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 چکيده
این پژوهش تاثیرآموزش راهبردهای خودتنظیمی بربهبودعملکرددرس ریاضی دردانش آموزان 

پس آزمون باگروه –بااختالل یاضی انجام شده است.روش پژوهش آزمایشی باطرح پیش آزمون 

 044 جامعه آماری پس ازغربالگری وجداسازی بکمک آزمونهای هوشی وتحصیلی ، گواه بود.

 ود تصادفی در پس سرشماری بطور دانش آموزان دارای اختالل ریاضی شناسایی شدند و از نفر

دقیقه ایی 04جلسه 04نفرقرارگرفتند.گروه آزمایش به مدت 04آزمایش هرکدام  گروه گواه و

دریافت  تحت آموزش راهبردهای خودتنظیمی قرارگرفت وگروه گواه آموزش های معمول را

ه پای ناتوانی های یادگیری برای هر مراکز در  ی شامل آزمون های رایجابزارهای اندازه گیر کرد.

 استفاده پس آزمون اجراشد.داده های بدست آمده با–تحصیلی بود که به صورت پیش آزمون 

نتایج پژوهش نشان می دهدکه بین نمره  ازآزمون تحلیل کوواریانس تجزیه تحلیل شد.

 (f=118/9,p<0/05) ی مشاهده می شودعملکردگروه آزمایش وگواه تفاوت معنادار

 دانش آموزان مربوط به آموزش راهبرد واریانس عملکرد از درصد67یعنی  ،است67/4تا1مجذور

 عملکرد دانش آموزان در انحراف استاندارد همچنین میانگین و تنظیمی بوده است، های خود

 است،3/9وبرای گواه 7/10ازمایش برای گروه  همایند متغیر مهار گواه پس از گروه آزمایش و دو

 ملکردع آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر به بیان دیگر که تفاوت معنی داری بایکدیگردارند،

 درس ریاضی موثربوده است. ریاضی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری در

 .یاختالل ریاض عملکرد درس ریاضی، راهبرد یادگیری خود تنظیمی،: واژگان کليدي
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 2 ، جميله فرهودي 1 مهنوش عابدینی

 .استادیار دانشگاه فرهنگیان ، تهران ایران و استاد دانشگاه بین الملل واحد قشم 1
 .دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات واحد بین الملل قشم 0

 
  نام نویسنده مسئول:

 جميله فرهودي

 ریاضی اختالل بهبود بر خودتنظيمی راهبردهاي تاثيرآموزش

 چابهار شهرستان ابتدایی دوم دختردوره آموزان دانش
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 مقدمه
تحقیقات نشان داده که موفقیت تحصیلی باتفاوت های فردی ومهارت های یادگیری ارتباط دارد.یادگیری تنظیمی یکی ازاین مهارت 

شیوه های یادگیری خودتنظیمی ،استفاده ی فعاالنه وآگاهانه ی دانش آموز ازراهبردهای یادگیری مناسب است که گستره ای ازفعالیت  هاست.

پیچیده ی فراگیران رابه منظور نیل به اهداف یادگیری دربرمی گیرد.دست اندرکاران تعلیم وتربیت همواره سعی دارندکه ایده آل ترین های 

شرایط رابرای یادگیری وآموزش فراهم آورندکه همگی درجهت تسهیل وبهبودفرآیندیادگیری است.تحقیقات نشان داده که دانش آموزان می 

خودتنظیمی ،رفتارهاوکوشش هایشان راتنظیم ویادگیری شان رامدیریت نمایند.ازمهم ترین اهداف تعلیم وتربیت که همواره توانندبایادگیری 

 (1336محققان بدان توجه کرده اند،پرورش فراگیرانی باانگیزه هدفمند،پیشرفت گرا،وکارآمداست.)دالورپور،

وراهبردهای یادگیری دومولفه مهم درعملکرد تحصیلی دانش آموزان به  بسیاری ازیافته های پژوهشی این است که باورهای انگیزشی

 (نظریه یادگیری خودتنظیمی براین اساس استواراست که دانش آموزان چگونه ازنظرباورهای انگیزشی و1330می آیند.)زرین جوئی، شمار

 (برای رشد،1937ریه شناختی اجتماعی بندورا،)(نظ0440فراشناختی رفتارهای یادگیری خودراسازمان دهی می کنند)لیننبرک،پنتیتریچ،

الگوی یادگیری خودتنظیمی ،چهارچوب نظری مناسبی فراهم کردکه براساس آن درهرفردعوامل بافتی ورفتاری فرصت الزم رابرای کنترل 

 (0442یادگیری دانش آموزان فراهم می کنند)به نقل ازنیکوس وجرج،

 آیندی فعال وساختاری پردازش می داندکه باآن یادگیرنده اهداف فعالیت های یادگیری ،یادگیری خودتنظیمی رافر (،1999پینتریچ)

 (0442کنترل وتنظیم می کند)به نقل ازنیکوس وجرج، را خود رفتار انگیزه و ،شناخت

رآن داندکه د (نیزکه یکی ازنظریه پردازان شناختی اجتماعی است راهبردهای یادگیری خودتنظیمی رانوعی یادگیری می1937زیمرمن)

 کوشش های خودراشروع و"دانش آموزان به جای آنکه برای کسب مهارت ودانش برمعلمان ،والدین یادیگرعوامل وآموزشی تکیه کنند،شخصا

هدایت می کنند.به عبارت دیگر،یادگیری خودتنظیمی به مشارکت فعال یادگیرنده ازنظررفتاری،انگیزشی وفراشناختی درفرآیندیادگیری برای 

 (.1332زودن یادگیری اطالق می شود)سبحان نژادوعابدی،اف

-0خودتنظیمی رفتاری -1(راهبردهای یادگیری خودتنظیمی زیرمجموعه هایی دارندکه عبارت انداز  1933براساس نظرزیمرمن وپونز)

 خودتنظیمی فراشناختی.-0خودتنظیمی شناختی  -3خودتنظیمی انگیزشی  

نه ازمنابع گوناگون اطالق می شودکه یادگیری راافزایش می دهداین منابع زمان ،مکان ،چگونگی خودتنظیمی رفتاری به استفاده بهی

کمک گرفتن ازمنابع دردسترس ازجمله معلم ،والدین ،دوستان،موادآموزشی وکمک آموزشی راشامل می شود.خودتنظیمی انگیزش درتمام 

تی وفراشناختی نیزفراگیران خودتنظیمی افرادی هستندکه درفرآیندیادگیری مراحل یادگیری خودرافردی کارآمدومستقل می دانند.ازنظرشناخ

ازبرنامه ریزی،سازمان دهی،خودآموزی،خودکنترلی وخودسنجی استفاده می کنند.یادگیری خودتنظیمی فقط یادگیری دانش آموزان راتقویت 

ندتنظیم اهداف،خودکنترلی،خودسنجی،خودانگیزشی رامدیریت نمی کند،بلکه فرصتهایی رابرای آنهافراهم می کند،تافعاالنه فرآیندهایی مان

(همانطورکه آشکاراست تمام پیشرفت هاودستاوردهای بشری محصول یادگیری است دراین میان گروه ویژه ای 1991کنند)چانگ،

دودرمان آن هاباروش های متداول ازافرادوجوددارندکه دریادگیری وگاهی اوقات دررفتاروایجادارتباط بادیگران دچارمشکل ونارسایی هایی هستن

 امکان پذیرنیست.

 ناتوانی یادگیری دریک موقعیت تحصیلی ممکن است پیامدهایی رادرسایرزمینه هابه همراه داشته باشد.

به طوری که ضعف درحل مسئله باعث افت  دربسیاری ازسطوح تحصیلی،دانش آموزان درحل مسائل ریاضی بامشکل مواجه هستند،

درصداست اختالل ریاضی یاحساب نارسایی واژه جایگزینی است 12تا2آن هامی شود.شیوع ناتوانی ویژه بین کودکان دبستانی  عملکردتحصیلی

که برای اشاره به الگوی مشکالتی به کاربرده می شودوبامشکالت پردازش کردن اطالعات عددی ،یادگیری واقعیت های علم حساب وانجام 

ص می شود.یادگیری ریاضی یکی ازموضوع های بنیادی مرتبط بایادگیری علوم است که بررسی هاونظریه دادن درست یافصیح محاسبات مشخ

مهارت های زبانی ،یعنی درک -1های بسیاری به آن اختصاص یافته است.ناتوانی یادگیری ریاضی دربرگیرنده چهارگروه اختالل است.

مهارت های ادراکی،یعنی شناسایی ودرک نمادهادرمرتب سازی مجموعه -0.اصطالحات ریاضی وتبدیل مسائل نوشتاری به نمادهای ریاضی

مهارت های توجه،یعنی کپی کردن درست شکل هاومشاهده درست نمادهای -0مهارت های ریاضی،یعنی توانایی انجام چهارعمل اصلی.-3اعداد.

 عملیاتی.

ابطه بااستدالل ریاضی جزوناتوانی یادگیری ویژه واقعیت های عددیامحاسبه ومشکالتی درر مشکالت تسلط یافتن برمعنی عدد،

الف(فقدان آمادگی ذهنی  ب(تدریس ناکافی یانادرست   هستند.مهم ترین عواملی که سبب اختالل کودکان درریاضیات می شود،عبارت است از:

 پ(عملکرد پایین هوش غیرکالمی )جانسون ومایکل باست(
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ی درریاضیات،نتیجه می گیرند که این کودکان درزمینه هوش غیرکالمی بامشکل ازبررسی شرح حال کودکان بادشواری های اساس

مانندآن عالقه نشان می دهند.بنابراین درمقایسه اجسام  و مکعب ها،ساختن الگوها آنان به طورمعمول کمتربه بازی بامعماها، مواجه هستند.

 ه رو هستند.طبقه بندی آن ها،تمیزاندازه های مختلف و...بامشکل روب بایکدیگر،

 ج(اختالل درتشخیص ودرک شنوایی  چ(اختالل درادراک فضایی ت(ضعف حافظه بینایی وشنوایی ث(اختالل درتشخیص ودرک بینایی

ادگیری ی میکند. رویکرد خودتنظیمی ،فرآیندی است که تغییرات رادرمهارت ها،دانش راهبردی ،توانایی هاوانگیزش یادگیرندگان ایجاد

 برای درک وکنترل محیط های یادگیری بازمی گردد. نایی،خودتنظیمی به توا

 به این منظور،مابایداهدافی رامشخص وراهبردهایی راانتخاب کنیم که بتواندبه مادررسیدن به این اهداف کمک کند.

 نخست یادگیری تعاریف متنوعی ازیادگیری خودتنظیم شده وجوددارد،امابه نظر می رسدسه مولفه آن درعملکردکالسی مهم باشند:

 بازبینی وتغییرشناخت خود. راهبردهای فراشناختی برای برنامه ریزی،

 دوم :مدیریت وکنترل دانش آموزبرتالش خودروی تکالیف کالسی

 ازآن هااستفاده می کنند. ،یادگیری، به یادآوری و فهم تکالیف سوم:راهبردهای شناختی واقعی که دانش آموزان برای

 دتنظیمی:راهبردهای یادگیری خو

 شامل مهارت های خودآموزی

 سوال پرسیدن ازخود

 یادگیری آنهاتسهیل شود.-خودبازبینی وتقویت خوداست که به یادگیرندگان کمک می کندبااستفاده ازفرآیندهای شناختی

فرآیندهای یعنی مجموعه ای ازراهبردهای خودارزیابی ،نظارت برخودوآموزش به خوداست وسه مرحله تحت تاثیر،شخصی،رفتاری و

محیطی می باشدومی بینیم که دربسیاری ازسطوح تحصیلی،دانش آموزان درحل مسائل ریاضی بامشکل مواجه هستندبه طوری که ضعف 

درحل مسئله باعث افت عملکردتحصیلی آنان می شود.برای عملکردبهتردردرس ریاضی ،فراگیران افزون برداشتن اطالعات کافی درباره موضوع 

 راهبردهای خودتنظیمی مجهزباشند. مربوطه بایدبه

 نتایج پژوهش بیشارانشان دادتوانایی حل مسائل ریاضی بین دانش آموزانی که براساس روش های خودتنظیمی موردآموزش بوده اند،

 معناداری برعملکردنحصیلی دارد. توانایی دانش  خودتنظیمی درحالت کلی تاثیر مثبت و از معناداری باالتر بطور

ی می ریاض دانش آموزان در پژوهشی به این نتیجه رسیدندکه راهبردهای خودتنظیمی باعث افزایش عملکرد در نیز فیلیپو و ماریکو

 شود.

 دربین پژوهشگران داخلی حسنی زنگباردریافت که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بریادگیری درس یاضی تاثیرمثبت دارد.

 تنظیم شده اطمینان ازاین موضوع است که همه جنبه های ضروری آموزش راهبرد، خود مرحله اساسی درالگوی پرورش راهبرد

 مشخص شده باشد."کامال

 پرورش وفعال سازي دانش پس زمينه مرحله یک:

تالش برای آموختن  برای مثال، دانش آموزان درمهارت های پیش نیازمسلط شوند. یک راهبرد، از مهم است که برای استفاده موثر

 تالش بی فایده ای است. ،تفریق مسلط نشده ضرب یا تقسیم بزرگ به دانش آموزی که در راهبرد

 دارد. نیاز الف(مشخص کردن مهارتهایی که کودک برای انجام راهبرد دراین مرحله دوتکلیف اساسی وجوددارد:

 ها ب(ارزیابی دانش کودک یاتوانایی اوبرای انجام این مهارت

 

 کردن راهبردمرحله دوم:مطرح 
ی م قادر را این الزام آنها خواهدکرد،تکالیف کمک  انجام بهتر در به ان ها می گیرند راهبردی که یاد باورکنند دانش آموزان نیازدارند

 به خودتنظیمی منجرمی شود. و فعاالنه درگیرشوند کند

 

 مرحله سوم:الگوسازي راهبرد
 اب تفکر فرآیند ،برد رابه کاربرد. بخش مهم الگوسازیدهدمانندیک یادگیرنده متخصص راهالگوسازی خوب به دانش آموزاجازه می 

دانش دانش  ،الگوسازی فرآیندهای فکری خودشان راکالمی می کنند. صدای بلنداست که معلمان یادانش آموزان هنگام انجام یک راهبرد،

تکلیف است.برای  تجزیه فراشناختی ی که معلمان می تواننداستفاده کنند،افزایش می دهدیکی ازابزارهای را آموزان درباره مراحل راهبرد

 چگونه وچه اندازه مشخص می کنند. فرآیندهای خودتنظیمی راباپرسیدن سواالت چرا، ،هرمرحله درتکلیف
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 مرحله چهارم:به خاطرسپردن راهبرد

خودکارمشخص کنند.برای استفاده موثروکامل ازیک راهبردآن هدف این است که دانش آموزان مراحل راهبردواستفاده ازآن رابصورت 

 نهابایدقادربه تمرکز انرژی وتوجه خودروی تکلیف دردست اقدام باشندنه این که درتقالبرای به یادآوردن مراحل وچگونگی انجام آن باشند)ای

 تالش عملکردرابه تاخیرمی اندازد(

 

 تقویت راهبرد حمایت و مرحله پنجم:
معلم ودانش آموزباهم وبه صورت مشترک کاروراهبردراتمرین می کنندتازمانی که دانش آموزبصورت مستقل وکارآ قادربه  دراین مرحله

انجام راهبرد باشنددرطول این مرحله ،معلمان ودانش آموزان بصورت مکررازالگوسازی راهبرداستفاده می کنندوچگونگی زمان ودلیل استفاده 

حمایت معلم بتدریج کم شده تادانش  بدست آورد را زمانی که دانش آموز تجربه وکفایت استفاده ازراهبرد و هندازراهبردراموردبحث قرارمی د

 راهبردباشد آموزبصورت مستقل قادربه استفاده از

 

 عملکردمستقل مرحله ششم:
آموز،راهبردرابصورت صحیح ومتناسب وظیفه اصلی معلم بازبینی عملکرددانش آموزوبررسی استفاده مناسب ازراهبردخواهدبوداگردانش 

اماسطح باالیی ازعملکردکسب یاحفظ نشود،آموزش دوباره راهبردیادرنظرگرفتن راهبردمتفاوت شایددردستورکارباشد.براساس گزارش  به کاربرد،

ن دیپلم متوسطه شکست درصدازآنهادرگرفت64اداره آموزش آمریکا دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری درمخاطره ترک تحصیل هستندحدود

ی درماندگنیازبه این پژوهش زمانی احساس می شودکه درماندگی دانش آموزان باناتوانی یادگیری وحتی دانش آموزان عادی ونیز می خورند.

یات یاضمعلمان ومتخصصان برای درمان وکمک به این دانش آموزان رامشاهده می کنیم،ازطرفی مشکالت یادگیری کودکان درزمینه ر ،والدین

درمقایسه باسایرزمینه های ناتوانی های ویژه دریادگیری بیشترپژوهش های انجام شده درزمینه خودتنظیمی نیزمرتبط بادانش آموزان عادی 

ی ناست وکمترپژوهشی دراین زمینه روی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ،به ویژه اختالل ریاضی انجام شده است.میزان شیوع باالی  ناتوا

استفاده ازنتایج این مقاله درزمینه آسیب  یادگیری بین دانش آموزان ونقش خودتنظیمی به عنوان عاملی کلیدی درموفقیت دانش آموزان و

شناسی ودرمان دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ویژه،ازضرورت های مهم این پژوهش بوده وباهدف تعیین تاثیرآموزش راهبردهای 

 اختالل ریاضی بررسی شده است. ودعملکردتحصیلی دردرس ریاضی دانش اموزان باخودتنظیمی بربهب

 

 روش بررسی
 پس آزمون درگروه گواه بود.–روش پژوهش حاضرازنوع آزمایشی باطرح پیش آزمون 

 روش نمونه گیری: ،نمونه ،جامعه آماری

سال(شهرستان چابهاربودکه درسال 10تا6اول تاششم )جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان ابتدایی دخترانه پایه های 

به عنوان مبتالبه ناتوانی یادگیری ریاضی ازطرف مدارس این شهرستان به اداره آموزش وپرورش واحدآموزش ابتدایی معرفی 96/93تحصیلی 

 شده بودند.

وگواه باهمتاسازی ازنظرسن وپایه تحصیلی نفره آزمایش 04دانش آموزان باروش تمام شماری انتخاب ودردوگروه 04امعه یادشده ج از

 تقسیم شدند.

 (اطالعات جمعيت شناختی آزمودنی ها1جدول)

 ششم            پنجم              سوم                چهارم          دوم                                     پایه   اول 

 0                  0                   0                    0                  1                              1نفرگواه

 0                  0                    0                   0                   1                        1 نفرآزمایش

 

 برای گردآوری داده های ازابزارهای زیراستفاده شد:

 ج(برنامه مداخله ای---ب(آزمونهای عملکردتحصیلی---وکسلرکودکان الف(مقیاس هوشی
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 الف(مقياس هوشی وکسلرکودکان:

مقیاس هوشی وکسلرکودکان به عنوان اصلی ترین ابزارسنجش هوش وتشخیص کودکان دارای مشکل یادگیری درمقطع  درحال حاضر،

 شودکه عبارتنداز: دراین مقیاس،پنج نوع هوش بهرمحاسبه می دبستان قرارمی گیرد.

 درک مطلب کالمی 

 استدالل ادراکی

 حافظه فعال

 سرعت پردازش

 هوش بهرکل

توسط عابدی ،صادقی وربیعی باحمایت مالی سازمان آموزش 1337خردآزمون سنجیده می شود.اعتباروروایی این آزمون درسال-12که در

ضرایب پایایی خرده آزمون هاازطریق آلفای کرونباخ بین  وپرورش استان چهارمحال وبختیاری ترجمه ،انطباق وهنجاریابی شدکه

 گزارش شده است.91/4تا67/4وازطریق روش تنصیف بین 90/4تا72/4

 

 ب(آزمونهاي عملکردتحصيلی:
 ردآزمون عملک پرورش استثنایی تهیه شده است. وابسته به اداره کل آموزش و توسط مراکز ناتوانی های یادگیری ویژه، آزمون هااین 

صیلی یک آزمون درجه بندی شده برای پایه های تحصیلی مختلف است،به سخن دیگربرای  هرپایه تحصیلی آزمون عملکردتحصیلی ویژه تح

متغیراست.نحوه محاسبه نمرات میانگین به 04آن پایه باتوجه به محتوی درس ریاضی همان پایه تهیه شده است نمرات این آزمون هاازصفرتا

میانگین نمرات هرپایه تحصیلی درهرگروه محاسبه وسپس میانگین میانگین های هرگروه محاسبه شد،درواقع برای این صورت بودکه ابتدا

عملکردتحصیلی درس ریاضی ازدانش آموزان یک نمره دردامنه صفرتاصفربه دست آمد.این سوالها توسط سرگروههای آموزشی هرمقطع وبه 

درگذشته نیز  بوده و تایید مورد ارشناسان آموزش وپرورش شهرستان رسیده است.طراحی شده وبه تاییدک96/93صورت هماهنگ درسال

 توسط گراهام وهریس مورداستفاده قرارگرفته است.

 

 نخست

 پرورش و فعال سازی دانش پس زمینه

مشخص کردن مهارت هایی که کودک برای هر راهبرد 

 نیازدارد.

 مهارت هاارزیابی دانش کودک یاتوانایی او برای انجام این 

 تکمیل برگه

 گوش دادن فعال

 مدادکاغذ

 پرسش و پاسخ

 دوم

 مطرح کردن راهبرد:

توضیح فواید و استفاده از راهبرد، ارایه نمونه هایی از 

 عملکرد فعلی

تکمیل برگه های مربوطه 

 گوش دادن فعال
 پرسش و پاسخ

 سوم
الگوهای راهبرد:آموزش تفکر با صدای بلند،کالمی سازی 

 فکری توسط مربیفرآیندهای 
 مشارکت در بازی

 پرسش و پاسخ

 استفاده از بازهای متناسب باسن

 چهارم

 الگوسازی راهبرد:تجزیه فراشناختی تکلیف

 (چرااین مرحله رادرتکلیف انجام دادم؟1

 (چگونه فهمیدم که آن راانجام دهم؟0

 (کدام اعمال ،نشانه هایاسوال هامهم هستند؟3

 (چه دانشی نیازدارم؟0

دادن فعال و پاسخ گوش 

 های مناسب
 پرسش و پاسخ و مکاشفه

 پاسخ و پرسش تکمیل برگه های سوال مشخص کردن ورفع نقص الگوسازی راهبرد پنجم

 تست وسنجش آموزش تفکروبهبودروش ششم
پرسش -تکمیل برگه

 وپاسخ
 پرسش و پاسخ

 هفتم
بررسی ورفع نواقص وتمرین روی کالمی سازی فرآیندهای 

 مربیفکری توسط 

روش -گوش دادن فعال

 چندحسی
 مکاشفه

 مکاشفه پرسش وپاسخ بررسی تجزیه فراشناختی تکلیف هشتم
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 مشارکت دربازی پرسش وپاسخ بررسی نهادینه شدن روشهای اکتشافی نهم

 مکاشفه تکمیل برگه بررسی کمبودهای احتمالی دهم

 یازدهم

 
 گوش دادن فعال تکمیل برگه بررسی کمبودهای احتمالی

 بررسی تکالیف متنی وعملی دوازدهم
کاربابرنامه رایانه ایی نرم 

 افزارتقویت حافظه فعال
 گوش دادن

 کاربابرنامه رایانه ای ارایه تکالیف رایانه ایی سیزدهم
ارایه پاورپوینت وارایه برنامه 

 مفیدویدیویی

 یدسرگذشت نمونه های مف روش حسی بررسی تکالیف وراهبردهای رایانه ای چهاردهم

 تکالیف روی آموزش تمرکزانرژی وتوجه پانزدهم
نرم افزارتقویت حافظه 

 فعال

کار با برنامه های رسانه ایی 

 متناسب

 تکمیل ورفع کمبودها استفاده ازکتب ونرم افزار به خاطرسپردن راهبرد شانزدهم

 هفدهم

 حمایت وتقویت راهبرد:

 کارمشترک مربی ودانش آموزوالگوسازی راهبرد

وتقویت راهبردوراهنمایی دانش آموز واگذاری حمایت 

توجه به توانایی وی تقویت  با دانش آموز مسئولیت به

 عملکردمستقل دانش آموز)باتوجه به تفاوتهای فردی(

 نرم افزار، پرسش و پاسخ

 

 تهیه چک لیست

 

 هجدهم
عملکردمستقل دانش آموز،بازبینی وبررسی عملکردتوسط 

 مربی مربوطه
 مکاشفه وپرسش وپاسخ ابازبینی رفتاره

 نوزدهم
عملکردمستقل دانش آموز،بازبینی وبررسی عملکردتوسط 

 دانش آموز
 مشارکت فعال دربازی رفتارخود اصالح

 بیستم

تشکیل نمایشگاه ازفعالیتهای تئوری وعملی وتکمیل برگه 

گزارش وتاکید برروی نقاط قوت وذکر نقاط ضعف 

 بمنظورمعایب وکمبودها

 کمبودهاتکمیل ورفع  

 

 روش اجرا
راکسب کردندبه عنوان 32آزمون هوشی وکسلربرای همه دانش آموزان معرفی شده بامشکل ریاضی اجراشد.وکسانی که حداقل نمره 

 دانش آموزانی که مشکل خواندن ونوشتن داشتندجداسازی شدند. نمونه انتخاب شده و

 زمونپیش آ ها، توسط والدین تکمیل شدوپس ازهمتاسازی گروه ،پژوهش رای شرکت دراینرضایت نامه ب نیز والدین و فرم مصاحبه با

 د.نتایج آن ثبت ش به اجراکذاشته و براساس مطالب درسی بود، های ریاضی برای هرپایه که به تاییدکارشناسان آموزش وپرورش رسیده و

نظیمی تدوین شده بودکه درگروه آزمایش ت بسته آموزشی خود براساس پیشینه پژوهشی موجود وحیطه های مداخله ای موردنیاز،

 افزون برآموزش های معمول به اجرا گذاشته شدوگروه گواه آموزش های معمول راکه درمراکز ناتوانی های یادگیری ویژه به دانش آموزان داده

.این آموزش هاتوسط پژوهشگران دقیقه بود در بار چهار دقیقه ایی به صورت فردی و 02 جلسه04این جلسات  تعداد دریافت کردند. می شود،

ه شی آشنا شدند و شیواین بسته آموز با جلسه توجیهی ،به منظور یکسان سازی آموزش ها، ومربیان داده شد.به این منظورمربیان طی چند

 اجراگذاشته ومطرح شدوپس ازپایان آموزش هاپس آزمون ریاضی برای هردوگروه وآزمایش به  موردنیاز ابزار اهداف و ،آموزش درهرجلسه

 .مقایسه شد عملکردها

 

 یافته ها
برای تحلیل داده های آماری ابتدا ازآمارتوصیفی برای متغیرهای زمینه ایی دانش آموزان وهمچنین برای آزمون فرضیه پژوهش ،ابتدابرای 

حلیل شدوبعذازتاییدآن هاازروش ت اسمیرونف،شیب رگرسیونی وآزمون لوین استفاده-تاییدپیش فرض هاتحلیل کوواریانس ازآزمون کولموگروف

 کوواریانس استفاده شد.
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 فرضيه پژوهش
آموزش راهبردهای خودتنظیمی برعملکرددانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری دردرس ریاضی تاثیرمثبت دارد.نتایج تحلیل کوواریانس 

است.دراین تحلیل نمره های پیش آزمون تحت کنترل آماری ارایه شده  3انجام شده روی  نمره عملکرددردوگروه آزمایش وگواه درجدول

قرارگرفته است وسپس دوگروه براساس واریانس باقی مانده مقایسه می شوند.همان طورکه نتایج تحلیل کوواریانس نشان می دهدبین نمره 

                     f=118/9                                          p<0/05عملکردگروه آزمایش وگواه تفاوت معناداری مشاهده شد.

 درصدازواریانس عملکرد دانش آموزان مربوط به آموزش های راهبردهای خودتنظیمی بوده است.67است یعنی 4/67مجذوراتا

 گواه درعملکرد دانش آموزان نتایج تحليل کوواریانس دوگروه آزمایش و-3جدول

 مجذوراتا سطح معناداری مقدارواریانس میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 60/4 441/4 2/147 29/021 1 29/021 پیش آزمون

 67/4 441/4 9/113 9/034 1 9/034 گروه ها

 - - - 37/0 36 0/36 خطا

 

تفاوت است که  3/9وبرای گواه7/10همچنین براساس جدول ذیل میانگین وانحراف استاندارد عملکرد دانش آموزان دردوگروه آزمایش 

معنی داری بایکدیگر دارند.به بیان دیگرآموزش راهبردهای خودتنظیمی برعملکرد ریاضی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری درس ریاضی 

 موثربوده است.

 

 سطح اطمینان 

 حدباال حدپایین انحراف استاندارد میانگین گروه

 09/12 9/13 30/4 7/10 آزمایش

 99/9 7/3 30/4 3/9 گواه
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 گيري نتيجه بحث و
درس ریاضی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی  عملکرد بهبود تنظیمی در راهبردهای خود هدف تعیین تاثیر با پژوهش حاضر

 رفتاری فراشناختی و–قبیل راهبردهای شناختی  مداخله راهبردهای خودتنظیمی از این پژوهش نشان داد نتایج حاصل از انجام شده است.

 ودخ است راهبرد همین زمینه زیمرمن معتقد در مثبت دارد. درس ریاضی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی تاثیر عملکرد بهبود در

 تنظیم کنند. کارکرد نهایی شان را محیط و رفتار،"شخصا می کند قادر دانش آموزان را ،تنظیمی

مچنین ه و فیلیپ و ماریکو موئهل و کلیری وپالتن، ژنگ، بیشارا، ،نتایج پژوهش های یلدیزلی وسابان نتایج این پژوهش هم سو با

به این  پژوهش های خود شده در پژوهشگران یاد همکاران است. شیردل و سعید،کارشکی و و علی نژاد همکاران، زیمانی و حسنی زنگبار،

 تیجه بان در مثبتی دارد. عملکرد درس ریاضی دانش آموزان تاثیر بهبود تنظیمی در ودکه آموزش راهبردهای یادگیری خ نتیجه دست یافتند

ارای درس ریاضی دانش آموزان د عملکرد بهبود تنظیمی در مثبت راهبردهای یادگیری خود تاثیر مبنی بر مقاله حاضر توجه به نتایج حاصل از

رد درسی توجه به بهبود عملک بیان شده می توان چنین استنباط کرد که پیش ازناتوانی یادگیری ریاضی همچنین براساس نتایج پژوهش های 

اسبه توانایی مح در توانایی آن ها و توجه به سطح هوش بهر سپس با شناسایی کرد، آنها در ناتوانی یادگیری را ابتدا وجود دانش آموزان باید

آموزش راهبردهای  بهترین روش ها، که یکی از داد آموزش قرار مورد و ب کردانتخا وضعیت آنها برای بهبود روش هایی را ،ریاضی شان عددی و

راهبردهای  هنگامی که کودکان از تنظیمی می توان چنین تبیینی ارایه داد براساس نظریه خود و تنظیمی به دانش آموزان است، خود

پرداخته  های روزمره فعالیت بازبینی به انجام تکالیف درسی و دخو سازماندهی و ،برنامه ریزی دانش آموزان با و خودتنظیمی استفاده می کنند

پذیری  انعطاف در و آگاهی داشته باشند یادگیری موثر و مفیدبودن راهبردهای ویژه برای حل مسئله کار از بازبینی شکست ها بررسی و با و

 دعلمان بهمراه والدین سهیم باشنستقل می توانند مم کارآمدمسئول وپی آن پرورش انسانهایی  در و بدست آورند توانمندی الزم را ،شناختی

 (1994مهارت چگونگی یادگیری آموزش داده می شود)پنتیریچ،روزرودی گرت، این شیوه بادرونی سازی آموزش و با که  چرا

به هنگام  و می رود به شمار اهداف بلندمدت زندگی تحصیلی دانش آموزان آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بازتابی از زیرا

 ایجاد و کنترل چگونگی این فرآیند اطالعات قبل، ارتباط منطقی با ایجاد ،معنادارکردن اطالعات با فنون سعی میکنند و راهبردها استفاده از

فظه کوتاه حا یادگیری از نوع و چگونگی یادگیری خودآگاه باشند از و کنند بهتر را تحصیلی خود عملکرد و بگیرند یاد یادگیری مناسب را

 ار توانایی های بالقوه خود نموده و آگاهی پیدا که به دنبال دارند نتایجی را و پیامدها فعالیت آموزشی و از و مدت به بلندمدت تبدیل گردد

 می یابند. انگیزه الزم برای انجام تکالیف را شناسایی و
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