تعلیم و تربیت استثنایی

اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشآموزان ابتدایی دارای اختالل ریاضی

اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشآموزان
ابتــدایی دارای اختــالل ریاضــــی
رئوف احمدیان/ 1دانشجوی کارشناسیارشد روانشناسی تربیتی /دانشگاه تبریز

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 10:58 +0430 on Wednesday July 18th 2018

اسـکنــدر فتـحــیآذر /استاد گروه علومتربیتی /دانشگاه تبریز

میرمحمود میرنسب /دانشیار گروه علومتربیتی /دانشگاه تبریز

چکیده
زمینــه :پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن تاثیــر آمــوزش راهبردهــای خودتنظیمــی بــر بهبــود عملکــرد درس ریاضــی در

دانشآمــوزان بــا اختــال ریاضــی انجــام شــد.

روش :روش پژوهــش آزمایشــی بــا طــرح پیشآزمون-پسآزمــون بــا گــروه گــواه بــود .جامعــه آمــاری شــامل همــه دانشآمــوزان

پایههــای اول تــا ششــم ابتدایــی ناحیــه  3شــهر تبریــز در ســال تحصیلــی  1393-94بــود .پــس از غربالگــری و جداســازی ،بــه کمــک

آزمونهــای هوشــی و تحصیلــی40 ،نفــر از دانشآمــوزان دارای اختــال ریاضــی شناســایی شــدند و پــس از سرشــماری بهطــور

تصادفــی در دوگــروه گــواه و آزمایــش (هرکــدام 20نفــر) قــرار گرفتنــد .گــروه آزمایــش بهمــدت 10جلســه 45دقیقـهای تحــت آمــوزش

راهبردهــای خودتنظیمــی قــرار گرفــت و گــروه گــواه آموزشهــای معمــول را دریافــت کــرد .ابزارهــای اندازهگیــری شــامل آزمونهــای

رایــج در مراکــز ناتوانیهــای یادگیــری بــرای هــر پایــه تحصیلــی بــود کــه بــه صــورت پیشآزمون-پسآزمــون اجــرا شــد .دادههــای

بهدســتآمده بــا اســتفاده از آزمــون تحلیــل کوواریانــس تجزیهوتحلیــل شــد.

یافتــه هــا :نتایــج نشــان داد کــه عملکــرد گــروه آزمایــش در درس ریاضــی ،در مقایســه با گــروه گــواه ،بهطور معنــاداری بهبــود یافته

است(.)P>0/001

نتیجهگیــری :بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت آمــوزش راهبردهــای خودتنظیمــی بــه بهبــود عملکــرد تحصیلــی دانشآمــوزان

دارای اختــال ریاضــی کمــک میکنــد .بــر ایــن اســاس میتــوان بــه مربیــان ،مشــاوران و روانشناســان پیشــنهاد کــرد از ایــن راهبردهــا

بــرای بهبــود عملکــرد ریاضــی دانشآمــوزان دارای اختــال ریاضــی اســتفاده کننــد.

واژههای کلیدی :اختالل ریاضی ،راهبردهای خودتنظیمی ،عملکرد تحصیلی ،دانشآموزان
در بســیاری از ســطوح تحصیلــی ،دانشآمــوزان در

مقدمه
بــدون شــک یکــی از دغدغههــای بشــر در طــول تاریــخ،

یادگیــری بــوده اســت .تمام پیشــرفتها و دســتاوردهای بشــری
نیــز محصــول یادگیــری اســت .در ایــن میــان گــروه ویــژهای از
افــراد وجــود دارنــد کــه در یادگیــری و گاهــی اوقــات در رفتــار و

ایجــاد ارتبــاط بــا دیگــران دچار مشــکل و نارســاییهایی هســتند

و درمــان آنهــا بــا روشهــای متــداول امکانپذیــر نیســت(.)1

ناتوانــی یادگیــری 2در یــک موقعیــت تحصیلــی ممکــن اســت

پیامدهایــی را درســایر زمینههــا بــه همــراه داشــته باشــد( 2و .)3
1- Email: AhmadianRaoof@gmail.com
)2- Learning Disabilities (LD

حــل مســائل ریاضــی بــا مشــکل مواجــه هســتند ،بهطــوری
کــه ضعــف در حــل مســئله باعــث افــت عملکــرد تحصیلــی

آنهــا میشــود( .)4شــیوع ناتوانــی یادگیــری ویــژه بیــن
کــودکان دبســتانی  5تــا 15درصــد اســت.اختــال ریاضــی

یــا حسابنارســایی 3واژه جایگزینــی اســت کــه بــرای اشــاره

بــه الگــوی مشــکالتی بــه کار بــرده میشــود و بــا مشــکالت
پردازشکــردن اطالعــات عــددی ،یادگیــری واقعیتهــای علــم

حســاب و انجــامدادن درســت یــا فصیــح محاســبات مشــخص
میشــود( .)5یادگیــری ریاضــی یکــی از موضوعهــای بنیــادی

مرتبــط بــا یادگیــری علــوم اســت کــه بررس ـیها و نظریههــای
3- Dyscalculia
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بســیاری بــه آن اختصــاص یافتــه اســت( .)6ناتوانــی یادگیــری

خودتنظیمــی بــه توانایــی مــا بــرای درک و کنتــرل محیطهــای

ریاضــی دربرگیرنــده چهــار گــروه اختــال اســت )1 :مهارتهای

یادگیــری بازمیگــردد .بــه ایــن منظــور ،مــا بایــد اهدافــی را

نوشــتاری بــه نمادهــای ریاضــی؛  )2مهارتهــای ادراکــی؛ یعنی

رســیدن بــه ایــن اهــداف کمــک کنــد( .)9تعاریــف متنوعــی از

زبانــی؛ یعنــی درک اصطالحــات ریاضــی و تبدیــل مســایل

مشــخص و راهبردهایــی را انتخــاب کنیــم کــه بتوانــد بــه مــا در

و  )4مهــارت هــای توجــه؛ یعنــی کپیکــردن درســت شــکلها

یادگیــری راهبردهــای فراشــناختی بــرای برنامهریــزی ،بازبینــی

مهارتهــای ریاضــی؛ یعنــی توانایــی انجــام چهــار عمــل اصلــی

و مشــاهده درســت نمادهــای عملیاتــی .مشــکالت تســلطیافتن

ســه مولفــه آن در عملکــرد کالســی مهــم باشــند :نخســت،

و تغییــر شــناخت خــود؛ دوم ،مدیریــت و کنتــرل دانشآمــوز بر

بــر معنــی عــدد ،واقعیتهــای عــدد یــا محاســبه و مشــکالتی

تــاش خــود روی تکالیــف کالســی و ســوم راهبردهای شــناختی

هســتند(.)5

تکالیــف ،از آنهــا اســتفاده میکننــد( .)10راهبردهــای یادگیری

در رابطــه بــا اســتدالل ریاضــی جــزو ناتوانــی یادگیــری ویــژه

مهمتریــن عواملــی کــه ســبب اختــال کــودکان در

ریاضیــات میشــود ،عبــارت اســت از :الــف) فقــدان آمادگــی
ذهنــی؛ ب) تدریــس ناکافــی یــا نادرســت؛ پ)عملکــرد پاییــن

هــوش غیرکالمــی .جانســون و مایــکل باســت 1از بررســی شــرح

حــال کــودکان بــا دشــواریهای اساســی در ریاضیــات ،نتیجــه

میگیرنــد کــه ایــن کــودکان در زمینــه هــوش غیرکالمــی بــا
مشــکل مواجــه هســتند  .آنــان بهطــور معمــول کمتــر بــه بــازی
بــا معماهــا ،مکعبهــا ،ســاختن الگوهــا و ماننــد آن عالقــه

نشــان میدهنــد ،بنابرایــن در مقایســه اجســام بــا یکدیگــر،
طبقهبنــدی آنهــا ،تمییــز اندازههــای مختلــف و ...بــا مشــکل

روبـهرو هســتند( .)7ت)ضعــف حافظــه بینایــی و شــنوایی؛ ث)
اختــال در تشــخیص و درک بینایــی؛ ج ) اختــال در تشــخیص
و درک شــنوایی؛ چ) اختــال در ادراک فضایــی :براســاس

پژوهشهــای انجامشــده ،کودکانــی کــه دشــواری در ریاضیــات

واقعــی کــه دانشآمــوزان بــرای یادگیــری ،بــه یــادآوری و فهــم

خودتنظیمــی شــامل مهارتهــای خودآمــوزی ،ســوال پرســیدن
از خــود ،خودبازبینــی و تقویــت خــود اســت کــه بــه یادگیرنــدگان
کمــک میکنــد بــا اســتفاده از فرآیندهــای شــناختی ،یادگیــری

آنهــا تســهیل شــود( .)4یادگیــری خودتنظیمــی یــک الگــوی

مفهومــی اســت کــه میتوانــد بهمنظــور طراحــی و پیادهســازی
راهبردهــای فــردی در یادگیــری اســتفاده شــود .دانشآموزانــی

کــه از راهبردهــای خودتنظیمــی یادگیــری اســتفاده میکننــد،

بــا طرحریــزی ،اجــرا و خودارزیابــی در طــول تکلیــف درگیــر

هســتند .خودتنظیمــی شــامل مجموعــهای از راهبردهــای

خودارزیابــی ،نظــارت بــر خــود و آمــوزش بــه خــود اســت(.)11
بنــدورا 2اســتدالل میکنــد کــه خودتنظیمــی ،افراد را در ســه

مرحلــه اصلــی ،تحتتاثیــر قــرار میدهــد :شــخصی ،رفتــاری

و فرآیندهــای محیطــی .فرآیندهــای شــخصی شــامل دانــش
فــرد ،فرآیندهــای فراشــناخت و اهــداف اســت؛ درحالیکــه

دارنــد ،بهطــور معمــول در ادراک فضایــی دچــار مشــکل

فرآیندهــای رفتــاری شــامل خودمشــاهدهگری وخودقضاوتــی

چــپ و راســت ،زیــر و رو  ،شــروع و پایــان ،جلــو و عقــب ،دور

نتایــج غیرفعالبــودن ،الگوســازی و اقنــاع کالمــی اســت(.)12

هســتند .بــرای مثــال در ادراک مفاهیــم مربــوط بــه بــاال و پایین،
و نزدیــک و مابیــن ،دچــار ســردرگمی میشــوند کــه ســبب

میشــود نتواننــد فاصلــه بیــن اعــداد و مــکان مربــوط بــه آنهــا

فــرد اســت .از ســوی دیگــر فرآیندهــای محیطــی شــامل
ایــن فرآیندهــا یکدیگــر را تحتتاثیــر قــرار میدهنــد(.)13

شخص

را تشــخیص دهنــد( .)1در دهههــای اخیــر نقــش و اهمیــت
راهبردهــای خودتنظیمــی در یادگیــری بهطــور فزاینــدهای مورد

توجــه قــرار گرفتــه اســت .رویکــرد خودتنظیمــی ،فرآینــدی

ت کــه تغییراتــی را در مهارتهــا ،دانــش راهبــردی،
اســ 

تواناییهــا و انگیــزش یادگیرنــدگان ایجــاد میکنــد( .)8یادگیــری

1- Johnson & Myklebust
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شکل  .1الگوی سه جانبه یادگیری خودتنظیمی()12
2- Bandura
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شناســایی و درک نمادهــا در مرتبســازی مجموعــه اعــداد؛ )3

یادگیــری خودتنظیمشــده وجــود دارد ،امــا بــه نظــر میرســد

اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشآموزان ابتدایی دارای اختالل ریاضی

تعــداد اندکــی از دانشآمــوزان هســتند کــه خودتنظیمــی

تعلیم و تربیت استثنایی

در بســیاری از ســطوح تحصیلــی ،دانشآمــوزان در

کاملــی دارنــد و آنهایــی کــه مهارتهــای خودتنظیمــی بهتــری

حــل مســائل ریاضــی بــا مشــکل مواجــه هســتند ،بهطــوری

باالتــری از رضایــت تحصیلــی را گــزارش میدهنــد( 14و .)15

آنــان میشــود .بــرای عملکــرد بهتــر در درس ریاضــی،

دارنــد ،بــا تــاش کمتــر یادگیــری بیشــتری دارنــد و ســطوح

فراگیــران افزونبــر داشــتن اطالعــات کافــی دربــاره موضــوع

تکانشــی بیشــتری از خــود نشــان میدهنــد ،پیشــرفت

مربوطــه بایــد بــه راهبردهــای خودتنظیمــی مجهــز باشــند(.)4

نشــان دهنــد( .)16دانشآمــوزان بــا ناتوانــی یادگیــری ویــژه،

یــاد بگیرنــد ،زیــرا ایــن مهارتهــا تاثیــر شــگرفی بــر آمادگــی

تحصیلــی کمتــری دارنــد و نمیتواننــد تواناییهایشــان را
در اســتفاده از راهبردهــای خودتنظیمــی ماننــد بررســی ،بازبینی

و تجدیدنظرکــردن در طــول تکالیــف یادگیــری مشــکالتی
دارنــد .ایــن دانشآمــوزان ممکــن اســت آگاهــی اندکــی از
مفیدبــودن راهبردهــای ویــژه بــرای حــل مســئله کارآمــد و

یادگیــری موثــر و نیــز در انعطافپذیــری شــناختی ضعــف
داشــته باشــند( 17و  .)18راهبردهــای یادگیــری خودتنظیمــی
شــامل راهبردهــای افزایــش تمریــن ،بســط و گســترش ،تفکــر

انتقــادی ،ســازماندهی ،خودتنظیمی فراشــناخت ،تنظیــم زمان-

مــکان ،تــاش ،یادگیــری از همســاالن و بهدنبــال کمکبــودن
اســت(.)19

کــودکان کمســن نیــاز دارنــد مهارتهــای خودتنظیمــی را
ورود بــه مدرســه و ایجــاد روابــط بــا همســاالن دارنــد(.)22
یلدیزلــی و ســابان 1در پژوهــش خــود دریافتنــد تفــاوت

معنــاداری بیــن تمایــل گــروه آزمایــش بــه موفقیــت درس
ریاضــی و باورهــای انگیزشــی وجــود دارد .یافتههــای کیفــی

ایــن پژوهــش نشــان میدهــد در ابتــدا دانشآمــوزان،
ریاضــی را بهصــورت تفریحــی در نظــر گرفتــه و بــه آن
عالقهمنــد شــدهاند و رفتهرفتــه اهمیــت آن در زندگــی را

دریافتــ ه و توانســتهاند اهــداف دقیقــی بــرای خــود مشــخص

و فرآینــد یادگیــری خــود را کنترلکننــد( .)23همچنیــن نتایــج

پژوهــش بیشــارا 2نشــان داد توانایــی حــل مســائل ریاضــی

یادگیری خود تنظیمی

بیــن دانشآموزانــی کــه براســاس روشهــای خودتنظیمــی
مــورد آمــوزش بودهانــد ،بهطــور معنــاداری باالتــر از توانایــی
دانشآمــوزان تحــت آمــوزش ســنتی اســت( .)24نتایــج ژنــگ
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شناخت

فرا شناخت

مدیریت منابع

شکل  .2الگوی یادگیری خودتنظیمی()20

از ویژگــی راهبردهــای خودتنظیمــی ایــن اســت کــه قابــل

نیــز نشــان داد راهبردهــای یادگیــری خودتنظیمــی در حالــت

کلــی تاثیــر مثبــت و معناداری بــر عملکــرد تحصیلــی دارد(.)25

کلیــری و پالتــن 4در پژوهــش خویــش دریافتنــد تطابــق نزدیــک

بیــن تغییــر در یادگیــری خودتنظیمــی دانشآمــوزان ،عملکــرد

آمــوزش هســتند .بــر ایــن اســاس«مونتاگو» الگــوی شــناختی-

آزمــون زیســت و برنامــه خودتنظیمــی ،تنوعپذیــری فــردی در

راهبردهــای شــناختی حــل مســئله عبــارت انــد از :خوانــدن

مربــوط بــه برنامــه خودتنظیمــی و اهمیــت اســتفاده از رویکــرد

عاطفــی حــل مســئله ریاضــی را تنظیمکــرد( .)21در ایــن الگــو

عملکــرد دانشآمــوزان ،رفتارهــای خودتنظیمــی و رفتارهــای

مســئله ،بیــان مجــدد مســئله ،رســم شــکل ،نمــودار مســئله،

ارزیابــی چندبعــدی در مداخلــه برنامــه یادگیــری خودتنظیمــی

روشـنتر و قابــل فهمتــر نشــان دهــد .فرآیندهــای فراشــناختی

آموزشــی در بهبــود عملکرد تحصیلــی تاثیــر دارد( .)26موئهل

نمادهــا ،عملیــات یــا هــر روش دیگــر که مســئله را به شــیوههای
نیــز شــامل آمــوزش بــه خــود ،پرســش از خــود و خودبازبینــی

اســت .منظــور از خودبازبینــی آن اســت کــه دانشآمــوزان

میــزان درک ،فهــم و پیشــرفتی را که حل مســئله و درسـتبودن
شــیوه حــل مســئله دارد ،بررســی کننــد و در پایــان راهبردهــای

رفتــاری ،همــان مدیریــت زمــان ،مــکان و منابــع اســت.

و در حالــت کلــی برنامــه یادگیــری خودتنظیمــی در محیطهــای

5

در پژوهــش خــود چهــار راهبــرد خودکنترلــی ،خودکنترلــی بــه
1- Yidizli & Saban
2- Bishara
3- Zheng
4- Cleary & Platten
5- Muehl
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درمقابــل دانشآموزانــی کــه خودتنظیمــی ندارنــد ،رفتارهــای

کــه ضعــف در حــل مســئله باعــث افــت عملکــرد تحصیلــی

تعلیم و تربیت استثنایی

اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشآموزان ابتدایی دارای اختالل ریاضی

همــراه تشــویق ،خودتشــویقی و خودمدیریتــی را بــه مــدت چهار

پــرورش راهبــرد خودتنظیمشــده اطمینــان از ایــن موضــوع

نتایــج ،خودمدیریتــی بیشــترین تاثیــر را بیــن دانشآمــوزان

مشخصشــده باشــد(.)35

روز در کالس خوانــدن و ریاضــی تدریــس و اجــرا کرد .براســاس

در رفتارهــای هنــگام تمریــن دروس ریاضــی و خوانــدن شــده

اســت( .)27ماریکــو و فیلیپــو 1نیــز در پژوهشــی بــه ایــن

نتیجــه رســیدند کــه راهبردهــای یادگیــری خودتنظیــم باعــث

افزایــش عملکــرد دانشآمــوزان در ریاضــی میشــود(.)28
در بیــن پژوهشــگران داخلــی حســنی زنگبــار دریافــت کــه

آمــوزش راهبردهــای یادگیــری خودتنظیمــی بــر یادگیــری

درس ریاضــی تاثیــر مثبــت دارد( .)29نریمانــی ،محمدامینــی،
زاهــد و ابوالقاســمی هــم نشــان دادنــد کــه آمــوزش راهبردهــای

یادگیــری خودتنظیمــی در مقایســه بــا گــروه گــواه بــر انگیــزش

تحصیلــی آزمودنیهــا تاثیــر داشــته اســت( .)30همچنیــن
علــی نــژاد و ســعید بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه یادگیــری
خودتنظیمــی باعــث کاهــش اضطــراب دانشآمــوزان شــده،
یادگیــری آنــان را بهبــود داده و رضایتمنــدی از تحصیــل را در

مــدارس هوشــمند بــه دنبــال دارد( .)31کارشــکی نیــز بــه ایــن

نتیجــه رســیده کــه راهبردهــای خودتنظیمــی در بیشــینهکردن
یادگیــری موثــر اســت ،بهطــوری کــه یادگیرنــده بــرای خــود

اهدافــی انتخــاب ،برنامهریــزی و تالشهایــش را معطــوف بــه

آن هــدف میکنــد ،همچنیــن در مواقــع ضــروری از دیگــران

کمــک میگیــرد و جریــان یادگیــری خــود را نظــارت و ارزشــیابی

میکنــد( .)32همینطــور؛ شــیردل و همــکاران بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه بیــن راهبردهــای یادگیــری خودتنظیــم و انگیــزش

پیشــرفت دانشآمــوزان رابطــه معنــاداری وجــود دارد(.)33
الگوهــای بســیاری بــرای آمــوزش راهبــرد وجــود دارنــد ،امــا

دربــاره تعــداد محــدودی از آنهــا پژوهــش شــده و بــه آســانی

مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد یــا ماننــد الگــوی پــرورش

راهبــرد خودتنظیمــی ،روی هــر دو جنبــه تحصیلــی و انگیزشــی
دانشآمــوزان بــا مشــکالت یادگیــری تمرکــز میکننــد .الگــوی

پــرورش راهبــرد خــود تنظیمــی مبتنیبــر نظریــه و اعتبــار آن

ت شــده اســت( .)3الگــوی پــرورش راهبــرد خودتنظیمــی،
ثاب ـ 

الگویــی اســت کــه دانشآمــوزان بــا بهکارگیــری برنامههــای

آن آســانتر یــاد میگیرنــد .مرحلــه اساســی در الگــوی

مرحلــه یــک؛ پــرورش و فعــال ســازی دانــش

پسزمینــه :2پــرورش دانــش پسزمینــه برخــی اوقــات بســیار
روشــن بــه نظــر میرســد ،امــا در ایــن نــوع از تکلیــف آشــکار

اســت کــه اغلــب بازبینــی دقیــق صــورت نمیگیــرد .مهــم اســت
کــه بــرای اســتفاده موثــر از یــک راهبــرد ،دانشآمــوزان در

مهارتهــای پیشنیــاز مســلط شــوند .بــرای مثــال ،تــاش

بــرای آموختــن راهبــرد تقســیم بــزرگ بــه دانشآمــوزی
کــه در ضــرب یــا تفریــق مســلط نشــده ،تــاش بیفایــدهای
اســت .در ایــن مرحلــه دو تکلیــف اساســی وجــود دارد :الــف)

مشــخصکردن مهارتهایــی کــه کــودک بــرای انجــام راهبــرد
نیــاز دارد و ب) ارزیابــی دانــش کــودک یــا توانایــی او بــرای انجام

ایــن مهارتهــا(.)36

مرحلــه دوم؛ مطــــرحکردن راهـــبرد :3اســتفاده از

یکراهبــرد ،فرآینــد پیچیــدهای نســبت بــه تجربــه صــرف

مراحــل آن اســت .دانشآموزان نیــاز دارند باور کننــد راهبردی

کــه یــاد میگیرنــد بــه آنهــا در انجــام بهتــر تکلیــف کمــک
خواهــد کــرد .ایــن الــزام آنهــا را قــادر میکنــد فعاالنــه درگیــر

شــوند و بــه خودتنظیمــی منجــر میشــود .اگــر دانشآمــوزی
نخواهــد از راهبــردی اســتفاده کنــد ،منصفانــه اســت فــرض

کنیــم کــه از آن اســتفاده نخواهــد کــرد .ضــروری اســت معلمــان
بــه خاطــر داشــته باشــند کــه فرآیندهــای انگیزشــی اثــرات

معنـیداری بــر یادگیری و کوشــش دارنــد .در طــول فرآیندهای

پــرورش راهبــرد خودتنظیمــی معلمــان بایــد بــا انگیــزه باشــند و
مســتعد و پرانــرژی ظاهــر شــوند تــا دانشآمــوزان نیــز چنیــن

باشــند( .)36معلمــان میتواننــد نمودارهایــی بــرای نشــاندادن

ســطح عملکــرد ترســیم کننــد .ایــن نمودارهــا میتواننــد
ماننــد چــارت پیشــرفت نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد و

بــه انگیــزش دانشآمــوزان کمــک کننــد .مرحلــه نهایــی

بحــث دربــاره راهبــرد ،شــامل داخلکــردن دانشآمــوزان

در مراحــل خودشــان اســت .معلــم چگونگــی اســتفاده از
راهبــرد و اینکــه کجــا مفیــد اســت را شــرح میدهــد.)35(.

2- Develop and Active Background Knowledge
1- Marcou & Philippou
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داشــته و در کل همــه راهبردهــا موجــب افزایــش معنــاداری

اســت کــه همــه جنبههــای ضــروری آمــوزش راهبــرد ،کامــا

اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشآموزان ابتدایی دارای اختالل ریاضی

تعلیم و تربیت استثنایی

مرحله ســوم؛ الگوســازی راهبــرد :1الگوســازی خوب به

مرحلــه ششــم؛ عملکــرد مســتقل :4در ایــن مرحلــه

راهبــرد را بــه کار بــرد .بخــش مهــم الگوســازی ،فرآینــد تفکــر

وظیفــه اصلــی معلــم بازبینــی عملکــرد دانشآمــوز و بررســی

دانشآمــوز اجــازه میدهــد ماننــد یــک یادگیرنــده متخصــص،

دانشآمــوز بایــد بــرای کاربــرد مســتقل راهبــرد آمــاده باشــد.

ِ
دانــش دانشآمــوزان دربــاره مراحــل
میکننــد .الگوســازی،

مراحــل را از قلــم میاندازنــد .بســیاری از دانشآمــوزان راهبــرد

انجــام یــک راهبــرد ،فرآیندهــای فکــری خودشــان را کالمــی
راهبــرد را افزایــش میدهــد و آگاهــی شــناختی و فراشــناختی

کاربــرد مســتقل ،برخــی مواقــع راهبــرد را تحریــف میکننــد یــا
را بــا نیازهــای خــود منطبــق میکننــد .اگــر دانشآمــوز ،راهبــرد

آنهــا از راهبــرد را بهبــود میبخشــد .روشهــای مختلفــی

را بهصــورت صحیــح و متناســب بــه کار بــرد ،اما ســطح باالیی از

انجــام گیــرد؛ یکــی از ابزارهایــی کــه معلمــان میتواننــد

نظــر گرفتــن راهبــرد متفــاوت شــاید در دســتور کار باشــد(.)36

وجــود دارد تــا فرآینــد ایجــاد تفکــر بــا صــدای بلنــد آســانتر

اســتفاده کننــد ،تجزیــه فراشــناختی تکلیــف اســت .بــرای هــر

مرحلــه در تکلیــف ،فرآیندهــای خودتنظیمــی را بــا پرســیدن
ســواالت چــرا ،چگونــه و چــه انــدازه ،مشــخص میکننــد(.)36
مرحلــه چهــارم؛ بهخاطرســپردن راهبــرد :2هــدف

عملکــرد کســب یــا حفــظ نشــود ،آمــوزش دوبــاره راهبرد یــا در
براســاس گــزارش اداره آمــوزش ایــاالت متحــده آمریــکا،

دانشآمــوزان دارای ناتوانــی یادگیــری در مخاطــره تــرک

تحصیــل هســتند؛ حــدود 70درصــد از آنهــا در گرفتــن
دیپلــم متوســطه شکســت میخورنــد( .)34نیــاز بــه اینگونــه

ایــن اســت کــه دانشآمــوزان مراحــل راهبــرد و اســتفاده از آن

پژوهشهــا زمانــی احســاس میشــود کــه درماندگــی

کامــل از یــک راهبــرد ،آنهــا بایــد قــادر بــه تمرکــز انــرژی و

و نیــز درماندگــی والدیــن ،معلمــان و متخصصــان بــرای درمان و

را بهصــورت خــودکار مشــخص کننــد .بــرای اســتفاده موثــر و

دانشآمــوزان بــا ناتوانــی یادگیــری و حتــی دانشآمــوزان عادی

توجــه خــود روی تکلیــف در دســت اقــدام باشــند ،نــه اینکــه در

کمــک بــه ایــن دانشآمــوزان را مشــاهده میکنیــم ،چراکــه

دانشآمــوزان دارای ناتوانــی یادگیــری اغلــب دشــواریهایی در

گذشــته زیــاد کارســاز نیســت .از طرفــی مشــکالت یادگیــری

تقــا بــرای بــه یــادآوردن مراحــل و چگونگــی انجــام آن باشــند.

بهیــادآوردن دارنــد :تــاش بــرای بهیــادآوردن آنچــه بعــدا
انجــام خواهنــد داد ،عملکــرد را بــه تاخیــر میانــدازد(.)36

مرحلــه پنجــم؛ حمایــت و تقویــت راهبــرد :3در ایــن

مرحلــه ،معلــم و دانشآمــوز بــا هــم و بهصــورت مشــترک
کار و راهبــرد را تمریــن میکننــد ،تــا زمانــی کــه دانشآمــوز

بهصــورت مســتقل و کارا قــادر بــه انجــام راهبــرد باشــد .در
طــول ایــن مرحلــه ،معلمــان و دانشآمــوزان بهصــورت مکــرر
از الگوســازی راهبــرد اســتفاده میکننــد و چگونگــی ،زمــان و
دلیــل اســتفاده از راهبــرد را موردبحــث قــرار میدهنــد .بــه

محــض اینکــه دانشآمــوز تجربــه و کفایــت اســتفاده از راهبــرد

را بهدســتآورد ،حمایــت معلــم بهتدریــج کــم میشــود تــا
دانشآمــوز بهصــورت مســتقل قــادر بــه اســتفاده از راهبــرد

باشــد(.)36

اســتفاده از آموزشهــای کلیشــهای و حتــی ابــزار و روشهــای
کــودکان در زمینــه ریاضیــات در مقایســه بــا ســایر زمینههــای

ناتوانیهــای ویــژه در یادگیــری ماننــد خوانــدن و نوشــتن امــا،

کمتــر مــورد پژوهــش و بررســی قــرار گرفته اسـت( .)33بیشــتر

پژوهشهــای انجامشــده در زمینــه خودتنظیمــی نیــز مرتبــط بــا

دانشآمــوزان عــادی اســت و کمتــر پژوهشــی در ایــن زمینــه

روی دانشآمــوزان دارای ناتوانــی یادگیــری ،بهویــژه اختــال
ریاضــی انجــام شــده اســت .میــزان شــیوع بــاالی ناتوانــی

یادگیــری بیــن دانشآمــوزان و نقــش خودتنظیمــی بهعنــوان
عاملــی کلیــدی در موفقیــت دانشآمــوزان و اســتفاده از نتایــج

ایــن مقالــه در زمینــه آسیبشناســی و درمــان دانشآمــوزان

دارای ناتوانــی یادگیــری ویــژه؛ از ضرورتهــای مهــم ایــن

پژوهــش بــوده و بــا هــدف تعییــن تاثیــر آمــوزش راهبردهــای

خودتنظیمــی بــر بهبــود عملکــرد تحصیلــی در درس ریاضــی

دانشآمــوزان بــا اختــال ریاضــی بررســی شــده اســت .ســایر

1- Model the Strategy
2-Memorize the Strategy
3- Support the Strategy

نشــریات و محتــوای مقالــه بــه تأییــد تمــام نویســندگان رســیده
4- Independent Performance
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بــا صــدای بلنــد اســت کــه معلمــان یــا دانشآمــوزان هنــگام

اســتفاده مناســب از راهبــرد خواهــد بــود .دانشآمــوزان هنــگام

تعلیم و تربیت استثنایی

اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشآموزان ابتدایی دارای اختالل ریاضی

صادقــی و ربیعــی بــا حمایــت مالــی ســازمان آموزشوپــرورش

روش بررسی

پژوهــش حاضــر از نــوع آزمایشــی بــا طــرح پیشآزمــون-

پسآزمــون در گــروه گــواه بــود.

ایــن پژوهــش شــامل همــه دانشآمــوزان ابتدایــی پایههــای

اول تــا ششــم ( 7تــا 12ســال) ،ناحیــه ســه شــهر تبریــز بــود

کــه در ســال تحصیلــی  1393-94بهعنــوان مبتــا بــه ناتوانــی
یادگیــری ریاضــی ،از طــرف مــدارس ایــن ناحیــه بــه مرکــز

ناتوانیهــای یادگیــری ناحیــه ســه تبریــز معرفــی شــده بودنــد.
از جامعــه یادشــده 40دانشآمــوز بــا روش تمامشــماری
انتخــاب و در دو گــروه 20نفــره آزمایــش و گــواه بــا همتاســازی

از نظــر جنســیت ،ســن و پایــه تحصیلــی تقســیم شــدند.

كــه ضرایــب پایایــی خردهآزمونهــا از طریــق آلفایكرنبــاخ

بیــن  0/65تــا  0/94و از طریــق روش تنصیــف بیــن  0/76تــا
 0/91گــزارش شــده اســت(.)37

ب) آزمونهــای عملکــرد تحصیلــی :ایــن آزمونهــا

توســط مراکــز ناتوانیهــای یادگیــری ویــژه ،وابســته بــه اداره

کل آموزشوپــرورش اســتثنایی تهیــه شــده اســت .آزمــون

عملکــرد تحصیلــی یــک آزمــون درجهبندیشــده بــرای
پایههــای تحصیلــی مختلــف اســت؛ بــه ســخن دیگــر بــرای

هــر پایــه تحصیلــی آزمــون عملکــرد تحصیلــی ویــژه آن
پایــه بــا توجــه بــه محتــوای درس ریاضــی همــان پایــه تهیــه

شــده اســت .نمــرات ایــن آزمونهــا از صفــر تــا  20متغیــر

اســت .نحــوه محاســبه نمــرات میانگیــن بــه ایــن صــورت بــود

جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی آزمودنیها

کــه ابتــدا میانگیــن نمــرات هــر پایــه تحصیلــی در هــر گــروه

تعداد در گروه گواه

2
یک دختر
ک پـسر
ی 

2
یک دختر
ک پـسر
ی 

4
دو دختر
د و پـسر

4
دو دختر
د و پـسر

4
دو دختر
د و پـسر

4
دو دختر
د و پـسر

تعداد در گروه آزمایش

گروه -پایه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

2
یک دختر
ک پـسر
ی 

2
یک دختر
ک پـسر
ی 

4
دو دختر
د و پـسر

4
دو دختر
د و پـسر

4
دو دختر
د و پـسر

4
دو دختر
د و پـسر

ِ
میانگیــن میانگینهــای هــر گــروه محاســبه
محاســبه و ســپس
شــد ،درواقــع بــرای عملکــرد تحصیلــی درس ریاضــی از
دانشآمــوزان یــک نمــره در دامنــه صفــر تــا  20بــه دســت

آمــد .ایــن ســوالها توســط ســرگروههای آموزشــی هــر مقطــع

و بهصــورت هماهنــگ در ســال تحصیلــی  1393-94طراحــی
شــده و بــه تاییــد کارشناســان آموزشوپــرورش رســیده اســت.

ج) برنامــه مداخلــهای :برنامــه آموزشــی خودتنظیمــی

براســاس پــرورش راهبــرد خودتنظیمشــده ملتــزر )38(1و

لیــن مــان 2و ریــد )35( 3تدویــن شــده کــه شــامل 10جلســه

45دقیقـهای و دو بــار در هفتــه بــه دانشآمــوزان گــروه آزمایش
برای گردآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد:

الــف) مقیــاس هوشــی وکســلر کــودکان :در حــال

حاضــر ،مقیــاس هوشــی وکســلر کــودکان بهعنــوان اصلیتریــن

ابــزار ســنجش هــوش و تشــخیص کــودکان دارای مشــکل

یادگیــری در مقطــع دبســتان ایــران مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .در مقیــاس هوشــی وکســلر کــودکان ،پنجنــوع

هــوش بهــر محاســبه میشــود كــه عبارتنــد از :درك مطلــب

بــه روش انفــرادی ،در مرکــز ناتوانیهــای یادگیــری ویــژه

ناحیــه  3تبریــز توســط پژوهشــگر و مربیــان مرکــز ناتوانیهــای
یادگیــری ویــژه آمــوزش داده شــد.

روایــی محتوایــی ایــن بســته آموزشــی مــورد تاییــد

بیرامــی( )36بــوده و در گذشــته نیــز توســط گراهــام و

هریــس( ،)8مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .خالصــه
برنامــه آمــوزش خودتنظیمــی در جــدول  2ارایــه شــده اســت.

كالمــی ،اســتدالل ادراكــی ،حافظــه فعــال ،ســرعت پــردازش

و هــوش بهــر كل کــه در 15خردهآزمــون ســنجیده میشــود.
اعتبــار و روایــی ایــن آزمــون ســال 1386توســط عابــدی،
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جامعــه ،نمونــه و روش نمونهگیــری :جامعــه آمــاری

اســتان چهارمحالوبختیــاری ترجمــه ،انطبــاق و هنجاریابی شــد

تعلیم و تربیت استثنایی

اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشآموزان ابتدایی دارای اختالل ریاضی

جــدول  .2برنامــه آمــوزش خودتنظیمــی و محتــوا ،اهــداف ،روش تدریــس و

فــرم مصاحبــه بــا والدیــن و نیــز رضایتنامــه بــرای

فعالیتهاییادگیری

همتاســازی گروههــا ،پیشآزمونهــای ریاضــی بــرای هــر پایــه

نــوع فعالیتهــای یادگیــری آموزشــی هــر جلســه

شــرکت در ایــن پژوهــش ،توســط والدیــن تکمیــل شــد و پــس از

مطرحکردن راهبرد :توضیح فواید
استفاده از راهبرد -ارایه نمونههایی از
عملکردفعلی

پرسش و پاسخ

تکمیلبرگههای
مربوطه و گوشدادن
فعال

الگوسازی راهبرد :آموزش تفکر با
صدای بلند -کالمیسازی فرآیندهای
فکری توسط مربی

پرسش و پاسخ و
استفاده از بازیهای
مناسب سن فرد

مشارکت در بازی

الگوسازی راهبرد  :تجزیه فراشناختی
تکلیف )1 :چرا این مرحله را در تکلیف
انجام دادم؟؛  )2چگونه فهمیدم که آن
را انجام دهم؟؛  )3کدام اعمال ،نشانهها
یا سوالها مهم هستند؟؛  )4چه دانشی
نیاز دارم؟

پرسش و پاسخ
مکاشفه

گوشدادن فعال و
پاسخهای مناسب

آموزش تمرکز انرژی و توجه روی
تکلیف

روش چندحسی

مشارکت فعال در
بازی

به خاطر سپردن راهبرد

نرمافزار تقویت
حافظه فعال

کار با برنامه رایانهای

حمایت و تقویت راهبرد :کار مشترک
مربی و دانشآموز -الگوسازی راهبرد

پرسش و پاسخ

تکمیل و رفع
کمبودهایاحتمالی

حمایت و تقویت راهبرد :واگذاری
مسئولیت به دانشآموز و تقویت
عملکرد مستقل دانشآموز

استفاده از کتاب و
نرمافزار

اصالح رفتار خود
و برطرفکردن
اشکاالت

نـهم

عملکرد مستقل دانشآموز :بازبینی و
بررسی عملکرد توسط مربی

مکاشفهای

بازبینی در رفتار

دهــم

جلسات

مداد و کاغذ-
پرسش و پاسخ

تکمیل برگه و
گوشدادن فعال

عملکرد مستقل دانشآموز :بازبینی و
بررسی عملکرد توسط دانشآموز

مکاشفهای

بازبینی در رفتار

نخست

پرورش و فعالسازی دانش پسزمینه:
مشخصکردن مهارتهایی که کودک
برای انجام راهبرد نیاز دارد و ارزیابی
دانش کودک یا توانایی او برای انجام
این مهارتها

مطالــب کتــاب درســی بــود ،بــه اجــرا گذاشــته و نتایــج آن

ثبــت شــد .براســاس پیشــینه پژوهشــی موجــود و حیطههــای
مداخل ـهای مــورد نیــاز ،بســته آموزشــی خودتنظیمــی تدویــن

دوم

شــده بــود کــه درگــروه آزمایــش افزونبــر آموزشهــای معمــول
بــه اجــرا گذاشــته شــد و گــروه گــواه آموزشهــای معمــول را کــه

سوم

در مراکــز ناتوانیهــای یادگیــری ویــژه بــه دانشآمــوزان داده

میشــود ،دریافــت کردنــد .تعــداد ایــن جلســات در هــر دو
گــروه 10جلســه 45دقیقــهای بهصــورت فــردی و دو بــار در

چهارم

هفتــه بــود.

ایــن آموزشهــا توســط پژوهشــگران و مربیــان مرکــز

ناتوانیهــای یادگیــری ویــژه ناحیــه ســه تبریــز داده شــد .بــه

پنجم
شــشم
هفــتم
هشــتم

روش اجرا
آزمــون هوشــی وکســلر 4بــرای همــه دانشآمــوزان

معرفیشــده بــا مشــکل ریاضــی اجــرا شــد و کســانی کــه
حداقــل نمــره 85را کســب کردنــد بهعنــوان نمونــه انتخــاب
شــده و دانشآموزانــی کــه مشــکل خوانــدن و نوشــتن داشــتند،
جداســازی شــدند.

کــه بــه تاییــد کارشناســان آموزشوپــرورش رســیده و براســاس

ایــن منظــور مربیــان ایــن مرکــز طــی چنــد جلســه توجیهــی،

بــه منظــور یکسانســازی آموزشهــا ،بــا ایــن بســته آموزشــی

آشــنا شــدند و شــیوه آمــوزش در هــر جلســه ،اهــداف و ابــزار

مــورد نیــاز مطــرح شــد و پــس از پایــان آموزشهــا پسآزمــون
ریاضــی بــرای هــر دوگــروه گــواه و آزمایــش بــه اجــرا گذاشــته و

عملکردهــا مقایســه شــد.

یافته ها

بــرای تحلیــل دادههــای آمــاری ابتــدا از آمــار توصیفــی

بــرای متغیرهــای زمینــهای دانشآمــوزان و همچنیــن بــرای
آزمــون فرضیــه پژوهــش ،ابتــدا بــرای تاییــد پیشفرضهــای

تحلیــل کوواریانــس از آزمــون کولموگــروف -اســمیرنف؛
شــیب رگرســیونی و آزمــون لویــن اســتفاده شــد و بعــد از

تاییــد آنهــا از روش تحلیــل کوواریانــس اســتفاده شــد.
فرضیــه پژوهــش :آمــوزش راهبردهــای خودتنظیمــی بــر

عملکــرد دانشآمــوزان دارای ناتوانــی یادگیــری در درس
ریاضــی تاثیــر مثبــت دارد.

نتایــج تحلیــل کواریانــس انجامشــده روی نمــره عملکــرد در

دو گــروه آزمایــش و گــواه در جــدول  3ارایــه شــده اســت .در

ایــن تحلیــل نمرههــای پیشآزمــون تحــت کنتــرل آمــاری قــرار
گرفتــه اســت و ســپس دو گــروه براســاس واریانــس باقیمانــده
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محتوای آموزشی

روش تدریس

تعلیم و تربیت استثنایی

اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشآموزان ابتدایی دارای اختالل ریاضی

مقایســه میشــوند .همانطــور کــه نتایــج تحلیــل کواریانــس
نشــان میدهــد بیــن نمــره عملکــرد گــروه آزمایــش و گــواه

بحث و نتیجه گیری

دانشآمــوزان مربــوط بــه آمــوزش راهبردهــای خودتنظیمــی

دارای ناتوانــی یادگیــری ریاضــی انجــام شــد .نتایــج حاصــل از

جــدول  .3نتایــج تحلیــل کوواریانــس دو گــروه آزمایــش و گــواه در عملکــرد

قبیــل راهبردهــای شناختی-فراشــناختی و رفتــاری در بهبــود

مجــذور اتــا  0/76اســت ،یعنــی  76درصــد از واریانــس عملکرد

خودتنظیمــی در بهبــود عملکــرد درس ریاضــی دانشآمــوزان

بــوده اســت.

ایــن پژوهــش نشــان داد مداخلــه راهبردهــای خودتنظیمــی از

دانشآمــوزان

عملکــرد درس ریاضــی دانشآمــوزان دارای ناتوانــی یادگیــری

گروه ها
خـطا

87/4

37

2/36

-

-

-

دســت یافتنــد کــه آمــوزش راهبردهــای یادگیــری خودتنظیمــی

مجموع مجذورات
280/9

1

280/9

118/9

0/001

0/76

ســعید()31؛ کارشــکی( )32و شــیردل و همــکاران( )33اســت.

درجه آزادی

میانگینمجذورات

مقدار واریانس

251/59

1

251/59

106/5

0/001

0/74

مجذور اتا

سطح معنی داری

ریاضــی تاثیــر مثبــت دارد .در همیــن زمینــه زیمرمــن معتقــد
اســت راهبــرد خودتنظیمــی ،دانشآمــوزان را قــادر میکنــد

شــخصا رفتــار ،محیــط و کارکــرد نهاییشــان را تنظیــم
کننــد( .)39نتایــج ایــن پژوهــش هــم ســو بــا نتایــج پژوهشهای

پیش آزمون

یلدیزلــی و ســابان()23؛ بیشــارا()24؛ ژنــگ()25؛ کلیــری و
پالتــن()26؛ موئهــل( )27و ماریکــو و فیلیپــو ،)28(1همچنیــن

حســنی زنگبــار()29؛ نریمانــی و همــکاران()30؛ علینــژاد و
پژوهشــگران یادشــده در پژوهشهــای خــود بــه ایــن نتیجــه

در بهبــود عملکــرد درس ریاضــی دانشآمــوزان تاثیــر مثبتــی

همچنین براســاس جــدول  ،4میانگیــن و انحراف اســتاندارد

عملکــرد دانشآمــوزان در دو گــروه آزمایــش و گــواه پــس از

مهــار متغیــر هماینــد بــرای گــروه آزمایــش  14/6و بــرای گــروه
گــواه  9/3اســت کــه تفــاوت معنـیداری بــا یکدیگــر دارنــد .بــه

بیــان دیگــر ،آمــوزش راهبردهــای خودتنظیمــی بــر عملکــرد
ریاضــی دانشآمــوزان دارای ناتوانــی یادگیــری در درس
ریاضــی موثــر بــوده اســت.

جــدول  .4میانگیــن و انحــراف اســتاندارد نمــره میــزان عملکــرد در دو گــروه
پــس از کنتــرل پیشآزمــون

مبنیبــر تاثیــر مثبــت راهبردهــای یادگیــری خودتنظیمــی در

بهبــود عملکــرد درس ریاضــی دانشآمــوزان دارای ناتوانــی

یادگیــری ریاضــی ،همچنیــن براســاس نتایــج پژوهشهــای

بیانشــده میتــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه پیــش از توجــه
بــه بهبــود عملکــرد درســی دانشآمــوزان بایــد ابتــدا وجــود

ناتوانــی یادگیــری را درآنهــا شناســایی کــرده ،ســپس بــا

توجــه بــه ســطح هوشبهــر و توانایــی آنهــا در توانایــی
محاســبه عــددی و ریاضیشــان؛ روشهایــی را بــرای بهبــود

وضعیــت آنهــا انتخــاب کــرد و مــورد آمــوزش قــرار داد کــه
سطح اطمینان 95درصد

گروه

دارد .در نتیجــه بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از مقالــه حاضــر

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

14/6

0/34

13/9

گواه

9/3

0/34

8/6

یکــی از بهتریــن روشهــا ،آمــوزش راهبردهــای خودتنظیمــی
بــه دانشآمــوزان اســت .اگــر معلمــان و مســئوالن مدرســه

حد پایین

حد باال
15/29

روشهــای خودتنظیمــی را بــه آنهــا آمــوزش دهنــد ،شــاهد

9/99

نظریــه خودتنظیمــی میتــوان چنیــن تبیینــی ارایــه داد هنگامــی

بتواننــد بهخوبــی و بــا شناســایی اینگونــه دانشآمــوزان

بهبــود عملکردشــان در درس ریاضــی خواهنــد بــود .براســاس

1- Marcou & Philippou
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تفــاوت معنــا داری مشــاهده میشــود (.)F=118/9 , p>0/05

پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن تاثیــر راهبردهــای

اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشآموزان ابتدایی دارای اختالل ریاضی

کــه کــودکان از راهبردهــای خودتنظیمــی اســتفاده میکننــد ،بــر

فرآینــد حــل مســائل خــود نظــارت کــرده و بــرای خــود هــدف

تعییــن میکننــد ،خطاهــای خــود را بــا کمــک معلــم تشــخیص
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