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دانش آموزان پسر پایه نهم دارای اختلال یادگیری املا
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چکیده
اختلال یادگیری ،زمینهساز بروز مشکلات ثانویه در دانشآموزان مبتلاست که میتواند تا آخر عم باا فارد
همراه بوده و مانع از رشد و ترقی توانمندیهای بالقوه هر فارد باشاد .در ایا راساتا هاد

پاژوهش حاضار

بررسی اثر بخشی راهبردهای مبتنی بر فراشناخت بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پسر پایاه نمام دارای
اختلال یادگیری املا میباشد .روش پژوهش از نوع آزمایشی ،با پیش آزمون – پس آزماون و گاروه کنتارل
بود .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان پایه نمم مدارس نمونه دولتی شمر شیراز باود ،کاه باا اساتفاده از
روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای 33 ،بر خودپنداره تحصیلی دانشآموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری
املا تاثیر دارد .به ای صورت که ای برنامه منجر به بمبود خودپنداره تحصیلی و افزایش میزان تلاش فردی و
در نتیجه کاهش تعلل تحصیلی شده است(.)P>3/35
واژهگان کلیدی :خودپنداره تحصیلی ،راهبردهای فراشناخت ،ناتوانی یادگیری املا.
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مقدمه
در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم ،طبقهای کلی با نام
اختلالات عصبی – رشدی نام گذاری گردیده است .ای طبقه به عنوان اختلالاتی که در
آنما ،رشد و تحول مغز یا دستگاه عصبی مرکزی در دوران رشد مختل میشود و دارای 9
طبقه اصلی اختلال یادگیری خاص ،معلولیت ذهنی ،اختلال بی توجمی/بیش فعالی ،اختلال
ارتباطی ،اختلال طیف اوتیسم و اختلال حرکتی میباشد ،شناخته میشود .براساس تعریف
 DSM-5اختلال یادگیری خاص( )SLDنوعی اختلال یا نقص پنمان است و نمیتوان آن را
مثل نابینایی یا سایر معلولیتهای فیزیکی ،با چشم دید SLD .نوعی اختلال در توانایی فرد
برای تفسیر کردن آنچه می بیند یا می شنود ،یا ربط دادن اطلاعات ورودی از بخشهای
مختلف مغز به یکدیگر است SLD .میتواند از نوع اختلالات یک بعدی یا چندبعدی باشد
که تا آخر عمر با انسان میماند .بر ای اساس تفکیک اختلالات یادگیری در قالب اختلال
خواندن ،املا یا ریاضی وجود ندارد و با عنوان اسپیسیفایر مشخص میشوند(گنجی.)9315 ،
مشکلات یادگیری  2/7تا  33درصد و بطور متوسط  93تا  23درصد جمعیت دانش آموزی
را دربرمی گیرد و در پسران بیش از دختران و به نسبت  2به  9تا  4به  9متغیر است (بیست و
نممی گزارش سالانه کنگره آموزش و پرورش ایالات متحده .)2393،در جدیدتری مطالعه
با بررسی کودکان  8تا  99ساله هندی میزان شیوع کلی اسپسیسفایرهای نگارش ،خواندن و
ریاضیات را به ترتیب  99/2 ،92/5و  93/5و در ایران با مطالعه  933دانشآموز پایههای
سوم ،چمارم و پنجم ابتدایی در شمر ایلام ،نرخ شیوع اختلالات یادگیری را  99/4درصد
بیان کرد(میم

دوست9313،؛ موگاسل ،پتی ،پتی و موگاسل .)2399 ،در بحث

سببشناسی مشکلات یادگیری املا علل مختلفی از جمله کمبود حواس بینایی و شنوایی،
مشکلات واجشناختی(کرک و چالفانت .)9118 ،اشکال در حافظه دیداری(تبریزی9313 ،؛
ولاکوس و کاراپیتس ،)2333 ،اشکال در حافظه شنیداری(لرنر ،)2333 ،اشکال در حافظه
حرکتی(فلتچر ،لیون ،فوتچز و بارنس )2337 ،مطرح میشود .جمت تبیی عوامل موثر بر
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فرایند تحصیلی میتوان به دو دسته عوامل بیرونی و درونی مانند آمادگی دانش آموز،
هوش عمومی ،استعداد و انگیزه ،خودکارآمدی ،نیاز به پیشرفت تحصیلی و خودپنداره
اشاره کرد (اولا ،ریچاردسون و حافظ .)2399 ،خودپنداره از مممّتری عوامل درونی و به
معنای دید جامع فرد دربارهی خویشت است ،دید جامع و مثبتگرا فرد نسبت به خویش و
توانمندیهای فردی ،عامل اصلی در تبیی موفقیتهای عملکردی و حد اعلای بروز
تواناییهای بالقوه است(پریس ،روبیسنون و ریچاردسون .)2399 ،چراکه افراد در هیچ
جای دیگری به اندازه مدرسه توسط خود و دیگران مورد قضاوت قرار نمی گیرند ،بنابرای
باور توانایی فرد به عنوان یکی از مممّتری عوامل پیش بینی کننده در موفقیّت تحصیلی
است به گونهای دانش آموزان دارای شکست تحصیلی ،در اثر شکت مکرر دچار باور
کاذب و محدودکنندهای خواهند شد که تعمیم آن به سایر حوزههای تحصیلی و
عملکردی منجر به ثبت خودانگاره منفی و بازدارنده و ممانعت در برابر ابزار تواناییها و
تحکیم احساس ضعف بیشتر در مراحل بعدی تحصیل میشود ،تصور مردود شدن ،احتمال
مردود شدن در عمل ،عدم تلاش برای حل مشکلات و جبران ضعفها و بروز ضعف
تحصیلی بیشتر را افزایش داده و به تدریج جز شخصیت دانش آموز میگردد(کریمی
جوزستانی ،یارمحدیان و ملکپور.)9314،
مبانی نظری و نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که فراشناخت و مولفههای آن بر
ابعاد متعدد تحصیلی دانشآموزان موثر است .بنابرای شناخت شخص درباره تواناییها و
آگاهی از راهبردهای شناختی و فراشناختیاش ،باعث بمبود خودپنداره تحصیلی (گیسلم
و پتروسکی2399 ،؛ رزنتال فوستروم ،تافت

و کارلبرینق2395 ،؛ رشیدزاده ،بدری،

فتحیآذر و هاشمی )9319 ،میشود .اما هیچیک از گروههای مورد بررسی در پژوهشهای
فوق کودکان دارای اختلال یادگیری را پوشش نداده و ضرورت توجه به ای گروه از
کودکان با نیازهای خاص در پژوهشهای حاضر احساس میشود .را که در حوزه
دانشآموزان دارای اختلالات یادگیری تنما یک نقیصه تحصیلی وجود دارد که ناشی از
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عقب ماندگی ذهنی نبوده و توجه به ای امر و مداخلات بمنگام میتواند مشکلات ثانویه
ای گروه را به نحو چشمگیری کاهش دهد ،و از بروز مشکلات روانشناختی حاد
جلوگیری نماید .بنابرای هد

از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی راهبردهای مبتنی بر

فراشناخت بر خودپنداره تحصیلی دانشآموزان دارای اختلال یادگیری میباشد.
روش
الف) طرح پژوهش و شرکت کنندگان :پژوهش حاضر ،از لحاظ هد

کاربردی و از

لحاظ طرح پژوهش ،نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون – پسآزمون با گروه گواه ،است.
جامعه آماری ای پژوهش شامل دانشآموزان مدارس نمونه دولتی پسرانه شمر شیراز در
سال تحصیلی 9319-17بود .در مرحله اول ،با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای مدرسه خدیجه(س) انتخاب شد ،با مراجعه به مدرسه از بی دانشآموزان
مشکوک به اختلال یادگیری که براساس تشخیص معلمان و تایید مشاوران مدرسه به عنوان
اختلال یادگیری تشخیص داده شده و دارای پرونده تحصیلی بودند تعداد  33دانشآموز
انتخاب شدند ،سپس بصورت تصادفی در دو گروه  95نفری آزمایش و گواه جایدهی
شدند .به گروه آزمایش ،طی جلساتی ،راهبردهای فراشناخت گروهی ارائه شد و اعضای
گروه گواه ،در لیست انتظار قرار گرفتند .معیار ورود به پژوهش(نداشت هیچگونه مشکل
جسمی،رفتاری ،شناختی و ذهنی که منجر به کاهش سلامت روانشناختی کودک شود،
همچنی داشت رضایت کامل جمت شرکت در فرایند پژوهش ،ضعف تحصیلی مورد
تایید معلمان) .همچنی معیار خروج از گروه ای بود که در جلسات آموزشی غیبت بیش از
 3جلسه داشته باشند ،تحت درمان دارویی و روانشناختی باشند .همچنی اطمینانبخشی در
مورد محرمانه ماندن اطلاعات و آزادی انتخاب برای شرکت در پژوهش از نکات اخلاقی
رعایت شده در پژوهش حاضر بود.
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ب) ابزار
 .9پرسشنامه خودپنداره تحصیلی مارش :ای پرسشنامه شامل مادههایی است که
از پرسشنامه خودتوصیفی مارش( )9113انتخاب شده است(برنر ،آلریچ و کارولی 2331،؛
گوئتز ،هانا ،آنا ،لوتدکی و ناتمان  )2331،و خود پنداره را به عنوان یک سازه صفتی
اندازهگیری می کند که شامل قضاوتهای نسبتاً ثابت و معمولی فرد درباره شایستگی خود
در یک حوزه درسی ویژه است .پاسخها روی یک لیکرت پنج درجهای از "کامل ًا
مخالفم" ( )9تا " کاملاً موافقم" ( )5نمرهگذاری میشود .گوئتز و همکاران( ،)2331پایایی
ای مقیاس را براساس ضریب آلفای کرونباخ  3/82تا  3/19بدست آوردند .مارش()9113
پایائی خرده مقیاسهای خودپنداره تحصیلی را با روش آلفای کرونباخ بی  3/88تا 3/14
گزارش کرده است .در پژوهش حاضر پرسشنامه خودپنداره تحصیلی تنما شش گویه کلی
مقیاس خودپنداره تحصیلی مارش( )9113را شامل میشود و به دلیل طولانی بودن
پرسشنامه ،همچنی عدم هماهنگی بی موضوعات تحصیلی طرح شده در پرسشنامه مارش
با موضوعات درسی کشور ما ،از خرده مقیاسهای آن استفاده نشده است ،بنابرای ای
مقیاس با  9گویه ،میزان خودپنداره عمومی تحصیلی فرد را میسنجد.
ج) برنامه مداخله :برنامه مداخلهای در  92جلسه  93دقیقهای برای گروه آزمایش،
هفتهای دوبار و بصورت گروهی انجام شد .دادههای جمعآوری شده به دلیل وجود یک
عامل بی گروهی(مداخله) و یک عامل درون گروهی(اندازهگیری خودپنداره تحصیلی) با
استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره با کم نرمافزار  spss23مورد تجزیه و تحلیل آماری
قرار گرفت .عنوان جلسات فراشناخت درمانی گروهی در پژوهش حاضر بدی شرح بود:
جلسه اول :ایجاد ارتباط خوب دانشآموزان
جلسات دوم و سوم :روش پس ختام
جلسات چمارم و پنجم :روش مردر
جلسات ششم و هفتم :روش آموزش دوجانبهای

 /56فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره ،سال دوم ،شماره  ،7زمستان 1318

جلسات هشتم و نمم :یادگیری مشارکتی
جلسات دهم و یازدهم :روش پرسیدن دوجانبهای
جلسه دوازدهم :جمعبندی و پسآزمون
د) روش اجرا :پس از کسب مجوز لازم از کمیته علمی و اخلاق پژوهش گروه
روانشناسی دانشگاه آزاد و ادراه آموزش و پرورش شمر شیراز ،جلب رضایت و همکاری
مدیران و معلمان و شناسایی دانش آموزان مشکوک به اختلال یادگیری خاص ،ابتدا طی
نامهای در مورد ماهیت روانشناختی پژوهش برای والدی توضیحاتی کلی ارائه شد و پس
از جلب رضایت آنما ،پرسشنامههای خودپنداره تحصیلی در اختیار دانشآموزا قرار گرفت
و از آنما خواسته شد که به دقت سوالات را بخوانند و پاسخهای موردنظر را متناسب با
شرایط خود بدهند .پس از ای مرحله ،پژوهشگر براساس نتایج حاصل از پرسشنامههای
فوق ،دانشآموزان بطور تصادفی در دو گروه جایدهی شدند و یکی از ای دو گروه به
طور تصادفی به عنوان گروه آزمایش انتخاب شد و به دنبال آن ،گروه دیگر به عنوان گروه
گواه در نظر گرفته شد .سپس ،مراحل پیشآزمون ،مداخله( 92جلسه  93دقیقهای برای
گروه آزمایش) ،پسآزمون انجام شد .تمامی ملاحظات اخلاقی(محرمانه بودن اطلاعات
شخصی ،اجرای مداخله راهبردهای مطالعه فراشناخت برای دانشآموزان گروه گواه پس
از اتمام فرایند پژوهش ،اختیار جمت خروج از پژوهش) در پژوهش رعایت شد .شرکت
در پژوهش کاملاً اختیاری بود و رضایتنامه شرکت در پژوهش توسط مادران قبل از
اجرای پژوهش به امضا رسید .همچنی بنا به رعایت اخلاق پس از اتمام پژوهش چند جلسه
کوتاهمدت نیز برای آموزش راهبردهای مطالعه فراشناخت در گروه گواه در نظر گرفته
شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS23با آزمون تحلیل کوواریانس تک و چندمتغیره
تحلیل شد.

بررسی اثربخشی راهبردهای مبتنی بر فراشناخت بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم دارای 51 / ...

یافتهها
نمونه شامل  95نفر در گروه آزمایش(میانگی س = ،93/73انحرا
 95نفر در گروه گواه(میانگی س = ،93/13انحرا
به میانگی و انحرا

معیار س = )3/71و

معیار س = )3/79بود .یافتههای مربوط

معیار نمرات پیشآزمون ،پسآزمون خودپنداره تحصیلی در دو

گروه آزمایش و گواه در جدول  2ارئه شده است.
جدول .2میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون خودپنداره تحصیلی در
دو گروه آزمایش و گواه
پسآزمون

پیشآزمون
متغیر

گروه

M

SD

M

SD

خودپنداره تحصیلی

آزمایش

94/29

3/71

91/93

9/92

گواه

94/73

3/71

94/53

9/39

یافتههای جدل  2نشان دهندهی روند افزایشی در خودپنداره تحصیلی و کاهش در
تعل ورزی تحصیلی در گروه آزمایش است .به ای

صورت که میانگی

خودپنداره

تحصیلی گروه آزمایش( 94/29در برابر  )91/93نسبت به گروه گواه تغییر داشته است .به
منظور آزمون فرضیه های پژوهش ازتحلیل کواریانس استفاده شد .پش شرط نرمال بودن
توزیع نمرات متغیرهای وابسته از طریق آزمون کلموگرا -اسمیرنف مورد بررسی قرار
گرفت که یافتهها حاکی از برقراری پیش شرط مذکور بود( .(p> 3/35پیش شرط تساوی
مارتیس های کوواریانس از طریق آزمون باکس مورد بررسی قرار گرفت و تایید
شد( .(Box,s M=2/573 ،F=3/719 ،p<3/719پیش فرض تساوی واریانسها با آزمون
لوی

در هر دو سازهی خودپندارهی تحصیلی(پیشآزمونp<3/91 ،F1,28=3/992 :؛

پسآزمون )p<3/13 ،F1,28=3/337 :مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به رعایت ای
پیشفرضها ،خلاصهی نتایج آماری تحلیل کوواریانس دادههای پسآزمون مربوط به
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متغیرهای وابسته با حذ

اثر پیشآزمون در مقایسه با گروه آزمایش و کنترل در جدول

شماره سه ،ارائه شده است.
جدول .3خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به تاثیر آموزش فراشناخت بر خودپنداره
تحصیلی دانشآموزان پسر مبتلا به ناتوانی یادگیری املا
متغیر

منبع تغییر

SS

df

MS

F

P

خودپندارهی تحصیلی

گروه

988/135

9

988/135

915/791

3/339

خطا

25/311

29

3/195

مجذور
اتا

نتایج جدول  3نشان میدهد که با در نظر گرفت نمرات پیشآمون به عنوان متغیر
همپراش(کمکی) ،آموزش فراشناخت به تفاوت معنی دار بی گروه آزمایش و گواه شده
است( .(p≤3/339بنابرای  ،مداخله فراشناخت بر بمبود خودپنداره تحصیلی تحصیلی
دانش آموزان پسر مبتلا به ناتوانی یادگیری موثر بوده است .چون  Fمحاسبه شده بزگتر از
( )3/339با درجات آزادی( 9و  )29میباشد بنابرای فرض صفر رد میشود و با 3/11
اطمینان نتیجه میگیریم که بی میانگی ها مورد مقایسه تفاوت معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری
هد

از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر فراشناخت بر

خودپنداره تحصیلی دانشآموزان مقطع هفتم متلا به ناتوانی یادگیری املا در شمر شیراز
بود .یافتههای ای پژوهش نشان داد که راهبردهای فراشناخت یکی از راهبردهای مناسب
جمت بمبود خودپنداره تحصیلی دانشآموزان خواهد بود که همسو با یافته پژوهشی ذیل
در حوزه بمبود خودپنداره تحصیلی(جاهطلب ضیابری ،احدی و مشکبید حقیقی9314 ،؛
کرمی ،کرمی و هاشمی )9312 ،میباشد.
در تبیی ای یافته پژوهشی باید اذعان نمود که آموزش و پرورش زمانی موثر خواهد
بود که دو قطب اساسی در برنامه آموزش یعنی دانشآموز و معلّم در جمت همسویی و

3/88
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تعامل مثبت با یکدیگر برآیند بدی معنا که دانشآموز باید از آمادگی کافی و لازم در
همهی ابعاد شکوفایی ذهنی ،جسمی ،روانی ،اجتماعی و اخلاقی برخوردار بوده و معلّم نیز
جریان تبدیل ممارتهای بالقوه به بالفعل را با تجارب و تخصص کافی میسر سازد و ای
ممم جز از طریق اطلاع از تفاوتهای فردی و اعمال روشهای مناسب آموزشی که
یادگیری و رشد ابعاد گوناگون شخصیتی دانشآموزان را تسریع بخشد؛ امکانپذیر نخواهد
بود .بنابرای توانمند کردن دانشآموزان در زمینه ممارتهای تحصیلی بسیار حیاتی بوده و
زمینه اساسی در کسب ظرفیتهای مناسب است و شکست در کسب ممارتهای پایهی
تحصیلی مانند اشتیاق به تحصیل و خودپنداره ،عامل افت تحصیلی و مشکلات بی فردی و
ناهنجاریهای جدی در حوزه سلامت روانی و مجدداً مانند یک سیکل معیوب بازگشت به
خودپنداره تحصیلی آنان خواهد شد .بنابرای باید به دنبال راهکارهای مناسبی بود که علاوه
بر توانمند کردن دانشآموزان ،از ایجاد بحرانهای جدی در آنان جلوگیری کرد یکی از
ای راهبردها آموزش راهبردهای فراشناختی است .چراکه فراشناخت یا شناخت درباره
شناخت شامل بصیرت در خصوص نقاط ضعف و قوت جنبههای رشد عصبی است(چه
چیز برایم سخت و چه چیز برایم آسان خواهد بود؟) .به نحوی که در ای راستا جاهطلب
ضیابری ،احدی و مشکبید حقیقی( )9314نشان دادند که بمرهگیری از راهبردهای
فراشناختی منجر به افزایش خودپنداره تحصیلی در دانشآموزان گروه آزمایش گردیده
است .راهبردهای شناختی به ما کمک میکنند تا اطلاعات جدید و قدیم را در حافظه
درازمدت ذخیره کنیم و راهبردهای فراشناخت ابزاری برای هدایت راهبردهای شناختی و
نظارت بر آنما هستند .در واقع یادگیرنده به کمک راهبردهای فراشناختی از راهبردهای
شناختیاش حداکثر استفاده را خواهد کرد .در واقع هد

از آموزش راهبردهای

فراشناختی به کودکان دارای اختلال یادگیری تبدیل آنان به یادگیرندگان ماهری است که
از راهبردهای شناختی به پیشرفت شناختی برسند و ای پیشرفت را از طریق ابزار کنترلی
مانند راهبردهای فراشناختی بطور مداوم و اصولی بازنگری کنند .آموزش ای راهبردها به
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کودکان دارای نقص در ممارتهای یادگیری و مطالعه در وهله اول و گامهای ابتدایی
یادگیری منوط به عوامل بیرونی مانند معلّمان متخصص خواهد بود چراکه راهبردهای
فراشناختی به معلّمان ای توانایی را میدهد که فرایند یادگیری را برای دانشآموزانشان
گام به گام هدفمند کرده و آنان را در امر یادگیری حمایت و یاری کنند .از آن پس ای
خود دانشآموزان خواهند بود که ممارتهای کسب شده فراشناختی را به شکلی کاملاً
ارادی و هدفمند بکار گرفته و به هد

مطلوب آموزشی خواهند رسید .ای آموزش و

ارتباط دوسویه ،یادگیری در حد تسلطی را برای دانشآموز ممیا میکند که از آن پس
درگیری معلّم را در فرایند یادگیری دانشآموز به حد نرمال نزدیک کرده و امکان
بمرهگیری بیشتری از مواد آموزشی را برای دانشآموز فراهم میکند

همی امر منجر به

درگیری بیشتر در فرایند آموزش و احساس نقش اساسی در فرایند یادگیریاش خواهد
شد .ای پیشرفت از تبدیل شدن دانشآموزان به افراد با عزت نفس و خودپنداره تحصیلی
ضعیفی که رضایتمندی آنان را از مدرسه متاثر میکند کاهش داده و عاملی در جمت رشد
و ترقی خواهد بود .همچنی کرمی ،کرمی و هاشمی( )9312در پژوهش خود تحت عوان
اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خلاقیت ،انگیزه پیشرفت و
خودپنداره تحصیلی دانشآموزان نشان دادند که راهبردهای فراشناختی از طریق درک
نقاط قوت و ضعف ،انتخاب اهدا

واقع بینانه ،طرحریزی برای اهدا

و ارزشیابی کارها

راهبردی قویتر در افزایش سطح خودپنداره تحصیلی دانشآموزان بوده است.
برنامه آموزشی فراشناخت مانند سایر برنامههای آموزشی ،تایید کننده نقص دانشآموزان
دارای مشکل یادگیری و حتی عادی در بکارگیری متناسب نیازهای فراشناختی در امر
یادگیری بوده است و مجدداً در ای تحقیق تایید شده که ای برنامهی آموزشی در هر
عنوان و روشی که باشد منجر به پیشرفت و رشد توانمندیهای بالقوه خواهد شد و از ای
طری میزان اهمالکاری ناشی از ضعف تحصیلی و یا عدم یادگیری را از بی خواهد برد،
میتوان ای تاثیر را ای چنی تبیی نمود که روشهای آموزشی مبتنی بر فراشناخت در
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مقایسه با سایر روشها به حال و هوای یادگیری و رغبت تحصیلی دانشآموزان حی
یادگیری و حفظ ای حالت تا انتمای فرایند یادگیری دقت کامل مبذول میدارد ،امکان
بسط و گسترش را به سایر حوزه های تحصیلی میدهد و درگیری کامل و فعال
دانشآموزان را در حی

یادگیری تضمی

میکند ،همی

امر میزان توانمندی بالقوه

دانشآموز را به وی شناسانده و از طریق توجه به رغبتهای فردی میزان تلاش جه کسب
نتایج مطلوب را افزایش میدهد .در واقع روش فراشناخت با یاد دادن ممارتهای آموزشی
از طریق مربی به دانشآموزانی که ای دست از ممارتها را دارند ولی امکان استفاده از
آنما را ندارند ،آنان را درگیر و مسئول یادگیری شخصی کرده و از آن پس ای خود
دانشآموز خواهد بود که حال و هوای یادگیریاش را شناخته و متناسب با روحیاتش
یادگرفت را تمری میکند ،بنابرای شاید عاملی که منجر به ای چنی قدرت تاثیرگذاری
شده است درک عمیقی است که در نتیجه علاقه و شوق به یادگیری در دانشآموزان ایجاد
میشود و منظور از ای شناخت ،خودشناسی و خودآگاهی است بدی معنا که دانشآموز
علاقهاش را به یادگیری محک میزند و آغاز یادگیری با دانستههای تایید شده دانشآموز
است ،نقاط ضعف و قوت خود را میشناسد و در هر مرحله یادگیری درصدد رفع نقاط
ضعف با توجه کامل به نقاط قوت است و ای در حالی است که در سایر روش های
تحقیقی تمرکز اصلی بر مشکل یادگیری دانش آموز بوده است .گیسلم و پتروسکی
( )2399در تایید ای تبیی نشان داد که راهبردهای فراشناختی با تمرکز بر توانایی فردی و
شناسایی نقاط قوت و ضعف یادگیرندگان آنان را یادگیرندگان فعال و تصمیم گیرنده
مبدل مینماید .بنابرای با توجه به اثربخش بودن روش فراشناخت در بمبود خودپنداره
تحصیلی دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری املا پیشنماد میشود؛ از ای روش در
آموزش املا به کودکان دبستانی و حتی پیش دبستانی و در کلینیکهای روانشناسی و
درمانی بمره جست ،همچنی ضروری است که آموزش و پرورش دورههای ضم خدمت
و کارگاهی جمت آموزش فراشناخت برای معلمی مقاطع مختلف ترتیب دهد تا آنما شیوه
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آموزش املا با ای روشها را به کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری املا بیاموزند .پیشنماد
میشود از ای روش در مراکز آمادگی و پیش دبستانی استفاده نمود تا بتوان به نحوی از
بروز اختلالات یادگیری در دوران تحصیلی جلوگیری به عمل آورد .در نمایت پیشنماد
میشود به والدی کودکان با اختلال یادگیری آموزشهایی در خصوص فراشناخت و تاثیر
آن بر موفقیت و عملکرد تحصیلی داده شود.
تشکر و قدردانی :ای پژوهش به صورت مستقل انجام شد و مجوز اجرای آن بر روی
افراد نمونه توسط ادراه آموزش و پرورش شمر شیراز و مجوز ادراه آموزش دانشگاه آزاد
اسلامی واحد خوراسگان به شماره نامه  923/945998/993صادر شد .بدی وسیله از تمامی
خانوادهها ،دانشآموزان و معلمان شرکتکننده در پژوهش که ما را در اتمام ای پژوهش
یاری رساندند کمال تشکر و تقدیر را داریم.
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