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اثربخشی آموزش یادگیری فراشناختی بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی دانش آموزان دارای 

 اختالل یادگیری ریاضی

 3دارابی رضا   2شیوا علیپور ،1سید رضا میر مهدی

 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، گروه علمی روانشناسی. -1

 دانشجو دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین. ایران. -2

 دانشجو دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین. ایران. -3

 چکیده

این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش یادگیری فراشناختی بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی دانش آموزان دارای اختالل ریاضی بود. این  هدف

جامعه پژوهش را دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرتهران  مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد.

نفر گروه کنترل( به صورت تصادفی از میان  دانش آموزان دارای اختالل ریاضی شهرتهران 20نفر گروه آزمایش و 20نفر) 40. نمونه تشکیل دادند

پرسشنامه کیفیت زندگی استفاده شد. ، پرسشنامه خودکارآمدی، کی مت ریاضی تشخیصی آزمونبرای جمع آوری داده ها از  انتخاب شده اند.

ماه ارائه گردید.  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش یادگیری  2جلسه به مدت  8ناختی برای گروه آزمایش در آموزش یادگیری فراش

فراشناختی خودکارآمدی و کیفیت زندگی را در دانش آموزان دارای اختالل ریاضی به طور معنی داری افزایش می دهد. این نتایج تلویحات 

 مشاوره ای برای اینگونه دانش آموزان به عنوان بخش مهمی از درمان دارد.مهمی در زمینه آموزش و خدمات  

 اختالل ریاضی، یادگیری فراشناختی، خودکارآمدی، کیفیت زندگی واژه های کلیدی:

Abstract 
The purpose of the present research was to examine the effectiveness of Metacognitive learning training on 

the self-efficacy and quality of life of students with dyscalculia. This is a quasi- experimental study with a 

pretest/post-test experimental and control group. The sample consisted of 40 students with dyscalculia 

selected from among primary school students with learning disabilities in tehran city, and assigned to two 

experimental (n=20) and control groups (n=20). Eight one hour sessions of life skills training were 

implemented for the experimental group. To collect data, The Key Math Test Self-Efficacy Questionnaire 

for Children (SEQ-C) and The quality of life scale were used. Univariate analysis of covariance showed 

that self-regulated learning training significantly increased self-efficacy and quality of life in the 

experimental group. The findings imply that self-regulated learning training should be an important part of 

treatment in the educational and counseling services provided for students with dyscalculia. 

Key word: Metacognitive learning training, self-efficacy, quality of life, dyscalculia. 
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 مقدمه

یکی از مباحث عمده در حوزه روان شناسی و آموزش و پرورش کودکان با نیازهای خاص)استثنایی( و روانشناسی  1مبحث اختالالت یادگیری

د ران نیز از چنتربیتی است که از دهه ی دوم و سوم قرن بیستم در کشورهای پیشرفته جهان، بویژه در اروپا و آمریکا مورد توجه بوده و در ای

 مشخصه هایی دارای که می شود گفته اختالالت از ناهمگنی گروه به یادگیری اختالل (.1383دهه پیش مورد توجه قرار گرفته است)کریمی،

 روندی و شناختیعصب یپایه این اختالالت هستند. محاسبه و نوشتن خواندن، گفتن، سخن دادن، کارکرد گوش و فراگیری در نظیر دشواری

از میان تمامی مشکالت یادگیری، (. 2007، 2مندر استروس و سالی ادامه پیدا می کنند )گارتلند بزرگ تا و شروع دبستان از پیش دارند که تحولی

در سالهای اخیر، اختالل های (. 1384مشکالت ریاضی توجه بیشتری را به خود معطوف کرده است)سلیکو و نیز، ترجمه احمدی و براتیان،

های یادگیری به رسمیت شناخته شده است، همچنین ریاضیات زیر مجموعه تعریف اختالل های یادگیری ریاضیات به عنوان نوعی از اختالل

، به عنوان یک اختالل در سومین نسخه ی راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت 3ناتوانی یادگیری ریاضی(. 1387قرار گرفته است )عرفانی، 

مطرح گردید، این اختالل عبارت از ناتوانی در انجام مهارت های حساب با توجه به ظرفیت هوش و سطح  1980از سال  (DSM-IIIروانی)

( این DSM-IV-TRآموزشی  مورد انتظار از کودک است. بر اساس ویراست چهارم اصالح شده راهنمای تشخیص و آماری اختالالت روانی)

، ادراکی، ریاضی و توجهی، مرتبط با ریاضیات مشکل دارند. به عبارت دیگر، ناتوانی های یادگیری ریاضی کودکان در چهارگروه از مهارتهای زبانی

بحث و پژوهش در زمینه اختالل های یادگیری، (. 4،2005اصطالحی برای گستره وسیعی از ناتوانی های دیرپا، در حوزه ریاضیات است)دوکر

محدود شده بود. بنابراین توجه کمتری به اختالل ریاضیات شده است و لذا این حوزه نسبتا با فقدان اساسا بر دشواری های حوزه خواندن و امالء 

( در پی انجام مطالعاتی دریافتند که الزمه موفقیت در حل مسائل ریاضی، 1998)6(، کای1985)5شوئنفلد (.1387پژوهش رو به روست )عرفانی، 

 ز بودن به راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی است. عالوه بر اکتساب اصول و مفاهیم ریاضی، مجه

د فراشناخت عبارتند از دانش فر "به طور ساده ، فراشناخت به شناخت شناخت یا دانستن درباره دانستن گفته می شود . بطور دقیق تر ، 

های کنند زیرا اگر ما ندانیم که پاسخمیتر های فراشناختی طبعا یادگیری را آسانمهارت (.1388)سیف ،  "دربارۀ چگونگی یادگیری خودش 

وختن مخود را چگونه بررسی کنیم، زمان کافی برای مطالعه را تعیین کنیم، یا نتوانیم بررسی کنیم که آیا معلومات موجود ما برای پرداختن به آ

(. منظور از راهبردهای 1380)شعاری نژاد،کند یا نه؟ نخواهیم توانست یادگیری مطلوب یا مؤثر و موفق انجام دهیم موضوع تازه کفایت می

ر تکالیف دشوار آموز بهای شناختی است. تدابیر یادگیری بیانگر تسلط دانشریزی، بازبینی و اصالح فعالیتفراشناختی مجموعه فرایندهای برنامه

کنند زیرا اگر ما ندانیم که تر میدگیری را آسانهای فراشناختی طبعا یا(. مهارت1386ها است )ابوالقاسمی،و میزان پافشاری وی برای انجام آن

های خود را چگونه بررسی کنیم، زمان کافی برای مطالعه را تعیین کنیم، یا نتوانیم بررسی کنیم که آیا معلومات موجود ما برای پرداختن پاسخ

(. راهبردهای 1380موفق انجام دهیم )شعاری نژاد، کند یا نه؟ نخواهیم توانست یادگیری مطلوب یا مؤثر وبه آموختن موضوع تازه کفایت می

راهبردهای خودنظم دهی  -راهبردهای نظارت و ارزشیابی ج-ریزی براهبردهای برنامه -فراشناختی عمده را می توان در سه دسته قرار داد: الف

 (.1388)سیف، 

                                                           
1 learning disability 
2 - Gartland, Strosnider 
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ای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده می کنند و برای انجام تحقیقات نشان می دهد دانش آموزانی که خود را کارآمد می دانند، از راهبرده

ترین ( ادراکات خودکارآمدی، بنیادی2005اجتماعی بندورا ) -براساس دیدگاه شناختی  (.7،1986تکالیف تالش بیشتری می ورزند)پاریس و اوکا

 این ادراکات بعنوان یک یی خود برای انجام تکلیف خاص است.پدیده در فرایندهای شناختی است. این مفهوم ناظر بر باور قضاوت فرد از توانا

قابل  همیانجی شناختی عمل کزده و فرد را برای بررسی وقضاوت در مورد توانایی اش در انجام کاری به فعالیت فکری و ارزیابانه وا می دارد. نکت

گذارد به نظر بندورا باورهای خودکارآمدی، هیجان و عمل آنها اثر می هایشان، بر تفکر،توجه اینکه ماهیت و کیفیت قضاوت افراد در مورد توانایی

تجارب جانشینی  -2دستاوردها و تجارب عمل مستقیم عملکرد  -1در طول زمان بر اساس پنج منبع اطالعاتی شکل می گیرد که عبارتند از: 

 (.1387، هاشمی، فرزاد، کرامتی، بیرامی، کاووسیان، تجمیع منابع پیشین )مرادی -5ولوژیکی و برانگیختگی فیزی -4ترغیب کالمی  -3

 از ایدامنه زندگی، کیفیتبه نظر می رسد که تفاوت در کیفیت از زندگی در دانش آموزان به دلیل توانمندی و احساس خودکارآمدی است. 

(. 1388آید )هادی، کرمی، منتظری، می دست به بودن خوب احساس از افراد گروهی و شخصی درک با ارتباط در که است انسان عینی نیازهای

تنی است پذیرد و نیز بر ادراک فرد مبکیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که از سالمت فیزیکی، رشد شخصیتی، حالت روانشناختی و... تاثیر می

(. کیفیت 1997، 8)آیدین، یاپرک، آیرسوتواند بر شیوه زندگی )شادی و غم( موثر باشد (. کیفیت زندگی می1394)اورکی، امیرآبادی، حیدری، 

 آگهیدهند کیفیت زندگی پیشدهنده عالئم شناخته شده است و شواهد زیادی وجود دارند که نشان میزندگی بعنوان یک عامل مهم کاهش

گی مناسب نباشد و کیفیت (. اگر شیوه زند1392سروری، میرزایی، زارع، های درمانی است )ایمانی، حبیبی، پاشایی، ظهیریمهمی در موقعیت

 (.1997تواند بر افسرده شدن افراد اثر بگذارد )آیدین، یاپرک، آیرسو، زندگی پایین باشد می

 های پژوهشیپیشینه

طلبی  و مدیریت زمان و مکان مطالعه با فراشناختی ، کمک نتایج حاکی از آن بود که بین راهبردهای شناختی،( 2011) 9لوئیس برگر، کاربنیک

( نتایج حاکی از آن بود که اعتقادات خودکارآمدی باالی معلمان با ارزش 2007در پژوهش بمبناتی ) آموزان رابطه وجود دارد.ریاضیات دانش

داری دارد. همچنین ارزش تکلیف با راهبردهای فراشناختی، خودکارآمدی برای تکلیف و راهبردهای شناختی و فراشناختی رابطه مثبت و معنی

( نتایج حاکی از آن بود که آموزش راهبردهای مطالعه و 2014) 10داری دارد. در پژوهش بهزادی، لطفی، محبودیی رابطه مثبت و معنییادگیر

( نتایج حاکی از آن بود که راهبردهای فراشناختی پیشرفت 2010یعقوب خانی قیاسوند )آموزان تأثیر دارد. یادگیری بر پیشرفت ریاضی دانش

( با بررسی نوجوانان دریافتند که باورهای خودکارآمدی تحصیلی و 2007و همکاران) 11ویک چیو کند.بینی میموزان را پیشآتحصیلی دانش

( انجام داده اند، بعد از آموزش 2004اجتماعی به عنوان بهترین پیش بینی کننده های رضایت از زندگی هستند در پژوهشی که کلری و زیمرمن)

( معتقد است خودکارآمدی  و راهبردهای خودتنظیمی منجر به 2000مره های خودکارآمدی افزایش یافت. زیمرمن)راهبردهای خودتنظیمی ن

می  دهموفقیت و در نتیجه افزایش خودکارآمدی می شود، فرد مهارت خود را باور کرده و به آنها اعتماد می کند و در تکالیف بعدی از آنها استفا

( موثر بودن آموزش راهبـردهای فـراشنـاختی و 1993)15( و میج، رد و دیانجی1993)14و کارن 13روزنبرگ، 12(، وود2007نماید. مونتاگو)
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 مطالعه ای      ( در1379رمضانی) ایران در دیگری پژوهش درخودنظـارتی توجـه را به دانش آمـوزان دچـار نـاتوانـی یـادگیری نشـان دادنـد. 

 پیشرفت در راهبردهای فراشناختی که گرفت نتیجه ابتدایی سوم ی پایه نارسایی حساب اختالل دارای آموزان بر دانش فراشناختی آموزش اثر

 نیز می شوند. ها آموخته تداوم سبب و دارند مثبت تأثیر فراگیری کیفی و کمی

مربوط به اکتساب و کاربرد راهبردهای با توجه به موارد اشاره شده از آنجایی که بخش قابل توجهی از مشکالت دانش آموزان دچار ناتوانی ریاضی 

 شفراشناختی و خودکارامدی است و از سوی دیگر مطالعات و بررسی های بسیار اندکی در رابطه با اثر بخشی آموزش فراشناختی بر این قبیل دان

بر خودکارآمدی و کیفیت آموزان صورت گرفته است، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال اساسی است که آیا آموزش فراشناختی 

 زندگی دانش آموزان دارای اختالل ریاضی تأثیر دارد؟

 روش

پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. در این پژوهش درمان به عنوان  –این پژوهش از نوع شبه تجربی بود که در آن از طرح پیش آزمون 

متغیر مستقل محسوب می شود که سطوح آن آموزش یادگیری فراشناختی و عدم مداخله است. متغیرهای خودکارآمدی و کیفیت زندگی به 

ختر شهر تهران در مقطع متوسطه اول تشکیل می دهند. عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده اند.جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان د

نفر گروه کنترل( به صورت تصادفی از میان  دانش آموزان دارای اختالل ریاضی مقطع متوسطه اول 20نفر گروه آزمایش و 20نفر) 40نمونه 

ارس مذکور انتخاب شد و سپس آزمون مدرسه به صورت تصادفی از میان مد 2انتخاب شده اند. ابتدا  1395-96شهرتهران در سال تحصیلی 

های هوش ریون و آزمون تشخیصی ایران کی مت برای انتخاب دانش آموزان دارای اختالل ریاضی در دو مدرسه اجرا شد و در نهایت به صورت 

 فراشناختی یادگیری موزشآ تحت دقیقه، 40مدت  به جلسه 8آزمـایش  گروه آزمودنیهایتصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفته اند. 

پس  مجدداً و آزمایش گواه گروه آزمودنی های از آموزش، جلسات پایان از پس هفته نکرد. یک دریافت مداخله ای گروه گواه گرفتند، اما قرار

 .شد گرفته آزمون

 ابزارهای پژوهش

باشد که در می (SF-36پرسشنامه کیفیت زندگی )( فرم تعدیل شده SF-12پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی ) پرسشنامه کیفیت زندگی:

مورد مطالعه قرار گرفت و  1387ی فارسی این پرسشنامه توسط منتظری، موسوی، امیدواری در ایران در سال روایی و پایایی گونه 1387سال 

سوال  12بود. این پرسشنامه شامل  89/0خ ( از روایی و پایایی الزم برخوردار است. ضریب آلفای کرونباSF-12نتایج نشان داد که پرسشنامه )

بندی شده است. بعد جسمی شامل: عملکرد فیزیکی، محدودیت نقش به علت بعد است، که در دو بعد نهایی جسمی و روانی تقسیم 8مربوط به 

انرژی و زنده دلی، روانی، -مشکالت فیزیکی، درک سالمت عمومی، درد جسمانی و بعد روانی شامل: محدودیت نقش بعلت مشکالت روحی

 86/0در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ  (.1393باشد )جوکار، محمدی، خانکه، فالح تفتی، کوشش،  وضعیت ذهنی و عملکرد اجتماعی می

 به دست آمد.

 از متشکل بخش، سه شامل که شده تهیه 1976 سال در ، پریچت و من ناچی کرنولی، توسط آزمون این کی مت: ریاضی تشخیصی آزمون

 خرده آزمونهای شامل آن عملیاتی بخش عالئم، و ضرب کسر، شمارش، آزمونهای خرده شامل آن محتوایی بخش . است خرده آزمون چهار

 زمان و پول اندازه گیری، مسئله، حل خرده آزمونهای شامل کاربرد آن بخش و حسابی استدالل و ذهنی محاسبه و تقسیم ضرب، تفریق، جمع،
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 در آن اعتبار و است  مرجع مالک هم و  مـرجع هنجار هم است، تهیه شده سالگـی 11 تا دبستان از قبـل سنین برای که آزمون اینت.     اس

این آزمون به صورت انفرادی (. 1381گزارش شده است)محمد اسماعیل، هومن،  80/0 -84/0محاسبه و  آلفای کرونباخ از استفاده با پایه پنج

 میانگین اساس بر آمد، دست به نیز آنها مجموع وپس از این که نمرات دانش آموزان در هر یک از خرده آزمون ها محاسبه شد قابل اجرا است و 

 گزارش می z نمره به صورت آموز دانش هر استاندارد نمره است، موجود پایه هر برای و شده قبالً هنجاریابی که مرجع گروه استاندارد انحراف و

 .شود

( بازنویسی شده 1993) همکاران بخشی از پرسشنامه راهبردهای انگیزش برای یادگیری پینتریچ واین پرسشنامه   خودکارآمدی:پرسشنامه 

سوالی راهبردهای  19 ، پرسشنامه %87سوالی راهبردهای یادگیری با پایایی  31 (، که شامل پرسشنامه2005) مک کیچی توسط دانکن و

سوال بخش خودکارآمدی مورد  8بود. که در این تجقیق  93/0سوالی خودکارآمدی با پایایی 8 پرسشنامه و %77یی مدیریت منابع یادگیری با پایا

 استفاده قرار گرفت.

 پینتریچ مدل است، شده تنظیم (1999پینتریچ) تنظیمی خود فراشناختی مدل براساس برنامه این که است ذکر به الزم: آموزشی فراشناختی

( 1جلسه انجام شد که در جدول ) 8است. این آموزش طی  گرفته قرار استفاده ( مورد1387مصطفایی) و (1387زاده) توکلی های در پژوهش

 آمده است.

 فراشناختی خودتنظیمی(: مراحل آموزش 1جدول)

 برقراری ارتباط) ایجاد رابطه دوستانه و ایجاد طرح مثبت از آموزش( جلسه اول:

 عالقه)بحث پیرامون انگیزه و عالقه و راه های ایجاد و افزایش آن(انگیزش و  جلسه دوم:

 آشنایی با تعیین هدف مطالعه و آشنایی با راهبرد تمرکز و توجه جلسه سوم:

 برنامه ریزی) بحث درباره برنامه ریزی و تنظیم زمان جهت بهتر انجام شدن کار و کنترل بیشتر بر آن( جلسه چهارم:

 با راهبرد تکرار و مرور)بحث پیرامون تکرار و مرور به عنوان اولین راهبرد شناختی( آشنایی جلسه پنجم:

 آشنایی با راهبرد بسط و گسترش معنایی جلسه ششم:

 آشنایی با راهبرد سازماندهی و آموزش روش پس ختام جلسه هفتم:

 آشنایی با راهبرد خودتنظیمی و مرور مطالب گذشته جلسه هشتم:

 

 نتایج

 15تا  11دانش آموز دارای اختالل ریاضی بودند که ویژگی جمعیت شناختی آزمودنی ها به این صورت بود که سن آنها بین  40آزمودنی ها 

دانش آموز از پایه سوم متوسطه  10دانش آموز از پایه دوم و  20دانش آموز از پایه اول، 10( و از کل آزمودنی ها 52/13سال بود)میانگین سن 

 . بودند

 میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرها در پس آزمون و پیش آزمون گروه های آزمایش و گواه ارائه شده است. 2در جدول 
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 آزمون و پس آزمون-. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد مطالعه ها در دو گروه در پیش2جدول 

 گروه آزمایش گروه کنترل موقعیت

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون آزمونپیش  موقعیت

 M SD M SD M SD M SD شاخص آماری

 جسمی کیفیت زندگی

 

22/12 52/4 52/16 54/2 6/15 65/3 32/14 25/5 

 55/5 11/30 54/2 32/13 32/4 3/15 55/2 20/15 روانی

 55/3 220/12 87/6 54/18 21/6 52/20 42/2 45/15 خودکارآمدی

 

 آزمون لوین در مورد تساوی خطای واریانس ها برای متغیرهای مورد مطالعه. نتایج 3جدول 

 سطح معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F متغیر

 542/0 38 1 542/0 جسمی کیفیت زندگی

 41/0 38 1 452/0 روانی

  38 1 544/0 حودکارآمدی

445/0 

 

دو گروه، در خصوص متغیرهای فوق با توجه به سطوح معنی داری مورد تایید قرار ، فرض تساوی خطای واریانس های 3بر اساس نتایج جدول 

 گرفتند.

 . نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری روی نمرات متغیرهای مورد مطالعه4جدول 

 سطوح معنی داری خطا درجه آزادی فرضیه درجه آزادی F مقدار متغیرها

 000/0 35 4 65/7 542/0 آزمون اثر پیالیی

 000/0 35 4 65/7 652/0 آزمون المبدای ویلکز

 000/0 35 4 65/7 767/0 آزمون اثر هتلینگ

 000/0 35 4 65/7 767/0 آزمون بزرگترین ریشه روی

 

شان داد ننتایج آزمون لون برای برابری واریانس نشان داد که در تمام متغیرهای مورد مطالعه تساوی واریانس برقرار بود. نتایج تحلیل کوواریانس 

(. هر 652/0 =و المبدای ویلکز 001/0P˂،65/7= Fکه ترکیب خطی متغیرهای مورد مطالعه با توجه به تعلق گروهی تفاوت معنی داری دارند)

چه مقدار المبدای ویلکز کوچکتر باشد نشان دهنده این است که بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. برای مشخص شدن این که از لحاظ 

 کدام متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد تحلیل های کوواریانس یک متغیری انجام گرفت که نتایج حاصله در جدول  ارائه شده است.
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  خودکارآمدیو  کیفیت زندگی. نتایج تحلیل کوواریانس برای مولفه های 5جدول 

 

 متغیر

 

 مولفه

 مجذور اتا SS df MS F P منبع تغییر

 002/0 542/0 061/0 52/0 1 52/0 پیش آزمون جسمی کیفیت زندگی

 541/0 000/0 86/87 42/742 1 42/742 گروه

    45/8 37 65/312 خطا

 054/0 20/0 91/2 44/29 1 44/29 پیش آزمون روانی

 210/0 000/0 70/29 32/300 1 32/300 گروه

    11/10 37 07/374 خطا

 001/0 320/0 09/0 32/2 1 32/2 پیش آزمون خودکارآمدی

 355/0 000/0 03/14 652/352 1 652/352 گروه

    12/25 37 44/929 خطا

 

نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری نشان داد که بین دانش آموزان دارای اختالل ریاضی در دو گروه آزمایش و گواه در  5با توجه به جدول 

موجب افزایش  فراشناختی(. به عبارت دیگر، آموزش یادگیری 001/0P˂ ،86/87= Fتفاوت معنی داری وجود دارد) کیفیت زندگی اجتماعی

همچنین نتایج تحلیل کوواریانس آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون شده است.  کیفیت زندگی جسمی

 تفاوت معنی داری کیفیت زندگی روانیرای اختالل ریاضی در دو گروه آزمایش و گواه در دانش آموزان دا یک متغیری نشان می دهد که بین

آزمودنی های گروه  کیفیت زندگی روانیموجب افزایش  فراشناختی(. به عبارت دیگر، آموزش یادگیری 001/0P˂ ،70/29= Fوجود دارد)

انش د همچنین نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری نشان می دهد که بین  آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون شده است.

(. به عبارت دیگر، 001/0P˂ ،03/14= Fتفاوت معنی داری وجود دارد) خودکارآمدیآموزان دارای اختالل ریاضی در دو گروه آزمایش و گواه در 

 زمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون شده است. آزمودنی های گروه آ خودکارآمدیموجب افزایش  فراشناختیآموزش یادگیری 
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 بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی یادگیری فراشناختی بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی     دانش آموزان دارای اختالل ریاضی انجام شده 

رآمدیدانش آموزان شده است. این تحقیق در راستای یافته های است. نتایج نشان داد که آموزش یادگیری فراشناختی باعث افزایش خودکا

(، ایمز و 1996(، میلر و همکاران)1996(، گرین و میلر)1992(، میلر و دیگران)1990(، پینتریچ و دی گروت)1990پونز)-زیمرمن و مارتینز

مره های خودکارآمدی افزایش یافت)زیمرمن و ( می باشد. در پژوهش زیمرمن و کلری بعد از آموزش راهبردهای خودتنظیمی ن1988آرچر)

گیری یاد در فرایند فعال کنندگان مشارکت تنظیم خود یادگیرنده که کرد ادعا توان می مطالعه این نتایج ساختن روشن (.برای16،2004کلری

 ارتنظ خود پیشرفت مداوم طور و به گوناگون یادگیری راهبردهای از استفاده با آموزان دانش این خود، یادگیری اهداف پیگیری هستند. برای

ود را خ یادگیرندگان خودتنظیم در تالش هایشان برای یادگیری مصر هستند و در صورت لزوم به منظور یادگیری بهتر راهبردهای .می کنند

مناسب را انتخاب و به  هایتغییر می دهند.  این دانش آموزان فرایند یادگیری را با  در نظر گرفتن اهدافشان شروع می کنند و سپس راهبرد

 یطور مدام به منظور دستیابی به اهدافشان، برنامه هایشان را کنترل می کنند. دانش آموزانی که بیشتر از راهبردهای خودتنظیمی استفاده م

حیط فرآیند و ایجاد یک م کنند سعی دارند اطالعات معنی دار را بوجود بیاروند یا یک ارتباط منطقی با اطالعات پیشین ایجاد کنند و همچنین

 یادگیری مناسب را به منظور توسعه و افزایش کارآمدی تحصیلی خودشان کنترل کنند. 

 به عبارت دیگر با استفاده از راهبردهای فراشناختی این دانش آموزان از کیفیت یادگیریهایشان آگاه هستند. آنها، تالش برای کسب موفقیت

تحصیلی مهم، لذت بردن از چالش ها، کاربرد راهبردهای یادگیری به موقع، تنظیم اهداف خاص و سطح خودکارآمدی باال را نشان می دهند. در 

که دانش آموزانی که کمتر از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی استفاده می کنند فقط یادگیری طوطی وار دارند آنها یک یادگیری کوتاه حالی 

 مدتی دارند که در صورت مورد استفاده قرار نگرفتن فراموش خواهد شد. ظرفیت خودتنظیمی این امکان را برای یادگیرندگان ایجاد می کند تا

ا مشاهده و کنترل کنند. به این معنی که، رفتارهایشان را خودشان ارزیابی می کنند و با توجه به معیارهای خود، خودشان را تنبیه رفتارشان ر

می کنند و یا پاداش می دهند. شخصی که ارزیابی از نتایجش مثبت باشد به صورت خودکارآمد و یادگیرنده با عالقه و ساعی در نظر گرفته 

تقد است که می تواند موفق تر باشد. اما شخصی که ارزیابیش راضی کننده نیست در صورتی که معتقد باشد امکان موفق بودن میشود. چون مع

 را دارد اما راهبردهایی که استفاده کرده، مناسب نبوده، خودکارآمدی او پایین نخواهد آمد. 

یجانی افراد را در برخورد با محیط پیرامون تحت تأثیر قرار می دهد. افرادی ( خودکارآمدی الگوهای فکری و واکنش های ه1982به اعتقاد بندورا)

که از خودکارآمدی باالیی برخوردارند از پردازش و استدالل عمیق تری استفاده می کنند و درگیری شناختی بیشتری در تکلیف از خود نشان 

(. خودکارآمدی و راهبردهای یادگیری اثر تعاملی بر یکدیگر دارند، یعنی استفاده از راهبردهای 1991؛ شانک، 2008و همکاران،  17می دهند)سینز

 یادگیری خودتنظیمی منجر به موفقیت و در نتیجه افزایش خودکارآمدی می شود: فرد مهارت های خود را باور کرده و به آن ها اعتماد می کند

                                                           
16 Cleary & Zimmerman 

17 Sins 
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(. افرادی که خودکارآمدی باالیی دارند، در مقایسه با کسانی که باورهای 2000دی از آن ها استفاده می نماید)زیمرمن، و در تکالیف بع

(. مشکالت تحصیلی 2006خودکارآمدی پایین دارند، از راهبردهای شناختی و فراشناختی به میزان بیشتری استفاده می کنند)بریوئر و یوگلستر،

به علت به کار نبردن راهبردهای فراشناختی است، شکست در تکالیف و حل مسئله، منجر به پایین آمدن خودکارآمدی برخی از دانش آموزان، 

می شود و در نتیجه، دانش آموزان به مهارت های خود کمتر اعتماد می کنند و مشکالت تحصیلی بیشتری خواهند داشت. در این راستا طبق 

( می توان 2002همی در خودتنظیمی حالت های عاطفی و هیجانی دارد. همراه با لیبن، بیرنک و پنتریچ)( خودکارآمدی نقش م1997نظر بندورا)

گفت که وقتی دانش آموزان بر تالش به منظور یادگیری و درک کردن متمرکز می شوند و سعی در بهبود عملکرد خود دارند، به یک احساس 

دانش آموزان در کسب بهترین و باالترین نمره آنها را به سوی اضطراب برده و با کاهش  خودکارآمدی باال دست می یابند. در حالی که تالش

 خودکارآمدی روبه رو می کند. 

 نهمچنین نتایج نشان داد که آموزش یادگیری فراشناختی کیفیت زندگی دانش آموزان را افزایش داده است. با توجه به این یافته می توان چنی

یادگیری فراشناختی موجب افزایش میزان کیفیت زندگی دانش آموزان دارای اختالل ریاضی می شود. محققان مختلف  استنباط نمود که آموزش

؛ 1993، 20؛ پاووت1977، 19؛ فوردیس18،1976نیز نشان داده اند که کیفیت زندگی یکی از پیش بینی کننده های سال.مت روانی است )آندروس

( دریافتند افرادی که رضایت از زندگی باالتری دارند عواطف و احساسات مثبت  عمیق تری را تجربه 4200و همکاران) 21(. مالتبای1998پاووت 

می کنند و از سالمت روانی باالتری برخوردارند. عدم رضایت از زندگی با وضعیت سالمتی ضعیف، عالیم افسردگی، مشکالت شخصیتی، رفتارهای 

ی توان چنین نتیجه گیری نمود که پایین بودن سطح راهبردهای فراشناختی در دانش آموزان نامناسب بهداشتی همبسته است. به طور کلی م

دارای اختالل ریاضی باعث کاهش خودکارآمدی و میزان کیفیت زندگی آنان می گردد. بنابراین آموزش یادگیری فراشناختی می تواند نقش 

ی این دانش آموزان داشته باشد که چنین فرآیندی در نهایت می تواند منجر به مثبت و مؤثری در ارتقای خودکارآمدی و میزان رضایت از زندگ

 افزایش سالمت روان و کاهش برخی مشکالت رفتاری و ارتباطی در آنها گردد.

دند. از ودارای اختالل ریاضی از  محدودیت های این پژوهش ب دخترفقدان پیگیری، غیر بالینی بودن نمونه و نیز منحصر بودن نمونه به جنس 

زندگی دانش آموزان دارای اختالل  کیفیتموجب افزایش خودکارآمدی و  فراشناختیآنجایی که نتایج این پژوهش نشان داد آموزش یادگیری 

ریاضی می شود می توان این آموزش را به صورت مهارت های یادگیری یا مهارت های مطالعه در مدارس به دانش آموزان آموخت تا احساس 

و رضایت مندی از زندگی دانش آموزان ارتقاء یابد. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده با هدف بررسی آموزش  خودکارآمدی کفایت و

با توجه به جنس ، پایه تحصیلی متفاوت انجام شود. همچنین  اثربخشی این روش برای سایر اختالالت یادگیری از قبیل  فراشناختییادگیری 

 تالل خواندن نیز بررسی شود. اختالل نوشتن، اخ
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