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  چكيده
آموزش  تعيين ميزان اثربخشيپژوهش حاضر هدف  :هدف

آموزان رياضي دانش مسئلهتوجه بر عملكرد حل  خودنظارتي
شبه پژوهش از نوع روش  :روش. ناتواني رياضي بود پسر دچار

آزمون سپ - ونآزمآزمايشي است كه در اجراي آن از طرح پيش
نفر از  20هاي پژوهش شامل آزمودني. استفاده شد گواهبا گروه 

-88ر سال چهارم ابتدايي شهر تبريز د آموزان پسر پايةانشد
 اياي چندمرحلهبودند كه به روش تصادفي خوشه 1387

هاي آزمايش انتخاب شدند و به طور تصادفي در هر يك از گروه
 ون تشخيصي رياضي ايران كي متاز آزم. قرار گرفتند گواهو 
 10آزمايش به مدت گروه هاي آزمودني. استفاده شد) 1976(

. نظارتي را دريافت كردندهاي خوداي آموزشدقيقه 45جلسة 
هاي عادي كالسي خود ادامه گواه نيز همزمان به برنامهگروه 
حاصل از تحليل كوواريانس نشان داد هاي يافته: هايافته. دادند
 مسئلهآزمون حل در پس آموزان گروه آزمايشدانشهاي نمره

پژوهش  :نتيجه گيري  .شده است گواهگروه  باالتر از  رياضي
ي والدين، معلمان و متخصصان دانشبردهايي برارحاضر كا
توانند از اين راهبردها مي دارد كه ناتواني رياضي دچارآموزان 

 .براي پيشرفت درس رياضي استفاده كنند
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Abstract 
Aim: Aim of this research was to determine the 
effectiveness of self-monitoring training of attention 
on math problem solving performance in male 
students with math disability. Method: Research 
method was quasi-experimental with pretest and 
posttest design with control group. Research 
participants included 20 fourth grade elementary 
school students in the City of Tabriz in North West 
Iran in the academic year 2008-09 who were selected 
using multi-stage random cluster sampling and were 
randomly placed in experimental and control groups. 
The Iran Key Math Diagnostic Arithmetic (1976) 
was used. Students in the experimental group 
received self-monitoring trainings for 10 sessions of 
45 minutes duration each. At the same time, the 
control group continued their regular classroom 
programs. Results: Results of covariance analysis 
showed scores of the experimental group students in 
mathematical problem solving posttest were higher 
than the control group. Conclusion: This research 
has implications for parents, teachers and 
professionals working with students with math 
disability, who can use these strategies for math 
achievement. 
 
Key words: math disability, math problem solving, 
self-monitoring of attention 
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  مقدمه 
فرايند  اختالل در يك يا چند 2، ناتواني يادگيري1تعريف قانون آموزش و پرورش افراد ناتوان براساس

اين اختالل خود را به صورت . درك زبان يا كاربرد آن مي شودشناختي پايه است كه شامل روان
در گوش دادن، فكر كردن، صحبت كردن، خواندن، نوشتن، امالء يا محاسبات رياضي نشان ناتواني 
كه اساسأ نتيجه معلوليت هاي ديداري،  شودنميآن دسته از مشكالت يادگيري  شامل اما. مي دهد

شنيداري يا حركتي، عقب ماندگي ذهني، اختالل هيجاني، وضع نامساعد محيطي، فرهنگي يا 
ناتواني يادگيري رياضي به دو طبقه ). 2009، 3تامپسونو  توكر ،كلمن ،ك كيلنم(اقتصادي است 

رياضي و درك  پايهناتواني رياضي اوليه و ثانويه تقسيم شده است كه در حالت اول افراد در عمليات 
سي به ضعف ساختارهاي بنيادي زبان، اما در ناتواني ثانويه مشكل اسا. مفاهيم عددي مشكل دارند

گروه پژوهشي ناتواني هاي يادگيري و (شود مربوط ميفضايي  -مهارت هاي بينايي و حافظه
كه با فهم تعريف شده است رياضي به عنوان مهارتي  مسئلهحل ). 1378اختالالت رفتاري، 

سر و كار چالش انتقال و همچنين  ،ها به نمادهاي رياضي مسئلهاصطالحات رياضي و تبديل صورت 
-ست آورده در موقعيتدهدانش آموز بايد دانشي را كه از حل مسائل قبلي ب ئلهمسزيرا در حل . دارد

  ).2005، 4فوچز و فوچز( كار بردههاي جديد ب
عملكرد بر  ،لفه  اساسي زير، سه مؤرياضي مسئلهمطالعات نشان مي دهد در موقعيت حل  
 5تنظيميادگيري خود( اختيهاي فراشنمهارت .2؛ هاي شناختيمهارت .1: گذار استتأثيرآموز دانش

هاي الگودر ). 1998 ،8؛ ماير1993، 7مونتاگو و اپليگيت( هاي انگيزشيمهارت .3 ؛)6خودنظارتيو 
رياضي  مسئله، حل استدهندگان آن كي از ارائهي )2007( رياضي كه مونتاگو مسئلهشناختي حل 

عاطفي و انگيزشي در نظر  ،يهاي شناختي، فراشناختمؤلفهبه عنوان فعل و انفعال پيچيده ميان 
   ).2005، 9سيي، است1993مونتاگو و اپليگيت، ( گرفته شده است

ي و هاي كالممسئلهحل  مشكالت اساسي در مواردي نظير ناتواني رياضي دچارآموزان دانش
 خودتنظيميها، استفاده از راهبردهاي مسئلههاي مربوط به آن، تشخيص اطالعات بديهي در مهارت

                                                 
1. Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) 
2. learning disability  
3. Mcquillan, Coleman, Tucker & Thompson 
4.  Fuchs 
5. self-regulated learning 
6. self-monitoring  
7. Montague & Applegate 
8. Mayer 
9. Stacey 
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، 2لرنر ؛2008، 1پروتي(در فرايند انجام تكليف و حفظ توجه تا پايان تكليف دارند  خودنظارتيو 
  ). 2001، 3و گاگنون و مكيني 1384

-آموزان دچار ناتواني رياضي، ضعفاند دانشنشان داده ها ، پژوهشمسئلهبا وجود اهميت حل 
از سوي ). 2007مونتاگو، (ضي دارند ريا مسئلههاي مورد نياز حل در كسب مهارتهاي قابل توجهي 

اند گروهي از اين دانش، نشان دادهمسئلهحل  خودتنظيميعد فراشناختي و ديگر پژوهش ها در ب-
دانند اما به دليل مشكالت توجهي دچار ها را ميمسئلهكه عمليات مربوط به حل آموزان با اين
اعداد را جا  اعداد و مجاورت نويسي شوند و ، نوشتن كاملهاها، ستونتوجه به عالمتاشتباهاتي در 

 مسئلهبه اين ترتيب سرعت و توجه براي حل ). 1386تبريزي، (اندازند و يك عدد محاسبه نكنند بي
تر آموزان عادي پاييندانشداري نسبت به داراي ناتواني رياضي به شكل معناآموزان رياضي در دانش

ضر جستجوي اصلي پژوهش حا مسئلهبنابراين ). 1993 ،5؛ كندال و براس ول2008، 4دوكر( است
و خودتنظيمي عد فراشناختي آموزان داراي ناتواني رياضي با تأكيد بر بروشي براي كمك به دانش

  . است مسئلهحل 
 گيري و ثبت، شامل اندازهرفتاري-توجه به عنوان يكي از فنون درمانگري شناختي خودنظارتي

توجه به تكليف يكي از اهداف عمدة آموزش  .توجه بر تكليف است ةدهندميزان رفتارهاي نشان
توجه، با عملكرد تحصيلي  نقصاند زيرا مطالعات نشان داده. الس استدر ك خودنظارتيهاي برنامه

 استتأييد شده در مطالعات فراواني  ،توجه خودنظارتياثربخشي آموزش . پايين همراه است
هيتن، مكن،  ،پرستو). 2003، 7كراتوچوويل و و شاپيرو 2007گو، ؛ مونتا2002، 6هاالهان و هادسون(

قدار قابل توجهي از مشكالت تواند ماند، عدم كنترل توجه مييافته )2009( 8مكن، واتسون و سلك
بين ترتيب راهبردهاي كنترل توجه، پيشو به اين  را توجيه كندهاي تحصيلي در همة زمينه

 خودنظارتيبا حذف راهبرد ) 2007(9راك و تد. استحصيلي هاي تمناسبي براي عملكرد در آزمون
پژوهش . تنزل كردآموزان حتي تا خط پايه آزمايش از دانش تعدادي عملكرد كه يافتندتوجه در
استفاده از  براي آموزان داراي اختالل رياضيهاي دانش، مهارتنشان داد) 1386( محمدي

                                                 
1. Pedrotty 
2. Lerner  
3. Gagnon & Maccini 
4. Dowker 
5. Kendall & Braswell 
6. Hallahan & Hudson 
7. Shapiro & Kratowill 
8. Presto, Heaton, McCann, Watson & Selke 
9. Rock & Tead 
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با ) 2002( 1و گدارد ، هورنولف .است آموزان عاديدانش  راهبردهاي يادگيري خود تنظيم كمتر از
عالوه بر بهبود  خودنظارتينتيجه گرفتند كه  ،بر عملكرد تحصيلي و توجه خودنظارتيآموزش با 

 بختياري. مثبت دارد تأثيرعملكرد تحصيلي و توجه، بر انگيزش، استقالل و مديريت كالس درس 
 آموزان به اين نتيجه رسيد كهو توجه دانش مسئلهبر عملكرد حل  2آموزيآموزش خودبا ) 1381(

، 3وود ؛)2007( ، مونتاگودر همين راستا. بخشدرياضي را بهبود مي مسئلهآموزي عملكرد حل خود
و مؤثر  ندنيز به نتايج مشابهي دست يافت) 1993(6و ميج، رد و ديانجي) 1993(5و كارن 4روزنبرگ

آموزان دچار ناتواني توجه را به دانش مؤثر بودن آموزش راهبردهاي فراشناختي و خودنظارتي
  .يادگيري نشان دادند

آموزان دچار ناتواني ه بخش قابل توجهي از مشكالت دانشك جااز آنبا توجه به موارد فوق 
از طرفي در مرور . استب و كاربرد راهبردهاي فراشناختي و خودتنظيمي استكارياضي مربوط به 

به آموزش خودنظارتي توجه نبود كه موجود هاي مشابهي هشدر ايران پژو هاي انجام شدهپژوهش
 انجامآموزان دچار ناتواني رياضي با استفاده از بسته آموزشي اين پژوهش پرداخته باشد، به دانش

هاي فراشناختي جه به عنوان يكي از فنون و مهارتخودنظارتي توآموزش براي  پژوهش حاضر
و رفع پژوهش حاضر از نظر جديد بودن برنامه آموزشي انجام بنابراين  .ضروري به نظر رسيد

آموزش  تأثير تعيينهدف پژوهش حاضر  .آموزان از اهميت خاصي برخوردار استمشكالت اين دانش
آموزان رياضي دانش مسئلهتوجه بر عملكرد حل  خودنظارتييكي از مهارت هاي فراشناختي بنام 

 مسئلهعملكرد حل  ،توجه خودنظارتيآموزش « :است اينپژوهش فرضيه . استداراي ناتواني رياضي 
  .»ناتواني رياضي پايه چهارم را بهبود مي بخشد رياضي دانش آموزان پسر دچار

  
  روش 

آزمون با گروه گواه پس -آزمونآزمايشي با استفاده از طرح پيشپژوهش حاضر از نوع پژوهش شبه
شهر تبريز  5ناحيه  دايي مدارس دولتيرم ابتچها آموزان پسر پايةجامعة آماري پژوهش دانش. بود
آموزان پسر پايه رسه ابتدايي پسرانه و تعداد دانشمد 28ناحيه  اين تعداد مدارس ابتدايي. ندبود

گيري تصادفي دانش آموز به روش نمونه 258مدرسه و  4 هاكه از ميان آن نفر بود 2036چهارم 
ها خواسته شد تا آنسپس از معلمان انتخاب شدند،  به عنوان نمونة اوليهاي اي چندمرحلهخوشه

                                                 
1. Wolf, Horon & Goddard 
2. self-instruction 
3. Wood  
4. Rosenberg 
5. Carran 
6. Maag, Reid  & Digangi 
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سپس آزمون تشخيصي رياضي  .كه عملكرد رياضي آنان ضعيف استرا معرفي  كنند آموزاني دانش
اين تر به منظور ارزيابي دقيق. در مورد اين كودكان اجرا شد 2و آزمون هوش ريون 1متايران كي

والدين و مسئولين مدارس، از عدم مصرف هر گونه دارو يا  با وسيلة مصاحبههب آموزانگروه از دانش
مت تعداد توجه به نمرات آزمون كيبا . شداين گروه اطمينان حاصل  ديگر در سابقه اختالل خاص

در دو گروه آزمايش و  نفر 10تعداد مساوي بودند به  85-115دانش آموز كه داراي هوشبهر  20
  .همتا شدندهوشبهر  نمرات اساسو گروه آزمايش و گواه برها در د آزمودني .قرار گرفتند گواه

  
  ابزار پژوهش

 مسئلهعملكرد حل  آوري اطالعات دربارةبراي جمع .ساختهمحقق رياضي مسئلةآزمون حل . 1
با همكاري چند تن از  توسط پژوهشگران و كه آموزان از اين آزمون استفاده شدرياضي دانش

اي نمره 2سؤال حل مسئلة  10اين آزمون شامل  .تدايي تهيه شده بودمان باتجربة پاية چهارم ابمعل
مناسب و قابل همچنين   نظر و صاحبمعلمان  تعداد زيادي از  به تأييد 3سؤاالت از نظر روايي . بود

به تأييد متخصصان مراكز   استدانش آموزان پايه چهارم دچار ناتواني رياضي  درمورد اجرا بودن آن
 1با فاصلة ها، آزمون 4تعيين پاياييبه منظور  .اني هاي يادگيري در شهر تبريز رسيدتوانبخشي ناتو

به آموزان گروه نمونه بودند چهارم ابتدايي كه متفاوت از دانش سر پايةآموزان پنفر از دانش 40 هفته
  .بود 79/0كه ضريب همبستگي ميان نمرات حاصل از دو آزمون هم ارز برابر با  آن پاسخ دادند

 1976، در سال 5اين آزمون توسط كرنولي، ناچي من و پريچت .متآزمون تشخيصي ايران كي. 2
- بخش محتوايي آن شامل خرده. استآزمون از چهار خرده متشكل ،تهيه شده كه شامل سه بخش

هاي جمع، تفريق، آزمون، بخش عملياتي آن شامل خردههاي شمارش، كسر، ضرب و عالئمآزمون
هاي حل آزمونحسابي و بخش كاربرد آن شامل خردهو محاسبه ذهني و استدالل  ضرب، تقسيم

سالگي تهيه  11ا اين آزمون كه براي سنين قبل از دبستان ت. گيري، پول و زمان است، اندازهمسئله
تفاده از آلفاي و اعتبار آن در پنج پايه با اس است 7مرجع و هم مالك 6مرجع هنجارشده است، هم 

در پژوهش . )1381محمد اسماعيل و هومن، ( گزارش شده است 80/0 -84/0 خ محاسبه وكرونبا
صورت ه اين آزمون ب .دست آمدهب 72/0حاضر نيز آلفاي كرونباخ محاسبه و مقدار آن برابر با 

ها محاسبه شد كه نمرات دانش آموز در هر يك از خرده آزمون ست و پس از اينا انفرادي قابل اجرا
                                                 
1. Iran Key Math Diagnostic Test  
2. Revan 
3. validity 
4. reliability 
5. Cornoli, Natchman & Pritchet   
6. Norm-referenced 
7. Criterion-referenced 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

آذرپرور، ميرمحمود ميرنسب و اسكندر فتحيفرشته گل  

1389 پائيز )/15( 3شماره / 4سال/ شناسي كاربرديصلنامه روانف    

 

  46

دست آمد، بر اساس ميانگين و انحراف استاندارد گروه مرجع كه قبالً ه ها نيز بآنو مجموع 
گزارش  Zصورت نمره ههنجاريابي شده و براي هر پايه موجود است، نمره استاندارد هر دانش آموز ب

   .مي شود
تصويري رنگي ريون  36دوم آزمون  نسخةها از براي سنجش هوش آزمودني .آزمون هوش ريون. 3

-ريون ساخته شده و هدف آن اندازه ريون در انگلستان توسط روندةهاي پيشماتريس. استفاده شد
اند كه ماتريس حائز ، مطالعات نشان دادهاز لحاظ روايي و اعتبار. استگيري عامل هوش عمومي 

ابل توان به عنوان مقياس قهاي پژوهشي از آن ميدر زمينهويژه سنجي است به شرايط فني و روان
عالوه بر اين تجزيه و تحليل نشان داده است كه اعتبار اين آزمون در . اطمينان استفاده كرد

در  ضريب اعتبار آزمون ريون). 1371فريار و رخشان، ( ستا تشخيص عامل هوش كلي بسيار باال
ه اجراي اين آزمون ب و )1379آناستازي، (به دست آمده  90/0تا  70/0ين گروه هاي مختلف سني ب

به اين ترتيب است كه به هر پاسخ  نيز نحوه نمره گذاري آزمون. استپذير صورت گروهي امكان
مودني و سن او، رتبه درصدي نمره داده مي شود و سپس با در نظر گرفتن جمع نمرات آز 1صحيح 

   .معلوم مي شود نمراتاساس جدول او بر
) 2002( سط هاالهان و هادسونتو حاضر بستة آموزشي .خودنظارتي توجه بسته آموزشي .4

فراد سنين آزمايشي و براي اهاي مختلف آزمايشي و غيرحي شده و اثربخشي آن براي موقعيتطرا
ن داده هاي يادگيري نشاو ناتوانيكنشي نقص توجه، فزون خاص نظير هايمختلف و داراي اختالل

بزارهاي الزم آن از قبيل ترجمه و ا توسط پژوهشگر به طور كامل آموزشي اين بستة. شده است
آماده  هاي صوتي جهت اجراتوجه، ضبط صوت و نوار شامل نشانه خودنظارتيهاي بازبيني فهرست
قابل  ،دقيقه 45هر جلسه  ،ايجلسه 10مرحله  4در  محتواي بستة آموزشي ).1388گلپرور، ( شدند
  .زير به طور خالصه آمده استر د اين مراحل اساسي نكات. استاجرا 
آن در جلسات بعدي نيز ادامه  رحله اول كه عمدتاً در جلسه اول و مرور خالصه اي از محتوايم
هايي از فوايد  خود نظارتي، آگاهي دادن از امكان افزايش توجه، ارائه مثال فن، شامل معرفي داشت
اده از وسازي استفنظارتي توجه، معرفي ابزارهاي مورد استفاده براي اجراي خود نظارتي و الگ خود

  . ابزارها بود
از محتواي  دقيقه اي 5 مرورضمن ابتدا اجرا شد،  2-7كه طي جلسات مرحله دوم  محتواي

يز به روشني تعريف و مشخص هاي انجام تكليف و ترك تكليف نرفتار، 3و  2جلسات  مرحله اول در
ط و توس ند براي دانش آموزان معرفيهسترفتارهايي كه نشان دهنده توجه و عدم توجه شد، 

توضيح و نمايش ها را آند كه آموزش دهنده نمايش داده شد و سپس از دانش آموزان خواسته ش
در . رت لزوم ارائه شد، در صواستدر اين مرحله بازخورد و تحسين كه غالبأ نيز كالمي . دهند
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ناخته كه در جلسات قبل به خوبي ش خود نظارتي توجه از مرحله دوم، برنامه 7و  6، 5، 4جلسات 
  . دبا دانش آموزان تمرين و تكرار شهمراه با حل مسأله هاي رياضي  شده بود،
ت، دانش آموزان، آموزش دريافت مرحله سوم كه به مرحله ترك دادن عادت ها معروف اسدر 

ها به نظارت و به تدريج ابزارهاي خود نظارتي توجه را كنار بگذارند و بدون استفاده از آن ردند تاك
- ابزارها كه شامل نشانه از اين مرحله، 9و  8جلسات  در. رفتار توجه خود بر تكليف بپردازندكنترل 

انتخاب . نداز جلسات پاياني كنار گذاشته شد در يكي يكبودند، هر  فهرست بازبينيهاي صوتي و 
و يا نشانه هاي صوتي كنار گذاشته شود، بسته به تشخيص آموزش فهرست بازبيني كه ابتدا  اين
    . هنده از موقعيت و توانايي دانش آموزان داردد

شان را در حين حل دانش آموزان خود نظارتي توجه م اجرا شد، كه در جلسه دهمرحله چهارم 
به ارزيابي  در پايان اين مرحله. ندردار كو آن را تمرين و تكر هده گرفتندمسأله رياضي شخصأ بر ع

  .زش خود نظارتي توجه پرداخته شداثرات آمو
تشخيص دانش آموزان دچار ناتواني اجراي پژوهش به اين ترتيب بود كه پس از  .شيوة اجرا. 5

رياضي و گماردن آنها در گروه هاي آزمايش و گواه، پيش آزمون حل مسأله در زمان و مكان يكساني 
براي پيش آزمون، اجراي برنامه خودنظارتي توجه  انجام يك روز پس از. براي هر دو گروه اجرا شد

آموزش هاي نظري و عملي  كه دو هفته نيز بطول انجاميد، جلسه 10و آنها طي  مايش شروعگروه آز
و به  مه و آموزش خاصي را دريافت نكردهدر اين مدت گروه گواه هيچگونه برنا. الزم را دريافت كردند

 بهارتي توجه آموزش خودنظ جلساتاتمام  ازبالفاصله پس . برنامه عادي كالسي خود ادامه دادند
كه پيش آزمون در آن اجرا شده بود، بطور اه و آزمايش در همان موقعيتي گروه آزمايش، گروه گو

پيش آزمون و پس از جمع آوري اطالعات در دو مرحله . همزمان به سواالت پس آزمون پاسخ دادند
  .پس آزمون، گروه گواه و آزمايش با يكديگر مقايسه شد

  
  ها  يافته

آموزش و  پايه چهارم ابتداييدچار ناتواني رياضي دانش آموز پسر  20 كه آزمودني ها ميانگين سني
ها در نيمسال قبل از اجراي پژوهش و معدل كل آن .سال بود 5/9 بودند، شهر تبريز 5پرورش ناحيه 

از طريق مصاحبه با والدين و مسئولين مدرسه معلوم  .قرار داشت 20/14-30/16حاضر در محدوده
سواد تا از بيها و سواد والدين آنقرار دارند  متوسطسطح  وزان از نظر اقتصادي دردانش آم شد كه

سابقه بيماري و يا مصرف داروي خاصي  اين دانش آموزان از يكهيچ  .استمقطع راهنمايي متغير 
   . نداشتند
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  هاي آزمايش و گواهگروه حل مسئله رياضي آزمونآزمون و پسهاي توصيفي نمرات پيشداده. 1جدول 
پس آزمونپيش آزمون

 انحراف استانداردميانگينتعدادانحراف استاندارميانگين تعداد گروه
1050/510/41010/1349/4 آزمايش  
1085/432/31048/407/3 گواه  

  
هاي هاي گروهآزمون حل مسئله رياضي، تفاوت زيادي بين ميانگيندهد در پيشنشان مي 1جدول 

آزمون حل مسئله رياضي دو گروه در حالي كه ميانگين نمرات پس. آزمايش و گواه وجود ندارد
  .تفاوت چشمگيري به وجود آمده است

  
  رياضي مسئلهه بر نمرات پس آزمون حل توج خودنظارتيآموزش  تأثيرخالصه نتايج كوواريانس . 2جدول 

 شاخص
  منع تغييرات

 ميانگين درجه آزادي
  مجذورات

 ضريب
F 

ضريب
 معناداري

  مجذور اتا
  )ضريب تبيين(

  17/0 000/0 51/22 83/151 1 پيش آزمون
  70/0 000/0 46/48 78/326 1  گروه
      74/6 17  خطا

      20 مجموع

 
 به ها با توجهو سپس گروه هشد آزمون حذفنمرات پس برآزمون نمرات پيش تأثير 2جدول در 

. شودفرضية پژوهش تأييد مي  F=  46/48مقدار  با توجه به. مانده مقايسه شدندنمرات باقي
درصد از واريانس نمرات كل  70مشخص شد كه  ،ضريب تبيين متغير پژوهشي همچنين با محاسبة

  . است توجه باقيمانده مربوط به تأثير آموزش خودنظارتي
 

  گيريبحث و نتيجه
سبت ن را آموزان در گروه آزمايشرياضي دانش مسئلهتوجه توانست عملكرد حل  خودنظارتيآموزش 

دست آمده با هتوان گفت كه نتايج بدر راستاي تبيين فرضية پژوهش، مي. هبود بخشدب به گروه گواه
با ناتواني رياضي سازگار  آموزاندانش خودتنظيميشناختي و هاي فراهاي ما از ضعف مهارتآگاهي
تجربه هاي يادگيري مشكالت مهمي را دچار ناتوانيآموزان ند كه دانشدهمطالعات نشان مي. است

 مسئلهبراي انجام تكليف درسي نظير حل  خودتنظيميهاي مي كنند كه ناشي از ضعف در مهارت
در شروع و به پايان رساندن  انايي كمتريآموزان نسبت به همساالن خود تواين گروه از دانش. است
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هاي ، مربوط به مهارتيل شناختيبر دالاين نوع مشكالت عالوه . تكليف درسي به تنهايي دارند
هاي بر آموزش صريح راهبرددليل  همينبه . شودآموزان نيز مياين دانش شناختيو فرا خودتنظيمي

و شاپيرو و  2008مونتاگو، (تأكيد شده است  ،خودنظارتيفراشناختي با استفاده از فنوني نظير 
  ).2003كراتوچويل، 

در رويكردهاي . كمك گرفت نيز توان از رويكردهاي شناختيمي يافتة مذكورتبيين  براي
هاي مؤلفهبه فعل و انفعال پيچيده بين  مسئلهكه حل  )2007( مونتاگو الگويشناختي نظير 

تأكيد بر  عنوانرياضي، به  مسئلهاشناختي حل ، عامل فرشناختي، فراشناختي و عاطفي است
، اشاره بر مسئلهتنظيم و نظارت بر حل  آن هدف معرفي شده است كهآگاهي از دانش شناختي خود

. استها حل و نظارت بر پاسخ، ارزيابي مسير راهمسئلههاي حلبيني دربارة راهتوانايي فرد براي پيش
اي تعاملي لي تأكيد شده است كه چگونه در رابطهشناخت از شناخت متفاوت است وگرچه فرا

مونتاگو و اپليگيت، (گذار است تأثيرآموزان شناختي دانش هايهاي فراشناختي، بر مهارتمهارت
هاي ناتواني دچارآموزان رفتاري، دانش -درمانگري شناختيروش  براساس). 1998و ماير،  1993

خود  بنابراين. )1387 يونسي،(دارند قابل توجهي  هايضعفيادگيري در توجه به رفتارهاي خود 
كند تا با است كه به فرد كمك مي نظارتي توجه در اين رويكرد به عنوان روشي پيشنهاد شده

هاالهان و ( سازماندهي رويدادهاي ذهني خود به تغيير رفتارهاي آشكارش اقدام كند بررسي و
  ). 2002هادسون، 

هاي قابل استنادي به ها، به روشني داراي نمونهآزمودني مسئلهآزمون حل هاي پيشبررسي برگه
عدم : شده بودها ي كه موجب كم شدن نمرة آزمودنياز جمله موارد. استمشكالت مربوط به توجه 

ها، حتي با وجود شناخت و فهم معناي جمع و تفريق، عدم گذاريبه زير هم نويسي، عالمتتوجه 
 خواهد، عدم توجه به عددي كه در محاسبات از آن كم و زياد شدهمي مسئلهتوجه به آنچه صورت 

مطالعات نظري و تجربي، انتظار  اره شده و موارد مشابه، و بر پايةبا توجه به موارد اشجزآن  و است
ها بتوانند با حساس شدن به نقش توجه و توجه، آزمودني خودنظارتيرفت كه بعد از آموزش مي

هاي توجه در كه مربوط به كمبود مهارت را قسمتي از ضعف هاي خود امكان افزايش آن، حداقل
رياضي شاهد  مسئلهآزمون حل ، در پسبينياين پيش به موازات. ، بهبود بخشندحل مسئله است

اين بهبود در زير هم نويسي . ديده شدآموزان دانش مسئلههاي قابل توجهي در عملكرد حل بهبود
بديهي است در انجام محاسبات . موارد مطرح شده در فوق آشكار بود و مسئلهها، توجه به خواسته 

در . تواند در رسيدن به پاسخ صحيح مؤثر باشدوشتن درست اعداد تا چه اندازه ميرياضي زير هم ن
ها با كشيدن دايره، ها كم و زياد شده و مشخص كردن آنآزمون، توجه به اعدادي كه از آنپس

  . خوردآيد، به چشم ميدست ميهها با دو سري محاسبه بنتيجه آنهايي كه مسئلهتوجه به 
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توجه توانست  خودنظارتيتوان گفت كه آموزش ه به موارد ذكر شده، در مجموع ميبا توج
. رياضي مرتفع كند مسئلهآزمون حل آموزان را در پسرياضي دانش مسئلهقسمتي از مشكالت حل 

پژوهش به اين نتيجه  27در يك پژوهش مروري، با بررسي ) 1993( 1مكال و كلمن ،، اسچرمنوبر
در افزايش رفتارهاي الزام و توجه به تكليف و كاهش رفتارهاي نامناسب  خودنظارتيند راهبرد رسيد

اي هاي زيادي كه نمونهه نتيجه كلي پژوهش حاضر با پژوهشكعالوه بر اين. كالسي موفق بوده است
هاي پژوهش حاضر در ارتباط با مشكالت، ، يافتهاست، همسو شدها در بخش مقدمه بررسي از آن

خواهد، توجه به اعدادي مي مسئلهنويسي ها، عالمت گذاري ها، توجه به آنچه صورت همتوجه به زير
 پرستو و همكاران،(است هاي قبلي در يك راستا جزآن نيز با گزارش پژوهش كم و زياد شده و كه

  ). 1386؛ محمدي، 2002؛ هاالهان و هادسون، 2007و تد، ؛ راك 2007؛ مونتاگو، 2009
  :داشاره شوادهاي پژوهشي و كاربردي پيشنه محدوديت ها و سپسالزم است به ابتدا  اينجادر 

عدم همكاري  زماني حضور دانش آموزان در مدرسه و دليل محدوديته پژوهش حاضر بدر 
توجه ابي تداوم اثربخشي برنامه خودنظارتي ، اجراي دوره پيگيري جهت ارزيبيشتر مسئولين مدارس

 دچار ناتواني رياضي ابتدايي دانش آموزان پايه چهارمدليل محدوديت تعداد ه بهمچنين . ميسر نشد
بنابراين تعميم نتايج . شدنمونه گيري از مدارس عادي در مراكز توانبخشي ناتواني هاي يادگيري، 

  .ت احتياط صورت گيردبايد با رعاي ديگرپژوهش به دانش آموزان 
رانه توجه، مطالعات پيگي خودنظارتيمدت راهبرد لندشود به منظور بررسي اثرات بپيشنهاد مي 

هاي مختلف تحصيلي و ساير ناتواني هاي يادگيري با استفاده از هاي مشابهي در پايهپژوهش وانجام 
ا استفاده از امكانات موجود در بهايي مي توان از نتايج چنين پژوهش. شودتوجه انجام  خودنظارتي

 .كردآموزان با نيازهاي ويژه استفاده والدين و معلمان دانش هرساني باطالعمراكز آموزشي براي 
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  ق ساختهله رياضي محقّئسؤاالت حل مس
  پيش آزمون 

گلدان ديگر  32گلدان گل براي باغ خود خريده بود و امسال عيد نيز  124باغباني سال گذشته . 1
 خريد شما بگوئيد او حاال چند گلدان در باغ خود دارد؟

تومان از آن را به دوستتان قرض بدهيد چند  132تومان پول داشته باشيد و  200اگر شما . 2
 ن باقي مي ماند؟ تومان براي خودتا

صفحه   61صفحه دارد او هفته گذشته  185سعيد  يك كتاب از دوستش امانت گرفته است كه . 3
شما بگوئيد چند صفحه ديگر باقي است تا او . صفحه از آن را خوانده است 43و اين هفته 

 بخواند و بتواند كتاب دوستش را به او بدهد؟
توماني  300توماني و يك دفتر  450يك جا مدادي  تومان پول داشت كه با آن 800مريم . 4

شما بگوئيد كه چقدر به فروشنده داده است؟ آيا با پولي كه براي مريم باقي مانده است  .خريد
 توماني بخرد؟ 100مي تواند يك خط كش 

دانش آموزان  .دانش آموز كالس چهارم دارد 145مدرسه اي كه شما در آن درس مي خوانيد . 5
حاال شما بگوئيد كه مدرسه  .نفر بيشتر از مدرسه شما است 36رم مدرسه خواهرتان كالس چها

 خواهرتان چند نفر دانش آموز كالس چهارم دارد ؟
شما بگوئيد .كيلوگرم بيشتر از وزن شما باشد 10كيلوگرم باشد و وزن برادرتان  46اگر وزن شما . 6

 كه حاصل جمع وزن شما و برادرتان چقدر است؟
روز است شما چند دقيقه  7دقيقه ورزش بكنيد در يك هفته كه  20شما بتوانيد روزي  اگر. 7

 ورزش مي كنيد؟
تومان  8تا مداد بخريد كه قيمت هر كدام  2اگر شما و دوستتان با هم به مغازه برويد و شما . 8

و جمع  با استفاده از ضرب. تومان باشد 6تا پا كن بخرد كه قيمت هر كدام  4باشد و دوستتان 
 به من بگوئيدكه شما و دوستتان چقدر بايد به فر وشنده پول بدهيد؟

تيم ورزشي  تقسيم كنيم به هر تيم ورزشي چند تا توپ مي   5تا  توپ فوتبال را بين   35اگر . 9
  رسد؟

شيشه جا مي  بگوئيد در هر جعبه چند. جعبه قرار دهيم 4عدد شيشه مربا را مي خواهيم در  . 10
  ند تا شيشه بيرون از جعبه مي ماند؟  گيرد و چ
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  پس آزمون

آيا شما مي توانيد . تابلو را نقّاشي كرده است 67تابلو و امسال نيز  128يك نقّاش سال گذشته . 1
 بگوئيد كه او حاالچند تابلو دارد؟

. كيلوگرم از آن را فروخته است 53او . كيلوگرم شيريني پخته است 90يك شيريني پز امروز . 2
 ا بگوئيد كه چند كيلو گرم از شيريني ها باقي مانده است؟شم

 989اين كارخانه هفته گذشته . عدد ماشين توليد كرده است 1456يك كارخانه ماشين سازي . 3
حاال شما . عدد ديگر را فروخته است 347عدد از اين ماشين ها را فروخته است و اين هفته 

 ه است؟بگوئيد چند ماشين در كارخانه باقي ماند

توماني بخريد  250توماني و يك كلوچه  550اگر با آن يك كتاب .تومان پول داريد 1400شما . 4
 چقدر بايد به فروشنده بدهيد؟

شما بگوئيد كه علي .تا از ميالد بيشتر است 15تعداد فندق هاي علي . عدد فندق دارد 35ميالد . 5
 چند تا فندق دارد؟

حاال شما . كيلو گرم بيشتر از وزن سجاد است 10زن حسين و.كيلوگرم است 38وزن سجاد . 6
 بگوئيد كه حاصل جمع وزن سجاد و حسين چقدر است؟

روز است پول شما چقدر مي  7در يك هفته كه . تومان به شما بدهد 50اگر پدر شما در هر روز . 7
 شود؟

تا شكالت خريده  7تومان است و مهدي  50تا بستني خريده است كه قيمت هر كدام  5اكبر . 8
حاال شما با استفاده از ضرب و جمع كردن بگوئيد كه . تومان است 30است كه قيمت هر كدام 

 آنها چقدر بايد به فروشنده بدهند؟

شما بگوئيد كه در هر رديف چند نيمكت جاي  . رديف قرار دهيم 3عدد نيمكت را در  30اگر . 9
 مي گيرد؟

جعبه قرار دهيم شما بگوئيد كه در هر جعبه چند ليوان  6ر عدد ليوان را مي خواهيم د 38. 10
 جاي مي گيرد و چند تا باقي مي ماند؟  
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