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 بر نظارتي خود و  انهفعال تفكرمدار فراشناختي راهبردهاي آموزش تأثير
  خواندن مشكالت با آموزاندانش مطلب درك

The impact of teaching active metacognitive thinking-oriented 
strategies and self monitoring on realing comprehension of 

students with the reading difficulties 
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B. Ghobari-Bonab1, Gh.A. Afrooz2, S. Hasanzadeh3, J. Bakhshi4 & H. Pirzadi5 

 هاي روش تركيبي تأثير بررسي حاضر پژوهش هدف  :هچكيد
 مطلب درك نظارتي بر خود و فراشناختي فعال تفكرمدارانه

 بين از منظور بدين. بود خواندن مشكالت با آموزان دانش
 با نفر 30خواندن اختالل با ابتدايي پنجم ي پايه پسر آموزان دانش
 روش با و انتخاب ايمرحله چند ايخوشه گيرينمونه روش

 جايگزين گواه و آزمايش نفره 15 گروه دو در ساده تصادفي
 اي،دقيقه 60 جلسه 8 در آزمايش گروه هاي آزمودني. شدند

 و فعال تفكرمدارانه هاي روش از ستفادها با را مطلب درك آموزش
 آزمون از هاداده آوريجمع منظور به. كردند دريافت نظارتي خود

 و خواندن آزمون كودكان، رنگي ريون پيشرونده هايماتريس
 نتايج. شد استفاده ساختهمحقق مطلب درك آزمون و نارساخواني

 يراهبردها آموزش مثبت تأثير از حاكي كوواريانس تحليل
 مطلب درك بر خودنظارتي و فعال تفكرمدارانه فراشناختي
 اين بر .بود گواه گروه با مقايسه در آزمايش گروه هاي آزمودني
 و فعال تفكرمدارانه هاي روش كه كرد گيرينتيجه توانمي اساس

 منجر ها آن كاربرد كه هستند مثبتي هاي ويژگي داراي خودنظارتي
 ابتدايي پنجم ي پايه آموزاننشدا مطلب درك ميزان افزايش به
  . بخشدمي بهبود را ها آن خواندن مهارت و شودمي

   
 خود ،SQP4R فراشناختي، راهبردهاي :هاي كليدي واژه

 مشكالت خواندن، مطلب درك فعال تفكر مدارانه،  نظارتي،
  .خواندن

   

Abstract: Metacognitive strategies including SQP4R 
and self monitoring are used to improve reading 
comprehension in students with reading difficulties. 
The aim of the current study was to study the 
combined effects of SQP4R and self monitoring on 
reading comprehension of students with reading 
problems. To fulfill the stated goal, thirty students 
with reading problems were selected on the basis of 
multistage sampling procedure and divided randomly 
into experimental and control groups. The 
intervention program consisting of self monitoring 
and SQP4R procedure was implemented during eight 
“sixty minute” sessions. Instruments that were used 
for data collection were Raven's Coloured 
Progressive Matrices Test, Reading and Dyslexia 
Test and Reading Comprehension Test. Analysis of 
data using Multivariate Analysis of Covariance 
(Mancova) revealed significant differences between 
experimental and control groups after removing the 
effect of pretests as covariates. Therefore, it was 
concluded that a combination of SQP4R and self 
monitoring can improve the reading comprehension 
of students with reading difficulties.  
 
Keywords: Metacognitive strategies, SQP4R, self 
monitoring, Reading Comprehension, Reading 
difficulties 
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  مقدمه
تربيت خوانندگان فعال، ). 2009، 1سن(آموزان است ترين ابزار يادگيري دانشخواندن اساسي

باشد ي مييهاي آموزش خواندن در مقطع ابتداي از اهداف اصلي برنامهباانگيزه و  خودگردان يك
 سالمت ملي انجمن (است مطلب درك خواندن اساس و پايه). 1993 ، 2پينتريچ، ماركس و بويل(

 از كي ينوشتاري آموزشي مواد مطلب درك). 2001 ،4البالينر از نقل به ؛ 2000 ،3آمريكا
 با آموزاندانش. گذاردمي تأثير تحصيلي پيشرفت مختلف هايجنبه بر كه است اساسي هاي مهارت
). 1385 پرند، و كتا يشكوهي (دهندمي نشان زيادي مشكالت مهارت اين در يادگيري ناتواني

 متأسفانه. است آموزدانش ك يزندگي در پيشرفت مهمترين مطلب درك مهارت يادگيري
 و درك به قادر اما بخوانند روان صورت به را متن دتواننمي اينكه وجود با آموزاندانش از تعدادي

 متخصصين و محققان معلمان، از بسياري توجه مطلب درك مؤثر آموزش نتيجه در. نيستند آن فهم
 ).  2009 ،5اتكينس و ويليامز (است كرده جلب خود به را تربيت و تعليم

 درك و رمزگشايي :است اصلي عنصر دو داراي خواندن كه باورند اين بر نظرانصاحب
 جزء ك يرمزگشايي كه حالي در است، خواندن آموزش نهايي هدف مطلب درك. مطلب

 بنابراين،). 2010 ،7كرميزي از نقل به ؛2002 ،6پرسلي و بلوك (است ماهرانه خواندن از ضروري
 گرفته نظر در هدف عنوان به نه قوي مطلب درك براي نياز پيش ك يعنوان به بايد رمزگشايي

 تفسير و متن اطالعات از ذهني نمايش ك يساخت عنوان به مطلب درك). 2010 كرميزي، (دشو
 عبارت به). 2005 ،9ورهيگ و ونكر از نقل به ؛8،2000كرمر و بروك وندن (است شده تعريف آن
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 ). 2000 ،1ونليو و ارنوتس (است متون و جمالت كلمات، از معني استخراج مطلب درك ديگر،

 شناختي سيستم اين از آگاهي و شناختي ساختار از مؤثر استفاده مستلزم دنخوان مطلب درك
 مشكالت اصلي داليل از كيي) 2004 ( 3بلرت و گراهام نظر از). 2009 ،2كيساك و آكسان (است
 و راهبردها از مناسب ي استفاده عدم ادگيري، يناتواني به مبتال آموزاندانش در مطلب درك
 را مطلب درك مشكالت بر مؤثر عوامل از كيي) 2000 (4لدرر. است فراشناختي هاي مهارت
 خوانندگان نكهيا علت به بنابراين،. داندمي فراشناختي و شناختي راهبردهاي از استفاده در ناتواني

 كنند،مي استفاده متن در مشروح مطالب تبيين و ذهني منسجم هاينمايش ساخت براي راهبردها از
 ذهني هاي فعاليت مطلب، درك راهبردهاي). 2007 ،5گراسر (دارند طلبم درك در مهمي نقش
 كردن تفكر براي همچنين و اطالعات بسط سازماندهي، اكتساب، براي را ها آن خواننده كه هستند
 درك راهبردهاي همچنين). 2004 ،6سامولستن و براتن (كندمي انتخاب متن، محتواي يدرباره
 قرار استفاده مورد متن معني فهم و درك براي كه هستند گراييهدف و آگاهانه فرايندهاي مطلب
 كردن بينيپيش مانند باالتر سطح راهبردهاي از استفاده ويژه به). 2008 ، 7آفلرباخ (گيرندمي

 استخراج خود، زبان به متن تفسير و توضيح ،ها آن به دادن پاسخ و پرسش طرح متن، محتواي
). 2007 ،8نامارامك (است مؤثر مطلب درك ارتقاي در فرايند اين بر رتنظا و متن از اصلي ي ايده

 ،9پرسلي (است متن با مرتبط قبلي دانش ي پايه بر استنتاج شامل معموالً باالتر سطح راهبردهاي
2000 .(  

 ابداع آموزاندانش مطلب درك افزايش منظور به بسياري فراشناختي و شناختي راهبردهاي

                                                 
1. Aarnoutse & Van Leeuwe 
2. Aksan  & Kisak   
3. Graham & Bellert 
4. Lederer 
5. Graesser 
6. Braten & Samuelstuen   
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 و SQ4R 1فراشناختي راهبردهاي ها آن يجمله از كه اند،گرفته قرار همطالع مورد و شده
 به كه است مطالعه يها روش معروفترين از كي ي SQ4Rروش. باشدمي 2خودنظارتي

 بر روش اين .آورند اد يبه سپس و كنند درك خوانندمي كه را آنچه كندمي كمك آموزان دانش
 از روش اين نام. كرد ابداع را آن) 1961 (3سونرابين كه است  SQ3R به معروف مدل اساس
 شده گرفته كردن مرور و گفتن حفظ از تفكر، خواندن، كردن، الؤس خواني،پيش هايسرواژه
  ). 1387 محمدي، سيد ترجمه ؛2006 اسالوين، (است
 معلم و آموزاندانش بين ادگيري يمسئوليت كه دارد وجود تمايل اين امروزي مدارس در
 را ها آن و دهدمي قرار آموزاندانش اختيار در را بيشتري فضاي ،مفهوم اين. دشو توزيع

 و راهبردها انتخاب اهداف، انتخاب مانند آورد،مي بار خودتنظيم و خودگردان يادگيرندگاني
 وقتي).  2003 ،5تكين يو بل پيپ، ؛2003 ،4فيليپو و اورا پانا (هدف سوي به پيشرفت بر نظارت
 چگونه كه داد اد يها آن به بايد كردند، كسب را الزم تبحر خواندن هايمهارت در آموزاندانش
 از ايمجموعه بايد ديگر، عبارت به. دهند قرار  استفاده  مورد مناسب طور به را هامهارت اين

 كه ايگونه به باشند، داشته نظارت خودشان بر كه آموخت ها آن به را كلي ا يفراگير راهبردهاي
 به  خودنظارتي، راهبرد. نه ا ياندفهميده را ويژه متن ك يآيا كه كنند مشخص دقيقاً ندبتوان

 آيا« ا ي»؟ دانممي را متن موضوع آيا« نظير خود از االتيؤس طرح با تا كندمي كمك آموزان دانش
 ،6لبارت و هاميل (كنند نظارت خودشان خواندن ي نحوه بر بتوانند »دانم؟مي را واژه اين معناي
 آن در كه است فرايندي كننده توصيف خودنظارتي). 1381 نائينيان، و بيابانگرد يترجمه ؛2002
 ثبت را نتايج سپس و سنجدمي نه، ا يشده انجام او توسط خاصي رفتار آيا كه را امر اين آموز دانش

                                                 
1. metacognitive strategies 
2. self-monitoring 
3. Robinson 
4. Panaoura & Philippou  
5 . Pape, Bell & Yetkin 
6 . Hamil & Bartel 
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 و مكمل جزء تيخودنظار). 2009 ،2ادينگروه از نقل به ؛1993 ،1للويد و هيوز (كندمي ادداشت يو
 انجام ارادي صورت به كه است فرد پيشرفت و تحول در مهم مكانيسم ك يو ادگيري يفرايند الزم
 از آموزدانش آن ينتيجه در كه است فرايندي خودنظارتي. است رفتار دروني تنظيم و شودمي

 فرايند اين يط. كندمي اقدام آن اصالح جهت در و شده آگاه خود عملكرد نقص و  نامنظم رفتار
). 2009 ادينگروه، (كند كنترل و ثبت را خود رفتار وقوعكه  شودمي داده آموزش كودك به

 و گذاشته تأثير فرد خودكارآمدي احساس بر پسخوراندي چنين كه كندمي اشاره) 1982 (3بندورا
 اثربخشي كهاين وجود با. بردمي باال را فرد عملكرد سطح خود ينوبه به خودكارآمدي احساس اين

 اما است، گرفته قرار تأكيد و تأييد مورد) 1992 (4فارر مانند پژوهشگراني سوي از خودنظارتي
 تأثير تنهايي به خواندن بر نظارت راهبردهاي كه معتقدند) 1996 (5شاپيرو مانند پژوهشگراني

 ساير نارك در است بهتر و ندارند مطلب درك و خواندن در آموزاندانش عملكرد بر معناداري
 كه سازنده ارزيابي يها روش كه اندداده نشان تحقيقات بيشتر حال، اين با. شوند استفاده راهبردها

 تأثير آموزاندانش تحصيلي عملكرد بر شود،مي استفاده آموزاندانش پيشرفت بر نظارت براي
 به ؛1986 فوكس، و فوكس ؛1984 همكاران، و فوكس ؛1983 لوين، و وبانكي (گذارندمي مثبت
  ).2001 ،6موريس از نقل

 مطلب درك افزايش بر فراشناختي راهبردهاي آموزش تأثير يزمينه در زيادي يها پژوهش
 باشدمي راهبردها اين بودن مؤثر بيانگر كه گرفته صورت ايران از خارج در و ايران در كودكان

 مرادي، ؛2009 سن، ؛1387 ن،راقبيا و بنابغباري ؛1380 چي،اكين ؛1996 ،7واندر مثال براي(
 و اصالح بر  SQ3R و SQ4Rمطالعه راهبردهاي اثربخشي) 1996(واندر پژوهش در). 1382
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 داد نشان نتايج. گرفت قرار بررسي مورد  آموزان دانش كردن سؤال و ادآوري يهايمهارت بهبود
 دو بين اما انداشتهد مثبت تأثير كردن سؤال و ادآوري يهايمهارت افزايش در راهبرد دو هر كه

 تأثير) 1387 (راقبيان و بنابغباري. نشد مشاهده معناداري تفاوت  SQ3Rو  SQ4Rراهبرد
 خواندن مطلب درك بر  را نظارتي خود و )فعال تفكرمدارانه( SQP4Rروش دو آموزش
 راهبردهاي آموزش كه داد نشان ها آن پژوهش نتايج. كردند بررسي عادي آموزان دانش
) 2009 (سن. دهدمي افزايش داريمعنا طور به را آموزاندانش مطلب درك شده،ذكر ختيفراشنا

 مورد  را خواندن مطلب درك و فراشناختي راهبردهاي از استفاده بين ارتباط آزمايشي پژوهشي در
 كردن پيدا تحقيق، اين در آموزاندانش آموزش براي شده استفاده راهبردهاي. داد قرار بررسي
 آموزاندانش روي بر كه تحقيق اين نتايج. بود متن آخر قسمت زدن حدس و متن اصلي يايده
 درك ميزان افزايش در فراشناختي راهبردهاي آموزش كه داد نشان شد انجام ييابتدا پنجم ي پايه

 هاي روش اثربخشيي  با مقايسه) 2000 (1فورسيث و هارتلب. است مؤثر آموزاندانش مطلب
 در اندازه ك يبه روش دو هر كه رسيدند نتيجه اين به خودارجاعي مطالعه و SQ4R مطالعه

  . ندمؤثر ادداري يو ادگيريي
 حل عملكرد بر »ختامپس« روش آموزش تأثير بررسي عنوان تحت پژوهشي در) 1382 (مرادي

 از كه آموزانيدانش داد نشان راهنمايي سوم ي پايه پسر آموزاندانش خواندن مطلب درك و مسئله
 آموزاندانش به نسبت باالتري مطلب درك معناداري طور به اندكرده استفاده ختامپس روش
 زادلك ديگر پژوهشي در. است افته يادامه نيز زمان گذشت با برتري اين و اندداشته گواه گروه

 و ادگيري يسرعت مطلب، درك بر) ختام پس(فراشناختي راهبردهاي آموزش تأثير) 1378(
 او پژوهش نتايج. داد قرار بررسي مورد را دبيرستان اول ي پايه دختر آموزاندانش خواندن كردعمل
 خواندن عملكرد و ادگيري يسرعت مطلب، درك توانايي بر ختامپس راهبرد آموزش كه داد نشان
 ندنخوا عملكرد بهبود بر را فراشناختي راهبردهاي آموزش تأثير) 1383 (يعقوبي. دارد مثبتي تأثير

                                                 
1 . Hartlep & Forsyth 
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 آموزش كه بود اين بيانگر پژوهش هايافتهي. كرد بررسي پسر خوان نارسا آموزان دانش
 گروه يها آزمودني خواندن اشكاالت اصالح بر معناداري مثبت تأثير شناختيفرا راهبردهاي
 آزمايشي پژوهش ك يدر) 1383 (فرخي. دارد ابتدايي پنجم و چهارم ي پايه دو هر در آزمايش

 دوم ي پايه آموزاندانش مطلب درك بر را ادگيري يهايسبك و ادگيري يراهبردهاي مشترك اثر
 هايسبك و ادگيري يراهبردهاي كه داد نشان پژوهشاين  نتايج. داد قرار بررسي مورد راهنمايي

  . دارند مطلب درك بر معناداري و مثبت مشترك اثر تفكر
 شناختي ادگيري يراهبردهاي آموزش اثربخشي) 1382 (مصرآبادي و سيف گريد پژوهشي در

 قرار بررسي مورد مختلف متون در مطلب درك و يادداري خواندن، سرعت بر را فراشناختي و
 آموزدانش نفر 60 روي آزمايشي شبه طرح ك ياز استفاده با  كه ها آن پژوهش نتايج. دادند

 مطلب درك و دارياد يافزايش موجب ادگيري يراهبردهاي آموزش كه داد نشان گرفت، صورت
. شد نگهداري آموزش از پس ماه ك يتا مثبت تأثير اين همچنين،. شودمي مختلف متون در

 ضعيف و قوي آموزاندانش ادگيري يراهبردهاي ي مقايسه به پژوهش ك يدر) 1387 (عباباف
 ناختيش راهبردهاي از موفق ادگيرندگان يكه داد نشان او پژوهش نتايج. پرداخت دبيرستان ي دوره

 ضعيف و قوي آموزدانش  64 روي بر كه پژوهش اين در. برندمي را استفاده حداكثر فراشناختي و
 از بيشتر قوي آموزاندانش كه بود آن از حاكي هاافته يشد، انجام دبستاني پسر و دختر
 گسترش و بسط دهي،سازمان قيبل از فراشناختي و شناختي راهبردهاي از ضعيف آموزان دانش

  .كنندمي استفاده نظارت، و كنترل و تكرار و تمرين عنايي،م
 مطلب درك بر فراشناختي راهبردهاي تأثير زمينه در زيادي يها پژوهش اينكه وجود با

ي ول اند دهيگرد اجرا عادي كودكان روي بر ها پژوهش اين بيشتر اما است شده انجام كودكان
 درك بر  را خودنظارتي و،  1SQP4R روش دو يبترك تأثير كه افت يتوانمي را پژوهشي كمتر
 هدف با حاضر پژوهش بنابراين،. باشد كرده بررسي خواندن ادگيري يمشكالت با كودكان مطلب

                                                 
1 . Survey, Question, Predicting, Reading ,Reflect, Recite & Review 
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 مشكالت با كودكان مطلب درك بر  خودنظارتي و SQP4R روش دو تركيبي تأثير  بررسي
  .گرفت انجام خواندن ادگيريي

  روش 
 گروه با آزمون پس و آزمون پيش طرح از آن در كه است مايشيآز ي مطالعه ك يپژوهش نيا

 .  است شده استفاده كنترل

 آموزان دانش ي كليه شامل حاضر پژوهش آماري ي جامعه :يريگ نمونه روش و نمونه جامعه،
 شهرستان دولتي عادي مدارس در ابتدايي پنجم يپايه در كهبود  خواندن ادگيري يمشكالت با پسر
 از. بودند تحصيل به مشغول 1389 -90 تحصيلي سال در) شرقي آذربايجان استانقع در وا (كليبر
 به آموزدانش 30 ايمرحله چند ايخوشه گيرينمونه روش از استفاده با آماري ي جامعه اين بين

 بهر هوش بودن دارا ها آزمودني اين انتخاب هاي مالك. شدند انتخاب نمونه گروه افراد عنوان
 در بودن ضعيف ،)1387 رجبي، (1كودكان رنگي ريون پيشرونده هايماتريس آزمون رد متوسط
 در ميانگين از ترپايين استاندارد انحراف 5/1 حداقل نمره كسب و معلمان نظر از خواندن مهارت
 يها آزمودني سني ي دامنه. بود) 1387 مرادي، و نوريكرمي (نارساخواني و خواندن آزمون
  :شد استفاده ريزي ابزارها از اطالعاتي آور جمعي برا. بود سال 12 ات 11 بين پژوهش
 غيركالمي يها آزمون از كي يآزمون اين :كودكان رنگيهاي پيشرونده ريون ماتريس

 آن اسپيرمن كه است روابط درك مستلزم ريون هوشي آزمون به دادن پاسخ. است عمومي هوش
 هاي مرهن و درصدي هايرتبه (هنجاري هاييافته. است هدانست هوشمندانه فعاليت عنصر ترينمهم را

 توانمي كودكان رنگي ريون پيشرونده هايماتريس آزمون از كه است اين از حاكي) استاندارد
 و پژوهشي مقاصد براي ايراني ابتدايي آموزاندانش بين در عمومي هوش ابزار ك يعنوان به

   ).1387 رجبي، (كرد استفاده بهر هوش تخمين

                                                 
1. Raven's Coloured Progressive Matrices Test 
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 براي فارسي زبان در استاندارد آزموني كه آنجا از: مطلب درك ساخته محقق آزمون
 محقق آزمون از نبود دسترس در پنجم ي پايه آموزاندانش مطلب درك مهارت گيرياندازه
 به استفاده براي مطلب درك آزمون موازي فرم دو منظور بدين. شد استفاده مطلب درك ساخته
 .  شد تهيه آزمون پس و آزمون پيش عنوان

 از پژوهشگر توسط مطلب درك آزمونپيش به مربوط متون :مطلب درك آزمونپيش) الف
 كه نوجوانان و كودكان فكري پرورش كانون هاي كتاب و ابتدايي پنجم ي پايه درسي هايكتاب
 وينعنا با متن چهار شامل آزمون پيش محتواي. شدند انتخاب بود، پنجم كالسي ي پايه مناسب

 و »درخشاني  ستاره دو« و  »بخش زندگي خاك«  ،»المپيك داستان« ،»دوازدهم امام) ع (مهدي«
 ي وسيله به مطلب درك آزمون پس و آزمون اين محتوايي روايي. بود ايچهارگزينه سؤال 20

 در )1976( آناستازي نظر به بنا. شد تأييد دانشگاه اساتيد از نفر سه و ابتدايي پنجم ي پايه معلم چهار
 و بهترين از محتوايي روايي ي محاسبه مطلب، درك جمله از تحصيلي مهارت يها آزمون
 فرمول از استفاده با آزمونپيش پايايي ضريب. است آزمون روايي محاسبه يها روش ترين معمول
  . آمد دست به 79/0ريچاردسون-كودر
 ي پايه درسي هاي تابك از نيز مطلب درك آزمونپس متون :مطلب درك آزمونپس) ب
 نيز آزمون اين. شد انتخاب نوجوانان و كودكان فكري پرورش كانون هاي كتاب و دبستان پنجم
 و »پنهان مبارزه« ،»ملي سرود« ،»حيوانات دنياي« عناوين با متن چهار شامل آزمون پيش مانند

 77/0ريچاردسون ودرك فرمول با آزمون پس پايايي ضريب. بود ايچهارگزينه سؤال 20 و »ستاره«
 ضريب آزمون،پس با آزمونپيش بودن معادل از اطمينان براي مقدماتي يمطالعه در. آمد دست به

  . آمد دست به 74/0 با برابر كه شد محاسبه ها آن از حاصل هاينمره همبستگي
 آموزاندانش شامل حاضر پژوهش در مطالعه مورد گروه :نارساخواني و خواندن آزمون

 مشكل وجود تعيين منظور به بنابراين،. داشتند مشكل خواندن مهارت در كه بود پنجمي ي پايه
 نوريكرمي (نارساخواني و خواندن آزمون از همچنين و معلمان نظرات از ،ها آزمودني در خواندن



 ...تأثير آموزش راهبردهاي فراشناختي فعال تفكرمدارانه و 

 86

 هدف كه است آزمونخرده 10 شامل نارساخواني و خواندن آزمون. شد استفاده) 1387 مرادي، و
 تشخيص و دبستان دوره در پسر و دختر عادي آموزاندانش خواندن توانايي ميزان يبررس آن

 پنج در آموزدانش 1614 روي حاضر آزمون. است نارساخواني و خواندن مشكالت با كودكان
 از استفاده با نارساخواني و خواندن آزمون پايايي. است شده هنجاريابي ابتدايي تحصيلي ي پايه

 43/0 تا 98/0 بين مختلف يها آزمون خرده براي آن مقادير كه شده محاسبه اخكرونب آلفاي روش
 و نوريكرمي (است 15 آن استاندارد انحراف و 100 آزمون اين ميانگين. است آمده دست به

 اين ميانگين از ترپايين استاندارد انحراف 5/1كه آموزانيدانش حاضر پژوهش در). 1387 مرادي،
  .شدند انتخاب خواندن مشكالت با آموزاندانش عنوان هب كردند عمل آزمون
 انتساب و نمونه گروه افراد انتخاب از پس كه بود صورت اين به طرح اجراي :اجرا روش
 سپس. شد اجرا گروه دو هر روي آزمون پيش كنترل، و آزمايش گروه دو به ها آن تصادفي
 گروه يها آزمودني روي رتينظا خود و SQP4R فراشناختي راهبردهاي آموزش ي برنامه

 اجرا كنترل گروه براي برنامه اين اما شد؛ اجرا جلسه ك يايهفته ،ايدقيقه 60 جلسه 8 در آزمايش
 پيش نتايج و آمد عمل به آزمون پس گروه دو هر از آزمايشي مداخله جلسات پايان از پس. نشد

  .  گرفت قرار مقايسه مورد هم با ها گروه آزمون پس با آزمون
 و SQP4R راهبرد دو آموزش شامل پژوهش اين در آموزشي ي مداخله  :آموزشي مداخله

 آموزش آزمايش گروه يها آزمودني به ايدقيقه 60 جلسه 8 در راهبرد دو اين. بود نظارتي خود
 معمول آموزش صرفاً آموزشي ي مداخله اجراي مدت طول در گواه گروه يها آزمودني. شد داده

 گروه آموزاندانش به پژوهشگر آموزشي مداخله جلسه اولين در. كردند تدرياف را كالسي
 از استفاده با و داد آموزش شده انتخاب متون از كي ياز استفاده با را SQP4R روش آزمايش
 اجراي بر نظارت چگونگي بود، شده نوشته آن در SQP4R روش مراحل كه خودنظارتي كارت
 باشند، داشته اختيار در بهتري الگوي آموزاندانش اينكه براي. داد اد يآموزان دانش به را مراحل

 در بود كرده تكميل قبالً كه را خودنظارتي هايكارت آموزشي، متن اولين به توجه با پژوهشگر
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 ها آزمودني از ديگر جلسه 7 در. پرداخت ها آن آموزش به سپس و داد قرار ها آزمودني اختيار
 به شدمي داده جلسه هر در كه تكميلي توضيحات و اول جلسه حاتتوضي به توجه با شد خواسته
 و تمرين و آموزش و نظارتي خود روش كامل معرفي از بعد. بپردازند نظارتي خود روش تمرين

 در و كردمي نظارت آموزاندانش كار بر بعدي مراحل در پژوهشگر ،ابتدايي مراحل در الگودهي
 اين آموزاندانش تدريج به تا كردمي راهنمايي روش يحصح اجراي در را ها آن لزوم صورت
 مستقل صورت به نظارت و راهنمايي كمترين با را روش اين كه آورند دست به را نسبي توانايي
 از قبل شد گفته آموزاندانش به. باشند داشته نظارت خود مطلب درك بر خودشان و كنند اجرا
 از: بپرسند خود از و كنند مشخص آن انجام از را خود داليل و اهداف خواندن، تكليف انجام

 آورده نظارتي خود كارت از اينمونه 1شكل در بگيرم؟ اد يخواهممي چيزي چه متن اين خواندن
  . است شده

  اي از كارت خود نظارتينمونه. 1شكل
 نيز و پاراگراف هر اول جمالت و فرعي هاي عنوان و اصلي عنوان به (كنممي خواني پيش را متن -1

  ).كنممي توجه اندشده نوشته كج و درشت صورت به كه هايينوشته
  چرا؟  كجا؟ در چيزي؟ چه  زماني؟ چه  كسي؟ چه:  مانند ( كنممي استخراج را تيسؤاال متن از -2

  ).چگونه؟
 خود دانش از استفاده وبا متن به كردن نگاه بدون (زنم مي حدس را شده استخراج تسؤاال پاسخ -3

  ).دهم مي پاسخ تسؤاال به
  ).نويسممي متن مهم مطالب و تسؤاال به توجه با را متن از ايهخالص (خوانممي را متن -4
 متن در آنچه با بودم زده حدس خودم من كه را آنچه (انديشممي خوانم،مي آنچه مورد رد -5

  ).دهممي ربط امقبلي اطالعات به امخوانده را آنچه و كنممي مقايسه امكرده خالصه و امخوانده
 مهم، مطالب و تسؤاال به به توجه با و متن به كردن نگاه بدون (گويميم حفظ از را اطالعات -6

  ).گويممي حفظ از را متن از ايخالصه
 نتوانستم، اگر. دهم پاسخ بودم، كرده طرح كه تيسؤاال به كنممي سعي  (كنممي مرور  را متن -7

  ).بگيرم اد يرا امنگرفته اد يخوب كه را مطالبي كنممي عيس و كنممي مراجعه متن به دوباره
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 آموزاندانش به زير ترتيب به نيز مراحل اجراي بر نظارت چگونگي و SQP4R روش مراحل
  .   شد داده آموزش
   كردن خواني پيش: اول ي مرحله
 به وزانآمدانش است، الزم مرحله اين در. است  مطالب كلي بررسي روش اين در گام اولين

 خواندن اين. كنند كسب آن از كلي برداشت ك يتا بگذراند نظر از بار ك يرا متن سرعت
 در كه متني مورد در. كندمي كمك مطالب دهيسازمان در آموزاندانش به خوانيپيش ا ياجمالي
 يلهجم  فرعي، و اصلي عناوين شد، داده آموزش ها آن به بود شده داده قرار آموزاندانش اختيار
 يمرحله جلوي و بخوانند سريعاً را پاراگراف هر در پررنگ و درشت حروف و هرپاراگراف اول
  .  بگذارند صحيح عالمت خود، خودنظارتي كارت اول

  كردن سؤال: دوم ي مرحله
 ي درباره شد داده آموزش آموزاندانش به. است متن از سؤال استخراج معني به كردن سؤال 

 اين انجام هايراه از كي يشد، گفته ها آن به. نمايند طرح را هاييسؤال دارند مطالعه از كه هدفي
 طرح كه تيسؤاال به پاسخ صورت، هر در. كنند تبديل سؤال به را ها انعنو كه است اين كار
 انجام از بعد. اهميتكم و جزئي نكات نه باشد بايد متن اصلي نكات و ايده درك مستلزم شود، مي
 قسمت در خود خودنظارتي كارت در را هايشانسؤال شد خواسته آموزاندانش زا مرحله اين

  . كنند يادداشت مرحله اين به مربوط
  شده مطرح هايسؤال پاسخ بينيپيش: سومي  همرحل

 به كردن نگاه بدون و خود قبلي هايدانسته از استفاده با تا شد خواسته آموزاندانش از مرحله اين در
-پيش و هازدن حدس اين. داد خواهد پاسخ چگونه شده، مطرح سؤاالت به متن كه بزنند حدس متن

 در موجود مطالب و شودمي آموزاندانش قبلي هايطرحواره شدن فعال موجب هاسؤال پاسخ بيني
  . گرفت خواهند اد يمعناداري صورت به را مطالب و دهدمي پيوند ها آن قبلي دانش با را متن

  خواندن :چهارم ي مرحله
 سعي حال همان در و بخوانند شمرده و دقيق را متن شد، خواسته آموزاندانش از مرحله اين در
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 از آنچه با را متن محتواي و دهند پاسخ ،اندكرده مطرح دوم يمرحله در كه هاييسؤال به كنند
 هايانديشه دّ يؤم اتجزئي و اصلي هايانديشه به بايد ها آن كار اين براي. دهند ارتباط دانندمي قبل

 و برداريادداشت ياصلي، هايايده شناسايي آموزاندانش به مرحله اين در. كنند توجه اصلي
 آن از ايخالصه متن، خواندن از بعد شد خواسته آموزاندانش از. شد داده آموزش برداريخالصه

  .بنويسند نظارتي خود كارت در را
   تفكر: پنجم ي مرحله

 خوانندمي كه مطالبي يدرباره انديشيدن با تا شد داده آموزش آموزاندانش به فكرت ي مرحله در
 به خوانندمي كه را آنچه بايد ها آن كار اين براي. دهند معني ها آن به و بفهمند را مطالب آن

 در كه اطالعاتي از استفاده با دهند، پيوند اصلي مطالب به را اصلي نكات دهند، ربط قبلي مطالب
 مرحله اين انجام از بعد شد گفته آموزاندانش به. دهند پاسخ شده مطرح تسؤاال به خوانند مي تنم
  .بگذارند صحيح عالمت مرحله اين جلوي خود خودنظارتي كارت در

  گفتن حفظ از: ششم ي مرحله
 ضمن در و كنند بازگو خود براي و آورند اد يبه را متن مهم مطالب تا شد داده اد يآموزاندانش به
 نظارت خود درك بر شودمي باعث كار اين. دهند پاسخ اندكرده طرح كه هاييسؤال به كار، اين

  .اندنگرفته اد يخوب را هاييقسمت چه كه شود مشخص ها آن براي و داشته
  كردن مرور: هفتم ي مرحله

 آموزاندانش از ظورمن بدين. گيرد قرار توجه مورد  دوباره متن يعمده نكات بايد مطالب مرور در
 متن ي حاشيه در كه جمالتي بههمچنين  شده، كشيده خط ها آن زير كه هاييقسمت به شد خواسته
 بكوشند و كنند توجه شده، استخراج متن از كه هاييخالصه و هاييادداشت يبه و شده، نوشته
  بخوانند را آن به مربوط مهم هايسؤال متن، به مراجعه بدون

  نتايج
 SQP4Rفراشناختي هايراهبرد يبرنامه«: گرفت قرار آزمون مورد زير ي فرضيه حاضر هشپژو در
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 در. »شودمي خواندن مشكل داراي افراد در مطلب درك مهارت بهبود موجب خودنظارتي و 
 استاندارد انحراف و ميانگين شامل توصيفي آمار هايشاخص پژوهش، ي فرضيه با ارتباط
 آن نتايج كه شد محاسبه مطلب درك آزمون پس و آزمون پيش در رلكنت و آزمايش يها گروه
  .است شده گزارش 1 جدول در

  آزمونپس و آزمونپيش در كنترل و آزمايش يها درك مطلب در گروه استاندارد انحراف و ميانگين. 1جدول

    كنترل گروه  آزمايش گروه
  آزمون پس  آزمون پيش  آزمون پس  آزمون پيش

  شاخص
  X SD  X SD X  SD X SD  متغير

  58/1  90/6  1//71  73/6  05/2  93/14  46/1  89/5 مطلب درك
 

 در گواه و آزمايش يها گروه مطلب درك ميانگين بين كه دهدمي نشان 2جدول ي مالحظه
 تحليل از تفاوت اين معناداري آزمون منظور به. دارد وجود اوتتف آزمون پس و آزمون پيش

 آورده 2 جدول در آن به مربوط نتايج كه شد استفاده) ANCOVA (متغيري تك كوواريانس
 .است شده

  مطلب درك متغير براي متغيري تك كوواريانس تحليل نتايج. 2جدول
  SS df  MS  F  ρ  پراش منبع

  653/0  21/0  71/0  1  71/0  آزمون شپي
  000/0  50/127  95/440  1  95/440  گروه
      46/3  27  37/93  خطا

  

 مطلب درك آزمون پيش در كنترل و آزمايش گروه بين كه دهدمي نشان 2جدول ي مالحظه
 گروه دو اين بين آزمون پس در اما ؛)1Fوρ ،21/0 =27<05/0 (ندارد وجود معناداري تفاوت
 در هاميانگين معنادار تفاوت اين). 1Fوρ،50/127= 27>01/0 (دارد وجود معناداري تفاوت
 ي برنامه مثبت تأثير از حاكي حاضر ي نتيجه. است شده داده نشان عيني صورت به نيز 1شكل
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 آزمايش گروه افراد مطلب درك بر) خودنظارتي و SQP4R(فراشناختي راهبردهاي آموزش
  .گرفت قرار تأييد مورد پژوهش ي فرضيه بنابراين،. باشدمي

  
  

  آزمون پس و آزمون پيش در كنترل و آزمايش يها گروهدرك مطلب در  ميانگين مقايسه. 1شكل

  گيريبحث و نتيجه
 مطلب درك مهارت فراشناختي، راهبردهاي آموزش كه داد نشان حاضر پژوهش نتايج

 ؛2009 سن،  مثال براي (پيشين يها پژوهش هايافته يبا نتايج اين. دهد مي افزايش را آموزان انشد
 جيتندرا ؛4،1986اكا و پاريس ؛1978 ،3پاگوين ؛2،2006گرامي مخلص و سويگنير  ؛2006 ،1كانتو

 و بنابغباري و ؛1382مرادي، ؛1382 مصرآبادي، و سيف ؛1383يعقوبي، ؛5،2000همكاران و
 و بهتر مطب درك براي آموزاندانش كه كندمي اشاره) 2009 (سن. است همسو) 1387 (قبيان،را

 به كه است ضروري. ببينند آموزش را راهبردي خواندن هايمهارت ،است الزم ادگيري يارتقاء
 در و كنند مشخص خواندن از را خود هدف خواندن، فعاليت از قبل همواره كه شود داده اد يآنان

                                                 
1 . Cantu 
2 . Souvignier &  Mokhlesgerami 
3 . Paquin 
4 . Paris & Oka 
5 . Jitendra, Hoppes & Xin 

 پيش آزمون پس آزمون

 گروه آزمايش

 گروه كنترل
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 ارزيابي مورد را خود عملكرد خواندن از بعد و باشند داشته نظارت خود عملكرد بر واندنخ طول
 يدرباره متن خواندن هنگام در همواره كه بگيرند اد ياست الزم همچنين آموزاندانش. دهند قرار

 مهم غير نكات از را متن مهم و اصلي نكات و هاايده بپرسند، خود از تيسؤاال آن موضوع
  . بزنند حدس را متن پايان و تسؤاال پاسخ و دهند تشخيص

 آگاه با را ادگيريشان يتوانندمي آموزاندانش كنندكهمي اشاره) 1990 (1وينوگراد و پاريس
 اين كلي يايده. بخشند ارتقاء مسئله حل و نوشتن خواندن، هنگام در تفكرشان فرآيند از شدن
. بخشند ارتقاء تفكرشان فرآيند از شدن آگاه با را انشيادگير يتوانندمي آموزاندانش كه است
 انتقال آموزاندانش خود به معلم از ادگيري يبر نظارت تكليف تا شودمي موجب هشياري بردن باال
. دهد مي ارتقاء آموزاندانش ميان در را انگيزش و عاطفه مثبت، خويشتن ادراك همچنين و. يابد
 و كندمي مهيا شخص خود تفكر درون در را شخصي آگاهي و بصيرت فراشناخت ترتيب، بدين

 متغيرهاي و شناختي متغيرهاي سطح رفتن باال موجب و دهدمي پرورش را مستقل ادگيريي
 آموزش. شودمي آموزاندانش در خودكارآمدي احساس و نفس عزت عالقه، مانند انگيزشي

 در فعاالنه شركت به و سازدمي جخار منفعل حالت از را آموزاندانش فراشناختي راهبردهاي
 عمل مطالب فهميدن بهتر هدف به رسيدن براي اينقشه عنوان به و داردمي وا ادگيري يهايفعاليت

 را آموزاندانش دهدمي نشان پژوهش اين نتايج كه طور همان ترتيب اين به و كندمي
 را خودشان ادگيري يايهفعاليت خودگردان صورت به كه آوردمي بار مستقلي ادگيرندگاني

  .فهمندنمي وقت چه كه دانندمي آن، از مهمتر و فهمندمي وقت چه كه دانندمي و كنندمي تنظيم
 بسط شكل  SQP4R روش كه ختامپس روش اثربخشي براي دليل چند) 1995 (2اندرسون

 بندي ازمانس از را آموزاندانش روش اين مراحل رعايت اينكه نخست. است آورده است آن افتهي
 را ادگيرنده  يختامپس روش رعايت اينكه دوم. سازدمي آشنا بيشتر خوانند،مي كه فصلي مطالب

. بگيرد اد يبخش به بخش صورت به را ها آن اطالعات، همه ادگيري يجاي به تا داردمي وا
                                                 
1 . Paris & Winograd 
2 . Anderson 
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 را آموزاننشدا ،ها آن به دادن پاسخ و شودمي خوانده كه مطالبي درباره هاييسؤال  طرح همچنين
 .كنند درك ترگسترده و ترعميق را درس مطالب داردمي وا

 فراشناختي راهبردهاي كه هستند اين از حاكي آن مشابه يها پژوهش و حاضر پژوهش نتايج
 مؤثر آموزاندانش مطلب درك مشكالت كاهش در توانندمي كه دارند مثبتي يها ويژگي خواندن

 يها روش از توانندمي ادگيري يهاياختالل مراكز مربيان و مدارس معلمان بنابراين،. شوند واقع
 دارند مشكل مطلب درك در كه آموزانيدانش مطلب درك مشكالت كاهش براي فراشناختي

 از پژوهي اقدام عنوان تحت توانندمي خود درسي هايكالس در معلمان همچنين،. كنند استفاده
 الزم البته. كنند استفاده آموزاندانش مطلب درك شكالتم بهبود جهت در فراشناختي راهبردهاي

 هاي حيطه و تكاليف كليه در كاربرد قابل كه دهند ارائه طوري را راهبردها آموزگاران كه است
 براي را هاييفرصت بايد همچنين ها آن. خاص واحد ا يو درس ك يفقط نه باشد، درسي مختلف
 راهبردها اين تمرين زيرا. كنند فراهم ،اندداده آموزش كه راهبردهايي تمرين جهت آموزاندانش
  . برد خواهد پيش خودكار وضعيت ك يسمت به را ها آن

 نتايج شده، انجام ابتدايي پنجم ي پايه پسر آموزاندانش بين در حاضر پژوهش كه آنجا از    
 به پيگيري مرحله جامان زماني، محدوديت دليل به. دارد را گروه همين به تعميم قابليت صرفاً آن

 اثر پژوهش اين در. نشد ميسر زمان طول در فراشناختي راهبردهاي آموزش تأثير بررسي منظور
 آموزاندانش مطلب درك متغير بر تنها خودنظارتي و SQP4R فراشناختي راهبردهاي آموزش
 و اجتماعي ختشنا مانند شناخت هايحيطه ساير بر ها روش اين تأثير شودمي پيشنهاد. شد بررسي
 يها پژوهش شودمي پيشنهاد همچنين،. گيرد قرار بررسي مورد نيز نفس عزت و انگيزش همچنين

 و سني مختلف يها گروه در مطلب درك بر فراشناختي هبردهايار تأثير بررسي هدف با آتي
  .گردد مشخص نيز ديگر يها گروه به نتايج تعميم قابليت تا گيرند انجام آموزاندانش جنسي
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  منابع
). 1387(محمدي سيد حيي يترجمه ،»وكاربست نظريه« تربيتي، شناسي روان). 2006 (ايي. رابرت اسالوين،
  .روان نشر: تهران

 و خواندن مطلب درك بر ختام پس فراشناختي راهبردهاي تأثير بررسي). 1380 (شهرزاد چي، اكين
 شناسي روان دانشكده ارشد، كارشناسي امهن پايان. دبيرستان اول ي پايه آموزان دانش ادگيري يسرعت

  .تهران دانشگاه تربيتي، علوم و
 آموزاندانش در كودكان رنگي ريون پيشرونده هايماتريس آزمون جاريابينه). 1387 (غالمرضا رجبي،
  . 23-32 ،)1(3 ،معاصر روانشناسي. اهواز شهر
 سرعت بر ادگيري يهبردهايرا آموزش اثربخشي).1382 (جواد مصرآبادي، و ،.اكبر علي سيف،

  .37-54،)74(19 ،تربيت و تعليم فصلنامه. مختلف متون درك و خواندن،يادداري
 تيمورزاده، انتشاراتي موسسه: تهران .ادگيري يهاي ناتواني). 1385 (اكرم پرند، و ،.محسن كتا، يشكوهي
  .طيب نشر
 تفكيك به متوسطه ي دوره آموزاندانش فراشناختي و شناختي راهبردهاي مقايسه). 1387 (زهره عباباف،
 فصلنامه. درسي ي برنامه ي حوزه در پيشنهادهايي ي ارائه و جنسيت و تحصيلي ي رشته توانايي، سطح

  .150-119 ،)7 (25 آموزشي، هاي نوآوري
 ي،نظارت خود و  SQP4R فراشناختي راهبرد دو آموزش تاثير). 1387 (رويا راقبيان، و ،.باقر بناب، غباري
 تربيتي، علوم و روانشناسي ي مجله.  راهنمايي دوم ي پايه پسر آموزان دانش خواندن مطلب درك بر

38)4(، 86-67.  
 آموزاندانش مطلب درك بر تفكر هايسبك و ادگيري يراهبردهاي مشترك اثر) 1383 (نورعلي فرخي،
 عالمه دانشگاه تربيتي، معلو و شناسي روان دانشكده دكتري، يرساله. تهران شهر راهنمايي دوم

  .طباطبايي
  .دانشگاهي جهاد: تهران. نارساخواني و خواندن آزمون). 1387 (عليرضا مرادي، و رضا، نوري، كرمي
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 سرعت مطلب، درك بر ،)SQ4R ختام،پس (فراشناختي راهبردهاي آموزش تأثير) 1387 (كبري زاد،لك
 ارشد، كارشناسي ي نامهپايان .دبيرستان اول يپايه دختر آموزاندانش خواندن عملكرد و ادگيريي

  .طباطبايي عالمه دانشگاه تربيتي، علوم و شناسي روان ي دانشكده
 مطلب درك و مسئله حل عملكرد بر ختامپس روش آموزش تأثير بررسي). 1382 (هوشنگ مرادي،

 دانشكده ارشد، سيكارشنا نامهپايان. شهريار راهنمايي سوم يپايه پسر آموزاندانش در خواندن
  . تهران دانشگاه تربيتي، علوم و شناسي روان
 .رفتاري و ادگيري يمشكالت داراي آموزاندانش آموزش). 2002 (آر. نتي بارتل، و ،.دي. دونالد هاميل،

 پرورش و آموزش سازمان: تهران. اول جلد). 1381 (محمدرضا نائينيان، و اسماعيل بيابانگرد، ترجمه
  . كشور يياستثنا
 آموزان دانش خواندن عملكرد بهبود بر فراشناختي راهبردهاي آموزش تأثير). 1383 (ابوالقاسم يعقوبي،

 شناسي روان دانشكده دكتري، ي نامه پايان. همدان شهر ابتدايي پنجم و چهارم هاي پايه پسر نارساخوان
 .طباطبائي عالمه دانشگاه تربيتي، علوم و
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