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 كودكان با ي خودپنداره فراشناخت پانورا و فيليپو بر ي برنامهاثربخشي 
  اختالل يادگيري رياضي

  4زهراسيفيو  3سحرنصرآزاداني، 2احمد عابدي، 1راضيه عباسيان
  چكيده

 كودكان با ي خودپندارهاخت پانورا و فيليپو بر      فراشن ي  برنامهاثر بخشي    هدف از پژوهش حاضر بررسي    
ي چهـارم دبـستان در شـهر        آمـوزان پايـه    آماري اين پژوهش دانش    ي  جامعه. استاختالل يادگيري رياضي    

آموزان مراجعه كننده به كلينيـك اخـتالل        ي در دسترس  از ميان دانش      گير  نمونهاصفهان هستند كه با روش      
در اين روش پژوهشي بعد از      .  است A-Bهش، روش مورد منفرد با طرح       روش پژو . يادگيري انتخاب شدند  

 فراشناخت پانورا و فيليپـو  ي برنامهي انفرادي،  مداخلهي  جلسه12موقعيت خط پايه، مداخله آغاز شد و طي     
. گيـري قـرار گرفتنـد      ي پـي در پـي مـورد پـي         ها ارائه گرديد و سه آزمودني طـي چهـار جلـسه           به آزمودني 

هاي آمار توصـيفي و  ها بر اساس شاخص اين پژوهش نشان داد كه طي تحليل ديداري نمودار داده  هاييافته
بـراي آزمـودني   % PND 92بـا  ( آزمودني اثر بخش بوده است3ي مورد نظر براي هر    تحليل ديداري، مداخله  

خت پـانورا و   فراشـنا ي برنامه نتايج اين پژوهش نشان داد كه آموزش     .)براي آزمودني ج  % 100الف و ب و     
  .باشد ميمؤثري كودكان با اختالل يادگيري رياضي فيليپو بر خود پنداره
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  مقدمه
هاي آموزش و پرورش ين و جنجال برانگيزترين مقولهتر بزرگي يادگيري، يكي از ها ناتواني

ي راهنماي تشخيصي و ، در سومين نسخه1980 در سال 1ناتواني يادگيري رياضي. ستثنايي استا
 اين اختالل عبارت است از ناتواني در. ، به عنوان يك اختالل مطرح شد2آماري اختالالت رواني

 به كمك ها مهارتاين . ي محاسباتي با توجه به ظرفيت هوش و سطح آموزش كودكها مهارت
ي يادگيري رياضي ها ناتوانيبه عبارت ديگر،  .شودگيري ميي فردي اندازهميزان شدههاي آزمون

 ي رياضياتها ناتوانيي ي ديرپا در حوزهها ناتوانيي وسيعي از اصطالحي است براي گستره
شود، ولي اغلب خود را در اين اختالل در بعضي كودكان در سنين كم شروع مي). 2005 ،3دوكر(

 جوردن و گرستن،(يابدي راهنمايي و دبيرستان ادامه ميدهد و تا دورهان نشان ميي دبستها سال
 پايين اين كودكان 5ي خودپندارههاي ناتواني يادگيري اجتماعي يكي از حيطه). 2005 ،4فلوجو
ي توانايي، مهارت و قابليت پذيرش ها، احساسات و دانش ما دربارهخودپنداره شامل نگرش. است

هاي ارزيابي را و رويه تمام ابعادشناختي، ادراكي، عاطفي خودپنداره،. ستاجتماعي ا
هاي قبلي، ادراكات و بازخوردهاي قبلي ديگران و افراد خودپنداره براساس قضاوت. گيرددربرمي

گيرد و مفهوم و ادراك فرد از توانايي خودش براي يادگيري يكي مهم در زندگي انسان شكل مي
آقاجاني، نريماني و ( از نظر پيشرفت اجتماعي استكرد عمل شده رفتار تحصيلي و از انواع پذيرفته

آموزان داراي اختالالت يادگيري از اند كه دانشهاي مختلف نشان دادهپژوهش). 1387 آسيايي،
اصطالح فراشناخت به دانش . تري نسبت به همساالن عادي خود برخوردارند  ضعيفي خودپنداره
ها براي رسيدن به اهداف ي بهينه از آنيندهاي شناختي خودمان و چگونگي استفادهي فراما درباره

كنند  ي آگاهي دهنده عمل ميها مهارت صورت بهي فراشناختي ها مهارت. شوديادگيري اطالق مي
                                                                                                                            
1. mathematics learning disabilities  
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-third Edition 
3. Dowker 
4. Gersten, Jordan & Flojo 
5. Self-concept 
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گيرند و جريان اين پردازش ي ذهن قرار ميكه در طي يادگيري و پردازش اطالعات مورد استفاده
 دانند كه افراد به تفكر،فراشناخت را فرايندي مي) 2007 (1پانورا و فيليپو. بخشندرا سهولت مي

عالوه بر اين، . دهند گسترش ميمسئلهپردازند و راهبردهايي را براي حل  تفكر خود ميي هدربار
 تر بيشان را آموز دانششوند و تالش اين راهبردها مبتني بر هدف هستند، آگاهانه برانگيخته مي

ي حل مسائل  آموزش پانورا و فيليپو يك روش فراشناخت ويژهي برنامهطبق اين نظر . كنند يم
ان نيز توجه آموز دانشادگيري ي ههاي انگيزشي و نگرشي برياضي است و عالوه برآن به جنبه

ر ي فراشناخت دهاي گردآوري شده از پانورا و فيليپو در زمينهاين برنامه بنا بر پژوهش. خاص دارد
ي تقويت خود پنداره) 1 :باشداين برنامه شامل چهار گام به قرار زيرمي. رياضي تهيه شده است

ان نسبت به درس آموز دانشي تحصيلي افزايش انگيزه) 2ان نسبت به درس رياضي؛ آموز دانش
 شواهد. ي فراشناختيكارها راهآموزش ) 4آموزش خودتنظيمي در يادگيري رياضي؛ ) 3 رياضي؛
 از ناشي آن، انتقال و رياضي مشكالت از بسياري دهد،مي نشان كه است دست در يپژوهش
اند كه آموزش راهبردهاي تحقيقات نشان داده). 2،2010گيري(راهبردهاست و ها مهارت كمبود

در پژوهشي عريضي، . گرددآموزان دبستاني منجر مي رياضي دانشكرد عملفراشناختي به بهبود 
يند شايستگي آ ين متغير پيشتر مهمنشان دادند كه دانش فراشناختي ) 1384(عابدي و تاجي 

در تحقيقي به اين نتيجه رسيد كه پيشرفت در ) 1992(3كاي.باشدرياضي در كودكان دبستاني مي
. ها دارد آنكارگيري بهدرس رياضي نياز بسياري به آگاهي از راهبردهاي گوناگون يادگيري و 

ي فراشناختي ماهيتي نظارتي دارند و ها فعاليتخود نشان داد كه در پژوهش ) 1999(4وايديا
) 2006( 5جرمن سوانسون و. ها بهره جست توان از آنعنوان يك ابزار مناسب براي يادگيري مي هب

اي ديگر در مطالعه. در پژوهش خود دريافتند كه دانش فراشناختي با حل مسائل رياضي رابطه دارد

                                                                                                                            
1. Panoura & Philipou 
2. Geary 
3. Cai 
4. Vaidya 
5. Swanson 
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دار و مثبت ميان فراشناخت و موفقيت در رياضيات  اك رابطه معني ه ك، نشان داد)2010(1ازسوي
  .وجود دارد

آموزان و ضرورت استفاده باتوجه به اهميت اختالالت رياضي در امر آموزش و تحصيل دانش
از راهبردهاي فراشناختي در كمك به بهبود اين اختالالت هدف كلي پژوهش حاضر اين است 

آموزان با ناتواني يادگيري  دانشي خودپندارهاخت پانورا و فيليپو را بر  فراشني برنامه تأثيركه 
 ي برنامهي پژوهش اين است كه آيا مسئلهين تر مهمبنابراين . رياضي مورد مطالعه قرار دهد

  است؟مؤثران داراي اختالل يادگيري رياضي آموز دانش ي خودپندارهفراشناخت  پانورا و فيليپو بر 

  روش 
آموزان دختر با ي دانشجامعه پژوهش حاضر كليه: گيري مونه و روش نمونهجامعه، ن

 با استفاده از روش ها نمونه. ي چهارم دبستان در شهر اصفهان استاختالل يادگيري رياضي در پايه
آموزاني كه به كلينيك گيري در دسترس انتخاب شدند به اين صورت كه از ميان دانشنمونه

كردند و   چهارم دبستان تحصيل ميي  كه در پايهآموز دانش 3جعه كرده بودند اختالل يادگيري مرا
 ،هر سه آزمودني داراي اختالل رياضي بوده.  انتخاب شدند،داراي اختالل يادگيري رياضي بودند

آموزان به علت مشكالت رياضي توسط اين دانش. كنندي چهارم دبستان تحصيل ميدر پايه
طبق آزمون هوش وكسلر داراي هوش متوسط . ينيك ارجاع داده شده بودندمعلمين و والدين به كل

ان داراي آموز دانشبا استفاده از چك ليست تشخيص اختالل يادگيري، اين . باشندو باالتر مي
ها  ي فراشناخت پانورا و فيليپو روي آناختالل يادگيري رياضي تشخيص داده شدند و برنامه

  .اجراگرديد
ت كه در رابطه با اجراي برنامه فراشناخت پانورا و فيليپو روي كودكان رضايت الزم به ذكر اس

آوري   ابزارهاي جمع.ها در مورد برنامه آگاه گرديدند والدين به طور كامل جلب گرديد و آن
 :اطالعات عبارت بودند از

                                                                                                                            
1. Ozsoy 
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 شده نظر تجديد فرم آزمون اين: 1وكسلر كودكان هوش آزمون ويرايش چهارمين

 براي 2003سال  در وكسلر توسط كه است وكسلر كودكان آزمون هوش رايشوي سومين
 گيري اندازه وكسلر كودكان هوش آزمون ويرايش چهارمين .است شده تهيه سال 16-6كودكان 

 و 4فعالي  هحافظ، 3استدالل ادراكي ،2كالمي مطلب درك شامل شاخص چهارنمره و كلي هوش
 هايي ازهنمون روي )1389(عابدي توسط آزموناين . سازدپذير مي امكان را 5پردازش سرعت
 محدوده در بازآزمايي در هاآزمون خرده پايايي .است شده هنجاريابي و انطباق ايراني كودكان

اين  در ).1389عابدي،(گزارش شده است% 65تا % 71از  تنضيف پايايي و ضرايب% 95تا % 65
 آن بنابر كه شد استفاده پژوهش حاضردر نكودكا بهر هوش بررسي براي آزمون اين از پژوهش

 .باشند عادي بهر هوش داراي آزمون اين در بايد پژوهش در حاضر كودكان

آموزان با ناتواني در اين پژوهش براي تشخيص دانش: آزمون تشخيص حساب نارسايي
ي فراهان.  چهارم دبستان استفاده شدي يادگيري رياضي از آزمون تشخيص حساب نارسايي پايه

) همساني دروني(براي تعيين پايايي اين آزمون از سه روش آلفاي كرونباخ، دو نيمه كردن ) 1386(
ها در محدوده استفاده گرديده، ضرايب آلفاي كرونباخ در خرده آزمون) ثبات(و باز آزمايي 

 و 89/0 و در كل 71/0 – 91/0، در روش دو نيمه سازي در محدوده 93/0 و دركل 74/0 -92/0
  .  آمده استدست به92/0 و در كل 82/0 – 92/0 بازآزمايي در محدوده در

اين يك مقياس خودگزارشي است كه توسط منداگليو و پي ريت در : آزمون خود پنداره
اين آزمون توسط . مورد تجديد نظر قرار گرفت 1996 ايجاد گرديد و در سال 1995سال 

ان چهارم و پنجم ابتدايي شهر آموز دانشروي ترجمه و بر )1387 (مولوي و اميريالهيجانيان، 

                                                                                                                            
1. Wechsler Intelligence Scale for Children 
2. verbal comprehension 
3. perceptual Reasoning Index 
4. working Memory Index  
5. processing speed Index 



 ي كودكان با اختالل يادگيري رياضي ي فراشناخت پانورا و فيليپو بر خودپنداره اثربخشي برنامه
 

68  

 شد واعتبار آن تأييدسي شنا روانروايي محتوا توسط متخصصين . اصفهان هنجار يابي شده است
  . آمده استدست به 91/0

گيري   با پيA-B از طرح تك آزمودنيي ها دراين پژوهش كه از نوع طرح :اجراروش 
 متوالي ي آموزان در چهار جلسهدانش) خط پايه( اول موقعيت به طور كلي در .استفاده شده است

در ). A مرحله(در كلينيك توسط كارشناس كودكان استثنايي مورد آزمون خودپنداره قرار گرفتند
 جلسه متوالي يك 12 فراشناخت پانورا و فيليپودر ي برنامهي درماني يعني موقعيت دوم  مداخله
محتواي جلسات آموزش برنامه فراشناخت ). Bمرحله(يدآموزان اجرا گردساعته براي اين دانش

تشريح كاربرد و اهميت به كاربستن فراشناخت و :  اولي جلسه: پانورا و فيليپو به اين شرح است
ي مناسب درس ها روشارائه :  دومي آموزان؛ جلسهآموزش راهبردهاي شناختي براي دانش

از  :گام اول .آموزانهاي مؤثر به دانشائه گامار:  سوم و چهارمي آموزان؛ جلسهخواندن به دانش
  را براي خودت تفسير كنمسئله: ، گام دوم)فراخوان( با صداي بلندبخوانمسئلهروي 

فكر : ، گام چهارم)مجسم سازي( را به طور ساده ترسيم كنمسئلهشكل : ، گام سوم)تفسيركردن(
 را حدس بزن، مسئلهجواب : ، گام پنجم)فرضيه سازي( را جمع كنند يا تفريقمسئلهكن كه آيا بايد 

 پنجم ي جلسه.  را بازبيني كنمسئلهبه دقت :  را به طوردقيق محاسبه كن، گام هفتممسئله: گام ششم
خود :  هفتم و هشتمي جلسه. هاتمرين مسائل رياضي از طريق كارت راهنماي گام: و ششم

ده شد كه با استفاده از كارت راهنما و آموزان مسائلي داراهنمايي آشكار؛ در اين مرحله به دانش
خودراهنمايي كاهنده؛ هدف اين مرحله دروني :  نهم و دهمي جلسه. ها حل نمايندبه كارگيري گام

اند با صداي به اين صورت كه از اين پس روشي را كه آموخته. كردن روش آموخته شده است
آموزان خواسته شد كه  سپس از دانش؛د به عنوان نمونه حل شمسئلهابتدا يك . آهسته تمرين كنند

حل مسائل بدون بيان مراحل؛ در اين : ازدهم و دوازدهمي ي  هجلس. ها نيز همان گونه عمل كنندآن
الزم به ذكر . آموزان خواسته شد تا مسائل را بدون خواندن دستورالعمل حل كنندمرحله از دانش

 ماه پس از آموزش 2. شدآموزان گرفته مياست در پايان هر جلسه آزمون خودپنداره از دانش
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 .گيري قرار گرفتند ها طي چهار جلسه مورد پيآزمودني

، 2هاي روندنمودارها با شاخص 1 از تحليل ديداريها در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده
استفاده شده ) POD (5هاي همپوشدرصد داده و )PND (4هاي غير همپوشدرصد داده ، 3ثبات
 در خط پايه ها هاي موردمنفرد تفاوت بين دادهاگر در طرح). 1389فراهاني و همكاران، (است

  : توان اظهار داشت كه تفاوت معنادار است مي باشد، ها مالكوموقعيت آزمايشي، داراي اين 
ها همپوشي  بين موقعيت-2. ي مجاورها بين موقعيت) در جهت دلخواه( تغير در ميانگين نمرات-1

 تغيير پذيري كم در موقعيت درمان -3.  بسيار كم باشدها داشته باشد يا همپوشي بين آنوجود ن
 ).2007 ،8؛ كوپر، هرون و هوارد1981، 7بايلي و باستو( تر كمنسبت به كنترل مؤثر 

  نتايج
نمرات خام اندازه گيري هاي مكرر خود پنداره هر سه آزمودني طي جلسات خط پايه، مداخله و 

همچنين نمودار نمرات هر سه آزمودني الف،ب و ج  .  نشان داده شده است3 و 2، 1دولپيگيري در ج
  . نشان داده شده است3 و 2، 1خط پايه، مداخله و پيگيري در نمودار شماره طي جلسات 
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   نمرات آموزش فراشناخت براي آزمودني الف. 1نمودار

                                                                                                                            
1. Visual analysis 
2. Trending 
3. Stability 
4. Percentage of Non-Overlapping Data 
5. Percentage of Overlapping Data 
7.  Bailey & Bostow 
8. Cooper, Heron & Heward 
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   نمرات آموزش فراشناخت براي آزمودني ب. 2نمودار
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   نمرات آموزش فراشناخت براي آزمودني ج.3نمودار

 
ي موقعيت خط پايه، ميزان پايين خود پنداره و  آزمودني اول طي چهار نقطه1بر اساس نمودار 

ي با شروع مداخله در جلسه. دهدا نشان ميهاي خود در درس رياضي رترديد نسبت به توانايي
ها به سمت بهبود خودپنداره حركت كرده  پنجم، بر اساس شاخص تغيير سطح و روند، روند داده

  در 5/81همچنين در تأييد اثربخشي آموزش، ميانگين نمرات خودپنداره از ). روند صعودي(است 
. گير است است كه تغييري قابل قبول و چشم  در موقعيت مداخله رسيده 5/88موقعيت خط پايه به  

اطمينان در مورد % 92ي فراشناخت پانورا و فيليپو با  دهدكه آموزش برنامه ، نشان ميPNDشاخص 
هاي دو موقعيت مجاور را  همپوشي بين داده % POD 8 شاخص. آزمودني الف مؤثر بوده است

 .كند گزارش مي
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  »الف«  آزمودني  خودپنداره براي موقعيتي بين و موقعيتي درون ديداري تحليل متغيرهاي  .1جدول 

 بين موقعيتي درون موقعيتي
 A       به       B مقايسه موقعيت A B هاتوالي موقعيت

 -+            تغييرات روند 12 4 طول موقعيت

   تغيير جهت2,1   سطح

 مثبت اثر وابسته به هدف2,2 88 5/81  ميانه3,1

باثبات    به    با ثبات  تغيير ثبات2,3 58/88 5/81 نگين ميا3,2
  تغييردرسطح 83-97 80-83  تغييراتي  دامنه3,3

   تغييرات محفظه ثبات ي  دامنه3,4
  از ميانه هر موقعيت20%

 5/82     به    5/84  تغيير نسبي3,1 با ثبات با ثبات

 83       به       81  تغيير مطلق3,2   تغيير سطح

 5/81      به      88  تغيير ميانه5/913,3-5/825/84-5/80  تغيير نسبي4,1

5/81    به     58/88  تغيير ميانگين3,4 96-83 80-83  تغيير مطلق4,2
  ها همپوشي داده   روند

 PND 92% 4,1 صعودي صعودي  جهت5,1

 با ثبات با ثبات  ثبات5,2

 خير رخي  مسيرهاي چندگانه5,3

4,2POD 8% 

 



 ي كودكان با اختالل يادگيري رياضي ي فراشناخت پانورا و فيليپو بر خودپنداره اثربخشي برنامه
 

72  

  »ب«  آزمودني  خودپنداره براي موقعيتي بين و موقعيتي درون ديداري تحليل متغيرهاي  .2جدول
 بين موقعيتي درون موقعيتي

 A       به       B  موقعيتي مقايسه A B هاتوالي موقعيت

 -+            تغييرات روند 12 4 طول موقعيت

   تغيير جهت2,1   سطح

 مثبت اثر وابسته به هدف2,2 92 83 ه ميان3,1

باثبات    به    با ثبات  تغيير ثبات2,3 67/92 83  ميانگين3,2
  تغييردرسطح84-82100-84  تغييراتي  دامنه3,3

  ٪20 تغييرات محفظه ثبات ي  دامنه3,4

 ز ميانه هر موقعيتا

 82     به    89  تغيير نسبي3,1 با ثباتبا ثبات

 84       به     84  تغيير مطلق3,2   تغيير سطح

 83     به      92  تغيير ميانه5/973,3-8289-84  تغيير نسبي4,1

 83    به     05/85  تغيير ميانگين1003,4-8284-84  تغيير مطلق4,2

  ها همپوشي داده   روند

 PND 92% 4,1صعوديصعودي  جهت5,1

 4,2POD 8% با ثباتبا ثبات  ثبات5,2

 
ي خط پايه داراي ثبات بوده ي مربوط به آزمودني ب در طول چهار نقطهها ، داده2طبق نمودار 

ي آموزش در ي پنجم و با ادامهبا آغاز آموزش در جلسه. اندو تمام نقاط در روند ثبات قرار داشته
ها در موقعيت هروند ثابت داد. ها ايجاد شده استجلسات بعدي تغيير مثبتي در روند و مسير داده

افزايش ميانگين نمرات خود پنداره . خط پايه به روند صعودي در موقعيت مداخله تبديل شده است
شاخص .  در موقعيت مداخله، گواه اثربخشي مداخله است67/92 در موقعيت خط پايه به 83از 

PNDدر مورد اطمينان% 92ي فراشناخت پانورا و فيليپو با دهد كه آموزش برنامه، نشان مي 
هاي دو موقعيت مجاور را همپوشي بين داده% POD 8 شاخص.  بوده استمؤثرآزمودني ب 
  . كندگزارش مي
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  »ج«  آزمودني  خودپنداره براي موقعيتي بين و موقعيتي درون ديداري تحليل متغيرهاي  .3 جدول
 بين موقعيتي درون موقعيتي

 A  به            B  موقعيتي مقايسه A B هاتوالي موقعيت

 -+            تغييرات روند 12 4 طول موقعيت

   تغيير جهت2,1   سطح

 مثبت اثر وابسته به هدف2,2 5/92 5/81  ميانه3,1

باثبات    به    با ثبات  تغيير ثبات2,3 92 75/81  ميانگين3,2
  تغييردرسطح 85-98 80-84  تغييراتي  دامنه3,3

   ٪20 ثبات ي  محفظه تغييراتي  دامنه3,4
  هر موقعيتي از ميانه

 83   به    88  تغيير نسبي3,1 با ثبات با ثبات

 82       به       85  تغيير مطلق3,2   تغيير سطح

5/81      به      5/92  تغيير ميانه5/953,3-8388-5/80  تغيير نسبي4,1
 75/81  به        92  تغيير ميانگين3,4 98-85 81-82  تغيير مطلق4,2

  ها همپوشي داده   روند

 PND 100% 4,1صعودي نزولي  جهت5,1

 با ثبات با ثبات  ثبات5,2

 خير خير  مسيرهاي چندگانه5,3

4,2POD 0% 

 
ي خط پايه داراي ثبات بوده هاي مربوط به آزمودني ج در طول چهار نقطه، داده3طبق نمودار 

ي آموزش در جلسات بعدي تغيير مثبتي در روند پنجم و با ادامهي با آغاز آموزش در جلسه. است
ها در موقعيت خط پايه به روند صعودي در روند ثابت داده .ها ايجاد شده استو مسير داده

 در موقعيت خط 75/81افزايش ميانگين نمرات خود پنداره از . موقعيت مداخله تبديل شده است
دهدكه آموزش ، نشان ميPNDشاخص.  اثربخشي مداخله است در موقعيت مداخله گواه92پايه به 
 شاخص.  بوده استمؤثراطمينان در مورد آزمودني ج % 100ي فراشناخت پانورا و فيليپو با برنامه

POD  كند، به اين معني كه هاي دو موقعيت مجاور را گزارش ميهمپوشي بين دادهصفر درصد
  .  واقع شده استمؤثررد آزمودني ج اطمينان در مو % 100ي مذكور با مداخله
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  گيري يجه نتبحث و
هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش برنامه فراشناخت پانورا و فيليپو بر خودپنداره 

هاي حاصل از تحليل نمودارهاي هر سه آزمودني يافته. آموزان با اختالل يادگيري بوده استدانش
ان با آموز دانشي  فراشناخت پانورا و فيليپو بر خود پندارهيي اثربخشي آموزش برنامهنشان دهنده

ي فراشناخت بر اختالل ها هاي قبلي، برنامههاي پژوهشبراساس يافته. باشداختالل يادگيري مي
 احتمال ترك تحصيل را كاهش ، بودهمؤثرختي نظير خود پنداره شنا روانيادگيري و مسائل 

تواند باعث پيشرفت تحصيلي و ها مي ي يادگيري در آنها رتمهابنابراين افزايش دادن . دهد مي
اگر اختالالت يادگيري تحصيلي . آموزان گرددي اين دانشبالطبع تغيير مثبت درخود پنداره

ي بعدي زندگيشان تبديل ها  به اختالالت يادگيري اجتماعي در دوره،آموزان درمان نشونددانش
ي فرد ايجاد  توسط افراد مديريت گردد، مشكلي در آيندهشوند و بر عكس اگر بهبود يافته ومي

  ترجمه كاكاوند،2009 كرك و همكاران،(يابد بسا فرد به درجات عالي علمي دست  چه،نكرده
ان داراي اختالل آموز دانش حاضر در صدد كوشش براي كمك به ي بنابراين مطالعه). 1390

 از نقطه نظر ،عادي از تحصيل بهره مند گرديدهآموزان يادگيري بود تا بتوانند برابر با دانش
با استفاده از نتايج حاصل از اين . ي پايين مواجه نگردندختي با مسائلي نظير خودپندارهشنا روان

توان تبيين كرد كه برنامه فراشناخت پانورا و فيليپو موجب افزايش ميزان خودپنداره پژوهش مي
 ، سوانسون)2004 (1همكاران و بومهاي ين پژوهش با يافتههاي ايافته. آموزان گرديده استدانش

 )2010( 4هانيچ و مازاكو و) 2009( 3پننينگتون ،)2007 و 2003(2، دنكال)2007 و 2006(جرمن و
 با انآموز دانش كه اندداده نشان نوعي به خود هايپژوهش در پژوهشگران اين. است همسو
شناختي و  يها مهارت در عادي انآموز دانش به سبتن دبستان در رياضي يادگيري يها ناتواني

                                                                                                                            
1 . Bohm et al 
2. Denckla 
3. Pennington 
4. Mazzocco & Hanich 
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 عابدي و همكارانهاي همچنين يافته. ي دارندتر بيشطور چشمگيري مشكالت  فراشناختي به
 كرد عملدهد كه آموزش فراشناخت بر نشان مي) 2007(2 وايپ و)2008(1، كانتينهو)1391(

نتايج اين پژوهش با .  استمؤثركان ي شناختي و فراشناختي كودها مهارتخودپنداره و  تحصيلي،
به اين دليل كه اين برنامه با افزايش خودپنداره مثبت . ي ذكر شده همخواني داردها نتايج پژوهش

آموزان مثل سابق  آموزان نسبت به درس رياضي تغيير يابد و دانشباعث شد كه نگرش دانش
 شوند و بتوانند موفقيت مسئلهرحل  فعال درگيصورت بهمنفعالنه با مسائل برخورد نكنند، بلكه 

تحصيلي خود را اسناددهي دروني كنند و اين باعث افزايش انگيزه، شايستگي و پيشرفت تحصيلي 
ان كمك كرد به موانع شناختي آموز دانشهمچنين آموزش مهارت فراشناخت به . در آنان شد

بنابراين با توجه .  يافت تحصيلي و به تبع خودپنداره آنان افزايشكرد عملخود غلبه كنند و 
توان نتيجه گرفت كه آموزش برنامه  ميهاي همسو هاي پژوهشهاي پژوهش حاضر و يافته افتهي هب

از .  استمؤثرآموزان داراي اختالل يادگيري فراشناخت پانورا و فيليپو برخودپنداره دانش
 مورد تعداد محدودي در اين پژوهش: توان اين موارد را بيان كرد ميهاي اين پژوهش محدوديت

 بايد انآموز دانش تمام به آن تعميم در لذا ؛صورت پذيرفت دبستان چهارم كالس انآموز دانش

 تعداد نمونه محدود بود به همين دليل اين احتمال وجود دارد كه .نمود رعايت را جانب احتياط
هايي را ن مدرسه آموزشگردد مسئوال ميپيشنهاد . نتايج پژوهش داراي پايايي و ثبات كافي نباشد

. آموزان داراي اختالل يادگيري طراحي كننددرجهت بهبود خودپنداره و انگيزه تحصيلي دانش
 بودن روش فراشناخت پانورا و فيليپو اين روش در اختيار متخصصين و مؤثرهمچنين با توجه به 
هبردهاي شناختي و گردد در زمينه آموزش رابه پژوهشگران پيشنهاد مي. مربيان ارائه گردد

 .م دهندجا آنهايي را ان  پژوهشآموز دانش در ها مهارتفراشناختي و بهبود اين 

                                                                                                                            
1. coutinho 
2. yip 
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 Effect of Panoura and Philipuo’s Meta cognitive Training 
Program on the self-concept of children with mathematics 

learning disabilities 
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Abstract  

The aim of the present study is to examine the effectiveness of 
Panouraand Philipuo’s Metacognition Training Program on self-concept of 
children with mathlearning disability. Statistical population of this study 
includes students of Fourth Grade of Esfahan selected from students of a 
learning disability clinic using available sampling. The Single Subject 
method with A-B Project was employed in the current research. After base 
line position, intervention started and through 12 in dividual intervention 
sessions Panoura and Philipuo’s Metacognition Training Program was 
presented and three subjects were followed up in four consecutive sessions. 
Through the visual analysis of data graphs based on descriptive statistics 
indicesand visual analysis, the intended inter ventions were proved to be 
effective for all three subjects (PND was 92% for subjects A and B and 
100% for subject C). The results showed that Panoura and Philipuo’s 
Metacognition Training Program is effective on self-conception of children 
with math learning difficulties.  

                                                                                                                     
Keywords: Panoura & Philipuo metacognition training program, self-
concept, math learning disability 
 
                                                                                                                            
1. Corresponding author: M.Sc  of  Psychology  of  children with special  needs, University of  
Isfahan. 
2. Assistant  Professor  of  Psychology department of Children with Special Needs University of 
Isfahan. 
3. M.Sc  of  Psychology  of  children with special  needs, University of  Isfahan. 
4. M.Sc  of  Psychology  of  children with special  needs, University of  Isfahan. 


