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دانش و مهارت فراشناخت جاگر بر عملكرد  ي مهاثربخشي آموزش برنا
  آموزان با ناتواني يادگيري خواندنخواندن دانش

 4زمان اژدريو  3زاده عادله شعرباف ،2نژاد راضيه جاللي، 1محمد نريماني
  

  چكيده
فراشناخت جاگر بر عملكرد دانش و مهارت هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي آموزش برنامه 

 - آزمون روش پژوهش از نوع آزمايشي با طرح پيش. ان با ناتواني يادگيري خواندن بودآموز دانشخواندن 
با سوم ابتدايي  ي پايهآموزان دختر  دانش، اين پژوهش آماري ي جامعه. بودآزمون با گروه كنترل  پس

نفر  30پژوهش شامل  ي نمونه .بودند  91 -92يليشهر اصفهان در سال تحص دراختالل يادگيري خواندن 
و با روش تصادفي در صورت تصادفي انتخاب  كه به بودندبا اختالل يادگيري خواندن  آموز دانش
ي آموزش برنامه .)نفر گروه كنترل 15نفر گروه آزمايش و  15(هاي آزمايشي و كنترل گمارده شدند گروه

ي آموزش  برنامهشامل ژوهش ابزارهاي پ .بر روي گروه آزمايش اجرا شد دانش و مهارت فراشناختي
هاي  داده. باشند كودكان مي آزمون هوش وكسلر و خواندندانش و مهارت فراشناختي جاگر، آزمون 

نتايج پژوهش نشان داد كه . دست آمده با روش آماري تحليل واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت به
يادگيري خواندن تأثير مثبتي واني آموزان با نات آموزش برنامه فراشناخت جاگر بر عملكرد خواندن دانش

آموزان با  به افزايش دانش و مهارت فراشناختي دانش دارد، به اين صورت اين  برنامه آموزشي منجر
  .شود ناتواني يادگيري خواندن مي

  برنامه جاگر ،يادگيري خواندن، دانش و مهارت فراشناخت، عملكرد خواندن ناتواني :هاي كليديواژه
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  قدمهم
 هايي مشخصه داراي كه شود مي گفته اختالالت از ناهمگني گروه به 1يادگيري هاييناتوان

 .هستند محاسبه و نوشتن خواندن، زدن، حرف دادن، گوش كاركرد و فراگيري در دشواري نظير
 تا و شود مي شروع دبستان از پيش كه دارد تحولي روندي و 2شناختي عصبي  هپاي اختالالت اين

 ).2007، 3استروس نيدر و گارتلند(كند مي پيدا ادامه سالي بزرگ

 نقص با نارساخواني يا خواندن اختالل. مي باشد 4نارساخواني يادگيري، هايناتواني از يكي

 نقص يا پايين هوش غياب در ضعيف فهم و نادرست و كند خواندن ها،واژه شناخت براي توانايي

 ضعيف آشكارا عملكرد نارساخواني، يعمده خصوصيت .شودمي مشخص مالحظه قابل حسي

 اختالل اين). 2007، 5سادوك و سادوك(است فرد از هوش ترپايين ،بوده خواندن هايمهارت در

 صدا بدون حروف تلفظ در اشتباه كردن، مخلوط كلمات، كردن اضافه يا حذف شكل به اغلب
 كند و آهسته خواند، آهسته مي كودك .شود مي مشخص ها واژه تحريف و) گ- ك-ف مانند(

 رغم علي. است و دستوري اماليي اشتباهات داراي و ناخوانا غلط، اغلب هانوشته نويسد، مي
 اظهار آموزگاران اغلب .كنند تمام نقطه با را جمله كه كنندمي فراموش هميشه مكرّر يادآوري

 است امري نويسي و وارونه خواني وارونه. نيستند خوبي دهندگان گوش كودكان اين كه كنندمي
 نويسند و مي »رادا« شكل به را» دارا«يا  و دور شكل به را رود مثالً افتد؛ مي اتفاق هميشه كه
 ولي بنويسند، و بخوانند ندارند دوست اغلب است، كم خواندني مطالب درك چون. خوانند مي

 مرتبط و چندمهارت پيچيده مستلزم كه كردن هجي موارد تمام در .است عادي رونويسي و نقاشي
 امال با ي صوت رابطه تعميم و كلمات توالي و ترتيب كلمه، شكل جزئيات حافظه، مانند هم به

  ).1385ميالني فر، (است ضعيف است
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هو،  چان، اما تحقيقات ،كه خواندن يك مهارت ضروري در جوامع پيشرفته بوده يياز آنجا
 درصد 6/12برابر  را ساله 10 تا 6 سنين ميزان شيوع نارساخواني) 2007(1تسانگ، لي و چانگ

، ميزان شيوع نارساخواني را در )1389(صداقتي، فروغي، شفيعي و مراثي. كردند برآورد
. اند ه كرد برآورد درصد 10 شهر اصفهان حدود اول تا پنجم دبستان ي آموزان طبيعي پايه دانش

اين موارد تأثير منفي بر اند كه  جهكودكان نارساخوان با مشكالت اساسي در خواندن و نوشتن موا
 لويا، هالتونن،(كودكان دارد  2رشد شناختي، فراشناختي، انگيزه تحصيلي، عزت نفس و بهزيستي

هنگام دركودكان نارساخوان مانع  هاز طرفي تشخيص و مداخله ب). 2012، 3لتينن، ناتانن و كوجاال
  .شودتثبيت مسائل و مشكالت خواندن و نوشتن آنان مي

 آواشناختي، نقايص هاي متعددي مطرح شده، شامل فرضيه سي نارساخواني فرضيهشنا در سبب
 ي ديداري، فرضيه پردازش ي فرضيه مدت، كوتاه ي حافظهي  فرضيه ها،مهارت خودكاري فرضيه

 البته .هيجاني و عاطفي عوامل ي فرضيه و يادگيري هايفرصت ي هوش، فرضيه و شناختي رخ نيم
 هايپژوهش ناحيه از علميي  هگسترد هاي حمايت دليل به آواشناختي و فنولوژيك نقصي  هفرضي
پاكادانايا، دوي، زاوريا، چنگاپا و (است  قرارگرفته پذيرش و توجه مورد تر بيش شده، انجام

، )ژنتيك، مغز و اعصاب(تأثيرات زيستي از تركيبي به توانمي مجموع در). 2002، 4جيوتسنا ويد
در ) كردن هاي اوليه مثل خواندن و هجي ويژگي(و رفتاري) پردازش اطالعات( شناختي
  ).2012، 5ساهاري و جوهري(كرد شناسي نارساخواني اشاره سبب

يكي از مشكالت كودكان داراي ناتواني يادگيري و نارساخواني،كه توجه پژوهشگران و 
 دهدكهمي نشان تحقيقات بسياري. صاحب نظران را به خود جلب نموده،كاركردهاي اجرايي است

- ؛ سمرود6،2001الري(دارند  اجرايي مشكل كاركردهاي در يادگيري اختالل به مبتال كودكان
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  ).2005، 1سليكمن
 خود بازداري، براي كودك توانايي كه اندتنظيمي كاركردهاي خود اجرايي، كاركردهاي

 2فراشناخت هاي تمهار و لهئمس حل كاري،   هحافظ از سازماندهي، استفاده ريزي، برنامه تغييري،
؛ مراديان، 2009، 3لنون كلوسكي و مك(دهندمي نشان را هاي درسيفعاليت و تكاليف انجام براي

باشد يكي از كاركردهاي اجرايي فراشناخت مي .)1393نكاح،  مشهدي، آقامحمديان و اصغري
شناختي  هپيچيد فرايند يك خواندن، كه باورند اين بر نظران از طرفي، صاحب). 1991، 4ونگ(

نقل از تمرو،كارگم، سادت و  ؛ به1982، 5روبين(باشد هاي مختلفي مي است، كه شامل مهارت
هاي  شناخت، دانش و مهارت در واقع خواندن، تعادل بين فرايندهاي درك مطلب،). 2010 ،6بايار

 7الركين). 2012نقل از هاديان، عليپور، مجيدي و مالكي،  ؛ به1383يعقوبي، (باشد  فراشناخت مي
ترين تأثير را براي آموزش خواندن به كودكان داشته  بر اين باور است كه فراشناخت بيش) 2009(

، فراشناخت را شامل دو عنصر )2005، 9؛ به نقل از جاگر، جانسون و ريزيگت1979( 8فالول. است
يي كه به ها و باورها دانش عبارت است از مجموعه آگاهي. 11ها و مهارت 10دانش: داند اساسي مي

هاي فراشناختي،  منظور از مهارت. شود بلندمدت اندوخته مي ي مرور از طريق تجربه در حافظه
طور  سازكارهايي است كه فرد، قبل، حين و پس از جريان يادگيري يا حل مسئله، به ي مجموعه

؛ 2005جاگر و همكاران، (گيرد تا عملكرد شناختي خود را تنظيم و هدايت كند فعال، به كار مي
عبارتي، فراشناخت فرآيندي است كه افراد به تفكر، درباره  به). 1391ميكائيلي، پاكپور و گنجي، 
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دهند، اين فرآيندها به  مي پردازند و راهبردهايي را براي حل مسئله گسترشتفكرات خود مي
اند  شده ريزي، خودبازبيني، خودآگاهي و راهبرد شناختي تقسيم هاي فرعي از قبيل برنامه مقوله

فر،  ؛ پورطاهريان، خسروي و محمدي1986، 2اوكا ؛ پاريس و1994، 1بوركوسكي و تورپ(
فراشناختي مبتني بر هدف هستند، آگاهانه برانگيخته  عالوه بر اين، راهبردهاي شناختي و). 1393
و  ؛ كرمي، زكايي2007، 3پانائورا و فيليپو(كنند  تر مي آموزان را بيش شوند و تالش دانش مي

  ).1391رستمي، 
آگاهي فراشناختي . 6و تنظيم 5، ارزيابي4؛ آگاهياستفراشناخت داراي سه عملكرد عمده 
ارزيابي فراشناخت، داللت بر . باشد هاي كسب شده مي شامل آگاهي از فرايندهاي ذهني و مهارت

ي ها تنظيم فراشناخت، كاربرد مهارت. هاي شخص دارد ص و قابليتيراهبردهاي تفكر، نقا
فراشناخت ). 1391زاده، يعقوبي و رشيدي،  ؛ يوسف2008، 7نوشاد( استفراشناخت توسط شخص 

 ،9افكاليدز( باشد مي 8دهي نظم-همراه با شناخت و انگيزش، يكي از سه اصول يادگيري خود
 و اصلي رمزگشايي دوعنصر كه داراي يياز آنجا). 2011 ،10نقل از كليتمن و گيبسون ؛ به2006

 متون و جمالت كلمات، از معني استخراج مطلب و درك) 2005 ،11اري( باشد يدرك مطلب م

 ساختار از مؤثر استفاده مستلزم مطلب و خواندن بنابراين درك ،)2000 ،12ونليو و ارنوتس(است

بررسي ). 13،2009كيساك و آكسان(شناختي و خود نظارتي است سيستم اين از آگاهي و شناختي
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است كه بسياري از مشكالت كودكان نارساخوان در عملكرد خواندن به نتايج تحقيقات بيانگر آن 
  ). 1389 عابدي،( شود آنان مربوط مي 1هاي ضعيف شناختي و فراشناختي مهارت

آموزان  فقيت تحصيلي دانشمو گذشته، اثربخشي دانش فراشناختي در ي از طرف ديگر در دهه
، 3؛ دي سوت، رويرس و بايس1997، 2ومانتاگ(كيد بوده استأبراي حل مسائل رياضي مورد ت

نشان داده شده ) 1384(همچنين در پژوهش عريضي، عابدي و تاجي ). 2008 ،4؛ كاتينهو2001
همچنين . باشدترين، متغير پيشايندي شايستگي رياضي دركودكان مي است، دانش فراشناختي، مهم

، )2009(6، سن)2009(كين ، الر)2006(5، كاماالن)2005(هاي پژوهشي جاگر و همكارانيافته
) 2012( 8، ابوراس، البانا، رانيا محمد عبدو و ساالما)2012(، هاديان و همكاران)2010( 7پيلتن و ينر

 ، عريضي و همكاران)1383(، يعقوبي)1382(، مرادي)1378(زاده ، لك)2012(و لويا و همكاران 
ي نظير حل مسئله، خواندن، ها نهدرباره نقش فراشناخت در زمي) 1384(و فوالد چنگ) 1384(

نگارش، تفكر انتقادي و فرايند ياددهي و يادگيري حكايت از آن دارد كه بسياري از اين 
توان از طريق آموزش توسعه داد و رفتار مربوط به تكليف  هاي شناختي و فراشناختي را مي مهارت

  . را افزايش داد و عملكرد تحصيلي را بعد از آموزش بهبود بخشيد
 هاي فراشناختيمهارت افزايش درماني متعددي به منظور - هاي آموزشيراين برنامهبناب

 SQ3Rو SQ4R 9فراشناختي از جمله اين مداخالت راهبردهاي. آموزان طراحي شده است دانش
 و ، غباري بناب)1996( 10كه رابينسون ابداع كرده است و توسط واندر) فعال تفكرمدارانه(
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. به كار برده شده است) 1391(زاده، بخشي و پيرزادي بناب، افروز، حسنو غباري  )1387(راقبيان
آموزان  دانش مطلب درك ذكرشده، راهبردهاي فراشناختي آموزش دادكه نشان ها آن پژوهش نتايج

توان به برنامه آموزشي  ميهمچنين  .دهد مي افزايش داري يمعن طور به را و در نتيجه مهارت خواندن
به ) 1391(اشاره كرد كه توسط عابدي، قادري، شوشتري و گلشني )2007(و فيليپو فراشناخت پانورا 

ان با نارسايي ويژه در آموز دانشله و دانش و مهارت فراشناخت ئمنظور بهبود عملكرد حل مس
له و ئهاي پژوهش نشان داد كه آموزش اين برنامه بر عملكرد حل مس يافته. رياضي به كار گرفته شد

  .استثر ؤآموزان با نارسايي ويژه در رياضي م فراشناخت دانش دانش و مهارت
هاي  هاي فراشناختي بر اصالح و كسب مهارت هاي آموزشي براي آموزش مهارت اين برنامه

ها مشكالت يادگيري و انتقال ناشي از نارسايي در  در اين برنامه. اند نظارتي و بازبيني متمركز شده
ني، نظارت بر خود، تشخيص و تعريف مسئله، كنترل بر تكليف خودگردا: هاي فراشناختي مهارت

آموز زماني توفيق خواهد يافت  در اين منظر، اعتقاد بر اين است كه دانش. شود و نظاير آن تلقي مي
 غير اين صورت تكاليف در ؛اي مسلط شده باشد يافته كه بر راهبردهاي شناختي و فراشناختي تعميم

هاي آموزش راهبردهاي فراشناختي،  در برنامه. باقي خواهند ماندصورت الينحل  يادگيري به
موضوع مورد مطالعه بينديشند،  ي كه درباره شود، مانند اين آموزان آموخته مي هايي به دانش مهارت
ها را بر موضوع  هاي خود را اصالح كنند، بر توجه و دقت خود كنترل داشته و بتوانند آن بيني پيش

حقيقي را تشخيص دهند و آن را براي خود تعريف و  ي د متمركز نمايند، مسئلهخو ي مورد مطالعه
  ).1984، 1گيج و برالينر(تحديد نمايند 

موارد فوق اين است كه هنگام آموزش بايد كارهاي خاصي انجام  ي مشترك در همه ي نكته
واژگاني  و شود مي معموالً به فرد الگو داده. هاي خاصي به افراد مبتدي داده شود و آموزش گيرد

شود تا  شود تا براي توصيف عملكرد خود از آن بهره جويد و به فرد مبتدي آموخته مي آموخته مي
هايي را براي  همچنان كه به افراد بي تجربه شيوه. وارسي كند ،چگونه عملكرد خود را نظم بخشيده

                                                                                                                            
1. Gage   & Borliner 
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 ،دهند چه انجام مي آنهايي نيز براي نظارت بر  شود، شيوه انجام كاري خاص آموزش داده مي
از جمله . چيزي است كه فراشناخت نام دارد بخش نظارتي آموزش همان. شود آموخته مي

دانش و مهارت  ي هاي فراشناخت كه براي كودكان نارساخوان طراحي شده است، برنامه برنامه
  :باشد كه اين برنامه از دو بخش تشكيل شده است مي) 2005(فراشناخت جاگر و همكاران

   . مهارت فراشناخت -2 دانش فراشناخت  -1
با توجه به اهميت مسئله نارساخواني و ضرورت استفاده از راهبردهاي فراشناختي، هدف كلي 

عنوان  ي آموزش دانش و مهارت فراشناخت جاگر را به پژوهش حاضر اين است كه تأثير برنامه
بهبود عملكرد خواندن   يك روش جديد يادگيري فراشناخت ويژه ي حل مشكالت خواندن، بر

ال اين ؤراين سببنا. ي ايراني مورد بررسي قرار دهدها ان داراي نارساخواني را در نمونهآموز دانش
ي دانش و مهارت فراشناخت جاگر بر بهبود عملكرد  پژوهش اين است كه آيا آموزش برنامه

  ان با نارساخواني مؤثر است؟آموز دانشخواندن 

  روش
متغير . آزمون با گروه كنترل است پس -آزمون آزمايشي با طرح پيشروش پژوهش از نوع 

آموزان مبتال به ناتواني يادگيري خواندن و متغير مستقل آموزش  وابسته عملكرد خواندن دانش
 .برنامه دانش و مهارت فراشناخت بود

آموزان  ي دانش كليهاين پژوهش را آماري  ي جامعه :گيري جامعه، نمونه و روش نمونه
ابتدايي  ، مقطعسومي  در پايه 91 - 92داراي ناتواني يادگيري خواندن كه در سال تحصيلي دختر 

به دليل كنترل متغير سن و . اند ي شهر اصفهان مشغول به تحصيل بودند، تشكيل داده گانه نواحي پنج
ي ها معيار. انتخاب شدند) با ميانگين سني هشت و نيم سالگي(سال  9تا  8جنس، تنها دختران 
 بهر هوشهاي كنترل، دارا بودن اختالل نارساخواني و نش نمونه، عالوه بر متغيرورودي براي گزي

. باشد ميو نداشتن اختالل ديگر از جمله سالم بودن شنيداري و بينايي ) يا باالتر  110تا  90(متوسط 
آموزش و پرورش  ي نهگاپنج بين نواحياز  ايگيري خوشه ترتيب كه با استفاده از روش نمونه بدين
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سپس از بين مدارس ابتدايي دخترانه هر . دبستان به صورت تصادفي انتخاب شد 10 ،شهر اصفهان
سپس ). كالس 20دبستان و  10جمعاً(كالس به صورت تصادفي انتخاب شد  2ناحيه آموزشي، 

مارده نفري گ 15گروه  2صورت تصادفي به ه تشخيص اختالل خواندن گرفتند بهنفرك 30تعداد 
 ي برنامه(و بر روي گروه آزمايش متغير مستقل ) يك گروه آزمايش و يك گروه كنترل(شدند 

 اطالعات در پژوهش حاضر از آوري جمع براي. اعمال گرديد) دانش و مهارت فراشناخت

  :شد استفاده زير ابزارهاي
دن است ص خوانهاي مخصو ي مهارت هراين آزمون شامل اطالعاتي دربا  :1آزمون خواندن

اين آزمون . سنجد كه به طور مستقيم با آموزش كالس درس در ارتباط است هايي را مي و مهارت
، تهيه و اعتباريابي كرده است كه )1977( 2براساس الگوي ارزيابي اكوال) 1375(را بديعيان 
ن قرار آموزا هاي خواندن رو در روي دانش ترين مشكالتي است كه در برنامه ي متداول دربرگيرنده

خرده آزمون دارد  8اين آزمون . دارد و براي سنجش هر دسته از اين مشكالت تنظيم شده است
نمره در  20هر كدام  8و  7هاي  نمره و براي خرده آزمون 10هر كدام  6تا1ي ها كه براي آزمون

ها  سي اين خرده مقياها اي از پرسش نمونه. شود نمره مي 100نظر گرفته شده است كه مجموع آن 
بخش . 3........) آ،أ و(خواندن آواها. 2.....) س، ق، ب، و(خواندن حروف. 1: به اين شرح است

دو جزء كردن . 5) مثل كبوتر(صداكشي كلمات. 4.....)مثل خورشيد، چوپان و(كردن كلمات
متن را بخواند و جاهاي . 7.......) گرم، مرگ و (خواندن كلمات. 6) خوش رفتار(كلمات مركب

. از زير پاي عابران شنيده مي شوند ها در فصل پاييز صداي خش خش برگ( را پر كند خالي
نمره ي جداگانه دارد كه به ازاي هر خطا  100اين آزمون . خواندن متن با صداي بلند. 8.....) آنها

بنابراين با توجه به نقطه ي برش براي اين آزمون . در اين موارد يك نمره از آزمودني كم مي شود
 آموز دانشعنوان  به ،باشد) تر بيشخطا يا  52(تر  يا كم 48ي او  ي كه نمرهآموز دانشهر ) 48(

هر ) 48(ي برش براي آزمون بنابراين با توجه به نقطه. شود نارساخوان تشخيص داده مي
                                                                                                                            
1. Reading Test 
2. Ekvall 
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نارساخوان  آموز دانشباشد به عنوان ) تر بيشخطا يا  52(تر يا كم 48ي او  ي كه نمرهآموز دانش
درصد  92ان ابتدايي را آموز دانشپايايي اين آزمون در ) 1387(وند زيني. شود خيص داده ميتش

  .برآورد كرده است
اين آزمون فرم تجديد نظر شده ي  :1آزمون هوش كودكان وكسلر ويرايش چهارم

تا  6براي كودكان ) 2002(است كه وكسلر) 1991(آزمون هوشي كودكان وكسلر ويرايش سوم
گيري هوش كلي و  آزمون هوش كودكان وكسلر ويرايش چهارم اندازه. ه كرده استساله تهي 16

ي فعال و سرعت  ي شاخص شامل درك مطلب كالمي، استدالل ادراكي، حافظه چهار نمره
اي از كودكان  روي نمونه) 1388(اين آزمون را عابدي، صادقي و ربيعي . كند پردازش را فراهم مي

ي  ها در بازآزمايي در محدوده اعتبار خرده آزمون. اريابي كرده استجايراني انطباق داده و هن
  .گزارش شده است 86/0تا  71/0و ضرايب اعتبار تنصيف از  95/0تا  65/0

گمارش  و نمونه گروه افراد انتخاب از پس كه بود صورت اين به طرح اجراي :اجرا روش
سپس  .شد اجرا گروه دو هر وير آزمون پيش كنترل، و آزمايش گروه دو به ها آن تصادفي
ي  جلسه 8ي گروه آزمايش در ها ي آموزش دانش و مهارت فراشناختي جاگر روي آزمودني برنامه

 پايان از پس .اجرا نشد كنترل گروه براي برنامه اين اما شد؛ اجرا جلسه يك اي هفته اي، دقيقه 45
 نتايج و ت انفرادي گرفته شد، آزمون خواندن به صورگروه دو هر از مداخله آزمايشي جلسات
آزمون  آمجدد روز 45؛ و بعد از گرفت قرار مقايسه مورد هم با ها گروه آزمون پس با آزمون پيش

  . خواندن براي گروه آزمايش اجرا شد
دانش و  يي آموزش برنامه شامل پژوهش اين در آموزشي ي مداخله :آموزشي ي مداخله

 آزمايش گروه يها آزمودني به دقيقه اي 45 جلسه 8 در مهبرنا اين. مهارت فراشناختي جاگر بود
آموزش  له آموزشي صرفاًمداخ اجراي مدت طول در گواه گروه يها آزمودني. شد آموزش داده

هاي فراشناخت به  اين برنامه براي آموزش دانش و مهارت. كالسي را دريافت كردند معمول

                                                                                                                            
1. Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-IV) 
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 رحله است كه به صورت گروهي توسطان دبستان طراحي شده است و شامل دو مآموز دانش
آموزشي بدين شرح بود  ي جلسات برنامه ي گرديد؛ خالصهمعلمان اجرا  پژوهشگر و با همكاري

ان آموز دانشاالتي به بررسي ميزان دانش فراشناخت ؤكه در جلسات اول تا پنجم با طرح س
: دوم ي جلسه ؟چيستمتن  بهترين كار قبل از خواندن يك: اول ي ال جلسهؤكه س. شود پرداخته مي

بهترين كار پس از خواندن متن چيست تا از طريق آن  :سوم ي جلسه بهترين كار حين خواندن متن چيست؟
 فهميد چيست؟ بهترين كار وقتي يك جمله را نمي: چهارم ي جلسه ايد؟ دريابيد آيا متن را به خوبي فهميده

فهميد چيست؟ همچنين در جلسات ششم تا هشتم به  نميي بخشي از متن را بهترين كار وقت: پنجم ي و جلسه
ششم،  ي بدين ترتيب كه در جلسه. شود هاي فراشناخت به آنها پرداخته مي آموزش و تمرين مهارت

 ي در جلسه. شود هاي فراشناختي مورد نياز قبل از خواندن متن آموزش داده و تمرين مي مهارت
در نهايت . شود تمرين مي، خواندن متن آموزش داده هاي فراشناختي مورد نياز حين هفتم مهارت

هاي فراشناختي مورد نياز بعد از خواندن متن آموزش داده و تمرين  در جلسه هشتم به مهارت
  .ارائه شده است  1جدول  طور مفصل در اين برنامه به كه . شود مي

برنامه آموزشي دانش و مهارت فراشناخت جاگر. 1جدول  

ش فراشنا
ش دان

آموز
ختي

  

  بهترين كار قبل از خواندن يك متن چيست؟

  از خود بپرسيد متن درباره چه موضوعي خواهد بود
متن را بخوانيد تا از طريق آن بفهميد متن  ي آخرين جمله

  .چگونه پايان خواهد يافت
  .عنوان بينديشيد ي درباره

  .بشماريد ،هايي را كه بايد بخوانيد تعداد پاراگراف

  كار حين خواندن متن چيست؟بهترين 

متن را بخوانيد تا از طريق آن بفهميد متن  ي آخرين جمله
  چگونه پايان خواهد يافت

  .ترين موارد اشاره شده در متن را عالمت بزنيدمهم
  .متن را به سرعت بخوانيد

  ايد؟ از خود بپرسيد آيا متن را به درستي فهميده

ن چيست تا از طريق آن دريابيد بهترين كار پس از خواندن مت
  ايد؟ آيا متن را به خوبي فهميده

  .ايد به زبان خود بيان كنيد كه چه چيزي خوانده
  .ايد شمارش كنيد تعداد لغاتي را كه نفهميده

  عنوان درس چيست؟
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  .يك بار ديگر عنوان را بخوانيد

  چيست؟ ،فهميد بهترين كار وقتي يك جمله را نمي
  .ي قبل از آن را بخوانيد لهآخرين جم

  .سعي كنيد جمله را به زبان خود بيان كنيد

  فهميد چيست؟ بهترين كار وقتي بخشي از متن را نمي
  .به خواندن ادامه دهيد

  .آن بخش از متن را يك بار ديگر بخوانيد

ش مهارتهاي فراشناختي
آموز

  

 .كنيدقبل از شروع خواندن به تصاوير و عنوان متن نگاه -1
  .قبل از شروع خواندن درباره آن فكر كنيد -3
نگاه (قبل از شروع خواندن نگاه موقتي به سراسر متن  -5

  .بيندازيد) سرسري به آن
در حين خواندن تالش كنيد بفهميد كدام بخش اهميت  -7

  .بيشتري دارا است
  .در حين خواندن در مورد چگونگي ادامه آن فكر كنيد -9

ايد بررسي  ديد كه بخشي از متن را نفهميدهاگر متوجه ش -11
كنيدآيا كلمات دشوار و پيچيده در جاي ديگر متن به خوبي 

  .اند توضيح داده شده
ايد به  اگر متوجه شويد كه بخشي از متن را نفهميده -13

  .خواندن ادامه دهيد
به اين موضوع عميقاً  ،متن را تمام كرديد نوقتي خواند -15

  .ايد ي از متن را ياد گرفتهفكركنيد كه چه چيز
متن را تمام كرديد به اين موضوع عميقاً  نوقتي خواند -17

  . چه موضوعي بوده است ي فكركنيد كه متن درباره

قبل از شروع خواندن سعي كنيد بفهميد متن درباره -2
  .چيست

بيني كنيد كه متن درباره  قبل از شروع خواندن پيش -4
  .چيست

تباً بررسي كنيدكه آيا متن را در حين خواندن مر -6
  .ايد فهميده

در حين خواندن به اين موضوع فكر كنيد كه كدام بخش  -8
  .را بهتر خوانده ايد

ايد بررسي  اگر متوجه شديدكه بخشي از متن را نفهميده -10
كنيد آيا لغاتي در متن وجود داشته است كه آنها را نفهميده 

  .باشيد
ايد  از متن را نفهميدهاگر متوجه شديد كه بخشي  -12

  .هاي دشوارتر متن را يك بار ديگر مرور كنيد بخش
وقتي خواند متن را تمام كرديد به اين موضوع عميقاً فكر  -14

  .ايد كنيد كه آيا متن را به خوبي فهميده
وقتي خواند متن را تمام كرديد به اين موضوع عميقاً  -16

  .ايد فكركنيد كه آيا تعامل درستي با متن داشته

  نتايج
، مورد بررسي قرار گرفت كه سومي  آموزان دختر پايه نفر از دانش 30در اين مطالعه تعداد 

 و استاندارد انحراف و ميانگين از ها داده تحليل و تجزيه برايسال بود و   5/8ميانگين سني آنها 
 از .دش تفادهاس زوجي مقايسه و كوواريانس تحليل از مداخله هاي روش اثربخشي تعيين براي

 هاي گروه هاي واريانس همساني و هاداده بودن عادي شرط كواريانس، تحليل آزمون هاي مفروضه

  .است گواه و آزمايش
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 ميانگين و انحراف معيار دو گروه آزمايش و كنترل  در آزمون خواندن. 2جدول

 گروه موقعيت  آزمايش كنترل

SD M SD M  
 آزموننمرات پيش  41/6  95/2 54/6  32/2

 نمرات پس آزمون 76/12 54/2 99/6 45/2

 گيري آزمون نمرات پي 98/11 32/2 59/6 71/2
  

هاي آزمايش و كنترل را در پيش آزمون، پس ميانگين و انحراف معيارگروه 2نتايج جدول 
بر طبق اين نتايج ميانگين گروه آزمايش پس از . دهد گيري عملكرد خواندن نشان مي آزمون و پي

اين موضوع است كه مداخالت مؤثر بوده است  ي له افزايش يافته است؛ اين يافته نشان دهندهمداخ
  .آموزان افزايش يافته است و عملكرد خواندن دانش

  

  نتايج آزمون تحليل كواريانس تفاوت دو گروه كنترل وآزمايش در آزمون خواندن. 3جدول
اريآم توان SS dfMs F P Etaمنابع شاخص آماري  موقعيت

 پس آزمون
 51/10001/025/081/0 34/45 1 34/45 پيش آزمون

  100/0 64/0 001/0 32/12484/28  1 32/124  گروه
     11/1122631/4 خطا

 پيگيري

 001/025/079/0 15/9 47/39 1 47/39 پيش آزمون

 19/12096/28001/064/0100/0 19/1201 گروه

     01/1082615/4 خطا

آزمون به عنوان متغير همپراش  دهد، با در نظر گرفتن نمرات پيشنشان مي 3 نتايج جدول
، آموزش برنامه دانش و مهارت فراشناخت منجر به تفاوت معنادار بين گروه آزمايش و )كمكي(

درصد واريانس پس آزمون  64بوده، يعني  64/0ثيرأميزان ت. p)>000/0(كنترل در شده است
درصد اختالف  64به عبارت ديگر،  .برنامه دانش و مهارت فراشناخت بوده است مربوط به آموزش

همچنين . ل بوده استقبين گروه آزمايش و گروه كنترل در پس آزمون ناشي از اعمال متغير مست
يد مجموع مجذورات بين گروهي كن طوركه مالحظه مي همان. باشد درصد مي 100توان آماري
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دهد كه اثربخشي  يعني نشان مي ؛تر است كم) يا خطا(ون گروهينسبت به مجموع مجذورات در
ان داراي ناتواني آموز دانشدانش و مهارت فراشناخت بر عملكرد خواندن  ي آموزش برنامه

  .يادگيري خواندن مؤثر است

  گيري بحث و نتيجه
دانش و مهارت فراشناخت جاگر بر عملكرد  ي اثربخشي آموزش برنامه هدف با حاضر پژوهش

 ي نتايج پژوهش نشان داد برنامه. آموزان با ناتواني يادگيري خواندن انجام گرفت خواندن دانش
گيري بر بهبود عملكرد  آزمون و پي آموزشي دانش و مهارت فراشناخت جاگر در مرحله پس

به عبارت ديگر، آموزش برنامه فراشناخت . خواندن گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل اثر داشت
با در نظر . ثر بودؤآموزان با ناتواني عملكرد خواندن م هاي دانش ر افزايش دانش و مهارتجاگر ب

بهبود (درصد واريانس پس آزمون  64يعني  ؛بوده 64/0ميزان تأثير: توان گفت گرفتن مجذور اتا، مي
  .دانش و مهارت فراشناخت جاگر بوده است ي مربوط به آموزش برنامه) عملكرد خواندن

آموزان با ناتواني يادگيري  چون يكي از مشكالت دانش :توان گفت اين يافته مي در تبيين
روش جاگر به صورتي طراحي شده است كه  .استنقص در دانش و مهارت فراشناخت  ،خواندن

هاي فراشناخت در خواندن  سپس به مهارت ،آموز آموزش داده ابتدا دانش فراشناخت را به دانش
گر در در تبييني دي. كند تمرين ميرا آموز خواندن متن  و سپس دانششود  متن آموزش داده مي
قبل از خواندن يك متن  كه گيرند آموزان با ناتواني يادگيري خواندن ياد مي روش جاگر دانش

گيرند از  فكر كنند متن درباره چيست؟ هدف چيست؟ سپس درهنگام خواندن يك متن ياد مي
و در پايان ) كنند يعني بر متن خواندن همزمان نظارت مي(فهمند؟  خوانند چه مي متني كه مي

  .دهند خواندن نيز به خود بازخورد مي
توان تبيين كرد كه برنامه آموزشي جاگر، بر دانش و مهارت فراشناخت  از اين حيث مي

آموزان داراي ناتواني يادگيري خواندن  خواندن دانشبهبود عملكرد  ،آموزان و در نتيجه دانش
 كه باور است اين بر )2010؛ به نقل از تمرو و همكاران، 1982(عالوه بر اين روبين. باشد ثر ميؤم
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هاي مختلفي است از جمله، درك مطلب،  شامل مهارت، شناختي بوده پيچيده فرايند خواندن، يك
ها تعادلي  هاي فراشناخت، كه در صورتي مثمر ثمر خواهد بود كه بين آن شناخت، دانش و مهارت

 - آموزشي هاي بنابراين برنامه). 2012؛ به نقل از هاديان و همكاران، 1383يعقوبي، (ر باشد برقرا
ازجمله . شده است آموزان طراحيدانش هاي فراشناختيمهارت افزايش منظور درماني متعددي به

كه رابينسون ابداع كرده ) فعال تفكرمدارانه( SQ3Rو  SQ4Rفراشناختي  مداخالت راهبردهاي
به ) 1391(و غباري بناب و همكاران )1387(راقبيان و ، غباري بناب)1996(توسط واندر  است و

 . كار برده شده است

 درك افزايش بر فراشناختي راهبردهاي آموزش تأثير يزمينه در زيادي هاي ضمناً پژوهش

 ردهاراهب اين بودن مؤثر بيانگر كه گرفته صورت ايران از خارج در و ايران در كودكان مطلب

در ). 1382؛ مرادي، 2009؛ سن، 1387بناب و راقبيان،  ؛ غباري1380چي،  مثال اكين براي( باشدمي
فعال ( SQ3R و SQ4Rروش  دو ثير آموزشأت) 1387( راقبيان و بناب پژوهشي غباري

.  كردند بررسي عادي آموزان خواندن دانش مطلب و درك بر و خود نظارتي را) تفكرمدارانه
 مطلب درك ذكرشده، راهبردهاي فراشناختي آموزش كه داد نشان ها آن هشپژو نتايج
 بين ارتباط آزمايشي پژوهشي در) 2009(سن. دهدمي افزايش داري يمعن طور به را آموزان دانش
 راهبردهاي. داد قرار مورد بررسي را خواندن مطلب درك و فراشناختي راهبردهاي از استفاده
 زدن حدس و متن اصلي ي پيداكردن ايده تحقيق، اين در آموزان انشد آموزش براي شده استفاده
، شد انجام ابتدايي پنجم ي آموزان پايه دانش روي بر كه تحقيق اين نتايج .بود متن آخر قسمت
 مؤثر انآموز دانش درك مطلب ميزان افزايش در فراشناختي راهبردهاي آموزش كه داد نشان
بر درك  )ختام پس(آموزش راهبردهاي فراشناختي ثيرأت) 1378(زاده در پژوهشي ديگر لك. است

 مورد را دبيرستان اول يپايه دختر آموزان دانش خواندن مطلب، سرعت يادگيري و عملكرد
 مطلب، درك توانايي بر ختامپس راهبرد آموزش كه داد او نشان پژوهش نتايج. داد قرار بررسي

 راهبردهاي آموزش تأثير) 1383(يعقوبي . دارد يمثبت سرعت يادگيري و عملكرد خواندن تأثير
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 هاييافته. كرد بررسي پسر نارساخوان آموزان خواندن دانش عملكرد بهبود بر را فراشناختي
 اصالح بر داري يمعن مثبت تأثير فراشناختي آموزش راهبردهاي كه بود اين بيانگر پژوهش
  .دارد ابتدايي پنجم و چهارم ي ايهپ دو هر در گروه آزمايش هاي آزمودني خواندن اشكاالت
هاي آموزش راهبردهاي فراشناختي،  شود در برنامه طوركه از نتايج، استنباط مي حال همان با اين
موضوع مورد مطالعه  ي كه درباره شود، از جمله اين آموزان آموخته مي هايي به دانش مهارت
دقت خود كنترل داشته و بتوانند آنها را بر بر توجه و  ؛هاي خود را اصالح كنند بيني پيش ؛بينديشند

حقيقي را تشخيص دهند و آن را براي خود  ي خود متمركز نمايند، مسئله ي موضوع مورد مطالعه
جلوي ، در صورت ارتكاب اشتباه، كانون توجه خود را تغيير داده .تعريف و تحديد نمايند

هاي دانش موجود خود ربط  ا با ساختاشتباهات خود را بگيرند و آن را اصالح كنند، مفاهيم ر
تالش خود ، دهند، از خود سؤال كنند، اطالعات مهم متن يا تكليف را از موارد نامربوط جدا كرده

هنگام خواندن و ؛ روابط موجود بين عناصر مشاهده شده را شناسايي كنند ،را مصروف آن كنند
كه امروزه شماري از كودكان كه از  جايي از آن. گشايي از قدرت تجسم خويش بهره گيرند مسئله

نارساخوان هستند و پي بردن به عوامل  ؛شوند سوي مدارس ابتدايي به مراكز درماني ارجاع داده مي
به درك بهتر و ) مانند اختالل رياضي و امال(و همچنين اختالالت همراه با نارساخواني ها اختالل
ي آتي، تأثير بهبود ها شود در پژوهش اد مياز اين رو پيشنه. كند تر كمك مي ي مناسب مداخله

از جمله مشكالت امال و رياضي نيز بررسي گردد و طراحي و  ها عملكرد خواندن در ساير حيطه
ي تركيبي مؤثر بر خواندن و مشكالت همزمان نيز مورد پژوهش قرار  هاي مداخله برنامهاجراي 
ي سوم ابتدايي  در پايه اًوهش صرفهاي پژوهش حاضر اين است كه اين پژ از محدوديت. گيرد

هاي تحصيلي و مقاطع ديگر بايد احتياط الزم  لذا در تعميم نتايج به ساير پايه ؛صورت گرفته
گيري و مورد  هاي اين پژوهش، استفاده از يك ابزار اندازه از ديگر محدوديت. صورت پذيرد

دست آمده به مربيان، درمانگران و  ج بهبا توجه به نتاي. توجه قرار ندادن ساير ابزارهاي خواندن بود
هاي  ويژه توجه به نارساخواني را در برنامه شود مشكالت يادگيري و به شناسان پيشنهاد مي روان
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. هاي اثربخش را به كار گيرند براساس نتايج تحقيقات، روش ،مداخالتي مورد توجه قرار داده
هاي فراشناختي  جر به افزايش دانش و مهارتي آموزشي من كه اين مداخله همچنين با توجه به اين

شود اثربخشي اين روش آموزشي را در پيشرفت تحصيلي  شود، لذا پيشنهاد مي آموزان مي دانش
  .آموزان عادي مورد بررسي قرار دهند دانش

  منابع
و  خواندن مطلب درك بر ختام پس فراشناختي راهبردهاي تأثير بررسي). 1380(شهرزاد  چي، اكين

 .تهران دانشگاه ارشد، كارشناسي ي امهن پايان. دبيرستان اول پايه ي انآموز دانش يادگيري سرعت

هاي دو زبانه و تك زبانه در  بررسي شيوع اختالل خواندن و نوشتن در دبستان. )1375(رور بديعيان، س
  .كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد خوراسگان ي نامه پايان .منطقه فريدن
نقش راهبردهاي فراشناختي و ). 1393( فر، محمدعلي ده؛ خسروي، معصومه و محمديپورطاهريان، زبي

 .22-36، )1(3، شناسي مدرسه روان. آموزان دختر هاي مطالعه در انگيزش پيشرفت دانش عادت

خواندن  عملكرد بر اورتون و فرنالد چندحسي هاي روش اثربخشيي  همقايس  ).1387(مريم زيني وند،
 ارشد، دانشگاه كارشناسي ي نامه پايان .اصفهان شهر ابتدايي سومي  هپاي رساخواننا آموزان دانش

 .اصفهان

 .)پزشكي روان– رفتاري علوم(پزشكي نروا خالصه ).2007(ويرجينيا  سادوك، و سادوك، بنجامين

  .آب شهر انتشارات :تهران .سوم چاپ ).1386( اهللا نصرت پورافكاري، ي ترجمه
بررسي ميزان شيوع نارساخواني در ). 1389(، رقيه؛ شفيعي، بيژن و مراثي، محمدرضا صداقتي، ليال؛ فروغي

  .1-8 ،)1(19 ،شناسي شنوايي ي نامه فصل، ي اصفهانها ان طبيعي پايه اول تا پنجم دبستانآموز دانش
: اصفهان .)ي شناختي و فراشناختي يادگيريها مهارت(يادگيري چگونه ياد گرفتن). 1389(عابدي، احمد 

 .انتشارات برترين انديشه

برنامه  آموزش اثربخشي). 1391(ژگان و گلشني، فرشته  احمد؛ قادري، مريم؛ شوشتري، م عابدي،
آموزان با نارسايي  فراشناخت پانورا و فيليپو بر عملكرد حل مسئله و دانش مهارت فراشناخت دانش

  .126-145 ،) 2( 5، فصلنامه روانشناسي افراد استثنايي. ويژه در رياضي
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گذاري مقياس هوشي  راهنماي اجرا و نمره). 1388(محمد رضا؛ صادقي، احمد و ربيعي، محمد  عابدي،
 .انتشارات نوشته: اصفهان). WISC-IV(وكسلر كودكان چهار

رابطه بين توانايي شمارش، توجه بصري، درك ). 1384(عريضي، حميد رضا؛ عابدي، احمد؛ تاجي، مريم 
پژوهشي  -ي علمي مجله. ساله 6تا  5اشناختي با شايستگي رياضي در كودكان شنيداري و دانش فر

  .10-15، )1(13 ،هاي آموزشي نوآوري
نظارتي،  خود و SQP4Rفراشناختي،  راهبرد دو آموزش ثيرأت ).1387( رويا راقبيان، و باقر بناب، غباري
، تربيتي علوم و شناسي روان ي مجله. راهنمايي دوم ي پايه پسر انآموز دانش خواندن مطلب درك بر

38)4( ،78-67.  
 تأثير). 1391(پيرزادي، حجت  و زاد، سعيد؛ بخشي، جعفر حسن افروز، غالمعلي؛ باقر؛ بناب، غباري

 با آموزان دانش مطلب بر درك نظارتي خود و تفكرمدارانه فعال راهبردهاي فراشناختي آموزش
  . 77-97، )2( 1 ،يادگيري يها ناتواني ي مجله .خواندن مشكالت

. ثير آموزش فراشناخت بر پيشرفت تحصيلي درس رياضيأبررسي ت). 1384(فوالدچنگ، محبوبه 
  . 149-162، 14، ي آموزشيها نوآوري ي نامه فصل

نقش باورهاي فراشناخت و خودكارآمدي در ). 1391(كرمي، جهانگير؛ زكايي، علي و رستمي، سميرا 
، شناسي مدرسه روان. زان پسر سال سوم متوسطه شهر كرمانشاهآمو بيني هراس اجتماعي دانش پيش

1)1( ،75-62.  
 نژاد و همكاران غالمرضا خوي ي ترجمه. شناسي تربيتي روان .)1984(و برالينر، دي، سي  گيج، ان، ال

  .نشر پاژ: مشهد ).1374(
درك مطلب،  ، بر)SQ4Rختام،  پس(ثير آموزش راهبردهاي فراشناختي أت). 1387(زاده، كبري  لك

 ارشد، كارشناسي ي نامه پايان .ان دختر پايه اول دبيرستانآموز دانشسرعت يادگيري و عملكرد خواندن 

 .طباطبائي عالمه دانشگاه

مطلب  درك و مسئله حل عملكرد بر پس ختام روش آموزش تأثير بررسي ).1382( هوشنگ مرادي،
  .تهران دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه پايان. هريارش راهنمايي سوم ي پايه پسر آموزان دانش در خواندن
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The effectiveness of trainingof jager's knowledge and meta-
cognitive skill program on reading performance of students 

with reading learning disability 
M. Narimani1, R. Jalalinejad2, A. Sherbfzadeh3 & Z. Ajdari4 

 
Abstract 

The purpose of this study was to examine theeffectiveness of training of 
Jager's Knowledge and meta-cognitive skill program on reading 
performance of students with reading learning disability.The research 
method in this study wasexperimental with pretest-posttest design with a 
control group. The study populations included all the third grade elementary 
female students, with reading learning disabilities in schools of Esfahan in 
2012-2013 school year. The sample included 30 female students with 
reading learning disabilities that were randomly selectedand were randomly 
assigned to an experimental and a control groups (15 students to the 
experimental group and 15 students to the control group). Training of 
Jager's Knowledge and meta-cognitive skill program was conducted in the 
experimental group. The research instruments are Jager’s Knowledge and 
meta-cognitive skill program, Reading Test, and Wechsler intelligence test. 
The data obtained were analyzed using analysis of covariance. The results 
showed that the training of Jager's Knowledge and meta-cognitive 
skillprogram has a positive effect on improving f the reading performance of 
students with reading disability. So it can be claimed that training program 
will lead to increased knowledge and metacognitive skills of students with 
reading learning disability. 

Keywords: reading learning disability, Knowledge and meta-cognitive skill, 
readingperformance, Jager's program 
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