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 دهیچک
 بلکه ،فرد تحصیلی تپیشرف و عملکرد فقطنه ریاضی، حوزۀ در خصوصبه یادگیری ناتوانی .شودمی منجر تحصیلی افت به همیشه تقریباً یادگیری ناتوانی

 و شناختی) اجرایی کارکردهای بر مبتنی آموزش اثربخشی ،حاضر پژوهش هدف. سازدمی مواجه یمتعدد مشکلات با نیز را وی روزمرۀ هایفعالیت ةهم
 .است واننارساخ حساب آموزاندانش (شخصی کنترل و اجتناب -گرایش سبک ،مسئله حل به اعتماد) مسئله حل مهارت هایمؤلفه بهبود در( فراشناختی

 با بیرجند شهر سطح مدارس از که است آموزدانش 11 شامل آماری، نمونة. است گواه گروه با آزمونپس و آزمونپیش نوع از آزمایشی،نیمه پژوهشی طرح
 ماه دو مدتبه جلسه 11 طی آزمایش، گروه آموزاندانش. قرار گرفتند گواه و آزمایش گروه دو در تصادفی روش به و انتخاب داوطلب، شرایط واجد افراد

 قبل. دادند ادامه خود کلاسی عادی برنامة به و نکردند دریافت خاصی آموزش و برنامه گونههیچ گواه گروه مدت این در .کردند دریافت را لازم هایآموزش
 ثرا ماندگاری تا شد برگزار پیگیری آزمون ،آزمونپس یماه از اجرا یکآزمون گرفته شد. بعد از گذشت و پس آزمونیشپ گروه، هردو از آموزش، از بعد و

 با انسیوار لیتحل آزمون از ها،داده تحلیل برای. شد استفاده (2891) هپنر مسئلة حل مهارت پرسشنامة از هاداده آوریجمع برای. شود یبررس نیز آموزش
 موجب( فراشناختی و شناختی) اجرایی کارکردهای آموزش داد نشان هایافته .شد استفاده SPSS 11 افزارنرم از و 10/1 معناداری سطح در مکرر یریگاندازه

 بهتر فراگیری ،((P<112/1)شخصی کنترل و (P<112/1) اجتناب گرایش سبک ،(P<112/1) مسئله حل به اعتماد) مسئله حل مهارت هایمؤلفه ارتقای
 ناختیش) اجرایی کارکردهای آموزش داد نشان پژوهش این .شد نارساخوان حساب اختلال دارای آموزاندانش تحصیلی عملکرد بهبود و مفاهیم ترمطلوب و
 .است آموزاندانش تحصیلی عملکرد بهبود و ریاضی مشکلات کاهش ایبر مؤثر یروش( فراشناختی و
 

 . خصیش کنترل ،(فراشناختی و شناختی) اجرایی کارکردهای اجتناب، گرایش سبک نارسا، حساب آموزاندانش مسئله، حل به اعتماد :یکلیدهای واژه
 
 
 
 .رانیقائنات، ا ،یواحدقائنات, دانشگاه آزاد اسلام ،یتیترب یگروه روانشناس ،یدکتر یدانشجو *

  :grave@yahoo.commajidEmail_.رانیقائنات، ا ،یواحدقائنات, دانشگاه آزاد اسلام ،یروانشناس ارگروهیاستاد مسئول: ةنویسند **
 .رانیقائنات، ا ،یواحد قائنات, دانشگاه آزاد اسلام ،یروانشناس ارگروهیاستاد ***

 .رانیقائنات، ا ،یواحد قائنات, دانشگاه آزاد اسلام ،یاضیگروه ر اریاستاد ****

 2511 اسفند 2: رشیپذ خیتار            2511دی  22تاریخ اصلاحیه:           2511 دی 5: افتیدر خیتار
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 مقدمه
 ینتمر یجةتندر رفتار بالقوه است که در یدارپانسبتاً  ییرتغ 2یادگیری

 ویژۀ تامشکل اصطلاح. (2181)فراهانی،  دهدیمرخ  شدهیتتقو
 رودیم کاربه یکسان مورددر 1یادگیری یناتوان ینوعبه یا یادگیری
 هوشی بهرۀاز نظر  یحت ی،و جسم یاز نظر ظاهر ینکهکه با ا

و  یرسد یفدر تکال دائم صورتبه ،شوندیم یدهد یعیطب صورتبه
هستند و  روروبه یادیخود با چالش و مشکلات ز یلیتحص یشرفتپ

روه گ ینا هک است حالی در این .شوندیمبا شکست مواجه  معمولاً
بلکه  ،گیرندینم قرار ییآموزان استثنادانش جرگةدر  آموزاندانشاز 

دادن، گوشدر  هاآن یناتوان ینهستند که ا یعاد یآموزاندانش
 هیدد یاضیکردن، خواندن، نوشتن، املا و رصحبتفکرکردن، 

جر من یلیبه افت تحص یشههم یباًتقر 1یادگیری ی. ناتوانشودیم
. (2181پور، )عزیزیان، اسدزاده، علیزاده، درتاج و سعدی شودیم
زده  یندرصد تخم 21تا  1 ینب ،یادگیری هاییناتوان یوعش یزانم

 ینرفع ا یچنانچه برا .(2181، و همکاران )عزیزیاناست شده 
 ،موارد نیاز ا یاریدر بس ،درنظر گرفته نشود یدرمان یراختلال تداب

انی، )سلیم یافت خواهد ادامه یبزرگسال تاآموزان دانش ینا مشکل
2180). 

 یضوعاتو مو یممفاه ترینیادیبناز  یکی یاضیر یادگیریو  آموزش
 هایهنظره بلک ،علوم مرتبط است یرسا یادگیریبا  فقطنهاست که 

. (2899، 0)هپنراست را به خود اختصاص داده  یادیو مباحث ز
 یهاملاکمطابق با  یاضیر حوزۀدر  0یادگیری ویژۀ ناتوانی

از  یکی DSM Vدر کتاب  پزشکانروانانجمن  یاز سو شدهاعلام
 ،یرییادگ یاست. ناتوان یادگیری یناتوان مشکلات و هاییاسمق

 عنام ینبد .است دهنامشخص شناخته ش یمغز یورمحصول کنش
 یادگیری یا 1یدر پردازش شناخت شناختییستزعصباختلال  ازکه 

و  یمتخصصان پزشک ،امر این بر. گیردیم تئنش شدهشناخته
 ةهم رد تواندیم یادگیری یناتوان .اندکرده یدتأک یسلامت روان

 ن،خواند واژه، درک ییرمزگشا پردازش، مانند یلیتحص یقلمروها
و  ینوشتار یانب یا کردنیهج یاضی،ر استدلال حساب، یاتعمل

 .(1129، 7)هاردمنشود  یاننما غیره

چهار  شامل یاضیر تخصصی حوزۀ در یادگیری یناتوان
 مهارت ی،زبان مهارت از: اندعبارتکه  شودیم یرمجموعهز

 .یاتیعمل ینمادها درست ۀمشاهد و توجه مهارت ی،ادراک
 تخصصی عبارات و مفاهیم درک نیز شامل یزبان هایمهارت

 یاضیر یتخصص یبه نمادها یعبارات نوشتار تغییر و یاضیر

                                                                                                                                                                                                                                
1. learning 
2. learning disabilities 
3. learning disabilities 
4. Heppner 
5. special learning disability 
6. cognitive processing 
7. Hardman 

 کردنمرتبشامل  یدراکهای امهارت ین. همچنشوندمی
 یاضیر ینمادها یصشناختن و تشخ و نیز از اعداد یامجموعه

 صیو تشخ ییشناسا :اند ازعبارت یاضیر هایمهارت .هستند
 یدنهم شامل کش توجه یهامهارت و یاضیر یاعمال اصل

 .(2180)سلیمانی،  شوندمی نمادها و هاشکل
 اب همراه تواندیم فقطنه یاضیر حوزۀ در یادگیری یناتوان 

ارد بلکه امکان د ،کند بروز زبان و خواندن در ناتوانی و مشکلات
 انجام در ینناتوا اساساً ،ریاضی ناتوانی .یی نیز نمایان شودتنهابه

ش آموز یزانکودک و م یهوش سطح اساسبر که است یاتیعمل
 یقاز طر توانیمامر را  نیا .رودیم انتظارکودک  یکاز 

 یانفراد یا گروهی شدۀاستاندارد یهاآزمونو  هاپرسشنامه
 فقطنه ،یاضیر ۀحوزدر  خصوصبه یادگیری یناتوان .یدسنج

 روزمرۀ یهایتفعال ةهمبلکه  ،فرد یلیتحص یشرفتو پ عملکرد
  .(1120، 9)مورنا و سالدانا سازدیم مواجه متعدد مشکلات با را وی

درصد  21تا  0 یننشان داده است ب یرشناسیگهمهمطالعات 
هستند  ییاضر یادگیری یناتوان به مبتلامدرسه  ینکودکان سن

 حوزۀ در یادگیری یناتواندچار  افراد .(1128، 8)هانت و مارشال
 سائل،م بین فضایی روابط ندفهمی مانند هاییزمینه در ریاضی

 یو حت یحرکت-ییدارد زمینة در ،خود از تصویر درک و فهم
 ،تاخواندن، جه ،زباندر موارد  ترمهماز همه  و یادراک-رییداد

با مشکلات  غیره و یادآوریبهو  یخاطرسپاربهزمان، مکان و 
آموزان دانش .(1129، 21)هانگ و فلورسهستند  روروبه یادیز

ر د یادیز یناتوان ریاضی، زمینة در یادگیری یناتوان دارای
مربوط به آن  یهاو مهارت یکلام یهامسئلهحل  یرنظ یموارد

و  هاجملهمفهوم  یا، درک زبان مسئلهصورتشامل خواندن 
هم اطلاعات م یک، تفککندیمرا طلب  یزیچه چ مسئله اینکه

 ،دیستنن یضرور همسئلحل  یکه برا اهمیتییباز اطلاعات 
 یو استفاده از راهبردها مسئلهحل  یبرا یطرح یریکارگبه

وجه و حفظ ت یفانجام تکل ایندفردر  یو خودنظارت یمیخودتنظ
 .(1127، 22)کراوکدارند  یفتکل یانتا پا

آموزان دانشاند نشان داده هاپژوهش ،مسئلهحل  یتبا وجود اهم
حل  یهامهارتدر کسب  زیادی ضعف یاضی،ر یناتوان یدارا

 یشناخت ی،کلام ی. راهبردها(1127)کراوک، دارند  21یاضیر مسئلة
و آموزش  یریکارگبهدر  ،هستند یچیدهپ هرچند 21یو فراشناخت

 .(2181)شبانی،  اندندهانیزو برانگ مؤثر یاربس
و  یشناخت یاستفاده از راهبردها شرط ،مسئلهراهبرد حل 

8. Morena & Saldana 
9. Hunt & Marshall 
10. Huang & Flores 
11. Krawec 
12. mathematics problem solving 
13. verbal ,cognitive and metacognitive strategies 
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 ئلهمسصورتپردازش اطلاعات پس از درک  یندو فرا یفراشناخت
فعال  ةحافظآموزان در استفاده از دانش یقتشو موجباست و 

)بشرپور، نوری، عطادخت و نریمانی،  شودیم مسئلهحل  یبرا
حل  یبرا راهبردهاییرا  یشناخت یهاحلراه شعبانی. (2180

از  یکی ی،شناخت یراهبردهادارد  اعتقاد. او داندیم مسئله یک
 همةهستند.  هادادهو  پردازش اطلاعات و فهم و درک یهاراه

 یبخشنظم ینوع به نیاز ،اطلاعات آوردندستبه رونددر  افراد
 یو برا دارند یعلم محرکاتو  محیطی و خارجی تحریکاتبه 
شبانی، ) کنندیم استفاده یشناخت یاز راهبردها یاز،ن ینا ینتأم

2181). 
 ۀدربارفرد  یو علم و آگاه دانشاز  نوعی 2فراشناخت عبارت 

سیدن ر یآن برا ةینبه و درست کاربرد نحوۀخود و  یشناخت روند
 و لمعفراشناخت،  ،عبارتیبه. است آموزش یا یادگیریهدف  به

)سیف نراقی و است  اشیشناختنظام  و خود از فرد آگاهی
هستند که  ییابزارها یفراشناخت ی. راهبردها(2180نادری، 

 کاربه هاآنو نظارت بر  یشناخت یراهبردها یتهدا یبرا
 سبب 1ییکنترل اجرا از بهینه استفادۀو  کاربرد نحوۀ. وندریم

 یزاندر مو افراد  آموزاندانش ینتفاوت و اختلاف ب ایجاد
 توانندب بهتر هرچه افراد، یعبارتبه. شودیم یادآوریبهو  یادگیری

در  یزن یزانهمان م به، کنند استفاده ییکنترل اجرا ایندهایفر از
)سیف نراقی و نادری، هستند  ترموفقپردازش اطلاعات  زمینة
2180). 

و  یشناخت یراهبردها زمینةدر  گرفتهصورت یهاپژوهش نتایج
 نهگویناعلوم و تفکر و  کاربرد استنشان داده  یفراشناخت

 ونتاگوم .انجامدیم فراگیران یادگیری بازده بهبودیبه  یرهاتدب
و  یشناخت یآموزش راهبردها یرتأث ۀدربارخود  ةمطالعدر 

بتلا آموزان مدانشدر  یاضیر مسئلةبر عملکرد حل  یفراشناخت
که هم از  یآموزاندانش داردیمبه حساب نارسا اظهار 

ر ب یمبتن یفراشناخت یو هم از راهبردها یشناخت یراهبردها
از خود نشان  یعملکرد بهتر ،شده بودند مندبهره یخودآموز

 در پژوهش خود هم 1دسوت. (2187کاکاوند، )احدی و دادند 
 آموزاندانشفراشناخت بر آموزش  یرتأث ینترعمدهنشان داد 

به  هاآنوادارساختن  یا یتکانش یحساب نارسا، کاهش رفتارها
و  یشناخت یراهبردها آموزش قبل از عمل است. تأمل

 ادگیرییمشکلات  تواندیماست که  ییهاجزء برنامه یفراشناخت
 .بخشدرا بهبود  یادگیریاختلال  یآموزان دارادانش
 گیردیماز کودکان را دربر یگروه ناهمگون ،یادگیریدر  یینارسا

 مشکلات اثرات یندارند. ا یگوناگون یهاحوزهدر  یکه مشکلات
، سلامت مانند ییهاحوزهو  کندیم یجادفرد ا یرا برا یالعمرمادام

                                                                                                                                                                                                                                
1. meta cognition 
2. executive control 

امکانات  یل،تحص ةادام، فردیینروابط ب ی،بهداشت روان
 ةنکت. دهدیمقرار  یرتحت تأث یقاًو مانند آن را عم یاستخدام

است که اگر  ینوجود دارد ا هایینارسا ینا ینهکه در زم یمهم
ر د یریچشمگ یتموفق تواندیم ،داده شود یصتشخ موقعبه

 یتاهم در حال حاضر خصوصبه ینو ا کند یجادافراد ا ینا یزندگ
و  یآموزش یتدر حما تواندیم یدجد یهایوراکه فن دارد یادیز

 نیانجام ا همچنینداشته باشد.  یاعمدهافراد نقش  ینا یجبران
و رفع مشکلات  یآموزش ةبرنامبودن یدپژوهش از نظر جد

برخوردار  یخاص یتاز اهم یاضیاختلال ر یآموزان دارادانش
زش آمو یرتأث یبررس مطالعه، این انجام از هدف بنابراین، ؛است
هبود ( در بفراشناختی و شناختی) ییاجرا یبر کارکردها یمبتن

 سبک مسئله، حل به اعتماد) مسئله حل مهارت هایمؤلفه
آموزان حساب ( دانششخصی کنترل و اجتناب-گرایش

 .استنارساخوان 
  روش

و در آن از  است آزمایشینیمهحاضر از نوع مطالعات  پژوهش
. است هبا گروه گواه استفاده شد آزمونپسو  آزمونیشپطرح 
سوم  ةیپاآموزان دانش ةهمشامل  پژوهش این یآمار ةجامع
سال  در که شودمی ینارساخوان یادگیریاختلال  یدارا ییابتدا

مشغول به  یرجنددر مدارس شهر ب 2187-2189 یلیتحص
 ویژۀ مشکلات یبخشتوانو  یو به مراکز آموزش اندبوده یلتحص

 .اندکردهمراجعه  یرجندشهر ب یادگیری
 آزمایشی مطالعات در نمونه حجم حداقل براساس نمونه حجم

(20=n) داوطلب شرایط واجد افراد از نفر 11 تعداد .شد تعیین 
 کی به ساده تصادفی طوربه و شدند مطالعه وارد هدفمند صورتبه

 ،یافتند تخصیص (نفر 20) گواه گروه یک و( نفر 20) آزمایش گروه
 و آموزشی کزامر به مراجعه و لازم مجوزهای کسب با ابتدا یعنی
 پژوهش هدف ،بیرجند شهر یادگیری ویژۀ مشکلات بخشیتوان
 به رودو معیارهای داشتن با کودکان و شد داده یحتوض والدین برای
حساب  یوارس یهاتلیسچک اجرای با که آموزانیدانش) نمونه
ه داد یصحساب نارساخوان تشخ یاضیاختلال ر یدارا یی،نارسا

 ستفهر در والدین، وسیلةبه نامهرضایت فرم پرکردن و( شوندیم
 .گرفتند قرار مطالعه هاینمونه

 یرا( بیو فراشناخت ی)شناخت اجرایی کارکردهایآموزش  سپس
شامل  ،جلسه 11 یط هاآنو  اجرا یشآموزان گروه آزمادانش

 یو فراشناخت یشناخت یآموزش راهبردها اییقهدق 01 جلسة 21
ماه  1مدت به مجموعدر ی،آموزش یباز اییقهدق 71 جلسة 11 و

 گواهمدت گروه  یندر ا .ندکرد یافتلازم را در یهاآموزش
 ةبرنامو به  ندنکرد یافتدر یگونه برنامه و آموزش خاصیچه

3. desoete 
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 هردو از آموزش،و بعد از  قبل. ندخود ادامه داد یکلاس یعاد
 ماه یک گذشتاز  بعد. گرفته شد آزمونپس و آزمونیشپگروه 

 ثرا ماندگاریبرگزار شد تا  یگیریپ آزمون ،آزمونپس یاجرا از
داده  یحتوض کنندگانشرکت کلیة. به شود بررسی یزن آموزش

 ادهفاست یاهداف آموزش یشبردپ یپژوهش برا نتایج همة که شد
 محرمانه خواهد یانتا پا کنندگانشرکت ةهم یخواهد شد و اسام

 .بود

 (یو فراشناخت ی)شناخت ییاجرا کارکردهایآموزش  هایجلسه شرح .2 جدول

 جلسه عنوان تجلسا تعداد جلسه شمارۀ

 آن کاربستنهب اهمیت و راهبرد تشریح 2 2
 آشکار بیرونی راهنمایی 1 0 تا 1

 آشکار خودراهنمایی 1 1 تا 0

 کاهنده خودراهنمایی 1 8 تا 7

 مراحل بیان بدون مسئله حل 1 21 تا 21

 افزارینرم آموزشی هایبازی 21 11 تا 21

 کاغذی-مداد آموزشی هایبازی 21 11 تا 11

 
 ابزار سنجش

 ین پژوهش برایدر ا :2هپنر مسئلةحل  مهارت ةپرسشنام
استفاده  (2891) هپنر مسئلةحل  مهارت ةپرسشناماز  یریگاندازه
 ی( برا2891پترسون )و  هپنر ةلیوسبهپرسشنامه  نیاشد. 

و  شانمسئلهحل  یاز رفتارها گاندهندپاسخسنجش درک 
 هیته ،دشونیمکه با آن مواجه  یواکنش افراد به مسائل یچگونگ

در حل  یابیخودارز اسیمق کیو  دارد گویه 10شده است که 
نشانگر  اسیمق نی. نمرات بالا در ا(2899)هپنر،  است مسئله

 ئلهمس حل ةپرسشنام. است مسئلهحل  یهامهارتبا  ییآشنانا
: تاس امجز اسیرمقیز سه یدارا یعامللیتحلچرخش  یبر مبنا

 اجتناب-شیسبک گرا .1 ؛(PSC) اعتماد به حل مسائل .2
(AA)یکنترل شخص .1 ؛ (PCا .)شش یپرسشنامه بر مبنا نی 

از  یاهسطح آگ نیبالاترکه  است نییپا نمرات با کرتیل سطح
 کاملاً =2شامل  و دهدیم نشان را مسئلهحل  یهاییتوانا

 یاندک =0 ،موافقم یاندک =1 ،متوسط موافقم طوربه =1 ،موافقم
. شودیممخالفم  کاملاً =1 و متوسط مخالفم طوربه =0 ،مخالفم

. دیآیم دستبه هاپاسخ ةهماز جمع نمرات  ،پرسشنامه کل ۀنمر
با  اندک ییآشنا انگریب ،اسیمق نیا در بالاتر نمرات کسب

مهارت است  نیفرد در ا ییو نقص توانا مسئلهحل  یهامهارت
حل  یهامهارتفرد با  شتریب ییآشنا زانیم ترنییپاو نمرات 

 کی درواقعپرسشنامه  نی. ادهدیمرا نشان  سازنده ةمسئل
 یهامهارتفرد از  یو آگاه ییآشنا زانیاز م یابیخودارز اسیمق

پرسشنامه را هپنر و پترسون با  نی. ااست همسئلحل  خود در
 یکه همسان ندکرد شیو آزما میتنظ هایآزمودننمونه از  نیچند
 ودارد  81/1 یکل اسیمق یآلفا برا ریبا مقاد ییبالا نسبتاً یدرون

سبک  ،مسئلهاعتماد به حل  یهااسیمقاز خرده  کیهر در

                                                                                                                                                                                                                                
1. Heppner Problem Solving Skills Questionnaire 

 و. /90، 71/1 اعداد بیترتبه یاجتناب و کنترل شخص-شیگرا
( 2891پترسون )هپنر و  ،آن ییروا یبررس در. دش گزارش 90/1

ه که مربوط ب کندیم یریگاندازهرا  ییهاسازه ابزارنشان دادند 
ترل مرکز کن یریچشمگ اریبس زطربهو  یتیشخص یرهایمتغ

در  ییبازآزما قیاز طر پرسشنامه کل ۀنمر ییایپا نیهمچن .است
 انگریب کهشد گزارش  98/1تا  91/1 ةدامندر  یادوهفته ةفاصل

 ییاسنجش توان یبرا ییایپا دارای ه،پرسشنام نیاست که ا آن
 با یرفعت راپرسشنامه  نیا .(2899)هپنر، است  مسئلهحل 

. (2189)دلاور،  کردترجمه  2170سال در  یخسرو ییراهنما
 زا نفر دهاز  یبا نظرسنج یصور روشآن به  ییمحتوا ییروا
 یلزهراا دانشگاه یشناسروان و یتیترب علوم ۀدانشکد اندااست

 آموزدانش پانزده یرو آزمونشیپ یکتهران احراز شد و پس از 
 یسیبازنو یترروان صورتبهابهام  یدارا سؤالات .شد یبررس
صورت  آموزدانش 201 یروکه  یسپس در پژوهش .شدند

 قیتحق در. شد گزارش 19/1 بیکرونباخ آن با ضر یآلفا ،گرفت
اخ کرونب یآلفاسطح اعتبار پرسشنامه با و همکاران  یخسرو

ی، رفعتو  زهیدروی، خسرو)است  شده نشان داده 98/1تا  91/1
2177). 
 انحراف و نیانگی)م یفیآمار توص یهاروشاز  ،هاداده لیدر تحل

( و ررمک یریگاندازهبا  انسیوار لی)تحل ی( و آمار استنباطاریمع
 استفاده شد. 11 ةنسخ SPSS یآمار افزارنرم

 هاافتهی
 شده ارائه یاستنباط و یفیتوص یهاافتهی ،0 تا 1 یهاجدول در

 1 ۀنمرحداقل و حداکثر  ار،یانحراف مع ن،یانگیم ریمقاد .است
 یهاگروهو  مراحل کیتفکبه مسئله حل مهارت ةمؤلفبرای 

 ةیگو کی یازابهنمره  نیانگیمبراساس  1پژوهش در جدول 
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  .است شده گزارش و محاسبه پرسشنامه
  مسئله حل مهارت یهامؤلفه یفیتوص یهاشاخص .1 جدول

 (یشخص کنترل و اجتناب-شیگرا سبک ،مسئله حل به اعتماد)

 مرحله متغیر
 آزمایش گروه گواه گروه

 حداکثر حداقل میانگین ± معیار انحراف حداکثر حداقل میانگین ± معیار انحراف
 مسائل حل به اعتماد

(PSC) 
 7/0 7/0 18/0 ± 17/1 0/0 1/0 19/0 ± 29/1 آزمونیشپ

 0/1 1/2 87/2 ± 12/1 0/0 7/0 29/0 ± 21/1 آزمونپس

 1/1 0/2 99/2 ± 17/1 0/0 1/0 11/0 ± 21/1 پیگیری
 اجتناب-گرایش سبک

(AA) 
 1/0 7/0 11/0 ± 11/1 7/0 8/0 19/0 ± 27/1 آزمونیشپ

 0/1 1/2 81/2 ± 11/1 0/0 8/0 11/0 ± 20/1 آزمونپس

 1/1 0/2 91/2 ± 10/1 7/0 8/0 10/0 ± 27/1 پیگیری
 شخصی کنترل
(PC) 

 1/1 1/0 18/0 ± 11/1 1/1 1/0 00/0 ± 11/1 آزمونیشپ

 1/1 1/2 21/1 ± 10/1 1/0 9/0 28/0 ± 11/1 آزمونپس

 1/1 1/2 11/1 ± 01/1 1/1 1/0 10/0 ± 11/1 پیگیری

 
 لهمسئ حل بهاعتماد  یهامؤلفهنمرات  نیانگیم، 1جدول  مطابق

(PSC)، اجتناب -شیگرا سبک (AA و کنترل )یشخص (PC )
 آزمونشیپ ةمرحلقبل از مداخله و در  شیدو گروه گواه و آزما در

 توانیم ،نیبنابرا ؛بودبالاتر از حد متوسط  اریو بس کیبه هم نزد
 انارس حساب مشکل با یمگکه ه هردو گروه یهایآزمودنگفت 
 .تندداشخود در حل مسائل  ییبه توانا یکم یباور ،بودند مواجه

از  شیگروه آزما یهایآزمودن ةمؤلف سههر نمرات نیانگیم
 ات سپس و افتهی کاهش آزمونپس هتا مرحل آزمونشیپ ةمرحل

 در ریمقاد نیا یول ،ثابت مانده است باًیتقر یریگیپ ةمرحل انیپا
 یریگیپ ةمرحلتا  آزمونشیپ ةمرحل ازگروه گواه  یهایآزمودن

 .است نداشته یریچشمگ رییتغ

 مسئله حل مهارت یهامؤلفه یبرا یآزمودنمکرر اثرات درون یریگبا اندازه یانسوار یلتحل یج. نتا1 جدول

 F P 1η آمارۀ مربعات میانگین df مربعات مجموع تغییرات منبع متغیر

مسئله حل به اعتماد  

)PSC)b 

 89/1 <112/1 02/2111 92/11 011/2 27/01 زمان

 89/1 <112/1 18/2217 71/11 011/2 00/02 گروه× زمان

 - - - 111/1 19/18 28/2 خطا

 -گرایش سبک
 (aAA) اجتناب

 87/1 <112/1 08/711 10/17 1 21/00 زمان

 81/1 <112/1 21/190 10/10 1 09/09 گروه× زمان

 - - - 110/1 01 90/2 خطا

 (aPC) شخصی کنترل
 81/1 <112/1 19/117 12/12 1 01/11 زمان

 81/1 <112/1 00/110 01/11 1 90/00 گروه× زمان

 - - - 180/1 01 80/0 خطا

a انجام شده است. یتآزمون با فرض کرو 
b است شده انجام گیسر-هاوسینگر یلآزمون با روش تعد. 

 

 
 ةحلمر سه در رهایمتغ نیانگیم تفاوت یمعنادار یبررس یبرا

 حسط در مکرر یریگاندازهبا  انسیوار لیتحلاز  ،یریگاندازه
. است آمده 1 جدول در آن جید که نتااستفاده ش α=10/1 یخطا
 زین و 2دورافتاده یهاداده وجودآزمون،  نیا انجام از قبل

 یاهسیماتر یهمگنو  رهایمتغ عیتوز بودننرمال یهامفروضه
 یبررس یهاافتهی. شد یبررس رهایمتغ انسیکووار-انسیوار

 و شیاز گروه آزما یآزمودن یکنمرات  که است آن ۀدهندنشان

                                                                                                                                                                                                                                
1. outliers 

 نیابرابن ؛اندافتاده دور هاداده ریاز گروه کنترل از سا یآزمودن کی
حجم هر گروه  جهیکنار گذاشته شد. درنت داده یکاز هر گروه 

 عیتوز بودننرمال یبررس یبرا .دیرس n=20به  هاآزموندر 
 آن جینتا و شد استفاده لکیو-رویشاپ تهینرمال آزمون از رها،یمتغ

در هردو  مسئله حل مهارت یهامؤلفهنمرات  عیداد توز نشان
 تاسنرمال  یریگیو پ آزمونپس ،آزمونشیپگروه و در مراحل 

(10/1<P.) منظوربه 1یماچل تیکرو آزمون یهاافتهی نیهمچن 

2. mauchly’s test of sphericity 
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 انگریب انسیکووار-انسیوار یهاسیماتر یهمگن یبررس
 و اجتناب-شیگراسبک  یهامؤلفه درمفروضه  نیا یبرقرار
 اعتماد ةمؤلفآن در  نکردنتیرعاو  (P>10/1) یشخص کنترل

 یمعنادار نییتع یبرا نیبنابرا ؛بود( P<10/1) مسئله حل به
 از همسئل حل به اعتماد ةمؤلفمربوط به  انسیوار لیآزمون تحل

 استفاده( df) آزمون یآزاد ةدرج لیتعد یبرا لونیاپس بیضر
 شد.

زمان  عامل یبرا انسیوار لیتحل آزمون ،1 جدول مطابق
 ةمؤلف هرسه( در یریگیو پ آزمونپس ،آزمونشیپ) یریگاندازه

، 1η، 112/1>P، 02/2111=F=89/1) مسئله حل به اعتماد
101/2=df  1=78/1) اجتناب -شیگرا سبک ،(19/18و خطاη، 
112/1>P، 08/711=F ،1=df  یشخص کنترل و (01و خطا 

(88/1=1η، 112/1>P، 19/117=F ،1=df  01و خطا ) معنادار
 ،پژوهش یهاگروهاز  نظرصرفکه  کندیم انیب افتهی نیا .شد

 ،آزمونشیپمهارت حل مسئله در  یهامؤلفهنمرات  نیانگیم نیب
 وجود دارد. یتفاوت معنادار یریگیو پ آزمونپس

 نیتعامل ب یبرا انسیوار لیتحل آزمون، 1جدول  مطابق نیهمچن
 مسئله حل به اعتماد ةمؤلفو گروه در هرسه  یریگاندازهزمان 

(89/1=1η، 112/1>P، 18/2217=F ،011/2=df  و خطا
 ،1η، 112/1>P=18/1) اجتناب -شیگرا سبک(، 19/18
21/190=F ،1=df  1=18/1) یشخصو کنترل  (01و خطاη، 

112/1>P، 00/110=F ،1=df  نیبنابرا ؛معنادار شد( 01و خطا 
 راتییتغ ،شودیممشاهده  1تا  2 یکه در نمودارها طورهمان

 یهازماندر  مسئلهمهارت حل  یهامؤلفهنمرات  نیانگیم
 بارتع به .گروه متفاوت است ریمختلف، با توجه به سطوح متغ

 مان،ز طـول در گـروه دو ةمسئل حل مهارت راتییتغ ندیفرا ،گرید
دو  نیابنابر ؛ستیدارد و مشابه هم ن گریکدیبا  یمعنـادارتفاوت 

 یهاگروه یبرا مکرر یریگاندازه با انسیوار ةجداگان لیتحل
 نشان داد جینتا و دش انجام همداخل ةمرحل سه، در گواهو  شیآزما
 یابر مراحل نیانگیم تفاوت مسئله، حل مهارت ةمؤلف هرسه در

 رمعناداریگروه گواه غ یو برا (P<10/1) معنادار ،شیآزما گروه
(10/1<P )است. 

 

 
  ةمسئل حل به اعتماد ةمؤلف نیانگی. م2 نمودار

 مداخله مراحل در گواه و شیآزما گروه
 

رر مک یریگاندازهبا  انسیوار لیآزمون تحل معنادارشدن از پس
 رتصوبه گانهسهمراحل  نیانگیم ةسیمقا ش،یگروه آزما یبرا

از  کیهر یبرا یبونفرون یبیدو با استفاده از آزمون تعقدوبه
ارائه شده  0آن در جدول  جیگروه انجام شد که نتا نیدر ا رهایمتغ

 داد نشان مراحل یدودوبه نیانگیم ةسیخلاصه، مقا طوربهاست. 
 نآزموپس ةمرحل نیانگیحل مسئله، هم م مهارت ةمؤلف هرسه در

 ةرحلمنسبت به  شیدر گروه آزما یریگیپ ةمرحل نیانگیو هم م
از  نی(. همچنP<10/1) اندداشته یکاهش معنادار آزمونشیپ

 به ماداعت ةمؤلفدو  نیانگیم ،یریگیپ ةمرحلتا  آزمونپس ةمرحل
 داشته یمعنادار کاهش اجتناب - شیگرا سبک و مسئله حل

(10/1>Pو م )است دهنکر یتفاوت یشخص کنترل ةمؤلف نیانگی 
(10/1<P.) ا ب یاضیآموزش ر فقطنهگفت  توانیم جهیدرنت

هارت بهبود ابعاد م به ییاجرا یبر کارکردها یاستفاده از روش مبتن
 شده شیآزماگروه  یحساب نارسا آموزاندانشحل مسئله در 

 .است بوده زین ایپا و ماندگار ریتأث نیا ،زمان گذشت با بلکه ،است
 

 
  اجتناب -شیگرا سبک ةمؤلف نیانگی. م1 نمودار

 مداخله مراحل در گواه و شیآزما گروه
 گانه سه مراحل میانگین جفتی یسةمقا یبرا یآزمون بونفرون یج. نتا0 جدول

 آزمایش گروه برای حل مسئله مهارت یهامؤلفه در
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 P هانیانگیم اختلاف ریمتغ سهیموردمقا مراحل

 آزمونپسو  آزمونشیپ
PSC 11/1- 112/1> 

AA 11/1- 112/1> 

PC 18/1- 112/1> 

 یریگیو پ آزمونشیپ
PSC 01/1- 112/1> 

AA 18/1- 112/1> 

PC 01/1- 112/1> 

 یریگیو پ آزمونپس
PSC 20/1- 112/1> 

AA 21/1- 112/1> 

PC 27/1- 201/1 

 

 
 همداخل مراحل در گواه و شیآزما گروه یشخص کنترل ةمؤلف نیانگی. م1 نمودار

 یریگجهینتو  بحث
 کارکردهای بر مبتنی آموزش اثربخشی ،پژوهش این هدف

 لح مهارت هایمؤلفه بهبود در( فراشناختی و شناختی) اجرایی
 نترلک و اجتناب گرایش سبک ،مسئله حل به اعتماد) مسئله

ر حاض جینتا براساس. بود نارسا حساب آموزاندانش( شخصی
 یهامؤلفه یبر ارتقا ییاجرا یگفت آموزش کارکردها توانیم

 یهاافتهی نیبا ا سودارد. هم ریتأث مسئلهحل  یهامهارت
 ریتأث خود پژوهش در که بود همکاران و یوسفی پژوهش،
 لح عملکرد بهبود در یفراشناخت و یشناخت یراهبردها آموزش

 انگریب جینتا و دندکر یبررس نارسا حساب آموزاندانش ةمسئل
 در ،یفراشناخت و یشناخت یراهبردها آموزش از پس که بود آن

 است بوده مؤثر آموزاندانش نیا ةمسئل حل عملکرد بهبود
 یاثربخش یبررس به یتراب نیهمچن .(1119، 2)پریچر و هایس

 بر (میمستق حیتوض) یفراشناخت و یشناخت یراهبردها آموزش
 پنجم کلاس دختر آموزاندانش اندخودگر یریادگی زانیم

 دارینمع اختلاف وجود نیمب جینتا .پرداخت تهران شهر ییابتدا

                                                                                                                                                                                                                                
1. Preacher & Hayes 

 واهگ و شیآزما گروه آزمونپس و آزمونشیپ یهانیانگیم نیب
 یتشناخ یراهبردها و کنترل و نظارت ،یزیربرنامه یرهایمتغ در
 گروه در هانیانگیم نیب اختلاف نیمچنه. بود یطورکلبه

 اظلحبه هدف یریگجهت و اندخودگر یریادگی زین و یشیآزما
 ،پژوهش نیا با همسو .(1121، 1)عبدالفتاح نبود داریمعن یآمار

 آموزش ریتأث یبررس هدف با خود ةمطالع در یملک بهرام
 یادداری و یریادگی شیافزا بر یفراشناخت و یشناخت یراهبردها

 سال یسیانگل زبان و کیزیف ،یاجتماع مطالعات درس نوع سه
 آموزش که بود آن انگریب هاافتهی. پرداخت متوسطه اول

 رسد بر موارد تمام در باًیتقر یفراشناخت و یشناخت یراهبردها
 یلیتحص عملکرد شیافزا موجب و است مؤثر یاجتماع مطالعات

 یادداری شیافزا در هم و یریادگی شیافزا در هم رندگانیادگی
 آموزش از کیزیف درس در یشناخت یراهبردها آموزش. شودمی

 رد راهبردها نیا آموزش است، اما مؤثرتر یفراشناخت یراهبردها
 نیا یهاافتهی براساس. ردندا یادیز ریتأث یسیانگل زبان درس

شامل رسم شکل،  مسئلهحل  یراهبردها آموزش ،پژوهش
 کی یط یکلام ةمسئلریز کردنساده ،دارنظامتفکر  ،یابیالگو
 تیتقو موجبمناسب  یبه کمک ابزار آموزش منظم ةبرنام

 مسئلهحل  یهامهارت یارتقا و یو فراشناخت یشناختدانش
 .شودیم
 پژوهش جیپژوهش حاضر نتا یهاافتهیبا  سوهم ،گرید طرف از

 نیب ةرابط یبررس» عنوان با( 2190) همکاران و پورعبدالله
 و( نهیزم از مستقل ،نهیزم به وابسته) یشناخت یهاسبک

 داد نشان «یلیتحص شرفتیپ با یفراشناخت و یشناخت یراهبردها
 و نهیزم به وابسته گروه دو نیب ،یاضیر در یدرس شرفتیپ در

 هک صورت نیا به دارد؛ وجود یمعنادار تفاوت ،نهیزم از مستقل
 یاضیر درس در یبهتر شرفتیپ ،نهیزم از مستقل آموزاندانش
 داریمعن تفاوت نیا ،یاجتماع مطالعات درس درمورد اما دارند،

 ،یتفراشناخ و یشناخت یراهبردها از استفاده در نیهمچن. ستین
 یعنادارم تفاوت نهیزم از مستقل و نهیزم به وابسته گروه دو نیب

2. Abd-El-Fattah 
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 در ،نهیزم از مستقل آموزاندانش که معنا نیا به دارد؛ وجود
. دارند یبهتر عملکرد یفراشناخت و یشناخت یراهبردها از استفاده

 و یشناخت یراهبردها از استفاده داد نشان هاافتهی ،علاوهبه
 دارد، ثبتم یهمبستگ ،یاضیر در یدرس شرفتیپ با یفراشناخت

 ةرابط ،یاجتماع مطالعات درس در شرفتیپ با رهایمتغ نیا انیم اما
. (2190)عبدالله پور، کدیور و عبدالهی،  نشد مشاهده یداریمعن

 نیب داریمعنبا توجه به وجود تفاوت  کرد دیتأک دیبا تیدرنها
مطالعات همسو  گریدو  پژوهش نیا کنترلو  شیآزما یهاگروه

 وانعنبه مسئلهحل  یراهبردها آموزشاز  توانیم ق،یتحق نیبا ا
لکرد و بهبود عم یاضیر یریادگیبر کاهش اختلال  مؤثرروش  کی

 ،هاپژوهشورد اره ،درواقع .کرد ادی آموزاندانش یلیتحص
 یاضیآموزش ر یهاروشتحول در  یبرا دبخشینو یاندهیآ

 طورهبدبستان  یاضیکتب ر یامحتو رییتغ ،راستا نیا است. در
سوم  یاضیدر کتاب ر مسئلهحل  یراهبردها و آموزشاعم 

به  یآموزش یزیراعتماد برنامه دیمؤخاص،  طوربهدبستان 
 یهاپژوهش .است یدانشگاه و یعلم یهاپژوهش یوردهاادست

 یردهاآموزش راهب یاثربخش یشترب آن است که بیانگر شدهانجام
اقع شده ومورد توجه  مسئلهبر عملکرد حل  یو فراشناخت یشناخت
 یبرا مسئلهحل  یاست که اگر راهبردها ینا یتواقع است.
 یاضیر یلک یتوانمند یشرفتپ یعنی ،بالاتر یبه هدف یابیدست

آموزش داده شود،  کاربردیو  مفهومی صورتبهآموزان دانش
 یبرا یپژوهشگران بعد ،آموزاندانشمعلمان و  ۀاستفادضمن 

ذر رهگ ینخواهند شد و از ا یقتشو یپژوهش هاییافته یلتکم
 هایهیافتاز  یبلکه مدارس عاد ،یادگیریمراکز اختلالات  فقطنه
استفاده خواهند  یاهداف آموزش یشبرددر پ هاپژوهش گونهینا

 کرد.
 کارکردهای بر مبتنی آموزشپژوهش نشان داد  ینا هاییافته

 مهارت هایمؤلفه ارتقای و بهبود در( فراشناختی و شناختی) اجرایی
 نترلک و اجتناب-گرایش سبک ،مسئله حل به اعتماد) مسئله حل

انتخاب روش  و است اثربخش نارسا حساب آموزاندانش (شخصی
 هاآموزشگاهو امکانات مدارس و  یطیمح یطمناسب با شرا آموزشی
 آموزاندانش یادگیری یدر کاهش ناتوان ینوالد یازهاین ینو همچن

 تواند مفید واقع شود.می
 یقدردان و تشکر

 ینا یکه در اجرا کسانی کلیةارجمند و  استادان از وسیلهینبد
 .شودیم یتشکر و قدردان ،اندداشته یپژوهش همکار

 منابع

 تا نظریه از) یادگیری های(. اختلال2187احدی، ح.، و کاکاوند، ع. )
 . تهران: انتشارات ارسباران.(عمل

 مقایسه(. 2180) م. نریمانی، ا.، و ح.، عطادخت، نوری، س.، بشرپور،
 و با آموزاندانش در خطا به معطوف انگیزش و عاطفی یادگیری

 .7-17، (1)0 یادگیری. هایمجله ناتوانی. یادگیری ناتوانی بدون
 یخلق یهانقش حالت (.2177) م. ی،رفعتو  .،ز ،زهی، درو.زی، خسرو

دانش آموزان دختر. مجله روانپزشکی و  یابیارز وهیبر ش
 .10-01، (2)0روانشناسی بالینی ایران. 

هران: . تروش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی(. 2189دلاور، ع. )
 انتشارات ویرایش.

 اختلال بدون و با آموزاندانش عملکرد مقایسه(. 2180) .سلیمانی، ا
. تهپیوس عملکرد مقیاس و لندن برج آزمون در ریاضی یادگیری

 .01-71 ،(1)0 یادگیری. های مجله ناتوانی
: یادگیری در ویژه های(. نارسائی2180سیف نراقی، م.، و نادری، ع. )

بازپروری. تهران: انتشارات  هایروش و تشخیص چگونگی
 مکیال.
ن دانشجویا در تحصیلی کاریاهمال شیوع (. بررسی2181شبانی، ز. )

 راهبردهای با آشنایی میزان با آن ارتباط و فردوسی دانشگاه
نامه کارشناسی ارشد. مسئله. پایان حل مهارت و یادگیری

 شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.دانشکده علوم تربیتی و روان
 نیرابطه ب ی(. بررس2190م. ) ،یپ.، و عبداله ور،یه پور، م.، کدلعبدال

 شرفتیبا پ یو فراشناخت یشناخت یو راهبردها یشناخت یسبکها
((، 21)پیاپی  1-0)9ی. روانشناختهای مجله پژوهش .یلیتحص

00-11. 
پور، ا. عزیزیان، م.، اسدزاده، ح.، علیزاده، ح.، درتاج، ف.، و سعدی

 یابیو ارز ییاجرا یکارکردها یبسته آموزش یطراح(. 2181)
. رآموزیآموزان ددانش یلیتحص شرفتیآن بر پ یاثربخش

 .221-217(، 9)0ی. ریادگیدر  یشناخت یدوفصلنامه راهبردها

افت تشخیصی  آزمون رواسازیساخت و (. 2181فراهانی، ح. )
ر شه ابتدایی اول تا پنجم پایهآموزان برای دانشتحصیلی 

 دانشگاه اصفهان. . رساله دکتری.اصفهان
شناسی و آموزش روان(. 1129هاردمن، ام.، درو، سی.، و اگن، وی. )

. مترجم، علیزاده، "جامعه، مدرسه و خانواده"ی کودکان استثنای
(. تهران، 2187ح.، گنجی، ک.، یوسفی لویه، م.، و یادگاری، ف. )

 ایران: انتشارات دانژه.
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Effectiveness of Education Based on Executable Functions (Cognitive and 

Fractional) in Improving Problem Solving Components in Dyscalculia Students 
 

Shirin Chaji*  

Majid Ebrahimpour**  

Majid Pakdaman***  

Hamid Taheri**** 

 

Abstract 

Learning disabilities almost always lead to academic failure. In the field of mathematics, not only the individual’s 

performance and academic progress, but also all their daily activities are associated with many problems. The aim 

of the present study was to evaluate the effectiveness of education based on executable functions (cognitive and 

fractional) in improving problem solving components in Dyscalculia students. This was a semi-experimental 

research project with pretest, posttest and a control group. The statistical sample consisted of 30 students selected 

from Birjand City schools through a judicial sampling procedure and randomly assigned to two experimental and 

control groups. The students in the experimental group received the necessary training for 2 months in 32 sessions, 

while the control group received no special program and training and continued with their normal classes. One 

month later, another follow-up was held to check the training. Heppner’s Problem-Solving Inventory was used to 

collect data. The analysis of covariance test and SPSS 20 software were used for data analysis. Results show that 

teaching executive functions (cognitive and metacognitive) improves component problem-solving skills, better 

and more desirable concept learning, and academic achievement in students with dyslexia. This study 

demonstrated that teaching executive functions (cognitive and metacognitive) can be used as an effective method 

to reduce dyslexia and improve students’ academic achievement. 

 

Keywords: Executive Functions (Cognitive and Fractional), Confidence in Problem Solving, Avoidance Style, 

Personal control, Dyscalculia Students. 
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