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 چکیده 

 و  اختالل خواندن دارای  دانش آموزان مقطع ابتداییی در مولفه های فراشناخت مقایسه اثربخشی هدف از پژوهش حاضر

رستان هابتدایی ش عطقدانش آموزان مه  کليبود. روش پژوهش، توصيفی از جامعه آماری شامل  شهرستان اردبيل ادی درع

اختالل نفر دانش آموزان دارای 54 ) نفر بود 39. حجم نمونه برابر با دهتشکيل ميد 39-39يلی حصاردبيل در سال ت

انتخاب شدند.  مرحله ای چند نمونه گيری تصادفی خوشه ای ، که با استفاده از روشدانش آموزان فاقد اختالل (54،خواندن

ای آمار هروش .داده های حاصله با استفاده از  بود فراشناخت ی پرسشنامه کوتاه فرم و خواندن آزمون شامل ابزار اندازه گيری

 تحليل واریانس مانند هآمار استنباطی  همچنين از روشهایو هر نمرثداکحل وقداح يار وعراف محمانند ميانگين ،انهيفی صتو

MANOVA   ،دانش آموزان بين ميانگين نمرات متن  و درک مطلب  مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. یافته ها نشان داد

. بين ميانگين فرانگرانی مثبت و فرانگرانی p )  ≤ 990/9 (و فاقد اختالل تفاوت معناداری وجود دارد اختالل خواندندارای 

 (  و فاقد اختالل تفاوت معناداری وجود دارد اختالل خواندندارای  دانش آموزانمنفی ، باورهای خرافه  و نظارت شناختی 

990/9 ≥ ( p.تالل و فاقد اخ اختالل خواندنکودکان دارای دری مولفه های فراشناخت بين داد در مجموع نتایج پژوهش نشان

 .خواندن تفاوت معناداری وجود دارد 

  :کلیدی واژگان

 .اختالل خواندن ،فراشناخت، خواندن
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 مقدمه 

یکی از تازه ترین شعارهای روز درروان شناسی و تعليم وتربيت است .اگر چه بيش از دو دهه از حضور فراشناخت  0 فراشناخت

در فرهنگ واژگان روان شناسی نمی گذرد اما شواهد گسترده ،حاکی از جایگاه ویژه ی آن نزدمحققان وصاحب نظران بين 

 .(0934والد چنگ،فالمللی است )

ميليون ها دانش آموز با ناتوانایی یادگيری شناسایی و در مدارس وکلينيک ها از 0394رده  درسال ( عنوان ک0333)9کوليس 

یکی از تعاریف رایج، تعریف دولت فدرال آمریکا .(0934 سوی آموز گاران ،روان شناسان وروان پزشکان درمان شدند )یکتا،

 در این تعریف آمده است :؛اندک مجددا ارائه شدبا تغييراتی  0339مطرح ودر سال0399است که نخستين بار در سال 

ناتوانایی یادگيری خاص عبارت است از وجود اختالل در یک یا بيش از یک فرآیند روان شناختی پایه که در فرآیند درک یا »

،صحبت 5کردن،فکر 9کار برد زبان شفاهی یا نوشتاری نقش دارد.این اختالل موجب بروز نقص در توانایی  افراد در گوش دادن 

، 09می گردد.این اصطالح شرایطی چون معلوليت های ادراکی  3یا محاسبات ریاضی 3،هجی کردن9،نوشتن6،خواندن4کردن

وزبان پریشی تحولی را شامل می شود.این اصطالح در مورد  09، نارسا خوانی  09، اختالل جزئی در کارکرد مغز00آسيب مغزی 

توانی های حرکتی ، بينایی یا شنوایی ،عقب ماندگی ذهنی،آشفتگی های هيجانی،فقر کودکانی که مشکالت یادگيری آنها از نا

 (.(Hallahan.2003 .«محيطی،فرهنگی یا اقتصادی ناشی می شود ، به کار برده نمی شود 

د ،دامنه توجه ادر نيستند برای خود یک دایره بينایی از لغات ایجاد کننقودکان با اختالل یادگيری ،تمایل به خواندن ندارند ،ک

آنها کوتاه است،در تمرکز مشکل دارند،معموال در مدرسه افت تحصيلی دارند،احساس نااميدی،بی لياقتیٍ وکم جراتی می 

کنند،در خواندن شفاهی وکالمی تردید می کنند وگاهی دچار لکنت می شوند،به جای این که چشم هایشان را هنگام خواندن 

ند،کلمه به کلمه می خوانند ، به زحمت و با صدای کشيده ولحن یکنواخت می خوانند ،به حرکت دهند،سرشان را تکان می ده

نقطه گذاری توجه ندارند و از توجه به معنی لغت غافلند،واژه ها را غير مرتبط با محتوا و غير مر تبط با عناصر آوایی حدس می 

،حافظه دیداری و شنيداری ضعيفی دارند ،فاقد تميز و تشخيص زنند،کلماتی را که تازه خوانده اند جا به جا یا تکرار می کنند 

کافی هستند ،محيط خانوادگی برای موفقيت در مدرسه به آنان فشار می آورد و یا این که نگرش منفی افراطی به عملکرد 

اختالل . (Hamill,2003)مدرسه دارند ،رشداجتماعی کافی ندارند و در مدرسه ساز گاری شخصی مناسبی بروز نمی دهند

خواندن اصطالحی گسترده ونوعی اختالل یادگيری است که نقایص روانی کالمی ،توانایی دقت در خواندن ،صحبت کردن 

گذاری  وهجی کردن را در بر می گيرد و می تواند در آگاهی واج شناختی ،رمز گشایی امالء،حافظه شنوایی کوتاه مدت ونام

دن یک ناتوانی یادگيری بر پایه مغز است که توانایی شخص به طور ویژه در خواندن سریع ،مشکالتی ایجاد کند .اختالل خوان

                                                           
Meta cognition 1 

Coles 2 

Listening 3 

Thinking 4 

Speaking 5 

Reading 6 

Writing 7 

Spelling 8 

Mathematical calculations 9 

Perceptual handicaps 10 

Brain injury 11 

Minimal brain dysfunction 12 

Dyslexia 13 
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 کودکان با اختالل خواندن در زمينه های زیر مشکل دارند :باز شناسی حروف وکلمات ،.Charoo,2011))آسيب می بيند

.اختالل یادگيری (Shaywitz,2010)سرعت وروانی خواندن ،مهارت های عمومی درواژگان  درک وفهم کلمات ونقشه ها ،

درصد جمعيت دانش آموزی را در بر می گيرد و به طور کلی اختالل خواندن 99تا09درصد و به طور متوسط  99تا  9/9

فرایند خواندن .((education,2010 درصد اختالل یادگيری را در بر می گيرد 39رایجترین اختالل یادگيری است که حدود 

حافظه را به هم مرتبط می  زبان و يده وسالمی نياز دارد که بسياری از سلول های عصبی ،مراکز بينایی ،به شبکه عصبی پيچ

 . (Moats,2006) سازد

 اهمیت مسئله:

یکی از دالیلی که بسياری از محققان در حال حاضر به مطالعه درباره ی فراشناخت پرداخته اند، این است که توانایی 

نتایج مطالعات هافمن و  بسيار مهمی در مسائل آموزشی هم چون خواندن دارا می باشد.فراشناختی کاربردهای 

( بيان گر آن است که آموزش راه بردهای شناختی و فراشناختی،به گونه ئی قابل توجه در پيشرفت تحصيلی و 9999همکاران)

می که در دنيا امروز و بخصوص درکشورهای یکی از مسائل مهانجام موفقيت آميز تکاليف درسی دانش آموزان موثر می باشد. 

در حال پيشرفت مد نظر اندیشمندان ،دولتمردان وبرنامه ریزان می باشد،آموزش وپرورش است.اساس و پایه بسياری از سرمایه 

فرهنگی، نشات گرفته از موفقيتهایی است که در برنامه ریزیهای آموزش و پرورش  –گذاریهای اقتصادی، اجتماعی وعلمی 

درصد( که اختالالت یادگيری دارند اگر کودکان و نوجوانانی که در مدارس 09-9دست آمده است. با توجه به شيوع باالیی) ب

   به تحصيل مشغول هستند درمسيرصحيح آموزش نبينند و از نظر رشد علمی، روانی و اجتماعی به سطح مطلوبی نرسند،

   مهارت اساسی است که به ما اجازه رنامه ریزی، نظارت و نظم دهی سه نمی توان آینده ای روشن پيش رو داشته باشند. ب

می دهد،دانش فراشناختی را برای تنظيم تفکر و یادگيری به کار بریم.آموزش راه بردهای فراشناختی،در زمينه های متعدد می 

اکی است که تفاوت دانش آموزان حشواهد فزاینده .تواند به دانش آموزان کمک کند تا یادگيرنده گانی ماهر و موفق باشند

 .قوی و ضعيف در روخوانی بيشتر به این دليل است که دانش آموزان قوی از راهبردهای فراشناختی بيشتری استفاده می کنند

)راه بردهای  ( بر این باوراند که آموزگاران می توانند با آموزش مهارت های یادگيری و مطالعه0333واینس تاین و هيوم )

شناختی و فراشناختی(، به فراگيران کمک کنند تا یادگيرندگانی موفق تر باشند و در سرنوشت تحصيلی خود نقشی فعال تر 

هم چنين معلوم شده است که عملکرد در تکليف دانش آموزان دارای نياز های ویژه را می توان از طریق آموزش ایفا نمایند.

 پيشرفت ،آموزان دانش به فراشناختی راهبردهای از استفاده ی نحوه موزشآتکليف بهبود داد. -راهبردهای مناسب خاص
 هستند کسانی پيشرفته فراشناختی ی ها مهارت دارای آموزان دانش.دهد می افزایش را ها آن یادگيری بازده و تحصيلی

 دریافتی اطالعات درباره خود عقاید دارند؛ نظارت همواره خود یادگيری بر ؛ اند ه آگا دانند ونمی اند یادگرفته آنچه از که
 تکميل و داده خودتوسعه در همواره را یادگيری جدید راهبردهای کنند؛ می روز به موارهه ار خود دانش کنند؛ می رابيان

 (Akturk,2011). بخشند بهبود را ها این مهارت اند ش تال در همواره و اند؛ آگاه خود ضعف و قوت نقاط از کنند؛مي 

 اهداف

نظر می رسد مهارت فراشناختی )دقت پيش بينی و ارزیابی (در دانش آموزان دارای ناتوانی خواندن و دانش آموزان فاقد  به

دهی و یادگيری حکایت از آن دارد هایی نظير حل مسئله، نگارش و فرآیند یادنقش فراشناخت در زمينهاختالل متفاوت است.

مهارتهای یادگيری ومطالعه)راهبردهای شناختی جهت تأکيد بر فراشناخت سوق داد.که نظام فعلی آموزش و پرورش را باید در 

وفراشناختی(در یادگيری وپيشرفت تحصيلی بسيار حياتی هستند.همچنين معلوم شده است که این مهارتها قابل آموزش 

آموزان،به ویژه دانش آموزان ویادگيری اند.بنابراین،می توان این گونه نتيجه گيری کرد که معلمان می توانند به دانش 

هدف  ضعيف،مهارتهای یادگيری ومطالعه را آموزش دهند ومطمئن باشند که ثمره ی این آموزش بسيار نوید بخش خواهد بود.

اساسی آموزش فراشناختی، خودکنترلی و خود آموزی است تا دانش آموزان یادگيرندگان مستقلی گردند که بتوانند فرایند 

ایلرز و  .(0930کارشکی،)دگيری شان را در جهت اهداف تعيين شده ی خود هدایت، نظارت و اصالح کنندهای شناختی و یا
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مهارت خواندن یکی از مهمترین مهارت های اساسی برای دانش آموزان دبستانی محسوب می (عنوان کرده اند9996 )پينکلی،

ست و نقض درآن موجب مشکالت فراوانی برای دانش شود. موفقيت در این مهارت الزمه انجام بسياری از تکاليف درسی ا

والد ف)آموزان در سایر دروس خواهد شد. براساس تحقيقات موجود فراشناخت نقش مهمی در خواندن ایفا می کند

 ی دارامقایسه مولفه های فراشناختی دردانش آموزان مقطع ابتدایی ژوهش حاضرپبا توجه به مطالب باالهدف از. (0934چنگ،

 بود.  شهرستان اردبيلوعادی اختالل خواندن 

 های تحقیق:رضیهف

 مولفه های فراشناخت بر اختالل خواندن کودکان موثر است. -0

 مهارت فراشناختی دانش آموزان دارای اختالل خواندن با دانش آموزان فاقد اختالل متفاوت است. -9

 

 روش تحقیق 
پس آزمون است که باگروه کنترل وگروه آزمایش انجام می  _ع طرح پيش آزمون ،شبه آزمایشی و از نو این مطالعه

معلول مد نظر باشد در حالی که امکان  –وابط علت ر می روند که مطالعه امکان وجود شبه آزمایش ها در شرایطی به کاگيرد. 

ردیف شبه آزمایش ها قرار ميگيرند از تمام آزمایش های ميدانی در  "کنترل در متغير های مورد مطالعه ميسر نيست تقریبا

جهات دیگر این نوع تحقيق همان شرایط و مشخصات آزمایش را داراست.در این روش محقق با آگاهی از محدودیت ها سعی 

، این نوع تحقيق با روش هایی مشخص ميشود که برای بنابر ایندارد تحقيق خود را به تحقيق آزمایشی واقعی نزدیک کند.

يق عواملی که بر اعتبار درونی و بيرونی اثر می گذارند امکان یک کنترل نسبی را فراهم می آورد . تشخيص بين شناسایی دق

 .(0939) رفيع پور ،  طرح های آزمایشی و نيمه آزمایشی زمانی که آزمودنی ها انسان هستند بسيار مشکل است

  جامعه  آماری:

با  د.هتشکيل ميد 39-39يلی حصرستان اردبيل در سال تهابتدایی ش عطقم دانش آموزانه  را کلي هشاین پژو جامعه آماری

تعداد ، مدرسه 9،633تعداد مدارس :  ریزی و آمار سازمان آموزش وپرورش استان اردبيل ، هگزارش کارشناسی برنام ه بهتوج

تعداد  ، نفر 093،599تر : آموزان دختعداد دانش ، نفر 934،456آموزان : تعداد کل دانش ،کالس 09،533کالس درس : 

نفر دانش  549همچنين و زار نفره 006يل صحت بهابتدایی مشغول   هدانش آموزان دور ،نفر 059،093آموزان پسر : دانش

 .می باشد  آموزان استثنایی در مرکز اختالالت یادگيری
 ه گیری :نمونو روش  نمونه

 نمونه گيری روش از نيز، نظر مورد نمونه تهيه ی برای .ای می باشد  هشخو ه گيرینمون عاز نو این مطالعهدر  ه گيرینمون
کالس 9(کالس09 تصادف ازمدارس به مدرسه،4 تصادف حيه بهنا 9از شيوه این به.شد استفاده مرحله ای چند خوشه ای

نفر دانش 54 )نفر 39 به نمونه حجم نهایت شدودر انتخاب) کالس پنجم9کالس چهارم، 9کالس سوم،9کالس دوم،9اول،

 .رسيد نفر دانش آموزان فاقد اختالل(54گروه آزمایش ، اختالل خواندنآموزان دارای 
 :کار اجرای روش

آموزش راهبردهای فراشناختی به گروه آزمایشی طی چهار مرحله که هر مرحله  آزمایش وکنترل ، ه هایيين گروعپس از ت

ه بندی آموزش همزمان راهبردهای برنامه ریزی وتعيين هدف بود دارای چند گام بود انجام شد مرحله اول که شامل گرو

 دقيقه طول کشيد.999

تقسيم دانش آموزان به گروههای که از نظر جنس وتحصيالت در یک طبقه بودند و برای آماده سازی گروه در وهله اول در 

مورد روش مورد نظر و برنامه های گروه وبرنامه ریزی توضيح داده شد وپس از آن برای هر دانش آموز به صورت مجزا به 

د وخواندن وایجاد انگيزه برای  پرداخته شد که بعد از آن دانسته های شناخت نقاط ضعف وقوت آنها در زمينه شناخت خو
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قبلی مورد ارزیابی قرار گرفت وپس ازآن یک متن با دشواری نسبتا متوسط از کتاب درسی انتخاب شد وبا جلب توجه دانش 

ان  ، قسمتی از متن  آموزان  به عنوان وعکسهای متن واستنباط وتعيين هدف از تاليف وخواندن متن توسط دانش آموز

خوانده شد واز دانش آموزان  خواسته شد بگویيدهدف از تاليف متن چه بوده است؟از این موضوع چه می دانند؟آیا آنچه که 

پس شنيدن رابخوبی فهميدند؟عالمت دادن هنگام شنيدن کلمه نا آشنا. پيش بينی مداوم ازاتفاقات قسمت های مختلف متن 

ا وموارد ذکر شده از متن سواالتی طرح گردید وخواسته شد جوابهای خود را بصورت ساده بيان کنند و بررسی کلمات نا آشن از

متن بعد را متن را خالصه و داستان وار بيان کنند و در حين خالصه کردن به محتوای اصلی متن توجه کنند و محتوای اصلی 

ن این عمل برای وادار کردن دانش آموزان به تامل سواالتی صدای بلند در مورد متن فکر کنند در حيپيش بينی کنند و با 

مانند )اگر جای علی بودید چه می کردید( پرسيده شد. تمامی مواردباال در مورد متن غير درسی با همکاری دانش آموزان اجرا 

کمک والدین مراحل فوق  شد و به عنوان تکليف از دانش آموزان خواسته شد برای جلسه بعد متنی به اختيار انتخاب کنندو با

 را در منزل اجرا کرده و یادداشت برداری کرده و بهمراه خود بياورند.

جمع آوری تکاليف  پس ازدقيقه به طول انجاميد در این مرحله 099مرحله دوم آموزش راهبردکنترل نکات مهم وکليدی متن 

رداخته شد وبرای ایجاد فرصت مرور وتکرار پشده بود  ورفع اشکال به بررسی کلمات نا آشنا که توسط  دانش آموزان یادداشت

از دانش آموزان خواسته شد تا اطالعات جدید بدست آمده را با اطالعات قبلی خود ارتباط بدهند برای کمک به تنظيم افزایش 

مفهوم کلی  درک نکات کليدی ومهم متن ،متن جدیدی از کتاب درسی انتخاب وخوانده شد واز  دانش آموزان خواسته شد به

بررسی نکات کليدی ومهم  پس از شنيدن متن بگویند که در متن به چه نکته ای اشاره شده بود و پس از متن توجه کنند و

متن تمامی مواردباال در مورد متن غير درسی با همکاری دانش آموزان اجرا شد و به عنوان تکليف از دانش آموزان خواسته شد 

يار انتخاب کنندو با کمک والدین مراحل فوق را در منزل اجرا کرده و یادداشت برداری کرده و برای جلسه بعد متنی به اخت

 بهمراه خود بياورند.

جمع آوری  پس ازدقيقه به طول انجاميد در این مرحله  099سومين مرحله آموزش راهبرد نظارت ونظم دهی وارزشيابی نيز 

 هی وکنترل زمان و سرعت خواندن بدون اشتباه ،متن جدیدی از کتاب تکاليف ورفع اشکال ،برای افزایش نظارت ونظم د

درسی انتخاب وخوانده شد واز  دانش آموزان خواسته شد با توجه به مفهوم متن، زمانی که متن خوانده شد  وکلماتی که 

فزایش سرعت به کلمات نيز آن تک تک دانش آموزان متن را خواندند  و عالوه بر اپس از اشتباه خوانده شد  را بيان کنند  و

دقت کنند تا اشتباه کمتری داشته باشند تمامی مواردباال در مورد متن غير درسی با همکاری دانش آموزان اجرا شد و به 

عنوان تکليف از دانش آموزان خواسته شد برای جلسه بعد متنی به اختيار انتخاب کنندو با کمک والدین مراحل فوق را در 

 و یادداشت برداری کرده و بهمراه خود بياورند. منزل اجرا کرده

جمع آوری  پس ازدقيقه به طول انجاميد و در این مرحله 099در مرحله چهارم کاربرد همزمان سه راهبرد مزبور به مدت 

تعيين ،استفاده از تصویر سازی ذهنی متن وکلمات،تکاليف ورفع اشکال ، به توضيح ترک حفظ کردن طوطی وار متن وکلمات 

شناسایی عقاید مهم متن ،طرح سواالت جدید از متن ،گان کليدی متن ژکلمات ناآشنا ،پيش بينی مداوم معانی متن،توجه به وا

کشيدن نقاشی برای متن ودوباره خوانی متن ،خالصه کردن و یادداشت برداری از متن،وسازمان دهی وارتباط دادن متن بهم

 ها اجرا گردید هپرسشنامه دوباريرآموزش ثت بررسی تاهجپرداخته شد.

 ابزار گردآوری:

 عنوان با ای مطالعه (در0939فروغی ) و صداقتی مهرانی، نيا، علی توکلی، شفيعی، توسط آزمون این :خواندن آزمون
 در ابتدایی مقطع آموزان دانش پنجم تا اول های پایه در خواندن رد اختالل تشخيص غربالگری آزمون ساخت و طراحی
 دوگروه ميانگين تفاوت و است شده گزارش%99کرونباخ آلفای ضریب با آزمون اعتبار .است شده ساخته اصفهان شهر
 پایه آموزان دانش تشخيص غربالی نارساخوانی در آزمون این (.p<%0د)بو دار معنی خواندن اختالل به غيرمبتال و مبتال
 . (0939)نریمانی ،شد برده کار به پنجم تا اول های
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 ای صورت چهارگزینه به ها آیتم به آزمودنی هر و دارد آیتم95 پرسشنامه اینکودکان: فراشناخت ی پرسشنامه کوتاه فرم
 می گذاری نمره 0،9،9،5 ترتيب به گزینه ها این.دهد می پاسخ)موافق نيستم موافقم، کمی ، تقریباموافقم ، کامالموافقم)

 شناختی، خودآگاهی نگرانی، مورد در مثبت باورهای اعتمادشناختی، :سنجد رامی مؤلفه 5 فراشناخت ی پرسشنامه .شوند
 .(0933)محمدخانی ،افکارکنترل به نياز مورد در باورهایی خطر، و افکار ناپذیری کنترل درمورد منفی باورهای

 :ها هلیل داد حوت هروش تجزی

استنباطی استفاده شده است.  هدف آمار استنباطی در پژوهش حاضر برای تحليل داده های گردآوری شده از آمار توصيفی و 

ای که نمونه مورد مطالعه از آن استخراج شده است. در این پژوهش ابتدا گيری پيرامون ویژگيهای جامعهعبارت است از نتيجه

بخش توصيفی های پژوهشی( .در ها )بررسی فرضيهها و سپس تجزیه و تحليل استنباطی یافتهتجزیه و تحليل تو صيفی یافته

 هشده استفاد MANOVAمانند هآمار استنباطی  از روشهایها از  ميانگين و انحراف معيار و ... و در بخش استنباطی داده

 .است هشد هدر نظر گرفت 94/9ا ه هيمعناداری برای آزمون فرض حمن سطضدر  است.

 

  یافته ها
توصيفی و استنباطی استفاده شده است.  هدف آمار  در پژوهش حاضر برای تحليل داده های گردآوری شده از آمار

ای که نمونه مورد مطالعه از آن استخراج شده است. در این گيری پيرامون ویژگيهای جامعهاستنباطی عبارت است از نتيجه

پژوهشی( در های ها )بررسی فرضيهها و سپس تجزیه و تحليل استنباطی یافتهپژوهش ابتدا تجزیه و تحليل تو صيفی یافته

ها از  ميانگين و انحراف معيار و ... و در بخش استنباطی از تحليل واریانس چند متغيری بخش توصيفی داده

(MANOVA).استفاده شده است 

 

 : توصیفی تحلیل

 
هاتعداد آزمودنی 1جدول  

 

 درصد فراوانی گروه

 49 54 دارای اختالل

 49 54 سالم

 099 39 جمع

 
 نفر است. 05درصد می باشد که جمعا  45ونفر  54بینیم تعداد هر گروه  می1جدول همانطور که در 
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پژوهش مورد های تحصیالت نمونه فراوانی توزیع 2جدول  

 

 تحصيالت شاخص

 درصد فراوانی فراوانی مقطع

 اول

 دوم

 سوم

 چهارم

 پنجم

 کل

03 

03 

03 

03 

03 

39 

99 

99 

99 

99 

99 

099 

 

درصد میباشد. 25نفر و  11می بینیم تعداد افراد مقاطع تحصیلی در هر مقطع 2جدولهمانطور که در   
 
 

شاخصه های توصیفی فراشناخت و متغیرهای آن  در دو گروه مورد مطالعه 3جدول  

 گروه کنترل گروه آزمایش گروه

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين متغير

مثبت فرانگرانی  0999/9  496/0  4999/9  099/0  

منفی فرانگرانی  966/9  900/0  499/9  950/0  

به خرافه مربوط باورهای  366/0  909/0  999/9  409/9  

شناختی نظارت  599/9  336/0  999/9  933/0  

( 496/0) 0999/9مشاهده می شود در گروه آزمایش  ميانگين و انحراف معيار نمرات فرانگرانی مثبت  9همانطور که در جدول

( و در گروه کنترل 336/0)599/9(نظارت شناختی909/0) 366/0(، باورهای مربوط به خرافه900/0) 966/9فرانگرانی منفی

(، باورهای مربوط به 950/0) 499/9انگرانی منفی( فر099/0) 4999/9ميانگين و انحراف معيار نمرات فرانگرانی مثبت 

 ( می باشد.933/0) 999/9( نظارت شناختی409/9)999/9خرافه

 
میانگین وانحراف معیار متغیرهای اختالل خواندن در دو گروه4جدول  

 

 گروه کنترل گروه آزمایش گروه

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين متغير

366/9 متن  334/0  966/9  399/9  

999/0 درک مطلب  605/9  0999/9  539/9  

( درک مطلب 334/0) 366/9مشاهده می شود در گروه آزمایش  ميانگين و انحراف معيار نمرات متن 5همانطور که در جدول

      (539/9) 0999/9( درک مطلب 605/9) 999/0(ودر گروه کنترل  ميانگين و انحراف معيار نمرات متن 605/9) 999/0

 می باشد.
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 تحلیل استنباطی: 

گيرد. برای بررسی آنها با توجه به ماهيت ابزار مورد استفاده و اهداف و های پژوهش مورد بررسی قرار میدر این قسمت فرضيه

  ها استفاده شده است.( برای بررسی فرضيهMANOVAهای تهيه شده از آزمون تحليل  واریانس چند متغيری )فرضيه

 های تحقیق:فرضیه

 تاثير دارد.  کودکان خواندن اختالل بر فراشناخت های مولفه فرضيه اول :آموزش

 
نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس 5جدول  

 

 متغيرها

 

F 

 
0درجه آزادی   

 

9درجه آزادی   

 

 سطح معناداری

 

999/9 متن  0 43 99/9  

69/9 درک مطلب  0 43 59/9  

 
 
 

 (  در دو گروه مورد مطالعهMANOVAمعناداری تحلیل واریانس چند متغیری )نتایج آزمون  6جدول

 

 مجذور اتا سطح معناداری dfخطا  dfفرضيه  F مقدار نام آزمون 

 

696/9 اثر پيالیی  360/53  9 49 999/9  696/9  

965/9 المبدا ویلکز  360/53  9 49 999/9  696/9  

949/0 اثر هتلينگ  360/53  9 49 999/9  696/9  

949/0 بزرگترین ریشه خطا  360/53  9 49 999/9  696/9  

 

نشان می دهد که سطوح معناداری همه آزمونها  قابليت استفاده از آزمون تحليل واریانس چند متغيری) مانوا( 6نتایج جدول 

وابسته تفاوت معناداری را مجاز می شمارد. این نتایج نشان می دهند که در گروههای مورد مطالعه از نظر یکی از متغيرهای 

وجود دارد مجذور اتا نشان می دهد تفاوت بين دو گروه با توجه به متغيرهای وابسته در مجموع معنادار است . و ميزان این 

درصد واریانس مربوط به اختالف بين دو گروه ناشی از تاثير متقابل متغيرهای وابسته می  69درصد است. یعنی  69تفاوت 

 باشد.
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 در دو گروه مورد مطالعه (MANOVA)نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری  7جدول  

 اتا سطح معناداری SS Df MS F متغير های وابسته 

 

309/046 متن   0 309/046  966/65  999/9  495/9  

969/03 درک مطلب  0 969/03  949/69  999/9  499/9  

( کودکان گروه F=949/69( و درک مطلب )F=966/65ميانگين نمرات متن )شود بين مشاهده می9همانطور که در جدول 

 .p) ≤ 990/9 (آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد

 

 

 فرضيه دوم: مهارتهای فراشناختی دانش آموزان دارای اختالل خواندن با دانش آموزان فاقد اختالل متفاوت است.

 
گروه مورد مطالعه دونتایج آزمون لوین در  8جدول   

 سطح معناداری F DF1 DF2 متغيرها

 003/9 43 0 393/4 فرانگرانی مثبت

 959/9 43 0 936/0 فرانگرانی منفی

 664/9 43 0 039/9 باورهای مربوط به خرافه

 009/9 43 0 993/6 نظارت شناختی

این نتایج پيش بينی فرض همگنی واریانسها مالحظه می شود آزمون لوین معنی دار نيست. بر اساس 3همانطور که در جدول 

 در متغيرهای فوق در دوگروه تایيد شده و استفاده از آزمون پارامتریک بالمانع است.

 
 (  در دو گروه مورد مطالعهMANOVAنتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری ) 9جدول 

 مجذور اتا سطح معناداری dfخطا  dfفرضيه  F مقدار نام آزمون 

 956/9 999/9 44 999/5 969/59 956/9 اثر پيالیی 

 956/9 999/9 44 999/5 969/59 945/9 المبدا ویلکز

 956/9 999/9 44 999/5 969/59 394/9 اثر هتلينگ

بزرگترین ریشه 

 خطا

394/9 969/59 999/5 44 999/9 956/9 

نشان می دهد که سطوح معناداری همه آزمونها  قابليت استفاده از آزمون تحليل واریانس چند متغيری) مانوا(  3نتایج جدول

را مجاز می شمارد. این نتایج نشان می دهند که در گروههای مورد مطالعه از نظر یکی از متغيرهای وابسته تفاوت معناداری 

گروه با توجه به متغيرهای وابسته در مجموع معنادار است . و ميزان این  وجود دارد مجذور اتا نشان می دهد تفاوت بين دو

درصد واریانس مربوط به اختالف بين دو گروه ناشی از تاثير متقابل متغيرهای وابسته می  95درصد است. یعنی  95تفاوت 

 باشد. 
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 در دو گروه مورد مطالعه (MANOVA)نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری  11جدول 

 اتا سطح معناداری SS Df MS F متغير های وابسته 

 549/9 999/9 406/59 909/095 0 909/095 فرانگرانی مثبت مدل

 999/9 999/9 053/94 969/94 0 969/94 فرانگرانی منفی

 945/9 999/9 949/03 969/49 0 969/49 باورهای مربوط به خرافه

 963/9 999/9 349/99 309/33 0 309/33 نظارت شناختی

 959/9 999/9 939/03 909/59 0 909/59 فرانگرانی مثبت 

 444/9 999/9 909/99 599/090 0 599/090 فرانگرانی منفی

 945/9 999/9 949/03 969/49 0 969/49 باورهای مربوط به خرافه

 946/9 999/9 995/99 909/35 0 909/35 نظارت شناختی

 549/9 999/9 406/59 909/59 0 909/095 فرانگرانی مثبت گروه

 999/9 999/9 053/94 599/090 0 969/94 فرانگرانی منفی

 945/9 999/9 949/03 969/49 0 969/49 باورهای مربوط به خرافه

 963/9 999/9 349/99 909/35 0 309/33 نظارت شناختی

    033/9 43 369/096 فرانگرانی مثبت خطا

    599/0 43 999/30 فرانگرانی منفی

    656/9 43 569/049 باورهای مربوط به خرافه

    695/9 43 069/049 نظارت شناختی

     69 999/990 فرانگرانی مثبت کل

     69 999/903 فرانگرانی منفی

     69 999/943 باورهای مربوط به خرافه

     69 999/994 نظارت شناختی

(، F=053/94( و فرانگرانی منفی )F=406/59مشاهده می شود بين ميانگين فرانگرانی مثبت )09همانطور که در جدول 

 ((کودکان گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داردF=349/99( و نظارت شناختی )F=949/03باورهای خرافه )

990/9 ≥ (p 
 

 

 گیریبحث و نتیجه
ادی ع  و  اختالل خواندن دارای  دانش آموزان مقطع ابتداییی در اثر بخشی مولفه های فراشناخت هایسقم این پژوهش با هدف

 نتایج به دست آمده به شرح ذیل می باشد: بود. شهرستان اردبيلدر

 قرار گرفت مورد بررسی رمولفه های فراشناخت بر اختالل خواندن کودکان يثاول تا فرضيهدر  شهپژودر این 
ش نشان می دهند بين ميانگين نمرات متن و درک مطل ب کودک ان گ روه آزم ایش و کنت رل هدر این پژوه بدست آمدنتایج 

،  (9993) 04، کابوکس و (9994) 05 ( ،توم اس و ک ين م ی0939)ک دیور،ای ه  هیافت  ه باتفاوت معناداری وجود دارد این یافت

دی ( ،0939،س يف )( 9995) 09، برک ویتز وس يچلی (9993) 06( ، ب انرت، هيلدبران د و مينگلم  9995) توماس و مک روبی

 مسومی باشد.( ه9999  ) رید ،( 9990) و همکاران 03سوت

                                                           
 Thomas and Kin Mee 14  

 Cubukcu 15  

  Bannert, Hildebrand, Mengelkamp 16  
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(در یکی از پژوهشهای خود،پس از آنکه دانش آموزان سوالهای مربوط به خواندن وفهمي دن را درس ت 0335پالينسکار وبراون)

وآنان را برای پاسخهای درست شان تشویق کردند.همچنين به آنها ی اد  جواب دادند،بازخوردهای اصالحی فراوانی به آنان دادند

دادند که چگونه پاسخهای غلط خود را اصالح کنند.بعد به این دانش آموزان راهبرده ای ص حيح مطالع ه آم وزش داده ش د:از 

یی که ممک ن ب ود درب اره جمله بازگویی اندیشه های مهم مطلب خواندنی به زبان خود،دسته بندی اطالعات،پيش بينی سوالها

ی مطلب خواندنی پرسيده شوند،روشن ساختن نکات مبهم، ونحوه ی ح ل ک ردن مس ائل خودش ان.یعنی ب ه آنه ا مهارته ای 

شناختی وفراشناختی آموزش داده شد تا هنگام یادگيری مورد استفاده قرار دهند.نتایج پژوهش فوق نشان دادن د ک ه آم وزش 

به دانش آموزان دبيرستانی هم یادگيری وهم انتقال یادگيری را در آنها افزایش می ده د.برای  مهارتهای شناختی وفراشناختی

مثال،پاسخهای درست یکی از دانش آموزان پژوهش باال به سوالهای مربوط به آزمون خواندن وفهميدن که در آغاز کار، وپ يش 

درص د اف زایش یاف ت، وبع داز آم وزش 49اصالحی ب ه درصد بود،پس از دادن بازخورد04از آموزش مهارتهای مورد نظر،حدود

درصد رسيد.همچنين معلوم شد که مهارتهای آموخته ش ده ب ه وس يله ی ای ن 39مهارتهای شناختی وفراشناختی این رقم به 

ن دانش آموز وسایر دانش آموزان مورد آزمایش به انجام کارهای معمول کالسی نيز انتقال یافت.به سخن دقيقتر، دان ش آم وزا

درص د اف زایش 56به99مهارتهای آموخته شده در جریان آزمایش را عالوه بر مطالعه به سایر فعاليتهای خود در کالس درس از

دادند.پژوهشگران این آزمایش اظهار داشتند که بسياری از مش کالت ی ادگيری وانتق ال ی ادگيری ناش ی از فق دان مهارته ای 

ن با آموزش این مهارتها بر بسياری از این مشکالت فائق آم د ویادگيرن دگان را در شناختی وفراشناختی در افراد است ومی توا

پژوهشهای انجام شده درباره راهبردهای شناختی و فراش ناختی نش ان داده اس ت ک ه یادگيری بهتر وانتقال بيشتر کمک کرد.

ی موج ود اه هوپيشين اه هیافت با بررسی(.039999استفاده ازاین تدابير به افزایش یادگيری یادگيرندگان منجر می شود )بکمان 

ری ثامل موعافراد مهارت خواندن می توانند در افزایش یادگيری و فراشناختی اه برده را از آموزش هاستفاد همی توان گفت ک

 .باشد

تفاوت مهارت فراشناختی در دانش آموزان دارای اختالل خواندن با دانش آموزان فاق د اخ تالل دوم  فرضيهدر  شهپژودر این 

بين ميانگين فرانگرانی مثبت  و فرانگرانی منفی ، باوره ای خراف ه و نظ ارت ش ناختی کودک ان گ روه .قرار گرفتمورد بررسی 

( 9999) هاالهان وک افمن  (، 9999همکاران ) و 99مانيس ایه هیافت ه باآزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. این یافت

 .  مسومی باشد.ه (0939) کریمی(،9900) 99ساهين و آکتورک ، (9994)  90کاراند ،

ریزی، رس يدگی و نظ ارت( در بين ی، برنام هدهند که مطالعه متغيرهای فراش ناختی)یعنی پيشگزارش می95 و راید99 هرسکو

یادگيری ممکن است منجر به درک بهتری از چگونگی کارکرد این متغيرها شود و ای ن درک ب ه آموزان دارای اختالالت دانش

 (.0939کریمی ) .های تعليم و تربيتی مؤثرتری بينجامدنوبه خود ممکن است به مداخله

آم وزان مب تال ب ه اخ تالالت ی ادگيری دچ ار برخ ی از دانش هميت وان بي ان ک رد ک  پيشين  تحقيقاتو یافته این تبيين در

ها، راهبردها و منابع مورد نياز برای انجام های فراشناختی هستند. فراشناخت شامل دو عامل است: آگاه بودن از مهارتنارسایی
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های در ح ال اج را و رف ع ریزی، ارزیابی اثربخشی فعاليتیی از قبيل برنامههااثربخش یک تکليف و توانایی استفاده از مکانيسم

 .آميز یک تکليفمشکالت برای تکميل موفقيت

عم يم نت ایج آن پرداخت ه تق انجام شود تا با اطمينان بيشتری نسبت به مناطای دیگری در سایر همی شود بررسی  ادهپيشن-

 شود.

 قرار بگيرند تا مورد بررسیدیگر نيز  دانش آموزان مقاطع تحصيلی ،ابتدایی عقطدانش آموزان م که عالوه بر می شود ادهپيشن-

 ورت بگيرد.صعميم نتایج با اطمينان بيشتری ت

حلي ل دقي ق ت ر عتبار نت ایج وبررس ی وتدی ،حجم نمونه ها بيشتر شود تادر باال بردن اعات بعکه در مطال می شود ادهپيشن -

 نتایج کمک کند.

 ه ششم ابتدایی نيز مورد بررسی قرار گرفت.دانش آموزان پای دی،عات بعکه در مطال می شود ادهپيشن -

 هاس تفاد افراد و دانش آموزان مهارت خواندن در افزایش یادگيری و فراشناختی اه برده را از آموزش که می شود ادهپيشن -

 شود.
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