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چکیــده :مطالعــات نشــان دادهانــد کــه افــراد نابینــا در انجــام وظایــف شــنوایی ،لمســی و شــیمیایی خــاص بهتــر عمــل میکننــد .بــا

ایــن حــال ،مطالعــات اندکــی در مطالعــه مشــابه ،افــراد نابینــا و بینــا را در مقایســه بــا کــودکان بیــش فعــال در حالتهــای مختلف حســی،
شــناختی ارزیابــی کــرده انــد .ایــن تحقیــق بــه منظــور مقایســه فراشــناخت کــودکان بیــش فعــال وکــم توجــه ،نابینــا و کــودکان عــادی

شهرســتان اهــواز صــورت پذیرفــت.

روش :در پژوهــش حاضــر از روش علی-مقایسـهای اســتفاده شــده اســت .جامعـهی آمــاری پژوهــش کلیه کــودکان شهرســتان اهواز

درســال  95بودنــد کــه از طریــق روش نمونهگیــری هدفمنــد و تصادفــی بــه عنــوان نمونــه آمــاری گزینــش شــدند .کــودکان حاضــر در این

تحقیــق 60نفــر بودنــد کــه  30نفرعــادی و  15نفــر دارای اختــال نابینایــی و 15نفــر نیــز بیــش فعــال میباشــند .انجــام تحقیق بــه صورت
میدانــی و بــا مراجعــه بــه مــدارس عــادی و کــودکان اســتثنایی شهرســتان اهــواز صــورت گرفــت .در ایــن پژوهــش بــه منظــور اندازهگیری
و مقایســه متغیرهــای مــورد نظــر ،از پرسشــنامهی فراشــناخت کــودکان اســپرلینگ اســتفاده شــده اســت .بــرای انجــام تجزیــه و تحلیــل
دادههــای تحقیــق از نرمافــزار SPSS 23اســتفاده شــده اســت .یافتــه هــای توصیفــی شــامل محاســبه ی فراوانی  ،میانگیــن  ،انحــراف معیار،

و تحلیــل واریانــس تــک متغیــره مــورد مطالعــه قــرار گرفته اســت.

یافتــه هــا :یافتــه هــا نشــانگر آن اســت کــه از نظــر فراشــناخت بیــن ســه گــروه تفــاوت معنــاداری مشــاهده شــد ،یعنــی میــزان

فراشــناخت کــودکان نابینــا و نیــز کــودکان بیــش فعــال بــا کــودکان عــادی بــا هــم متفــاوت بــود.

نتیجــه گیــری :بــه طــور كلــی تأثیــر فراشــناخت در ادراك فــرد از تواناییهــای خــود بــا تــداوم آسیبشناســی روانــی را نمــی تــوان

نادیــده گرفــت .بنابرایــن بایــد در ایــن راســتا تــاش نمــود تــا هــر چــه بیشــتر در آموزشــگاهها کارکــرد فراشــناخت و ابعــاد آن را در
پیشــبرد اهــداف آموزشــی و ســامت روان و آســیب شناســی روانــی کــودکان عــادی و خــاص بــه کار گرفــت.
واژههای کلیدی :فراشناخت ،کودکان بیش فعال و کم توجه ،کودکان نابینا و عادی

مقدمه

تفکــر خــود دارنــد .تجربههــای فراشــناختی شــامل ارزیابیهــا

فراشــناخت ،توانایــی فکرکــردن و ارزیابــی فرآیندهــای

ذهنــی فــرد اســت کــه ،نقــش اساســی در حافظــه ،یادگیــری،

خودمراقبتــی ،تعامل اجتماعــی دارد( .)1فراشــناخت را میتوان

بــه ســه حیطــه دانشفراشــناختی ،تجربههــای فراشــناختی

و راهبردهــای فراشــناختی تقســیم کــرد .دانــش فراشــناختی

بــه باورهــا و نظریههایــی اطــاق میشــود کــه افــراد دربــاره
1- Email: saramhasti@yahoo.com

و احســاسهایی اســت کــه افــراد در موقعیتهــای مختلــف

دربــارهی وضعیــت روانــی خــود دارنــد و مهارتهــای

فراشــناختی پاسـخهایی هســتند کــه بــرای کنتــرل و تغییــر تفکــر
بــه کار گرفتــه میشــوند و بــه خودتنظیمــی هیجانــی و شــناختی

کمــک میکننــد( .)2بــه عقیــده روانشناســان شــناختی ،بهویــژه
کســانی کــه در چارچــوب پــردازش اطالعــات کارکردهانــد،

فرایندهــای فراشــناختی بــر عملیات اجرایــی ،طراحــی عملکرد،

سال هجدهم ،شماره  ،1پیاپی 1397| 150

27

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 4:16 +0330 on Wednesday January 16th 2019

زهرا عبادی/دستیار علمی روانشناسی عمومی/دانشگاه پیام نور خوزستان

تعلیم و تربیت استثنایی

مقایسهی فراشناخت در دانشآموزان مبتال به اختالل نارسایی توجه -بیشفعالی ،آسیب بینایی وکودکان با تحول بهنجار

بازبینــی ،وارســی و تنظیــم رفتارهــا و جهــت حــل مســئله تأثیــر

پــاداش میدهنــد ( .)8میــح ( )10و الی ( )11معتقدنــد کــه

خــود را بــه اســتفاده از راهبردهــای ویــژه فراشــناختی در امــر

یادگیــری و عملکــرد تحصیلــی میشــود .در پژوهــش میــرزا

گذاشــته اســت( .)3بســیاری از روانشناســان شــناختی ،توجــه

آگاهــی از راهبردهــای شــناختی و فراشــناختی باعــث بهبــود

و کنتــرل میکنــد( .)5-4در طــول دوره ی رشــد ،بــرای انجــام

تحصیلــی داشــت و موجــب بهبـــود آن گردیــد  .از لحــاظ

فرایندهــا و راهبردهایــی اســت کــه شــناخت را ارزیابــی ،نظــارت

ارزشــیابی و نظــم دهــی تأثیــر مثبــت معنــی داری بــر پیشــرفت

فعالیــت ذهنــی آگاهانــه و عمــدی ،ســطح فراشــناختی بــاال بایــد

جمعیــت شــناختی مهارتهــای فراشــناختی بــر پیشــرفت

از اینکــه فــرد چگونــه یــاد میگیــرد ،آگاهــی از اینکــه بــرای

بــود (. )12وحیــدی نشــان داد کــه بیــن باورهــای فراشــناختی و

بــه دســت آیــد( .)6درواقــع ،فراشــناخت را بــه عنــوان آگاهــی
رســیدن بــه یــک هــدف از اطالعــات موجــود چگونــه اســتفاده

میکنــد ،آگاهــی از اینکــه از چــه راهبردهایــی بــرای رســیدن
بــه هــدف اســتفاده کنــد ،توانایــی ارزیابــی پیشــرفت خــود در

حیــن انجــام یــک کار و بعــد از اتمــام آن تعریــف کردهانــد(.)7

نتایــج پژوهشهــا حاکــی از آن اســت کــه دانشآموزانــی كــه بــا

برنامــه ریــزی و هدفمنــد تکالیــف خــود را انجــام میدهنــد ،از

تحصـــیلی دانشآمــوزان دختــر مـــؤثرتر از دانشآمــوزان پســر
تحمــل اســترس رابطــه مثبــت معنــی داری وجــود دارد (.)13

در پژوهــش دیگــر اصولــی و همــکاران( ،)4نشــان دادنــد کــه
بیــن نمــره کلــی باورهــای فراشــناخت و بــاور مثبــت و خــود

آگاهــی شــناختی بــا نمــره کلــی خودتنظیمــی و همــه ابعــاد

آن رابطــه منفــی و معنــاداری وجــود دارد .الونسو-ســانچز
وویدیــس معتقدنــد ،تأثیر مثبــت آمــوزش راهبردهــای مطالعه

راهبردهــای شــناختی و فراشــناختی بیشــتری اســتفاده میكننــد

و یادگیــری بــر افزایــش میــزان آگاهیهــای فراشــناختی،

نشــان دهنــدهی بــاور قضــاوت فــرد از توانایــی خــود بــرای انجام

در راهبردهــای یادگیری(فراشــناخت) مؤثــر اســت ( .)14یكــی

و بــرای انجــام تكالیــف تــاش بیشــتری میورزنــد .ایــن مفهــوم

بهویــژه دربــاره فراشــناخت بــر دانــش نظارتــی و كاربــرد آن

تكلیــف خــاص اســت( .)8چنیــن فراشــناختی بــه طــور معمــول

توجــه و یــا
از متداولتریــن اختــاالت رفتــاری كــودكان كاســتی ّ

خودتنظیمــی عملکــرد اجرایــی کوتــاه و پایــدار میپــردازد و بــه

ســنین مدرســه را در سرتاســر جهــان در بــر میگیــرد .طبــق

بــه شناســایی الگــوی فرایندهای فراشــناختی شــامل فعالیتهای

فعالــی( )ADHDاســت كــه تقریبـ ًا  5درصد كــودكان
اختــال بیــش ّ

دنبــال تغییــر پــردازش فراشــناختی متمرکــز بــر مشــکل ،بــه

راهنمــای آمــاری و تشــخیصی اختــاالت روانــی ،چــاپ پنجــم

( .(9بــه عبــارت دیگــر بــا اســتفاده از راهبردهــای فراشــناختی

فعالــی و یــا تكانشــی كــه
عالئــم نامناســب عــدم ّ
توجــه ،بیــش ّ

تــاش بــرای كســب موفقیــت تحصیلــی مهــم ،لــذت بــردن از

مثــال مدرســه و خانــه عملكرد ناقــص دارد( .)15ایـــن اخـــتالل

اهــداف خــاص و ســطح خودكارآمــدی بــاال را نشــان میدهنــد.

مبتــا تأثیــرات منفــی بــر جــای مـیگـــذارد .عــاوه بــر ایــن

حــل مشــکل و یــا برآمــدن از تکلیــف و از ایــن دســت میباشــد

ایــن دانشآمــوزان از كیفیــت یادگیریهایشــان آگاه هســتند و

چالشهــا ،كاربــرد راهبردهــای یادگیــری بــه موقــع ،تنظیــم
در حالــی كــه دانشآموزانــی كــه كمتــر از راهبردهــای یادگیــری

فعالــی مشــخصهاش
()DSM-V؛ كاســتی ّ
توجــه و یــا اختــال بیش ّ

شــروع آن از ســن هفــت ســالگی اســت و در دو زمینــه بــرای

بر کارکردهای تحصـــیلی ،اجتمـــاعی و رفتـــاری و هیجـانی افراد
خودآگاهی ،مهارت هـــای توجـــه و فراشـــناخت ایـن کودکان نیز

خودتنظیمــی اســتفاده میكننــد فقــط یادگیــری طوطــی وار

آســیب میبینــد ( .)18-17-16چــوب فــروش و همــکاران بــا

خواهــد شــد .ظرفیــت خودتنظیمــی کــه یکــی از راهبردهــای

معنــیداری در پیشــرفت تحصیلــی را گــزارش داد.

دارنــد كــه در صــورت عــدم اســتفاده و تکــرار ،فرامــوش
فراشــناختی اســت ،ایــن امــكان را بــرای یادگیرنــدگان ایجــاد

میكنــد تــا رفتارشــان را مشــاهده و كنتــرل كننــد .بــه ایــن

معنــی كــه ،رفتارهایشــان را خــود ارزیابــی میكننــد و بــا
توجــه بــه معیارهــای خــود ،خودشــان را تنبیــه مــی كننــد و یــا
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آمــوزش راهبردهــای فراشــناختی بــه کــودکان بیــش فعــال تأثیر
حــواس گوناگــون انســان بــه دلیــل اهمیتــی کــه در امــر

احســاس ،ادراك و شــناخت امــور دارنــد .در حقیقــت دروازههای

دانــش و دانایــی انســان تلقــی میشــوند( .)19یکــی از مهمتریــن
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یادگیــری معطــوف داشــتهاند .فراشــناخت در برگیرنــده دانش،

خانــی( ،)1393شــاخص مهارتهــای برنامهریــزی ،كنتــرل،

تعلیم و تربیت استثنایی

مقایسهی فراشناخت در دانشآموزان مبتال به اختالل نارسایی توجه -بیشفعالی ،آسیب بینایی وکودکان با تحول بهنجار

حــواس انســان بینایــی اســت و فعالیتهــای یادگیــری،

دهندگــی و یــا کنتــرل هر جنبــه از شــناخت اشــاره دارد ( .)24در

بــا ایــن حــس در ارتبــاط هســتند(  .)20آســیب بینایــی بیــش

کــودکان بیــش فعــال و نابینــا امــری ضــروری اســت کــه میتواند

در زمینــه ارتبــاط بیــن شــناخت و مؤلفــه هــای فراشــناخت و

آنهــا و خانوادههایشــان شــود .یکــی از ایــن جنبههــا کــه

آموزشــی ،ارتباطــی ،فراشــناختی و غیــره بــه طــور گســترده

راهبردهــای آن نظیــر کنتــرل فکــر و مهــار ســــوگیری توجــه و
ب بینایــی مشــکالتی تأثیرگــذار وجــود
نظــارت در افــراد آســی 

موجبــات کاهــش و پیشــگیری از بســیاری مشــکالت بــرای

اهمیــت فزاینــدهای در بحــث آمــوزش و بهداشــت روان دارد

مفهــوم فراشــناخت اســت کــه در ایــن پژوهــش بــه آن پرداختــه

دارد( . )21بــا توجــه بــه اینکــه ،بســیاری از اطالعــات از طریــق

میشــود .بــه همیــن ســبب باتوجــه بــه اهمیــت فراشــناخت

و یادگیــری دارای اهمیــت خاصــی هســتند .آنچـــه کـــودك

اســت و توانایــی گســتره شــناخت فــرد را منعکــس میکنــد،

حــواس دریافـــت مــیشود .دریافـتهـــای حســی در آمــوزش

در یادگیــری ،و از آنجــا کــه فراشــناخت تفکــر در مــورد تفکــر

مـیبینـــد ،میشــنود ،لمــس میکنــد ،میبویــد ،و مـیچشـــد

بنابرایــن کســانی کــه از ایــن توانایــی بــه نحــو احســن اســتفاده

نابینایــی تأثیــرات همــه جانبــهای برکارکــرد فــرد میگــذارد

فعالیتهــای شــناختی همیشــه برتــری از آنکســانی اســت که از

بســیار متفــاوت باشــد و ایــن ادراک متفــاوت در افــراد با آســیب

عالقهمنــدی بســیاری از محققــان بــه حیطــه فراشــناخت آن

همـــه تجربیـــات یـــادگیری را بـــرای او فـــراهم مـیآورد( .)22
و ســبب میشــود تــا ادراک و تفکــر افــراد از خــود و دیگــران،

میکننــد ،میبایــد موفقتــر از ســایر افــراد باشــند .در بررســی

ایــن توانایــی اســتفاده مطلــوب کردهانــد .بنابرایــن یکــی از دالیل

بینایــی ،ممکــن اســت ســبب بــروز مشــکالت از نظــر عاطفــی و

اســت کــه معتقدند ایــن حــوزه تلویحات مهمــی در میــدان تعلیم

بــه دلیــل محرومیــت از حــس بینایــی نمیتواننــد تجربیــات

نقــش مهمــی در انــواع فعالیتهــای شــناختی ازجملــه تبــادل

اجتماعــی شــود ( .(23از نظــر رشــد شــناختی نیــز کــودکان نابینا
زیــادی از محیــط بــه دســت آورنــد .در نتیجــه در شــکلگیری

مفاهیــم دچــار وقفــه شــده و رشــدی آرام در پیــش میگیرنــد.

و تربیــت دارد .بــه نظــر مــی رســد کــه مهارتهــای فراشــناختی

کالمــی اطالعــات ،درک مطلــب خوانــدن ،انگیــزش پیشــرفت،
درک کالمــی ،نوشــتن ،زبانآمــوزی ،ادراک ،توجــه ،حافظــه،

از ایــن رو ،رشــد شــناختی آنــان در مقایســه بــا همســاالن

حلمســئله و شــناخت اجتماعــی دارنــد ( .)27بنابرایــن ،مســأله

نیــز نشــان داد بیــن راهبردهــای فراشــناختی در نابینایــان

و کــودکان نابینــا در باورهــای فراشــناخت چــه وضعیتــی دارنــد

عــادی شــان ،در ردهای پایینتــر قــرار میگیــرد(  .)24نجاتــی
درمقایســه بــا همتایــان بینــا در کارکردهــای شــناختی ،شــروع

فعالیــت ،انعطــاف پذیــری ،احتیــاط ،توجــه ،حافظــه ،عواطف،

تکانشگــری ،تهاجــم و کارکــرد اجتماعــی تفــاوت معنــی داری

ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه کــودکان دارای اختــال بیشفعالــی

و تفــاوت احتمالــی آنهــا از ایــن جهــت بــا کــودکان عــادی در
چیســت؟ هــدف از انجــام ایــن پژوهــش مقایســه باورهــای

فراشــناختی کــودکان بیــش فعــال وکــم توجــه و نابینــا بــا کــودکان

وجــود نــدارد ،و نابینایــان در برنامــه ریــزی ،هشــیاری و

عــادی شهرســتان اهــواز اســت.

همچنیــن بیــن نابینایــان و همتایــان بینــا در حافظــه عملکــرد

روش

همدلــی عملکــرد بهتــر و باالتــری نســبت بــه بینایــان دارنــد.
شــناختی ،آگاهــی و بــی قــراری تفــاوت قابــل توجهــی مشــاهده

نشــد( .)25تحقیقــات نشــان میدهــد کــه نابینایــی ممکن اســت
بــه افزایــش تواناییهــای ادراکــی و شــناختی منجــر شــود(.)26

فراشــناخت نیــز از جملــه متغیرهایــی اســت کــه میتوانــد تحــت
تأثیــر توانمندیهــای دیــداری قــرار بگیرد .فراشــناخت ،ســطح

بــاالی عملکــرد شــناختی اســت کــه میتوانــد بــه عنــوان هــر
نــوع آگاهــی یــا فراینــد شــناختی تعریــف شــود کــه بــه آگاهــی

پژوهــش حاضــر بــه روش توصیفــی از نــوع علی-مقایســه

ای انجــام شــد .جامع ـهی آمــاری ایــن پژوهــش شــامل تمامــی

كــودكان دختــر و پســر نابینــا ،بیشفعــال و عــادی شهرســتان
اهــواز در زمســتان ســال 96-1395در ســن  10ســال بودنــد.

نمونــه ایــن تحقیــق شــامل  15نفــر از کــودکان دارای اختــال

بیــش فعــال و کــم توجــه و  15نفــر از کــودکان نابینــا و کــم بینــا در
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از هــر معلولیــت دیگــر ،ناتوانــی بــه بــار مــیآورد ،همچنیــن

کنــار تمــام مســایل ذکرشــده توجــه بــه جنبههــای روانشــناختی

تعلیم و تربیت استثنایی

مقایسهی فراشناخت در دانشآموزان مبتال به اختالل نارسایی توجه -بیشفعالی ،آسیب بینایی وکودکان با تحول بهنجار

مقطــع تحصیلــی چهــارم دبســتان بودنــد کــه هــر ســه گــروه بــا هم

و همیشــه) ونمــره فراشــناخت هــر فــرد در طیفــی از 12تــا36

در پژوهــش حاضــر  60نفــر بودنــد کــه  30نفــر عــادی و  15نفــر

همــكاران ( ،) 28نشــانگر از ایــن اســت كــه ،بیــن ســؤاالت آزمون

مقایســه شــدند .بـ ه طورکلــی تعــداد تمــام کــودکان شــرکتکننده

همبســتگی درونــی وجــود دارد و پرسشــنامه میتوانــد هــر دو

در ایــن تحقیــق نمونههــا بهصــورت هدفمنــد انتخــاب شــدند.

عامــل (دانــش و مهــارت) را محاســبه كنــد .جهــت تعییــن پایایــی

مهــارت هــای فراشــناختی دانــش آمــوزان توســط اســپرلینگ و

دســت آمــد و نشــانگر پایایی معنــادار این پرسشــنامه بــود (.)29

ابــزار مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش ،پرسشــنامه ســنجش

همــکاران( )2002معرفــی شــده اســت کــه متناســب برای ســنین

 8تــا  11ســال اســت( .)28همچنیــن روش گــردآوری دادههــا
بصــورت میدانــی انجــام شــد .بــرای پرکــردن پرسشــنامه بــه

مراکــز درمانــی ،مدرســه کــودکان اســتثنایی و نیــز اداره بهزیســتی
شهرســتان اهــواز مراجعــه شــد .بــرای پرکــردن پرسشــنامه

کــودکان نابینــا از والدیــن و مربیــان آنهــا جهــت نوشــتن و
خوانــدن ســواالت کمــک و راهنمایــی گرفتــه شــد .ویژگیهــای

جمعیتشــناختی گــروه نمونه شــامل جنســیت ،مقطــع تحصیلی و

ســن نیــز ثبــت و مفــاد بیانیــه هلســینکی رعایــت گردیــد .از جمله

آنهــا میتــوان بــه توضیــح اهــداف پژوهــش و کســب رضایــت
آگاهانــه از واحدهــای موردمطالعــه ،اختیــاری بــودن شــرکت در

پژوهــش ،حــق خــروج از مطالعــه ،بــدون ضــرر بــودن پاســخ بــه
ســؤاالت و در اختیــار قــرار دادن نتایــج در صــورت تمایــل ،اشــاره
کــرد .بــرای اجــرای ایــن پژوهــش ،ابتــدا هــدف از اجــرای تحقیق

بــرای دانــش آمــوزان ،والدیــن و مربیــان آموزشــگاه هــا شــرح

داده شــد و رضایــت آنهــا بــرای شــرکت در ارزیابیهــا جلــب

شــد و بــه شــرکت کننــدگان ایــن اطمینــان داده شــد کــه اطالعــات
آنهــا ،بــه صــورت محرمانــه میباشــد و در کلیــه مراحــل انجــام

تحقیقــات ،مالحظــات اخالقــی رعایــت میگــردد.

ابزار

پرسشنامه سنجش مهارتهای فراشناختی
بــرای ســنجش مهارتهــای فراشــناختی دانشآمــوزان ،از

پرسشــنامه از ضریــب آلفای کرونباخ اســتفاده شــد کــه  0/069به

روش اجرا

بــرای انجــام پژوهــش ابتــدا بــه مدیریت آمــوزش و پــرورش

مراجعــه و پــس از آن نامـهای در خصــوص همــکاری بــا مــدارس

عــادی و مراکــز کــودکان اســتثنایی دریافــت شــد .یکــی از مراکــز

کــودکان اســتثنایی بهصــورت هدفمنــد انتخــاب گردیــد و بــا توجه

بــه اینکــه درک ســواالت بــرای ســطوح ســنی پایینتــر مشــکل

بــود و همچنیــن بــا توجــه بــه تعــداد بیشــتر دانــش آمــوزان در

ســطح چهــارم دبســتان (کل دختر و پســر مختلــط  15نفر) تصمیم
برایــن شــد کــه پژوهــش تنهــا بــر روی دانشآمــوزان کالس
چهــارم انجــام شــود .افــرادی در مطالعــه پذیــرش شــدند کــه

عالقــه و تمایــل بــه شــرکت در مطالعــه را داشــتند .پرسشــنامهها

ســاده و فاقــد هرگونــه ضــرری بــرای فــرد بــود و هیچگونــه مخارج
و هزینـهای بــرای شــرکت کننــدگان در برنداشــت .در صورتیکــه
در حیــن تکمیــل پرسشــنامهها ،فــردی عالقــهای بــرای ادامــه

همــکاری نداشــت ،ممانعتــی بــه عمــل نمیآمــد بــا توجــه بــه
اینکــه تعــداد دانــش آمــوزان عــادی بســیار زیــاد و تعــداد

کــودکان نابینــا و بیــش فعــال کــم بــود ،تصمیــم بــر ایــن شــد کــه
افــراد بیــش فعــال (بــا معرفــی معلــم) و نابینــا هــر کــدام  15نفــر

بهصــورت هدفمنــد و تعــداد افــراد عــادی  30نفــر بــه صــورت

تصادفــی در ســطح کالس چهــارم انتخــاب شــوند .بــرای دانــش

آمــوزان تــک تــک ســواالت خوانــده و در صــورت ابهــام توضیــح
داده مــی شــد .در ایــن پژوهــش از والدیــن و معلمــان درخواســت

پرسشــنامه نســخه از اســپرلینگ و همــكاران( )28اســتفاده شــده

شــد تــا در جهــت انجــام پژوهــش بــا پژوهشــگر همــکاری نمایند.

خودگزارشدهــی بــا مقیــاس لیكــرت اســت و فراشــناخت را بــا

همــکاری صمیمانـهای داشــتند.

كــه متناســب بــرای ســنین  8تــا 11ســال اســت .ایــن پرسشــنامه

نظــر بــه ســه خــرده مقیــاس ،ســطح دانــش فراشــناختی و پنــج

مهــارت تنظیــم فراشــناختی ارزیابــی میكنــد .پرسشــنامه 12
گویــه دارد بــا ســه گزینــه بــرای پاســخ (هرگــز ،گاهــی اوقــات
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دارای اختــال نابینایــی و  15نفــر نیــز بیــش فعــال میباشــند.

قــرار میگیــرد .روایــی پرسشــنامه ،طبــق مطالعــه اســپرلینگ و

تعلیم و تربیت استثنایی

مقایسهی فراشناخت در دانشآموزان مبتال به اختالل نارسایی توجه -بیشفعالی ،آسیب بینایی وکودکان با تحول بهنجار

گــزارش گردیــد .ســپس ،یافتــه هــای مربــوط بــه فرضیــه هــای

مندرجــات جــدول  3نشــان میدهــد کــه متغیــر فراشــناخت

مــورد بررســی قــرار گرفــت .الزم بــه ذکــر اســت کــه از نــرم

یــک جفــت از گروههــای کــودکان عــادی ،کــودکان بیــش فعــال

پژوهــش بــا اســتفاده از آزمــون از تحلیــل واریانــس تــک متغیــره

یافته ها
در جــدول  1میانگیــن و انحــراف معیــار نمــره پیشآزمون و

پسآزمــون مقیــاس فراشــناخت مربــوط بــه ســه نمونه کــودکان
عــادی ،کــودکان بیــش فعــال و کــودکان نابینــا ارائه شــده اســت.

جدول - 1میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین نمره متغیر فراشناخت در
سه گروه کودکان عادی ،کودکان بیش فعال و کودکان نابینا

متغیر

فراشناخت

گروه

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

کودکان
عادی

30

28/11

5/94

19

31

کودکان
بیش فعال

15

15/16

3/18

12

18

کودکان
نابینا

15

21/14

4/08

16

27

مطابــق جــدول  1میانگینهــای متغیــر فراشــناخت در

کــودکان عــادی  ،28/11در کــودکان بیشفعــال  15/16و در

کــودکان نابینــا  21/14بــه دســت آمــد.

دادههــای حاصــل از ایــن پژوهــش ،بــا اســتفاده از روشهــای

و کــودکان نابینــا تفــاوت معن ـیدار دارد .بــرای بررســی تفــاوت
متغیــر فراشــناخت در جفتهــای گروهــی کــودکان عــادی،
کــودکان بیــش فعــال و کــودکان نابینــا ،از آزمــون پیگیــری

اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول  4گــزارش شــده اســت.
جدول -3نتایج تحلیل واریانس تک متغیری روی نمره فراشناخت در
گرو ه های کودکان عادی ،کودکان بیش فعال و کودکان نابینا

متغیر
وابسته

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

فراشناخت

9951/66

1

995/66

330/31

سطح
معنی-
داری

اندازه اثر

0/001

0/95

جدول -4نتایج آزمون پیگیری تفاوت بین گروههای سهگانه در متغیر وابسته
متغیر

فراشناخت

گروه J

تفاوت
میانگینها

کودکان عادی

گروه I

انحراف
استاندارد
خطا

سطح
معنیداری

کودکان
بیشفعال

12/95

1/22

p>0/01

کودکان عادی

کودکان نابینا

6/97

1/22

p>0/01

کودکان
بیشفعال

کودکان نابینا

-5/98

1/22

p>0/01

آمــاری تحلیــل واریانــس تــک متغیری ،تفــاوت نمره فراشــناخت

مندرجــات جــدول  4نشــان میدهــد کــه گــروه کــودکان

نابینــا بررســی شــد امــا پیــش از انجــام تحلیــل واریانــس بــر

و در ســطح معنــیداری  p>0/01از لحــاظ متغیــر فراشــناخت

همگنــی واریانــس گروههــا مــورد بررســی قــرار گرفــت.

کــه نمــرات فراشــناخت کــودکان عــادی بــه شــکل معنــاداری

در بیــن ســه گــروه کــودکان عــادی ،کــودکان بیــش فعال و کــودکان

عــادی بــا گــروه کــودکان بیشفعــال بــا تفــاوت میانگیــن 12/95

دادههــای پژوهــش ،دو پیشفــرض نرمــال بــودن متغیرهــا و

تفــاوت چشـمگیری دارد کــه ایــن موضــوع نشــانگر ایــن اســت

جدول -2پیشفرضهای نرمال بودن متغیرها و همگنی واریانس گرو ه ها
مربوط به تحلیل واریانس فراشناخت

متغیر
فراشناخت

آزمون لوین

آزمون کولموگروف

Z

سطح معنی داری

F

سطح معنی داری

0/62

0/28

1/23

0/28

مندرجــات جــدول  2بیانگــر آن اســت کــه پیشفرضهــای

تحلیــل واریانــس یعنــی نرمــال بــودن و همگنــی واریانــس گروههــا
در متغیرهــای پژوهــش کامــا رعایــت شــده اســت.

بیشــتر از کــودکان بیشفعــال میباشــد .همچنیــن ایــن جــدول

نشــان میدهــد کــه گــروه کــودکان عــادی بــا گــروه کــودکان نابینــا
بــا تفــاوت میانگیــن  6/97و در ســطح معنــیداری  p>0/01از

لحــاظ متغیــر فراشــناخت تفــاوت معنــیداری دارد کــه ایــن

موضــوع نشــانگر ایــن اســت کــه نمــرات فراشــناخت کــودکان

عــادی بــه شــکل معنــاداری بیشــتر از کــودکان نابینــا میباشــد.

همچنیــن ایــن جــدول نشــان میدهــد کــه گــروه کــودکان
بیشفعــال بــا گــروه کــودکان نابینــا بــا تفــاوت میانگیــن -5/98
و در ســطح معنــیداری  p>0/01از لحــاظ متغیــر فراشــناخت
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افــزار  23SPSSبــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا اســتفاده شــد.

بــا مقــدار  =330F/31و ســطح معنـیداری  =0p/001حداقــل بیــن

تعلیم و تربیت استثنایی

مقایسهی فراشناخت در دانشآموزان مبتال به اختالل نارسایی توجه -بیشفعالی ،آسیب بینایی وکودکان با تحول بهنجار

تفــاوت معن ـیداری دارد کــه ایــن موضــوع نشــانگر ایــن اســت

کــه نمــرات فراشــناخت کــودکان بیشفعــال به شــکل معنــاداری
کمتــر از کــودکان نابینــا میباشــد.

هــدف از ایــن پژوهش مقایسـهی باورهــای فراشــناختی در بین

کــودکان بیــش فعــال ،نابینــا و عــادی بــود کــه درایــن تحقیــق پــس
ازگــردآوری دادههــا و مقایسـهی ســه گــروه بــا هم نشــان داده شــد،

کــه تفــاوت بیــن میــزان فراشــناخت کــودکان بیشفعــال ،نابینــا و
عــادی معن ـیدار اســت .نتایــج ایــن پژوهــش بــا یافتههــای (-30

 )33-32-31همســو اســت .در تحقیقــی که توســط قمرگیــوی()30

انجــام شــد نتایــج نشــان داد ،در فراشــناخت کــه بهعنــوان
کارکردهایــی اجرایــی نیــز درنظــر گرفتــه شــده اســت ،تفــاوت

چشــمگیری بیــن کــودکان بهنجــار و عــادی و بیشفعــال وجــود

دارد .پژوهــش تــام و نکنونــزی ()31؛ شــوای و همــکاران( )32نیــز
نشــان دادنــد کــه فراشــناخت و کارکردهــای اجرایی نقــش عمدهای

در فراینــد برنامهریــزی و تنطیــم شــناختی و توجــه دارنــد کــه تمــام
ایــن عوامــل بــه نوب ـهی خــود در ســطوح گوناگــون زندگــی دارای

اهمیــت هســتند .نیلســون و همــکاران( ،)33در پژوهشــی نشــان
دادنــد کــه افــراد نابینــا دارای نقــص شــناختی هســتند و دلیــل

آن فقــدان قشــر بصــری اســت .میتــوان ایــن یافتــه را اینطــور

تبییــن کــرد کــه ،از نظــر رشــد شــناختی نیــز کــودکان نابینا بــه دلیل

محرومیــت از حــس بینایــی نمیتواننــد تجربیــات زیــادی از محیط
بــه دســت آورنــد .در نتیجــه در شــکلگیری مفاهیــم دچــار وقفــه

شــده و رشــدی آرام در پیــش میگیرنــد .از ایـنرو ،رشــد شــناختی

آنــان در مقایســه بــا همســاالن عــادی ،در ردهای پایینتــر قــرار

میگیــرد(. ) 24نتایــج پژوهشهــای ( ،)25-24-26ناهمســو
بــا پژوهــش حاضــر اســت ،چــرا کــه نشــان دادنــد هیــچ اختــاف

آمــاری معنــیداری بیــن گــروه نابینــا و عــادی در تواناییهــای

فراشــناختی وجــود نــدارد .در یافتــه ای ناهمســو بــا ایــن پژوهــش،
نجاتــی ( ،)25نشــان داد بیــن کارایــی نابینایــان و همتایــان بینــا در

محــروم هســتند .ایــن تجربیــات میتواننــد تأثیــر بســیاری بــر
رشــد مهارتهــای فراشــناختی افــراد نابینــا داشــته باشــند(.)20

در ایــن پژوهــش ،نمــــرات فراشــناخت در دختــران و پســران

ســه گــروه ،از نظــر جنســیت (دختــر و پســربودن) بررســی نشــد؛

در حالــی کــه پژوهشهــا بــه بررســی تفــاوت جنســیتی در بــه

کارگیــری از مهارتهــای فراشــناختی در یادگیــری بیــن دختــران

و پســران نتایــج متناقضــی بــه دســت آمــده اســت ،نتایــج
پژوهشهایــی چــون( ،)35-37-36اینگونــه بیــان میکننــد کــه

دختــران بیشــتر از پســران از خــود نظارتــی ،تنظیــم هــدف و برنامه

ریــزی اســتفاده میکننــد .الوزینــا و لیلیانــا گــزارش میدهنــد
کــه ،هــم دختــران و هــم پســران از مهارتهــای فراشــناختی در

یادگیــری اســتفاده میکننــد .عــاوه بــر ایــن ،در ادراک عملکــرد

بــه عنــوان نتیجــه ی اراده و تــاش ،درک از انتظــارات معلمــان
در مــورد یادگیــری ،اســتفاده از دانــش قبلــی در حــل مســئله،

برنامــه ریــزی ،آشــنایی بــا توانمندیهــای ذهنــی و ضعــف هــای

خــود ،بهــره از شــیوههای مختلــف یادگیــری و نظــارت بــر فرآینــد
یادگیــری تفــاوت معنــاداری بیــن دو گــروه وجــود دارد(.)38

کالیــک ووک بیــان میکنــد کــه از نظــر جنســیتی دختــران در
دروس خواندنــی بیشــتر از پســران از راهبردهــای فراشــناختی

اســتفاده میکننــد ( .)35درحالــی کــه نتایــج پژوهــش ساموئلســون
و ساموئلســون نشــان داد کــه پســران در درس ریاضــی بیشــتر از

راهبردهــای فراشــناختی اســتفاده میکننــد( .)39بــا توجه بــه نتایج
پژوهشهــا میتــوان گفــت کــه دختــران و پســران در اســتفاده از

راهبردهــای فراشــناختی تفــاوت عملکــردی دارنــد و بــه زمینــه

هایــی چــون تمایــل بیشــتر بــه اســتقالل در انجــام تكالیــف و اتــكاء
كمتــر بــه راهنمایــی و نظــارت لحظـهای معلــم و یــا گرایــش بیشــتر

بــه انجــام تكالیــف ســاخت یافتــه ،نظــارت و راهنمایــی بیشــتری
میتوانــد موجــب تســریع و یــا تأخیــر در مهــارت خــود -نظارتــی
شــناختی در یادگیــری شــود(.)29

بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش حاضــر ،میتــوان چنیــن

کارکردهــای شــناختی ،شــروع فعالیت ،انعطــاف پذیــری ،احتیاط،

برداشــت نمــود كــه پاییــن بــودن ســطح راهبردهــای فراشــناختی

اجتماعــی تفــاوت معنـیداری وجــود نــدارد .بــا توجــه بــه ایــن كــه

باعــث كاهشعــزت نفــس ،خودکارآمــدی و میــزان كیفیــت

توجــه ،حافظــه ،عواطــف ،تکانــش گــری ،تهاجــم و کارکــرد
الزمـهی كســب بســیاری از ایــن مهارتهــا داشــتن قــدرت بینایــی
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در دانشآمــوزان دارای اختــال نارســایی توجــه و آســیب بینایــی،

زندگــی آنــان میگــردد .بنابرایــن آمــوزش و یادگیــری راهبردهــای
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بحث و نتیجه گیری

اســت ،درنتیجــه افــراد نابینــا از بــه دســت آوردن چنیــن تجربیاتی

مقایسهی فراشناخت در دانشآموزان مبتال به اختالل نارسایی توجه -بیشفعالی ،آسیب بینایی وکودکان با تحول بهنجار

تعلیم و تربیت استثنایی

فراشــناختی میتوانــد نقــش مثبــت و مؤثــری در ارتقــای

و مهارتهــای عمومــی بــرای نابینایــان ،تقویــت مهارتهــای

داشــته باشــد كــه چنیــن فرآینــدی در نهایــت میتوانــد منجــر

مــی شــود پژوهــش هــای آینــده بــا هــدف بررســی آمــوزش

و ارتباطــی در آنهــا گــردد( .)8بــه طــور کلــی نتایــج پژوهــش

متفــاوت انجــام شــود .بهعنــوان پیشــنهاد در پژوهشهــای آتــی

خودكارآمــدی و میــزان رضایــت از زندگــی ایــن دانشآمــوزان

نشــان داد کــه میانگیــن نمــرات افــراد عــادی بیشــتر از بقــیۀ

مهارتهــای فراشــناختی بــا توجــه بــه جنســیت و پایــه تحصیلــی
در نظــر گرفتــن عوامــل مؤثــر در بهبــود فراشــناخت و چگونگــی

گروههاســت و میانگیــن نمــرات گــروه بیشفعــال کمتــر از بقــیۀ

بهکارگیــری آن در شــرایط گوناگــون در بیــن دو گــروه نابینایــان

بــرای مقایــسۀ فراشــناخت در دختــران و پســران دچــار اختــال

پژوهشهــا محدودیتهایــی وجــود دارد کــه ایــن پژوهــش از

گروههاســت و تفــاوت چشــمگیری بیــن ســه گــروه وجــود دارد.

و کــودکان دارای اختــال توجــه ،جالــب و مهــم اســت .در تمــام

نقــص توجــه بیشفعالــی ،نابینــا و کــودکان عــادی ،نتایــج نمــرات

ایــن امــر مســتثنی نبــود .اســتفاده از پرسشــنامه خــود گزارشدهــی

گــروه بررســی نشــد .بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش ،میتــوان

هــا و خــاص بــودن افــراد و نــوع پــر کــردن پرسشــنامهها دارای

فراشــناخت بــه دلیــل تعــداد کــم دختــران و پســران در ســه

بــرای اندازهگیــری مهارتهــای فراشــناخت ،حجــم کــم نمونــه

اینگونــه برداشــت نمــود کــه فراشــناخت نقــش قابلتوجهــی

محدودیــت اســت .همچنیــن نتایــج ایــن پژوهــش بــه ایــن دلیــل

خودکارآمــدی و ســامت روان افــراد دارد .بنابرایــن بــا توجــه بــه

جغرافیایــی و فرهنگــی دیگــر بــا احتیــاط تعمیــم داده شــود.

در عملکردهــای آگاهانــه ،پیشــرفتتحصیلی ،عزتنفــس،
نقــص فراشــناخت و مهارتهــای فراشــناختی در گــروه نابینایــان

بهدلیــل نداشــتن حــواس بینایــی کــه یکــی از عوامــل ایجــاد
راهبردهــای فراشــناختی بــوده و همچنیــن کــودکان دارای نقــص

توجــه کــه بــه بیانــی بــه دلیــل نفــص در فرایندهــای پیشپیشــانی
کــه راهبردهــای فراشــناختی و تفکــر را مدیریــت میکنــد( ،)41

میتــوان راهبردهــای فراشــناختی را بــه صــورت مهارتهــای

یادگیــری یــا مهارتهــای مطالعــه در مــدارس بــه دانشآمــوزان

آموخــت تــا در تمــام متغیرهــای مربــوط بــه فراشــناخت در زندگی
ایــن دانشآمــوزان پیشــرفت حاصــل شــود .در برنامهریــزی
آموزشــی بــرای انجــام رســالت آمــوزش و پــرورش موفــق بــرای

آمــوزش مهارتهــای فراشــناختی در بیــن کــودکان بیــش فعــال
و نابینــا ،گام اساســی شناســایی ضروریــات و نیازهــای فراگیــران و

ویژگیهــای مختلــف آنهاســت .ســپس طراحــی و تدویــن نظــام
آموزشــی و پرورشــی كــه رشــد همــه جانبـهی فراگیــران را محقــق

ســازد ،مســیر ترقــی را تــداوم میبخشــد .ایــن موفقیــت ،نیازمنــد

تأمیــن منابــع انســانی ،مالــی و كالبــدی متناســب بــا اهــداف تعییــن
شــده ،خواهــد بــود .بنابــر اصــول ذكــر شــده ،فراگیــران بــا نیازهای

خــاص از جملــه نابینایان و کــودکان بیش فعــال ،نیازهای آموزشــی
و پرورشــی گوناگونــی دارنــد كــه در تمــام مراحــل و ســطوح بایــد

بــه آنهــا توجــه كافــی مبــذول گــردد .بدیــن ترتیــب ،ضــروری
اســت كــه در هــر مرحلــه از آمــوزش و پــرورش ،عــاوه بــر دانــش

کــه در شهرســتان اهــواز انجــام شــده اســت ،بایــد بــه مناطــق
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