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هاي حل مسأله رياضي در  اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي در بهبود مهارت
  توان ذهني پايه سوم راهنمايي آموزان دختر كم دانش

 
 2، گيتا موللي*محمد عاشوري ،1سيده سميه جليل آبكنار

  
  چكيده
آموزان با ناتواني يادگيري انجام شده است، اما در مورد تأثير  اي در مورد اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي در دانش گستردهمطالعات : مقدمه

هدف از اين بررسي، تعيين ميزان اثر آموزش راهبردهاي شناختي . توان ذهني مطالعات كمي وجود دارد آموزان كم آموزش اين راهبردها در دانش
  .هاي استان تهران بود توان ذهني پايه سوم راهنمايي در شهرستان آموزان كم هاي حل مسأله رياضي در دانش تدر بهبود مهار

آموز دختر پايه سوم راهنمايي  دانش 30. آزمون با گروه شاهد بود پس -آزمون پژوهش حاضر يك مطالعه آزمايشي با طرح پيش :ها مواد و روش
اين . هاي تهران انتخاب شدند اي از مدارس استثنايي شهرستان اي چند مرحله توان ذهني در اين پژوهش شركت داشتند كه به روش خوشه كم

آموزان در  پس از توزيع تصادفي دانش). يك گروه آزمايش و يك گروه شاهد(نفري تقسيم شدند  15في به دو گروه آموزان به صورت تصاد دانش
آموزان گروه شاهد  جلسه از آموزش راهبردهاي شناختي استفاده شد و به دانش15آموزان گروه آزمايشي طي  گروه آزمايش و شاهد، براي دانش

و براي ارزيابي ميزان  Wechsler's subtestsهاي مورد مطالعه از آزمون هوشي  بهر گروه رزيابي ميزان هوشبراي ا. آموزش راهبردها ارايه نشد
هاي به دست آمده با استفاده از آمار  داده. هاي حل مسأله رياضي استفاده شد آموزان از آزمون معلم ساخته براي بهبود مهارت پيشرفت تحصيلي دانش

  .تجزيه و تحليل شد tو آزمون ) عيار و جدول فراوانيميانگين، انحراف م(توصيفي 
اين مداخله باعث ). P > 001/0(داري بيشتر از گروه شاهد بود  ميانگين نمرات آزمون حل مسأله رياضي گروه راهبرد شناختي به طور معني :ها يافته

  .افزايش ميانگين نمرات گروه آزمايش در حل مسأله رياضي نسبت به گروه شاهد شد
آموزش راهبرد . باشد توان ذهني در آن دچار اشكال هستند، حل مسأله رياضي مي آموزان كم هاي شناختي كه دانش يكي از حوزه: گيري تيجهن

توان عنوان كرد كه اثربخشي  با توجه به نتايج اين پژوهش مي. شود توان ذهني مي آموزان كم شناختي باعث بهبود مهارت حل مسأله رياضي دانش
  .راهبرد شناختي بر مهارت حل مسأله رياضي بيشتر از گروه شاهد بوده است آموزش

  توان ذهني راهبرد شناختي، حل مسأله رياضي، كم :ها كليد واژه
  پژوهشي: نوع مقاله

  
  22/11/90: تاريخ دريافت
  14/4/91: تاريخ پذيرش
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  مقدمه
هاي الزم  هدف اساسي هر نظام آموزشي اين است كه مهارت

را به افراد ارايه كند تا بتوانند به عنوان عضوي مفيد، نقش 
در قرن اخير در زمينه آموزش افراد . مؤثري در جامعه ايفا كنند

استثنايي مطالعات بسياري انجام شده است كه در اين ميان 
) Mental retardation(تواني ذهني  آموزش افرادي كه از كم

اي برخوردار است  برند، به داليل گوناگوني از توجه ويژه رنج مي
هاي گوناگون از قبيل  جنبه ماندگي ذهني از اختالل عقب). 1(

بر . شناختي و آموزشي قابل تعريف است شناختي، زيست روان
تواني ذهني آمريكا  طبق دهمين نسخه ويرايش شده انجمن كم

)American association of mental retardation( ،
هاي  محدوديت تواني ذهني عبارت است از ناتواني كه با كم

رد هوشي و رفتار سازشي مشخص هاي عملك دار در حيطه معني
) Adaptive behavior(در اين تعريف، رفتار سازشي . شود مي

هاي سازشي مفهومي، اجتماعي و عملي  به صورت مهارت
سالگي ايجاد  18اين ناتواني قبل از سن . شود بيان مي

درصد  2-3توان ذهني كه حدود  آموزان كم دانش). 2(گردد  مي
باشند، حداقل در سه حوزه مربوط به  اي مي از افراد هر جامعه

يادگيري شامل دامنه توجه، حافظه و پيشرفت تحصيلي با 
   ).2(مشكل روبرو هستند 

در حفظ توجه و توجه انتخابي  توان ذهني كم افراد :توجه
در بسياري از موارد اين طور نيست كه . باشند دچار مشكل مي
به توجه كردن  خواهند توجه كنند، بلكه قادر اين كودكان نمي
  ). 3( و مشاركت نيستند

تواني ذهني،  كم باترين مشكالت افراد  يكي از مهم :حافظه
هاي اين  نارسايي. باشد آوري اطالعات مي دشواري در به ياد

ها اغلب  اما آن ،باشد افراد از نظر انواع حافظه بسيار گسترده مي
 )Working memory( مشكالت خاصي در حافظه فعال

مدت و بلندمدت و  اين افراد همچنين در حافظه كوتاه .دارند
هي اطالعات در حافظه دچار د سازمانفرايند ضروري براي 

بيشتر باشد،  تواني ذهني هر چه شدت كم. دنباش مشكل مي
  ). 4(است نقص در حافظه بيشتر 
از آن جايي كه ارتباط زيادي بين هوش  :پيشرفت تحصيلي

ترديدي نيست كه موفقيت  و پيشرفت تحصيلي وجود دارد،

توان ذهني در همه امور تحصيلي از  آموزان كم درسي دانش
هاي  در ميان حوزه). 5(تر است  ها عقب همساالن عادي آن

مربوط به يادگيري درباره اين موضوع كه مشكالت مربوط به 
توان ذهني شايع  آموزان كم حل مسايل رياضي در بين دانش

شي جدي به همراه دارد، توافق بوده است و پيامدهاي آموز
  ).6(عمومي وجود دارد 

آميز، گسترش  هاي نظام آموزشي موفقيت از ضرورت
آموزان است كه تا حدودي مبين  هاي الزم در دانش مهارت

ها و راهبردها در  اهميت فراگيري و نحوه كاربرد مهارت
آموزش رياضيات به  ).4(يادگيري مباحث درسي است 

توان ذهني، نمونه بارزي از چگونگي ايجاد  آموزان كم دانش
هاي پايه و به دنبال آن ارتقاي سطح  زيربنا براي مهارت

توان با استفاده  آموزان مي براي اين دانش. ها است يادگيري آن
از راهبردهاي شناختي سطح يادگيري را به حد مطلوبي رساند؛ 

. ها ساختارمند شود ياضيات براي آنبه طوري كه آموزش ر
بنابراين اهميت آموزش شناختي با توجه به بهبود عملكرد در 

آموزان از طريق آموزش صريح، استفاده مناسب  تكليف دانش
 Montague ).3(گردد  و تنظيم راهبردهاي شناختي تعيين مي

اي  هاي يادگيري، آموزش رياضي را پديده با توجه به نظريه
داند  پيچيده و متضمن تعامل شناخت و تفكر مي چند وجهي،

كه استانداردهاي اخير به دانش استراتژيك رياضيات به طور 
آموزان با  واقعيت اين است كه دانش. كند اي تأكيد مي فزاينده

هاي شناختي، عملكرد بهتري در حل مسأله  استفاده از مهارت
هدف يادگيري رياضي براي . رياضي خواهند داشت

. توان ذهني بيشتر كاربردي و جبراني است آموزان كم دانش
آموز كاربرد فراوان  هايي كه در محيط دانش يعني بر مهارت
 ). 1(شود  دارند، تأكيد مي

Calve  وMiler آموزان  اند كه دانش گزارش كرده
توان ذهني پايه چهارم ابتدايي در كاربرد و محاسبه مسايل  كم

ادي پايه اول رفتار آموز ع رياضي در سطح يك دانش
 به اين دليل كه ذهني، تواني كمافراد با  ).7(نمايند  مي
هاي نگهداري و دطور خود به خودي از راهبره توانند ب نمي

حفظ اطالعات در حافظه استفاده كنند، در تشخيص 
يي كه به امر يادگيري و حافظه كمك ها ها يا فعاليت موقعيت
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آموزان در  اين دانش .)8( باشند دچار مشكل مي ،كند مي
توانند همانند  هاي آموزشي، مي صورت برخورداري از حمايت

ها دست  همساالن خويش به برخي از سطوح اكتسابي مهارت
از آن جا كه در اكثر مواقع آموزش نادرست عامل ). 9(يابند 

آموزان در حل مسأله دانسته شده است،  اصلي ناتواني دانش
توسط متخصصان ارايه گرديده  هاي آموزشي مختلفي پيشنهاد

دهد كه يادگيري  تحقيقات در مورد حل مسأله نشان مي. است
راهكارها و فرايندهاي حل مسأله مانند تعريف مسأله، 

ريزي، آزمون و بررسي راه حل به تنهايي كافي نيست  برنامه
هاي  هاي اخير بر آموزش با هدف ترغيب فعاليت در سال). 10(

  ). 11(آموزان تأكيد زيادي شده است  شناختي در بين دانش
اقداماتي ) Cognitive guideline(راهبردهاي شناختي 
ها اطالعات تازه را براي پيوند دادن  هستند كه ما به كمك آن

سازي  و تركيب كردن با اطالعات از قبل آموخته شده و ذخيره
اين راهبردها در  ).12(كنيم  ها در حافظه درازمدت آماده مي آن
منظور : تكرار يا مرور) الف .شوند بندي مي دسته كلي طبقه سه

از تكرار يا مرور به طور عمده گفتن يك مطلب براي خود با 
راهبرد تكرار را به  Hrgnhan. صداي بلند يا آهسته است

عنوان تكرار فعال يك موضوع براي به خاطر سپردن آن 
تقال اين راهبرد ما را در كوشش براي ان. تعريف كرده است

) ب). 13(كند  اطالعات به حافظه درازمدت كمك مي
شناسان  روان): Semantic elaboration(گسترش معنايي 

شناختي گسترش معنايي را به عنوان افزودن معني به 
ها به اطالعات از قبل  اطالعات تازه براي ربط دادن آن

فراگير به كمك راهبرد . اند آموخته شده، تعريف كرده
دانسته است و آن چه قصد  آن چه از قبل مي گسترش، بين

) ج. كند اش را دارد، پل ارتباطي ايجاد مي يادگيري
ترين نوع راهبرد يادگيري  بهترين و كامل: دهي سازمان
دهي،  فراگير در استفاده از راهبرد سازمان. دهي است سازمان

دار ساختن يادگيري، به مطالبي كه قصد يادگيري  براي معني
دارد نوعي چهارچوب يا ساختار سازماني تحميل  ها را آن
راهبردهاى ه هاى انجام شده دربار پژوهش). 14(كند  مي

اند كه استفاده از اين تدابير بر ميزان  شناختى نشان داده
عنوان   به .دافزاي مى انفراگير يادگيرى و پيشرفت تحصيلى

با آموزان  به دانش Sanjoseو  Solazشي پژوهدر نمونه، 
هاى شناختى  هاى سوم و پنجم مهارت كالسناتواني يادگيري 

آموزانى  كه دانش نشان داد  نتايج اين پژوهش .ندرا آموزش داد
گروه (آموزش داده شد  ها ها به آن گونه مهارت  كه اين
آموزانى كه از آموزش اين  ، در قياس با دانش)آزمايش
ى خواندن و ينا، در توا)شاهدگروه ( بودند بهره ها بى مهارت

 Smith .)15(دادند  پيشرفت بهتري نشان ميفهميدن مطالب 
 اثربخشى هاى انجام شده درباره بازنگرى پژوهش پس از

 ى موجود بهها  است، پژوهش راهبردهاى شناختى گفته
شناختي،  استفاده از راهبردهاي دهند كه روشنى نشان مى 

است كه  كردهاو عنوان همچنين . دهد يادگيرى را افزايش مى
از راهبردهاي شناختي زمانى  دانند كه چه  ان ماهر مىفراگير

تحقيقات بسياري در  Saldanaو  Moreno). 8(استفاده كنند 
مورد اثربخشي به كارگيري راهبردهاي شناختي در آموزش 

ها  تحقيقات آن. اند آموزان با اختالل يادگيري انجام داده دانش
ها در  ونگي استفاده از راهبردمؤيد اين است كه آموختن چگ

اين راهبردها، كسب دانش و . يادگيري اهميت بسيار دارد
دهي دانش فرد را تسهيل  ها و همچنين سازمان مهارت

در مطالعات خود درباره تأثير  Montague). 16(كنند  مي
آموزش راهبردهاي شناختي بر روي عملكرد حل مسأله 

آموزان مبتال  در دانش) جمع، تفريق، ضرب و تقسيم(رياضي 
آموزاني كه از  به حساب نارسايي عنوان كرد كه دانش

مند شده بودند، عملكرد بهتري از  راهبردهاي شناختي بهره
با توجه به ميزان تأخير در تحول  .)17(خود نشان دادند 
توان ذهني، كمتر به آموزش  آموزان كم شناختي در دانش

توان ذهني و نتايج اين  كمآموزان  راهبردهاي شناختي به دانش
پژوهش حاضر با هدف، بررسي . ها پرداخته شده است آموزش

توان  آموزان كم اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي به دانش
 .هاي حل مسأله رياضي صورت گرفت ذهني در بهبود مهارت

  
  ها روشمواد و 

در اين پژوهش كه از نوع مطالعات آزمايشي بود، از طرح 
براي . آزمون با گروه شاهد استفاده شد پس -آزمون پيش

اي  گيري خوشه ها با استفاده از روش نمونه انتخاب آزمودني
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هاي استان تهران دو مدرسه  اي از بين شهرستان چند مرحله
  .استثنايي دخترانه به صورت تصادفي انتخاب گرديد

هاي محاسبه نمونه بر  يكي از روش: رآورد حجم نمونهب
هاي دو  اساس سطح آلفا است، حجم نمونه در مورد آزمون

مانند پژوهش حاضر از فرمول زير به  05/0دامنه در سطح 
=  ). 18(آيد  دست مي 1-α/2  59/13  =2)11 /(2)96/1 (× 2)7/20 = (  

  

نفر در  15حجم نمونه ها،  با توجه به احتمال افت آزمودني
آموز  دانش 15بنابراين از هر مدرسه . هر گروه در نظر گرفته شد

اين . دختر پايه سوم راهنمايي به صورت تصادفي انتخاب شدند
با استفاده از آزمون هوش (هوشي   تعداد از نظر بهره

Wechsler و سن همتا شدند و به ) كودكان تجديد نظر شده
با توجه به اين . مجزا قرار گرفتند صورت تصادفي در دو گروه

پذير بهره هوشي تقريباً  توان ذهني آموزش آموزان كم كه دانش
دارند و هوش تأثير زيادي در پيشرفت تحصيلي دارد،  50- 70

 60- 70بهر  آموزان با هوش آزمون، دانش بنابراين قبل از پيش
  .انتخاب شدند تا اثر هوش تا حدي كنترل گردد

قبل (آموزان از لحاظ بهره هوشي  ي دانشبعد از همتاساز
ها به طور تصادفي به دو گروه آزمايش و  آزمودني) از مداخله

  .شاهد تقسيم شدند
معيار ورود به مطالعه شامل تحصيل در پايه سوم راهنمايي، 

براي كنترل ( 60- 70سال و بهره هوشي 13- 16داشتن سن 
  . بود) آموزان در پيشرفت تحصيلي اثر هوش دانش

و  60-70هاي خروج از مطالعه بهره هوشي زير معيار
  .تواني ذهني بود داشتن هر گونه معلوليت اضافي غير از كم

  ابزارهاي پژوهش 
اين  :كودكان تجديد نظر شده Wechslerآزمون هوش ) الف

 1986و  1974هاي  تهيه شد و در سال 1949مقياس در سال 
خرده آزمون  12 مشتمل بركه  مورد تجديد نظر قرار گرفت

بهر  شود و سه نمره هوش كه به صورت فردي اجرا مياست 
مقياس فارسي آن . دهد ه ميياراو كلي غيركالمي كالمي، 

نسخه اصلي (سال  13تا  6 آموزان عادي سنين براي دانش
ضريب . تهيه گرديده است) ماه 11سال و  16تا  6براي سنين 

هاي كالمي و  ه آزمونپايايي به شيوه دو نيمه كردن براي خرد
غيركالمي با استفاده از ضريب همبستگي تصحيح شده 

Spearman-Brown در  98/0تا  42/0كه از  محاسبه گرديد
ضريب . ذكر شد 69/0و ميانه ضرايب نيز باشد  مينوسان 

پايايي آزمون فوق از طريق بازآزمايي محاسبه گرديد كه 
خرده (دو مورد  و تنها در داشت 94/0تا  44/0اي از  دامنه

. كمتر از اين مقادير بود) آزمون رمز گرداني و حساب كردن
جهت تعيين . دست آمده ب 73/0ميانه ضرايب پايايي نيز 

دبستاني و دبستاني  شهيم اين مقياس را با مقياس پيش ،روايي
Wechsler  مقايسه كرده است و ضرايب همبستگي بين

در مقياس به ترتيب را بهرهاي كالمي، غيركالمي و كلي  هوش
قبل از انتساب  .)19( دست آورده استه ب 85/0و  74/0، 84/0

هاي آزمايش و شاهد براي همتا كردن  آموزان در گروه دانش
 Wechslerها به لحاظ بهره هوشي از آزمون هوش  گروه

  . سطح شوند آموزان هر گروه هم شود تا دانش استفاده مي
با توجه : آزمون حل مسأله رياضي در دو فرم موازي) ب

توان  به اين كه محتواي كتاب رياضي پايه سوم راهنمايي كم
آموزان عادي متفاوت است، اين كتاب توسط  ذهني با دانش

ريزي كتاب درسي سازمان آموزش و  واحد تأليف و برنامه
ن آموزا هاي دانش پرورش استثنايي كشور، بر اساس توانمندي

از طرف ديگر هدف اين . شود توان ذهني طراحي مي كم
هاي شناختي بر عملكرد  پژوهش، بررسي اثربخشي مهارت

توان ذهني بر اساس محتواي  آموزان كم حل مسأله دانش
همچنين براي تعيين اثربخشي . ها بود كتاب درسي آن

هاي شناختي از محتواي كتاب درسي در هر دو گروه  مهارت
با اين تفاوت كه در گروه (د استفاده شده است آزمايش و شاه

  ). آزمايشي از راهبردهاي شناختي در آموزش استفاده شد
در نهايت با توجه به محتواي آموزشي و هدف پژوهش، 
آزمون استانداردي جهت ارزيابي عملكرد حل مسأله 

توان ذهني يافت نشد كه پيگيري محقق از  آموزان كم دانش
. رش استثنايي كشور مؤيد اين امر استسازمان آموزش و پرو

آموزان،  هاي اين دانش به ناچار، بهترين ابزار ارزيابي آموخته
محتواي همان كتاب درسي يا به عبارتي آزمون حل مسأله 
رياضي محقق ساخته است كه چگونگي تهيه آن به شرح زير 
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آزمون حل مسأله رياضي بر اساس مسايل موجود در . باشد مي
ي پايه سوم راهنمايي توسط ده نفر از معلمان اين كتاب رياض

هاي آموزشي و  اين معلمان با نظر سرگروه. درس تهيه شد
كارشناس آموزشي در درس رياضي انتخاب شدند؛ به طوري 
كه از نظر شيوه تدريس، سن و سوابق آموزشي مانند هم 

در ضمن . ها ليسانس رياضي بود مدرك تحصيلي آن. بودند
مراحل . سازي آشنا شدند اي با اصول آزمون رهها طي دو آن

ابتدا معلمان بر اساس : ها به اين شرح بود تهيه اين آزمون
تبديل ريال به (ها و محتواي مطالب درسي مورد نظر  هدف

دو آزمون موازي ) تومان، كار با ماشين حساب، مفهوم ساعت
اين دو فرم موازي در اختيار . سؤالي طراحي كردند 15

سازي با درجه فوق  ن شامل پنج معلم آشنا با آزمونمتخصصا
هاي نامناسب آن حذف  ليسانس رياضي قرار داده شد تا سؤال

متخصصان هر سؤال را با توجه به ميزان دقتي كه . گردد
سنجند در سه  هاي آموزشي و محتواي مورد نظر را مي هدف

ين با توجه به ميانگ. طبقه مفيد، غيرمفيد و ضروري قرار دادند
دادند آن سؤال حذف يا  نمراتي كه داوران به هر سؤال مي

چنان چه دو نفر از متخصصان سؤال را غير مفيد (شد  تأييد مي
  ). شد كردند، آن سؤال حذف مي ارزيابي مي

سؤالي مورد تأييد قرار  12در مرحله نهايي دو فرم موازي 
شاخص روايي متخصصان اين دو فرم موازي با روش . گرفت
كه به آن ضريب روايي محتوايي ) Lawshe( الشه

)Content validity ratio (شود، محاسبه شد  گفته مي)12 .(
برابر با  ضرايب روايي به دست آمده براي فرم اول آزمون

براي تعيين . است 91/0و براي فرم دوم آزمون برابر با  94/0
هاي حل مسأله رياضي، دو فرم موازي آزمون در  پايايي آزمون

اي روي  دقيقه 15و زمان متوالي با فاصله زماني استراحت د
توان ذهني كه به طور  آموزان كم نفري از دانش 73يك گروه 

تصادفي انتخاب شده بودند، به عنوان يك طرح مقدماتي اجرا 
قبل از اجراي هر فرم آزمون، شرايط مناسب براي اجرا . شد

دقيقه  60كه همچنين زمان اجراي هر فرم آزمون . شد فراهم 
پس از اجراي . كنندگان رسانده شد بود، به اطالع شركت

آموزان توسط سه مصحح با  هاي امتحاني دانش آزمون، برگه
طبق نظر . تصحيح شد) نامه پاسخ(توجه به كليد سؤاالت 

آموزان كسب حداقل  متخصصان، نمره حد تسلط براي دانش
. ر گرفته شددر نظ) 20از  16نمره (درصد نمره كل آزمون  80

هاي  سپس براي محاسبه پايايي از ضريب پايايي آزمون
وابسته به مالك بر اساس توافق متخصصان كه روش كاپا 

)Kappa (ضريب پايايي فرم اول و دوم . نام دارد، استفاده شد
  . به دست آمد 93/0و  87/0آزمون به ترتيب 

با مطالعه پيشينه  :بسته آموزشي راهبرد شناختي) ج
مربوط به آموزش ) هاي داخلي و خارجي پژوهش(قات تحقي

آموزان  راهبردهاي شناختي كه در يادگيري حل مسأله دانش
استفاده  Montagueهاي پيشنهادي  مؤثر بوده است، از روش

شده است كه او نيز اين روش را در پژوهش خود با 
به كار  70تا  50توان ذهني با بهره هوشي  آموزان كم دانش

در پژوهش حاضر جهت كنترل بهتر مواردي مانند . برده است
آموزان با بهره هوشي  تأثير مشكالت ذهني بر شناخت از دانش

از همان بسته آموزشي استفاده شده  70تا  60باالتر يعني 
  . باشد گام به شرح زير مي 7اين بسته آموزشي شامل . است

  خواندن -
  بازگويي مسأله به زبان خود يا تفسير كردن -
  تصويرسازي -
  تعيين مراحل -
  فرضيه سازي  -
  محاسبه كردن  -
  مرور مراحل يا بازبيني  -

 82/0و اعتبار آن  89/0روايي اين بسته آموزشي 
 ).17(محاسبه شد 

  روش اجرا
ها، از  جهت انجام پژوهش، پس از انتخاب تصادفي آموزشگاه

هاي تهران،  مديريت آموزش و پرورش استثنايي شهرستان
جهت . ها دريافت شد نامه براي ورود به آموزشگاه معرفي

رعايت نكات اخالقي پژوهش، پس از كسب رضايت كتبي از 
آموزان شركت كننده در پژوهش و جلب  والدين دانش
به مسؤوالن . آموزان، پژوهش صورت گرفت نشهمكاري دا

آموزان شركت كننده در اين پژوهش  مدرسه و والدين دانش
اطمينان داده شد كه اطالعات استخراج شده و نام 
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آموزان به صورت محرمانه باشد، نتايج حاصل از پژوهش  دانش
ها به منظور حفظ اسرار شخصي  گروه) متوسط(در سطح كلي 

ريم خصوصي افراد گزارش شد تا براي و عدم تجاوز به ح
شناسان و  پيشبرد اهداف تعليم و تربيت در اختيار روان

متخصصان آموزش و پرورش و مراكز آموزش كودكان 
  .توان ذهني قرار گيرد كم

در ابتداي پژوهش فرم اول آزمون حل مسأله رياضي در 
آموز دختر  دانش 30گروه نمونه اين پژوهش كه متشكل از 

بعد . ن ذهني پايه سوم راهنمايي بودند، اجرا شدتوا كم
آموزان به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و شاهد  دانش

سپس جهت اجراي پژوهش دو معلم با نظر . قرار گرفتند
هاي آموزشي و كارشناس آموزشي در درس رياضي  سرگروه

ها به گروه آزمايش  انتخاب شدند و به طور تصادفي يكي از آن
در اين مرحله محقق . به گروه شاهد اختصاص يافت و ديگري

هاي آموزش راهبردهاي شناختي را به معلم منتخب  روش
محتواي آموزشي مسايل مربوط به . گروه آزمايش آموزش داد

بخش ساعت، كار با ماشين حساب و پول از كتاب سوم 
بندي و اهداف  توان ذهني بود كه بر طبق بودجه راهنمايي كم
محتواي . جلسه جهت انجام پژوهش نياز بود 14آموزشي به 

  :جلسات به ترتيب زير بود
آموزان گروه آزمايشي  آشناسازي دانش :جلسه اول تا سوم

هاي به كارگيري اين  راهبرد شناختي با راهبردها و روش
  .راهبردها كه مراحل آن به شرح زير بود

تشريح راهبرد شناختي و اهميت به كار بستن : مرحله اول
آموزان كه شامل  آن، ارايه كارت راهنماي حل مسأله به دانش

  .باشد شش گام مؤثر براي حل مسأله مي
  ) روي مسأله با صداي بلند بخواناز ( خواندن : گام اول
  )مسأله را تفسير كن(تفسير كردن : گام دوم
شكل مسأله را به طور ساده ( مجسم سازي : گام سوم
  )ترسيم كن

كني مسأله را جمع  فكر مي(راحل تعيين م: گام چهارم
  )كني يا تفريق
جواب مسأله را به طور تقريبي (حدس زدن : گام پنجم

  )حدس بزن

  )به دقت مسأله را بازبيني كن( بازبيني : گام ششم
بندي  بر اساس بودجه :از جلسه چهارم تا جلسه چهاردهم

كتاب مسايلي مانند تبديل ريال به تومان، مسايل مربوط به 
تقسيم براي خريد اجناس، كار با ماشين حساب و  ضرب و

مسايل مربوط به آن، خواندن ساعت، نوشتن زماني را كه هر 
دهد، آشنايي با مواردي از قبيل اين كه يك  ساعت نشان مي

ساعت قبل يا بعد از زمان معيني يعني چند؟ و مسايل مربوط 
  .به ساعت آموزش داده شد

به آشنايي با راهبردها در ضمن گروه شاهد آموزش مربوط 
را دريافت نكرد و فقط روال معمول آموزش حل مسأله در 

سپس فرم دوم آزمون حل . شد كالس گروه شاهد اجرا مي
مراحل . مسأله رياضي در دو گروه شاهد و آزمايش اجرا شد

  .ارايه شده است 1اجراي پژوهش در جدول 
  هاي آماري روش

ي آمار توصيفي ها هاي پژوهش از روش در تحليل داده
. استفاده شد) ميانگين، انحراف معيار، نمودار و جدول فراواني(

براي . استفاده شده است tها از آزمون  جهت تحليل نمره
  .استفاده شد 16SPSSافزار آماري  محاسبات از نرم

  
  ها يافته

بهر و  ترين هوش ميزان كمترين و بيش 2با توجه به جدول 
بنابراين گروه . شده استسن در هر دو گروه مشخص 

آزمايش و گروه شاهد از نظر بهره هوش و سن معادل شده 
براي مقايسه عملكرد دو گروه آزمايش و شاهد در حل . بودند

 دو در ها گروه از يك هر. استفاده شد t مسأله رياضي از آزمون
با  .گرفتند قرار مقايسه مورد آزمون پس و آزمون پيش مرحله

شود كه ميانگين نمرات  شاهده ميم 3توجه به جدول 
 آزمون حل مسأله رياضي در گروه راهبرد شناختي، برابر پيش

98/2 )88/0  =SD ( 30/3و گروه شاهد، برابر )35/1  =SD (
  ). P > 001/0(داري نداشتند  بود كه تفاوت معني

آزمون حل مسأله رياضي در  با مقايسه ميانگين نمرات پس
شود كه عملكرد گروه راهبرد شناختي در  دو گروه، مشاهده مي

و گروه شاهد، برابر ) SD=  83/1( 63/14آزمون، برابر  پس
40/11 )57/3  =SD (آزمون . بودt  نشان داد كه گروه راهبرد  
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مراحل اجراي پژوهش. 1جدول   
  آزمون پس  آموزش حل مسأله آموزش راهبردهاي شناختي آزمونپيش  هاگروه

  *  * * *  شناختي
  *  * بدون آموزش *  شاهد

  هاي مورد مطالعه توزيع گروه. 2جدول 
 )سال(سن بهرهوش  تعداد گروه
راهبرد

  13-16  60-70  15  شناختي

 13-16 60-70  15 شاهد
  

داري در عملكرد  شناختي نسبت به گروه شاهد پيشرفت معني
  ). P > 001/0(مسأله رياضي داشتند   حل

آزمون حل مسأله رياضي در  با مقايسه ميانگين نمرات پس
شود كه عملكرد گروه راهبرد شناختي در  دو گروه مشاهده مي

  ).P > 001/0(آزمون بهتر از گروه شاهد است  پس
  

  آزمون  مقايسه عملكرد حل مسـأله رياضي در پيش. 3جدول 
  آزمون گروه شناختي و شاهد با پس

 آزمون پيش  موقعيت
)SD ± Mean(  

 آزمونپس
)SD ± Mean(  

 63/14±83/1* 98/2± 88/0  راهبرد شناختي
 40/11±57/3 35/1± 35/1 شاهد

 آزمون نمرات پس يدار نيمع *

  
  بحث

هاي شناختي كه افراد  همان طور كه اشاره شد، يكي از حوزه
. توان ذهني در آن دچار اشكال هستند، حافظه است كم

تواند باعث باال  يادگيري فرايندها و راهبردهاي شناختي مي
توان  بديهي است كه مي. بردن ميزان توجه در يادگيري گردد

هاي تمرين و توان ذهني استفاده از راهبرد آموزان كم به دانش
تكرار، كنترل بر روند يادگيري و آگاهي از شناخت را آموخت 

هدف از تحقيق حاضر، اثربخشي آموزش راهبردهاي ). 20(
هاي حل مسأله رياضي در  شناختي در بهبود مهارت

. توان ذهني پايه سوم راهنمايي بود آموزان دختر كم دانش
  ختي در نتايج تحقيق نشان داد كه آموزش راهبردهاي شنا

توان ذهني نسبت  آموزان كم عملكرد حل مسأله رياضي دانش
به گروه شاهد كه از اين راهبردها استفاده نكردند و به روش 

در پژوهش . تري داشته است معمول آموزش ديدند، تأثير بيش
توان  حاضر براي توجيه اثربخشي راهبردهاي شناختي مي

 به اين دليل كه ذهني توان كم آموزان عنوان كرد كه دانش
شناختي هاي دطور خود به خودي از راهبره توانند ب نمي

 ت زياديدچار مشكال در حل مسايل رياضياستفاده كنند، 
در صورت برخورداري از روش آموزان  اين دانش .ندوش مي

شناختي هاي دراهبرتدريس مناسب و استفاده مطلوب از 
به برخي از سطوح  همانند همتايان عادي خودتوانند  مي

از طرف ديگر . اكتسابي در حل مسايل رياضي دست يابند
دهي اطالعات  هاي مرور، گسترش معنايي و سازمان تاكتيك

هاي شناختي هستند، منجر به بهبود عملكرد  كه از تاكتيك
به كمك اين  ذهني توان كم آموزان دانش. شوند حل مسأله مي

هاي قبلي  يد را با آموختههاي جد توانند آموخته ها مي تاكتيك
نتيجه اين . تركيب كنند و به يادگيري پايدارتري دست يابند

، )Elisabeth )21( ،Montague )17هاي  پژوهش با يافته
Haris  وGraham )22( دهقاني ،)و ) 24(، بشاورد )23

  .همسو است) 25(رمضاني 
رمضاني در تحقيقي به بررسي تأثير راهبردهاي شناختي 

آموزان پايه سوم  يري حل مسأله جمع و تفريق دانشدر فراگ
وي در اين تحقيقات از راهبردهاي شناختي . ابتدايي پرداخت

خواندن، خط كشيدن زير نكات مهم، تصويرسازي و نوشتن 
نتيجه نشان . جواب مسأله به زبان رياضي استفاده كرده است

داد كه راهبردهاي شناختي در پيشرفت كمي و كيفي فراگيري 
شود  ها نيز مي حل مسأله تأثير دارد و سبب تداوم اثر آموخته

)25 .(Elisabeth آموزان  در مطالعات خود به آموزش دانش
توان ذهني، جهت آشنايي با الگوهاي شناختي، اين گونه  كم

آموزان  هاي شناختي به دانش دارد كه آموزش راهبرد بيان مي
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دهي  زمانبندي و سا دهد كه چگونه به دسته آموزش مي
مطالب بپردازند تا هنگام برخورد با مسأله جديد از اطالعات 

و  Harisدر تحقيقي كه توسط ). 21(خود استفاده نمايند 
Graham  با عنوان تأثير آموزش راهبردهاي شناختي بر بهبود

آموز با ناتواني ذهني  دانش 14هاي حل مسأله رياضي  مهارت
داد كه كاركرد تمام  ها نشان انجام شد، نتايج پژوهش آن

ها قادر به  ها در حل مسأله افزايش يافته است و آن آزمودني
تأثير  Wolfolk). 22(ها بودند  تعميم راهبرد به ساير موقعيت

آموزش راهبردهاي شناختي را بر حل مسأله رياضي 
اين مداخله . توان ذهني مورد بررسي قرار داد آموزان كم دانش

 Montagueه حل مسأله رياضي بر اساس مدل پيشنهاد شد
بود، نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه دستاوردهاي 

داري در دانش، استفاده و كنترل راهبردهاي حل  مهم و معني
توان ذهني به دست آمد  آموزان كم مسأله رياضي در دانش

نتايج تحقيقات مربوط به آموزش راهبردهاي شناختي ). 26(
هاي آزمايشي  موزاني كه در كالسآ دهد كه دانش نشان مي

دهي و خالصه  گذاري، سازمان عالمت(گانه  راهبردهاي سه
را آموزش ديدند و استفاده از اين راهبردها را ياد ) برداري

بهره  ها بي آموزاني كه از اين آموزش گرفتند، نسبت به دانش
. هاي حل مسأله عملكرد بهتري داشتند بودند، در آزمون

دهي مطالب و بسط  هاي سازمان يري روشبنابراين يادگ
معنايي كه از مراحل راهبردهاي شناختي است، موجب بهبود 

آموزان در تكاليف درسي و افزايش پيشرفت  عملكرد دانش
با در نظر گرفتن  Hrgnhan). 27(گردد  ها مي تحصيلي آن

هاي تفكر به اكتساب و حفظ  اين مسأله كه استفاده از مهارت
كند كه  كند، بيان مي دماتي رياضي كمك ميهاي مق واقعيت

آموزان،  بدون آموزش مستقيم راهبردهاي يادگيري به دانش
كنند، در حالي كه آن  ها اغلب از اين راهبردها استفاده نمي آن

اند كاركرد  آموزاني كه اين راهبردها را فرا گرفته دسته از دانش
  ). 13(دند بااليي در آزمون حل مسأله رياضي از خود نشان دا

Slavin هايي كه درباره اثربخشي  با استناد به پژوهش
آموزش راهبردهاي يادگيري و مطالعه انجام شده، معتقد است 

آموزان راهبردهاي گوناگون را آموزش داد  توان به دانش كه مي
ها كمك كرد تا نسبت به يادگيري و تفكر خود آگاهانه  و به آن

تكاليف مختلف يادگيري و مسايل عمل كنند و در برخورد با 
با ). 28(گوناگون تحصيلي از راهبردهاي مفيد استفاده نمايند 

توان ذهني  آموزان كم توجه به اين كه مطالب درسي براي دانش
ريزي شود و به روشي ارايه گردد  هاي پياپي برنامه بايد در گام

آموز تسهيل سازد، آموزش حل  كه يادگيري را براي دانش
  ).20(با كمك راهبردهاي شناختي بسيار مفيد است  مسأله
  
  گيري نتيجه

توان عنوان كرد،  با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش مي
آموزش راهبردهاي شناختي نسبت به گروه شاهد كه از اين 

اند، نتايج مطلوبي بر عملكرد حل  اي نبرده راهبرد آموزشي بهره
بر اساس . توان ذهني داشته است آموزان كم مسأله دانش

د وجهي، اي چن هاي يادگيري، آموزش رياضي پديده نظريه
فرايند آموزش با . پيچيده و متضمن تعامل حافظه و تفكر است

توان ذهني با  آموزان كم كمك راهبردهاي شناختي به دانش
آموزان دارند  هاي هوشي كه اين دانش توجه به محدوديت

ثأثيرگذار است؛ چرا كه بر تكرار پيوسته مطالب آموزشي، 
سي تأكيد دهي مناسب مواد در گسترش معنايي و سازمان

هايي كه بتواند به اين جنبه  بنابراين آن دسته از آموزش. شود مي
از اهداف آموزشي بپردازد، در باال بردن مهارت يادگيري و 

  . آموزان مؤثر است عملكرد حل مسايل رياضي اين دانش
هايي است  همچنين آموزش راهبردهاي شناختي جزء برنامه

توان ذهني  آموزان كم انشاي اين د تواند مشكالت حافظه كه مي
آموزاني پيشرفت  در اين خصوص دانش). 1(را بهبود بخشد 

تري در حل مسايل رياضي دارند كه بهتر از راهبردهاي  بيش
تر موضوعات  كنند و قادر به پردازش عميق شناختي استفاده مي

توان گفت كه در آموزش  بنابراين مي. درسي هستند
ولين گام افزايش شناخت و آگاهي توان ذهني، ا آموزان كم دانش
گيري از راهبردهاي شناختي است و در راستاي  ها در بهره آن

با در نظر گرفتن . ها قابل تأمل است اين آگاهي، پيشرفت آن
هاي تفكر و شناخت به اكتساب  اين مسأله كه استفاده از مهارت

كند، بنابراين  هاي مقدماتي رياضي كمك مي و حفظ واقعيت
آموزان  وزش مستقيم راهبردهاي يادگيري، دانشبدون آم

در حالي . توان ذهني از اين راهبردها استفاده نخواهند كرد كم
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آموزاني كه اين راهبردها را به كار  كه آن دسته از دانش
بندند، كاركرد بااليي در آزمون حل مسأله رياضي از خود  مي

هاي  هارتآموزان با م واقعيت اين است كه دانش. دهند نشان مي
شناختي باال، عملكرد بهتري در حل مسأله رياضي خواهند 

در نهايت بر اساس نتايج پژوهش حاضر به اين  ).13(داشت 
بريم كه استفاده از راهبردهاي شناختي منجر به  نكته پي مي

شود  تر مي ها و به طبع آن يادگيري عميق پردازش بهتر آموخته
آموزاني با بهره  شكه حتي عملكرد حل مسأله رياضي دان

  . تر از متوسط دور از انتظار نخواهد بود هوشي پايين
  

  پيشنهادها
  پسر و (هاي بعدي هر دو جنس  شود كه در پژوهش پيشنهاد مي

 در مقاطع مختلف تحصيلي مورد پژوهش قرار گيرند و به) دختر
از پيشنهادهاي . مقايسه نتايج حاصل از پژوهش پرداخته شود

توان داد،  هاي مشابه مي مينه اجراي پژوهشديگري كه در ز
اين است كه بعد از پايان پژوهش، مراحل زماني مختلفي جهت 

  .پيگيري ميزان اثربخشي نتايج در نظر گرفته شود
  

  تشكر و قدرداني
هاي  از مسؤولين محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان

استان تهران و مديريت محترم مدارس استثنايي منصوري 
شهريار كه ما را در اجراي پژوهش ياري  2ك و نور قرچ

  .نماييم نمودند، صميمانه تشكر مي
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Abstract 
 

Introduction: Although a massive amount of research have been conducted on the effectiveness of 
cognitive guidelines related to helping students with learning disability, there is paucity of data regarding 
the effectiveness of such guidelines in addressing the needs of students with mental disability. The aim of 
this study was to determine the effect of cognitive guidelines on the improvement of mathematical 
problem-solving skills among female students with mental disability who were attending the 3rd Grade of 
middle schools across Tehran province, Iran. 

Materials and Methods: The present study had an experimental design with pre-test, post-test and 
control group. Participants were 30 girls with mental disability studying at 3rd Grade of middle schools. 
The participants were recruited via the multi-stage cluster method from special education schools of 
Tehran Province and were randomly assigned to either an experimental (n = 15) or a control (n = 15) 
group. Students in the experimental group received instruction combined with cognitive guidelines for 15 
sessions while the controls were not provided with any guideline on the same sessions. The Wechsler 
intelligence test and a teacher-made test were respectively used to match the groups in terms of IQ and to 
measure the improvement of mathematical problem-solving skills. The data was statistically analyzed 
through descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency and tables) and t test. 

Results: The results of this study showed that there was a significant increase in mathematical problem-
solving skills of mentally disabled students in the experimental group (for whom cognitive guidelines 
were used) compared to those in the control group (P < 0.001). 

Conclusion: Problem-solving is one of many cognitive abilities that have been impaired in the students 
with mental disability. Instruction about cognitive strategies may result in the improvement of 
mathematical problem-solving skills of such students. The present results may be a valuable evidence to 
prove the effectiveness of cognitive strategy instruction in enhancing mathematical problem-solving skills 
in mentally disabled girls. 
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