا

 يزير برنامه

 

 79/0 001/0 66/56 87/177 21/1 12/216 مداخله

    14/3 22/18 21/57 خطا

 توجه
 38/0 005/0 52/9 44/13 17/1 79/15 مداخله

    41/1 62/17 87/24 خطا

 مزمانه پردازش
 88/0 001/0 23/105 56/75 2 12/151 مداخله

    72/0 30 54/21 خطا

 یمتوال پردازش
 53/0 001/0 84/16 12/7 38/1 87/9 مداخله

    42/0 78/20 79/8 خطا
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 < 001/0) کالمی بر حل مسألهفراشناختی -اثربخشی مداخله آموزشی شناختی ،7 ولجد طبق

p ،49/67  =F)ریزی، برنامه (001/0 > p ،66/56  =F)توج ،( 005/0ه > p ،52/9  =F) پردازش ،

ستمعنی (p ،84/16  =F < 001/0) پردازش متوالیو  (p ،23/105  =F < 001/0) همزمان  و  دار ا

طور هب .دار وجود داردله ارزیابی تفاوت معنیاقل بین دو مرحدهد که حدمیی نشـــان داراین معنی

ــان (7)جدول  یگروه درون آزمون جینتاکلی  ــناخت مداخله روش که دهدیم نش ــناخت یش  یفراش

ــت  ــئله حل برتوانس  با بیترت به یتوال پردازش و همزمان پردازش توجه، ،یزیربرنامه ،یکالم مس

 بودن داریمعن به توجه باباشـــد.  اثربخش 53/0 و 88/0 ،38/0 ،79/0 ،82/0  یکیتفک یاتا مجذور

ـــهیمقا تفاوت، محل از اطالع جهت ،یگروه درون آزمون جینتا  در یابیارز مراحل یدو به دو س

  .است شده آورده 8 جدول
 

 یفراشناخت-یشناخت راهبردهاي مداخله گانه سه مراحل در شناختی ی و کارکردهايکالم مسئله حل يسهيمقا. 8 جدول

 

 و همزمان پردازش ،یزیربرنامه ،کالمی مسئله حل نیانگیم ،8 جدول از حاصل جینتا به توجه با

 یآموزش مداخله که است آن دهنده نشان که است آزمونپس از کمتر آزمونشیپ در یمتوال پردازش

 نیانگیم ن،یهمچن. هاست مؤلفه نیا شیافزا بر داریمعن ریتاث یدارا یفراشناخت و یشناخت یراهبردها

 مرحله از کمتر آزمونشیپ در یمتوال پردازش و همزمان پردازش ،یزیربرنامه ،کالمی مسئله حل

 اما. است شده حفظ زین پیگیری در یآموزش اخلهمد ریتاث که است آن دهنده نشان که است یریگیپ

 نیا .نشد مشاهده یداریمعن تفاوت در هیچ یک از متغیرها یریگیپ مرحله و آزمونپس نیانگیم نیب

 P استاندارد يخطا نيانگيم تفاوت 2 زمان 1 زمان ريمتغ

 یکالم مسئله حل
 آزمون شیپ

 001/0 35/0 -75/3 آزمون پس

 001/0 47/0 -44/3 یریگیپ

 52/0 22/0 31/0 یریگیپ آزمون پس

 يزيربرنامه
 آزمون شیپ

 001/0 56/0 -56/4 آزمون پس

 001/0 60/0 -43/4 یریگیپ

 990/0 22/0 13/0 یریگیپ آزمون پس

 توجه
 آزمون شیپ

 001/0 29/0 -37/1 آزمون پس

 140/0 43/0 -94/0 یریگیپ

 150/0 20/0 43/0 یریگیپ آزمون پس

 همزمان پردازش

 001/0 26/0 -56/3 آزمون پس آزمون شیپ

 001/0 37/0 -93/3 یریگیپ 

 490/0 25/0 -38/0 یریگیپ آزمون پس

 یمتوال پردازش
 آزمون شیپ

 001/0 21/0 -06/1 آزمون پس

 008/0 23/0 -81/0 یریگیپ

 120/0 11/0 25/0 یریگیپ آزمون پس
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 ،مسئله حل بر یفراشناخت و یشناخت یراهبردها یآموزش مداخله اثر که است آن از یحاک امر

 نیانگیم .است نداشته یداریمعن کاهش بلندمدت در یمتوال پردازش و همزمان پردازش ،یزیربرنامه

 یفراشناخت یشناخت مداخله که است آن دهنده نشان که است آزمونپس از کمتر آزمونشیپ در توجه

 یداریمعن تفاوت یریگیپ و آزمونشیپ نیانگیم نیب اما،. است توجه شیافزا بر داریمعن ریتاث یدارا

 در یفراشناخت و یشناخت یراهبردها یآموزش مداخله ریتاث که ستا آن دهنده نشان که نشد مشاهده

 یداریمعن تفاوت یریگیپ مرحله و آزمونپس نیانگیم نیب ن،یهمچن. است نشده حفظ بلندمدت

 در نتوانسته یفراشناخت و یشناخت یراهبردها یآموزش مداخله که است آن از یحاک که نشد مشاهده

 گردد. یداریمعن ورتص به توجه شیافزا باعث بلندمدت

 

 يريگجهينتو  بحث
 بر یفراشناخت و یشناخت یراهبردها آموزش مداخله یاثربخش بررسی هدف با حاضر پژوهش

 یاضیر یریادگی خاص اختالل دچار آموزاندانش در ریاضی یکالم مسئله حل و یشناخت یکارکردها

 و یختشنا یکارکردها بر را یختفراشنا و یشناخت یراهبردها آموزش یاثربخش ج،ینتا. شد انجام

 . کردند دییتا یاضیر یریادگی خاص اختالل یدارا آموزاندانش در ،یکالم مسئله حل

 یکالم مسئله حل بر، یفراشناخت-یشناخت یراهبردها آموزشبسته  که داد نشان پژوهش جینتا

 مطالعات با افتهی نیا. داردتاثیر در ریاضی  خاص یریادگی اختالل دچار آموزاندانش در ریاضی

 ،(2016) 1، لی، سونگ و هاناتیب ،(2017) و همکاران نیگاسکو ،(2019) دوکرن و تدوسه

 ایآر یمحمد و( 1397)، سپهریان آذر و کیهان قشالق یقاسم. است راستا کی در  ،(2011) یباباخان

 ریتاث مسئله حل بر ندتوانیم یفراشناخت و یشناخت یهامهارت که دادند نشان زین( 1391) همکاران و

 یان براآموزدانشاست که  یمتعدد یشناخت یندهایشامل فرآ یاضیحل مسئله ر. باشند داشته مثبت

راه حل مناسب و  کی جادیاز مسئله، ا یذهن ریو حفظ تصاو دیاطالعات مسئله، تول قیدرک و تلف

بار شناختی بیرونی و  کاهش، با (2016) سوولربراساس نظریه . دارند ازینها محاسبه پاسخ نیهمچن

شود و آسان میآموز مطالب برای دانش با استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی، یادگیری

 بیترک لذا(. 2019 فرز،یتر)یابد می  بهبودحافظه بلندمدت انتقال اطالعات از حافظه کوتاه مدت به 

 کمک یشناخت ربا نیا شدن سبک به دوانتمی دنیپرس و شیپا ،ییخودگو به توجه هیپا بر فراشناخت

با توجه به اینکه یکی از  ییسو از. کند لیتسه انآموزدانش در را مسئله حل و یریادگی تأینها و کند

ان دچار اختالل یادگیری، ضعف در فراشناخت نسبت به مسائل است، آموزدانشهای اصلی ویژگی

                                                           
1. Bayat, Li, Song, & Han 
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 با هدفمند طوربهتا  کرد کمک انآموزنشدا یده خودنظم به فراشناختدر بسته آموزشی حاضر 

 ضرورت حسب بر و رندیگ بکار مسئله حل در را یریادگی مناسب یراهبردها و کنند برخورد موضوع

 و یشناخت یراهبردها. کنند حل را مسائل یموثر طوربه جهینت در و دهند رییتغ را خود یراهبردها

 کسب و فهم ر،یتفس به لیتما و کرده کار یریگادی موضوعات یرو که هستند ییهاروش ،یفراشناخت

 اهداف به یابیدست و گردندیم موجب را تفکر ندیفرآ تیتقو نهیزم و آورده فراهم را اطالعات

 رگذاریتاث مسئله حل ییتوانا بر میمستق طوربه لذا ؛ (2009 دال، و فریشل) بخشندیم عیتسر را یشناخت

 راه و مسئله بهتر یابیارز امکان ها،شناخت و تفکر وهیش وردم در تفکر تیتقو با فراشناخت. هستند

 بیترک که رسدیم یمنطق نظرهب و کندیم فراهم را یاضیر مسئله حل و پاسخ به دنیرس یهاحل

 مسائل بهتر درک و لیتسه و یکالم مسئله حل مهارت بهبود به یشناخت و یفراشناخت یراهبردها

 . شود منجر یاضیر یناتوان یادار انآموزدانش در یاضیر یکالم

 و یشناخت یراهبردها یآموزش بسته معرض در که یآموزاندانش داد نشان جینتا نیهمچن

. عملکرد بهتری نشان دادند PASSچهارگانه  یشناخت هایکارکرد نمره نظر از رفتندگ قرار یفراشناخت

 و  )ناگلیری کرد هوشی استعناصر اصلی سازنده عمل ،PASSفرآیندهای شناختی با توجه به اینکه 

های مناسب عملکرد با آموزش توانمیی این است که این نتیجه بدیع نشان دهنده ،(7199، 1ینگلگات

هر شکل از فعالیت آگاهانه، همیشه یک  (3819) 2و پفیفر . بنابر توصیف ناگلیریمغزی را متاثر کرد

شود، انجام می PASSرکردهای شناختی سیستم عملکردی پیچیده است و از طریق عملکرد ترکیبی کا

 یراهبردها یآموزش بسته معرض در که یآموزاندانش داد نشان جینتا یک سهم خود را دارند. که هر

 یبهتر عملکرد آزمونپس در توجه یشناخت کارکرد نمره نظر از رندیگیم قرار یفراشناخت و یشناخت

 افتهی نیا نییتب در است. همسو ،(2010) 3لتونیم هالعمط با افتهی نیا. دارند آزمونشیپ در مقایسه با

 یریادگی و آموزش امر در یاصل عوامل از درس موضوع به رندگانیادگی توجه زانیم گفت توانیم

 اگر و شودیم آغاز توجه با یریادگی هر ییابتدا مرحله که کندیم دیتاک بندورا که یطوربه است،

 از یکی توجه(. 1200 ،4یهانفالو و هارتمن) گرددیم دارشهخد فرد یریادگی نباشد، یکاف توجه

 یفراشناخت و یشناخت ساختار یاصل یهاجنبه از یکی ییتنها به و است ذهن یعال یکارها نیمهمتر

 یهاهسته از یکی توجه یینارسا. دارد یمهم نقش زین ادراک و حافظه هوش، ساختار در که است

 یهابرنامه ژهیو دیتاک(. 2006 ،5دمنیس) است یاضیر یناتوان ژهیو به یریادگی یهایناتوان یاصل

 مسائل یشناخت بار کاهش و یفراشناخت و یشناخت یراهبردها یتوال قیطر از یفراشناخت و یشناخت

 یکردهارکا جهینت در و شده ندیفرآ نیا بهبود موجب ،یذهن عملکرد کی عنوان به توجه رب ،یکالم

                                                           
1. Naglieri & Gottling 
2. Naglieri & Pfeiffer 
3. Milton 
4. Hartman & Hunfalvay 
5. Seidman 
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ختی توجه، به آزمون بر کارکرد شنا، ولی اثربخشی در مرحله پساستبخشیده  ارتقاء را یشناخت

آموزان دچار اختالل یادگیری خاص در این حوزه، در بلندمدت ماندگار دلیل ضعف شدید دانش

 نظر از گرفتند قرار یفراشناخت و یشناخت یراهبردها یآموزش بسته معرض در که یآموزاندانش. نشد

 پردازش .داشتند خود نیآغاز نمره به نسبت یبهتر عملکرد همزمان شپرداز یشناخت کارکرد نمره

 صیتشخ مشترک یژگیو کی یدارا خاص یمحرکها نکهیا از پس که است یذهن ندیفرآ ،همزمان

 صورتهب کلمات شودیم باعث و کندیم ادغام یکل واحد کی در را یفرد یهامحرک شدند، داده

 2تزیبرزن و رانیش و( 2005) 1سالدانا و  مورونو یهاافتهی با هجینت نیا. شوند درک کپارچهی متن کی

 عامل در دارند یریادگی اختالل که یآموزاندانش از ییباال درصد واقع در. دارد یهمخوان( 2011)

 یشناختروان کردیرو اساس بر(. 2006 ،و همکاران 3بروکس) دارند ینییپا عملکرد اطالعات پردازش

 کمک یادآوری و یریادگی به واقع در کند کمک اطالعات پردازش به که یریتدب هر ،یخبرپرداز

 یهایاستراتژ ای راهبردها ،دهیگرد ابداع یخبرپرداز شناسانروان توسط که ریتداب نیا. کرد خواهد

 یشناخت یراهبردها آموزش نیبنابرا(. 1382 ف،یس) اندشده دهینام( یفراشناخت و یشناخت) یریادگی

 یریادگی اختالل یدارا آموزاندانش متون بهتر درک و اطالعات همزمان پردازش بر یفراشناخت و

 قرار یفراشناخت- یشناخت یراهبردها یآموزش بسته معرض در که یآموزاندانش. دارد ریتاث خاص

 خود نیآغاز نمره به نسبت یبهتر عملکرد متوالی پردازش یشناخت کارکرد نمره نظر از داشتند

 که چرا ،ستا راستا کی در( 2003) 4د، بریگ، مورای و الوارسوانسون جهینت با افتهی نیا .داشتند

 آموزاندانش عملکرد در یادیز ریتاث یشناخت یکارکردها از یگرید عنصر عنوان به یمتوال پردازش

 عملکرد بهبود به مداخالت نیا در شده میتنظ یهابرنامه و یفراشناخت و یشناخت یراهبردها. دارد

 پردازش. دینمایم کمک خاص یریادگی اختالل یدارا آموزاندانش در اطالعات پردازش رعتس و

 فهم و رندیگیم قرار خاص الیسر کی در هامحرکطی آن  که است یذهن روند کی انگریب یمتوال

 این .(1973 ،5ایلور) کندیم لیتسه هم، به نسبت و رواریزنج صورت به را متن کی یهامحرک

 یبررس مورد( عقب ای جلو به رو) یعدد یفراخنا یهامهارت مانند اعداد ای کلمات تکرارویژگی با 

 .ردیگیم قرار

ی آموزش و مبتنی بر فراشناختی با تمرکز بر خأل نظری در حوزه -بسته راهبردهای شناختی

گیری هرهو با ب با نگاهی همه جانبه PASSویگوتسکی و نظریه شناختی سئولر، نظریه  رویکردهای بار

نوان شده، با توجه به اینکه از نقاط قوت این رویکردها طراحی شده است. بر اساس دیدگاه های ع

                                                           
1. Moreno & Saldana 
2. Shiran & Breznitz 
3. Brooks 
4. Swanson, Bridge, Murray, & Alvord 
5. Luria  
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آموزان دچار اختالل یادگیری از یکپارچه سازی حواس، فراشناخت راهبردی و دانشی، توجه دانش

ای صریح  و هاید بر آموزشب تا حد امکانند، های شناختی رشد نایافته برخوردارضعیف و راهبرد

آموز در یادگیری و مهمتر از منطقه تقریبی رشد، نقش فعال دانشسازی یادگیری، توجه به داربست

همه ترتیب، توالی و ساختارمندی روش آموزش توسط معلم تأکید شود. لذا بسته آموزشی راهبردها 

 با چنین هدفی طراحی و اثربخشی آن مورد تأیید قرار گرفت.

خاص آموز دچار اختالل یادگیری شناختی همزمان، به دلیل ضعف دانشرکرد توفیق بسته در کا 

فراشناختی با تکرار  -ینگر است. بسته آموزشی راهبردهای شناختدر فرآیندهای شناختی یکپارچه

ای راهبردهای فراشناختی برای هر یک از راهبردهای شناختی، به صورت پیوسته، هفت مرتبه

 شود.بازنمایی و اقدام برای حل مسئله یادآور می نگری را در فهم،یکپارچه

 های حسی گوناگون برای جلب توجهدیگر این بسته استفاده از کانال های رقابتییکی از مزیت

ت است. بسته با استفاده به حافظه بلندمداطالعات ی کوتاه مدت برای انتقال درگیر کردن حافظهو 

یافته دیداری( به خودکار شدن استفاده از راهبردهای رشد )شنیداری  و های حسی گوناگوناز کانال

ای که با پردازش شنیداری در مراحل اول و دوم کند. به گونهشناختی کمک می با حداقل بار

راهبردهای شناختی )خواندن و برگرداندن( و با پردازش دیداری )تصویرسازی( در مرحله سوم، 

 گیرد.یه بازنمایی و مورد تحلیل قرار میک مسئل

های مکرر فراشناختی در هر مرحله و یادآوریصورت ساختاری، ترتیب و توالی و کلی نگری هب

ل یادگیری آموزان دچار اختالم بر بسته، یادگیری را برای دانشریزی شده حاکو الگوریتم برنامه

 کند.خاص در ریاضی تسهیل می

هبردهای شناختی و فراشناختی به دلیل جامعیت بسته آموزشی رابه صورت محتوایی، با توجه هب

ای تنظیم شده است که فارغ از محتوای به گونهاین بسته های مختلف، ی از نظریات و دیدگاهمندهبهر

ص در ریاضی مورد آموزان دچار اختالل یادگیری خاانال های حسی مختلف را برای دانشتکلیف، ک

یح های تحصیلی به صورت صرشناختی و مهارتبهبودی کارکردهای دهد و باعث استفاده قرار می

 شود.و غیرصریح می

 براساس شدهنیتدو یفراشناخت و یشناخت یهاراهبرد بسته که گرفت جهینت توانیم یکل طورهب

 یکالم مسئله حل و یشناخت یکارکردها بهبود بر یمثبت ریتاث سوولر و PASS، یگوتسکیو اتینظر

 . دارد یاضیر یریادگی خاص لاختال دچار آموزاندانش در یاضیر

ت اجرای پژوهش، بر بودن مدنیز زمان و ییکرونا یهاتیمحدود لیدل به حاضر پژوهش در

که پژوهشگر به نمونه محدود دسترسی طوریهکردند، بها از اجرای پژوهش استقبال نمیخانواده

مه آزمایشی تک گروهی با و بنابر صالحدید اساتید راهنما و مشاور از طرح نی از این رو،داشت، 

 اختالل دچار آموزاندانش تعداد و کرونا یهاتیمحدود لیدل به نیهمچن مرحله پیگیری استفاده شد.
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 جینتا اساس بر و یکل طوربه. ردیگ صورت الزم دقت دیبا جینتا میتعم در ،یاضیر خاص یریادگی

 : گرددیم مطرح ریز شنهاداتیپ پژوهش از حاصل

  تا آیددر اجرا به متنوع مشکالت با مختلف یگروهها در شده نیوتد یآموزش بسته -1

 کار به یآموزش یهاروش و محتوا یبررس جهت نظر مورد یآموزش برنامه یریپذمیتعم

 . ابدی شیافزا شده گرفته

های ها و راهبردناشی از فقدان مهارتبسیاری از مشکالت یادگیری و انتقال یادگیری   -2

به  فراشناختی -شناختی بسته آموزشی راهبردهایهای ها و راهبردراشناختی است. مهارتف

دهد. های شناختی را میبهبود فرآیند فرد امکان انتخاب، کنترل، نظارت، مدیریت و در نتیجه

دهی، نظمخوداز قبیل  فراشناختی هایدر زمینه مهارتآموزان دانشبنابراین الزم است 

هدف، آموزش الزم را ببینند تا بر راهبردهای شناختی ریزی و تعیین نظارت بر خود، برنامه

جدید  صورت حل تکالیف های جدید ایجاد شود. در غیر اینمسلط شوند و پایه یادگیری

 اند، برایشان مشکل است.که قبالً با آن مواجه نشده

ی تدالل کرد که آموزش از طریق بستهتوان چنین اسبا توجه به یافته های پژوهش حاضر می -3

بهبود حل مسئله کالمی و کارکردهای شناختی  هب های شناختی و فراشناختیراهبرد یموزشآ

ریح و ساختارمند این شود با توجه به آموزش ساده، صمنجر خواهد شد. لذا پیشنهاد می

شرایط بحرانی مانند در نیازمندی کودکان به آموزش در خانه های آموزشی و قبیل برنامه

 -شناختی ی آموزش راهبردهایوالن آموزش و پرورش، بسته، مسئ19-بیماری کووید

 والدین آموزش دهند. صورت کارگاهی بههرا ب فراشناختی

 های ضمن خدمت آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گیرد.دوره در یآموزش بسته -4

طور بهو در حوزه یادگیری کلی  طوربهشناسان شود مربیان، مشاوران و روانپیشنهاد می -5

از بسته آموزش  کار با کودکان دارای اختالالت یادگیری خاص ریاضیهنگام  ژهوی

آموزان و کاهش بار ی برای بهبود وضعیت یادگیری دانشراهبردهای شناختی و فراشناخت

  استفاده کنند. آنان شناختی

ی آموزشی درسی، مخصوصا برای هابه دست آمده، برای اثربخشی بسته با توجه به نتایج -6

ای طراحی شوند ها به گونهل خاص یادگیری، بهتر است این بستهآموزان دچار اختالدانش

 د.نرا درگیر کناو های حسی مختلف آموز، کانالی ارایه شده به دانشکه فارغ از محتوا

های بصری فضایی در توانمندیبا توجه به اینکه کارکرد شناختی پردازش همزمان، ریشه  -7

استفاده شود که  انآموزبیشتر باید از تکالیفی برای دانشاثربخشی آموزان دارد، برای دانش

 بیشترین استفاده را از این نوع پردازش دارند.
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Development and Validation of an Instructional Package of 

Cognitive and Metacognitive Strategies based on Vygotsky and 

Sewler’s Theories and Investigating its Effectiveness on 

Cognitive Functions and Verbal Math Problem Solving in 

Students with Special Math Learning Disabilities 
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Sadipour, Ali Delavar, Kamran Shivandi 

 

The aim of this study was to develop and validate an instructional package of cognitive 

and metacognitive strategies and explore its effectiveness on cognitive functions and the 

ability to solve verbal math problems in students with special math learning disabilities. 

The study was designed with a pretest, posttest, and follow up. The statistical population 

of the study consisted of all fourth-grade elementary students with special learning 

disabilities in Bahmaei city in 2009-2010 academic year. From this population, 16 pupils 

were selected as the research sample via purposive sampling method . The package was 

compiled in the form of 9 sessions of 45 minutes and was validated using content 

validation technique . The instruments used in the study included a researcher-made word 

problems test in five parallel forms, KeyMath diagnostic assessment, and Wechsler 

Intelligence Scale for Children. The results showed that the educational package of 

cognitive and metacognitive strategies could significantly increase cognitive functions 

and verbal math problem solving in students with special math learning disabilities. In 

addition, cognitive functions and word problem solving in students were followed up after 

the post-test; no noticeable change was observed in the posttest after one month. The 

finding demonstrates the effectiveness of the training package of cognitive and 

metacognitive strategies in the long run. 

 

Keywords: cognitive and metacognitive strategies instructional package, cognitive 
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