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 تأثیرآموزش فراشناخت بر خودکارآمدی در دانش آموزان دارای اختالل های یادگیری 

 3، بهرام میرزائیان2، رضا دنیوی1*زینب محمودیان

 چکیده

در دانش آموزان دارای اختالل های یادگیری، انجام شد. خودکارآمدی تاثیر آموزش فراشناخت بر پژوهش حاضر با هدف    

کلیه دانش آموزان دارای جامعه آماری شامل ی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. نیمه آزمایشپژوهش،  روش

نفر بود که به روش نمونه  133به تعداد  1394 – 95اختالل های یادگیری در مقطع ابتدایی شهرستان ساری در سال تحصیلی 

نفر در گروه  15نفر در گروه آزمایش و  15، ا گمارش تصادفینفر به عنوان نمونه انتخاب و ب 30گیری غیر تصادفی در دسترس، 

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از بود.  (1982شرر و مادوکس )خودکارآمدی پرسشنامه ابزار اندازه گیری، . کنترل قرار گرفتند

خودکارآمدی شناخت بر آموزش فرانشان داد که  IBM SPSS 23نرم افزار( از طریق ANCOVAآزمون تحلیل کوواریانس )

و مولفه های آن، میل به آغازگری رفتار، میل به گسترش تالش برای کامل کردن تکلیف و متفاوت در رویارویی با موانع در    

 . تاثیر دارددانش آموزان دارای اختالل های یادگیری 
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 مقدمه

 و ذاتی هوش عوامل کننده نقش تعیین وجود با که است گرفته قوت روان شناسان میان در این نظریه اخیر، سال های در   

 و راهبردهای شناختی تر فنی اصطالح به یا و 1یادگیری نظیر راهبردهای دیگری عوامل غیرذاتی یادگیری، در استعداد

 یا اندیشه رفتار، هرگونه به شناختی به تعریف، راهبردهای (. بنا1384کی، )مل شوند می قلمداد مهم رابطه این در 2فراشناختی

 سازماندهی فراگیری، به کمک آن هدف و دهد قرار می استفاده مورد یادگیری ضمن در او که شود می گفته عمل یادگیرنده

(. از سوی 1998، 3هیوم و اینستاین)و آینده است در آن ها از برداری بهره سهولت نیز و ها مهارت و ها سازی دانش ذخیره و

 اهداف به رسیدن برای از آن ها بهینه استفادۀ چگونگی و خودمان شناختی فرآیندهای درباره ما دانش به فراشناخت دیگر،

فرآیند  و فعالیت ها بر نظارت و هدایت فراشناختی، در آموزش (. در واقع،1993، 4اسنومن و شود )بایلر می اطالق یادگیری

 (.1984، 5می شود )پالیسکار و براون داده آموزش شناختی های

یادگیری  افزایش به تدابیر این از استفاده که است داده فراشناختی نشان و شناختی درباره راهبردهای شده انجام های پژوهش   

است  چشمگیر اند، مواجه ییادگیر مشکالت با نحوی به که برای یادگیرندگانی ویژه به تاثیر این شود. می منجر یادگیرندگان

 .(1391، اصلی آزاد)یارمحمدیان و 

از طرفی بسیاری از رفتارهای انسان با مکانیزم های نفوذ بر خود، برانگیخته و کنترل می شوند که یکی از مکانیزم های نفوذ بر    

به باورها یا قضاوت های فرد  8دی، خودکارآم7است. بر اساس نظریه شناخت اجتماعی بندورا 6خود، باور به خودکارآمدی شخصی

خودکارآمدی به واسطه ی انگیزه ی درونی موجب     (.1997در مـورد توانایی های خود در انجام وظایف اشاره دارد )بندورا، 

می شود که فرد به طور خودانگیخته در محیط تالش کند و به باورهای کارآمدی خود دست یابد )عباسیان فرد و همکاران، 

1389.) 

 آموزان با مهمترین مشکل دانش احتماالً اجتماعی، مهارت های در ناتوانی که است ( معتقد2004) 9از سوی دیگر، هافمن   

عملکرد  چگونگی در اجتماعی، مهارت های در که ناتوانی علت این به است، عادی کودکان مقایسه با در یادگیری ناتوانی

یافته های پژوهشی نشان می  (.2005، 10گذارد )الووی می اثر بازی حتی در و خانه مدرسه، شامل زندگی مختلف های حوزه

                                                           
1 - Learning Strategies 
2 - Cognitive and Metacognitive Strategies 
3 - Weinstein & Hume 
4 - Biehler & Snowman 
5 - Palinscar & Brown 
6 - personal self - efficacy 
7 - Bandura 
8 - self-efficacy 
9 - Hoffman 
10 - Lavoie 
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دچار  کودکان دشوار رفتارهای و اصالح اجتماعی -رفتارهای هیجانی  درك و فهم افزایش در شناختی دهد که مداخالت

 روابط در فهم شوخی و كدر سازی، فرضیه زمینة در آموزان دانش تفکر افزایش قدرت و سبب تاثیر دارد یادگیری ناتوانی

 (.1388می شود )لطیفی و همکاران،  اجتماعی

ناتوانی  دچار آموزان دانش در ( نشان داد که میزان خودکارآمدی1390ازسوی دیگر، پژوهش حق رنجبر و همکاران )   

یل آن که دانش آموزان ( نتیجه گرفتند که به دل1392است. چنان که نریمانی و وحیدی ) عادی آموزان دانش کمتر از یادگیری

ناتوان یادگیری انتظارات پایینی از خـود دارند، سطوح پایینی از باورهای خودکارآمدی و عزت نفس را تجربه می کنند. پژوهش 

( نشان داد که آموزش فراشناخت بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری مؤثر است. 1390خدامی و همکاران )

)عمومی، تحصیلی و  خودکارآمدی است میزان توانسته ( نشان دادند که آموزش فراشناخت1390و استکی آزاد ) همچنین، لطیفی

 1دهد. پژوهش های دیگری چون ابوراس و همکاران افزایش داری معنی طور به را یادگیری ناتوانی دچار اجتماعی( کودکان

در  ( نشان دادند که فراشناخت2010) 4و فریلیچ و شتمن (2011) 3( ، کورتیز و همکاران2012) 2(؛ لوویو و همکاران2012)

 و از طریق آموزش    مهارت دارد تاثیر یادگیری و یاددهی فرآیند و انتقادی خواندن، نگارش، تفکر مسئله، حل نظیر هایی زمینه

  .بخشید بهبود را تحصیلی عملکرد و داد افزایش تکلیف را به مربوط رفتار می توان فراشناختی و شناختی های

دانش فراشناختی، یادگیرنده را قادر می سازد تا لحظه به لحظه از فعالیت یادگیری خود و چگونگی پیشرفت کارش آگاه باشد و    

( بیان می کنند که افراد موفق کسانی 1982) 5هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف خودش را تشخیص دهد، از این رو، واترمن و پیترز

فراشناختی خوبی دارند. یعنی، خوب برنامه ریزی می کنند، اهداف ویژه را تشخیص می دهند و راهبردها را طرح  هستند که دانش

 (.1394ریزی می کنند )نقل از سیف، 

با توجه به این که بسیاری از افراد مبتال به مشکالت یادگیری از نظر هوشی و نیز سایر توانایی های ذهنی در سطح مناسبی قرار     

رند و از آنجا که اختالالت یادگیری مانع از شکوفایی استعدادهای دانش آموزان می شود و باعث سرخوردگی و تحقیر آن ها دا

می شود، شناسایی و تشخیص اختالالت یادگیری و اقدام در مورد درمان و رفع مشکل آنان امری است که باید مورد توجه     

 دستیابی به اهداف زیر از مهمترین دغدغه های پژوهش حاضر است: د. بر این اساس،دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیر

 تعیین تاثیر آموزش فراشناخت بر خودکارآمدی دانش آموزان دارای اختالل های یادگیری.

 تعیین تاثیر آموزش فراشناخت بر مولفه های خودکارآمدی دانش آموزان دارای اختالل های یادگیری.

 روش پژوهش

                                                           
1 - Aboras et al. 
2 - Lovio et al. 
3 - Cutierrez et al.  
4 - Freilich & Shechtman 
5 - Waterman & Peters 
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وش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری عبارت است از کلیه دانش ر   

نفر بود.  133که تعداد آن ها برابر  1394 – 95آموزان دارای اختالل یادگیری در مقطع ابتدایی شهرستان ساری در سال تحصیلی 

 15، اختالل یادگیری با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی نفر از دانش آموزان دارای 30تعداد 

. پس از مشخص شدن آزمودنی ها و گمارش تصادفی آن ها در گروه نفر در گروه کنترل قرار گرفتند 15نفر در گروه آزمایش و 

(، به عنوان 1982شرر و مادوکس )خودکارآمدی نامه های آزمایش و کنترل، از کلیه آزمودنی ها، تقاضا شد به سواالت پرسش

جلسه )هر جلسه به مدت  10پیش آزمون پاسخ دهند. سپس، برای آزمودنی های گروه آزمایش جلسات آموزش فراشناخت طی 

سه دهم از دقیقه( و سه روز در هفته )روزهای زوج: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه( و به مدت دو ماه اجرا شد. در پایان جل 90تا  75

به عنوان پس آزمون پاسخ دهند. خالصه جلسات برگزار خودکارآمدی آزمودنی ها خواسته شد که مجدد به سواالت پرسشنامه 

شده به صورت جلسه اول )جلسه آشنایی و معارفه و اجرای پیش آزمون(، جلسه دوم )توضیحات مقدماتی درباره شناخت و 

((، جلسه چهارم )مرور S-REFگاهی ) -باحث قبلی و آشناسازی آزمودنی ها با خودباورهای فراشناخت(، جلسه سوم )مرور م

مباحث قبلی و آشناسازی آزمودنی ها با باورهای فراشناختی مثبت و منفی(، جلسه پنجم )مرور مباحث قبلی و آشناسازی     

جلسه دهم )مرور جلسات گذشته و آزمودنی ها با تکنیک آموش توجه(، جلسه ششم الی نهم )مرور تکنیک آموش توجه( و 

استفاده  (1982شرر و مادوکس ) خودکارآمدیاز پرسشنامه  خودکارآمدیاجرای پس آزمون( بود. گفته شد به منظور سنجش 

(، میل به گسترش 17و  15، 12، 7، 6، 1گویه دارد و سه خرده مقیاس میل به آغازگری رفتار )گویه های  17شد. این مقیاس 

و  11، 10، 5، 4، 2( و متفاوت در رویارویی با موانع )گویه های 14و  13، 9، 8، 3مل کردن تکلیف )گویه های تالش برای کا

: کاماًل 5)گیرد امتیاز تعلق می ۵تا  ۱گذاری این مقیاس به این صورت است که به هر ماده از نمره .( را اندازه گیری می کند16

از راست به چپ و  ۱۵و  ۱۳، ۹، ۸، ۳، ۱های به طوری که سوال : کامالً مخالفم(1مخالفم و : 2: نظری ندارم، 3: موافقم، 4موافقم، 

( ترجمه و اعتباریابی ۱۳۷۵شوند. این مقیاس توسط براتی )گذری میها به صورت معکوس یعنی از چپ به راست نمرهبقیه سئوال

ین پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار در ابه دست آمد.  79/0پایایی این مقیاس در پژوهش وی،  شده است.

(( از طریق برنامه نرم ANCOVAتوصیفی )محاسبه میانگین و انحراف استاندارد( و آمار استنباطی )آزمون تحلیل کوواریانس )

 استفاده شد. IBM SPSS-23افزاری 

 

 

 

 

 نتایج

 : تحلیل توصیفی
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 خودکارآمدی و مولفه های آنر بتاثیر فراشناخت : تحلیل توصیفی 1جدول 

گروه  متغیرها

 ها

انحراف  میانگین تعداد آزمون ها

  معیار

 خودکارآمدی

 

 کنترل
 08/0 12/3 15 پیش آزمون

 08/0 12/3 15 پس آزمون
 

 آزمایش 
 08/0 13/3 15 پیش آزمون
 07/0 89/4 15 پس آزمون

 

 میل به آغاز گری رفتار

 

 کنترل
 10/0 11/3 15 پیش آزمون

 08/0 13/3 15 پس آزمون
 

 آزمایش
 08/0 12/3 15 پیش آزمون

 08/0 90/4 15 پس آزمون
 

میل به گسترش تالش 

برای کامل کردن 

 تکلیف

 

 کنترل
 11/0 10/3 15 پیش آزمون

 08/0 13/3 15 پس آزمون
  

 آزمایش
 22/0 18/3 15 پیش آزمون

 18/0 87/4 15 پس آزمون
 

در  متفاوت بودن

 رویارویی با موانع

 

 کنترل
 12/0 10/3 15 پیش آزمون
 08/0 13/3 15 پس آزمون

  

 آزمایش
 22/0 17/3 15 پیش آزمون
 18/0 87/4 15 پس آزمون

و سه خرده مقیاس میل به آغازگری رفتار، میل به گسترش خودکارآمدی ، نشان می دهد میانگین 1اطالعات مندرج در جدول    

کامل کردن تکلیف و متفاوت در رویارویی با موانع، در گروه آزمایش و در پس آزمون افزایش قابل مالحظه و  تالش برای

خودکارآمدی از چشمگیری نسبت به گروه کنترل و پیش آزمون هر دو گروه داشته است. به طوری که در گروه آزمایش، میانگین 

در پس آزمون،  90/4در پیش آزمون به  12/3یل به آغازگری رفتار از در پس آزمون، میانگین م 89/4در پیش آزمون به  13/3

در پس آزمون و میانگین متفاوت در  87/4در پیش آزمون به  18/3میانگین میل به گسترش تالش برای کامل کردن تکلیف از 

ت که در گروه کنترل تفاوت در پس آزمون افزایش یافت. این در حالی اس 87/4در پیش آزمون به  17/3رویارویی با موانع از 

 .چندانی بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون وجود ندارد

 اسمیرنوف(؛ بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش: -)کولموگروف K-Sآزمون 

 

 

 جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش K-S: جدول آزمون 2جدول 

 گروه کنترل گروه آزمایش آزمون ها متغیرها
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N K-S Sig. n K-S Sig. 
 

/202 15 200/0 161/0 15 پیش آزمون خودکارآمدی

0 

101/0 
/199 15 200/0 158/0 15 پس آزمون

0 

113/0 
 

 میل به آغازگری رفتار
/168 15 200/0 152/0 15 پیش آزمون

0 

200/0 

/180 15 200/0 147/0 15 پس آزمون

0 

200/0 

میل به گسترش تالش برای 

 کامل کردن تکلیف

/167 15 200/0 152/0 15 پیش آزمون

0 

200/0 

/137 15 200/0 147/0 15 پس آزمون

0 

200/0 
متفاوت در رویارویی       با 

 موانع

/177 15 200/0 150/0 15 پیش آزمون

0 

200/0 
/161 15 200/0 146/0 15 پس آزمون

0 

200/0 

متغیر های خودکارآمدی و مولفه های آن شامل میل به  (،α=05/0درصد ) 95، نشان داد که در سطح اطمینان 2جدول       

آغازگری رفتار، میل به گسترش تالش برای کامل کردن تکلیف و متفاوت در رویارویی با موانع، در پیش آزمون و پس آزمون و 

 (..α < Sig = 05/0در گروه های آزمایش و کنترل از یک توزیع نرمال برخوردار هستند، چرا که )

 ها:نی واریانسبررسی همگ

 : آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس ها در گروه های آزمایش و کنترل3جدول 

 Levene's Test گروه ها متغیرها

 .F Sig تعداد
 

 خودکارآمدی
  15 کنترل

164/1 
 

290/0 
 15 آزمایش

 

  15 کنترل میل به آغازگری رفتار

052/0 
 

821/0 
 15 آزمایش

 

  15 کنترل رش تالش برای کامل کردن تکلیفمیل به گست

231/0 
 

634/0 
 15 آزمایش

 

  15 کنترل متفاوت در رویارویی با موانع

396/0 
 

534/0 
 15 آزمایش

(، فرض همگنی واریانس گروه های آزمایش و کنترل مورد α=05/0درصد ) 95، نشان داد که در سطح اطمینان 3جدول      

 (..α < Sig = 05/0، چرا که )تایید داده ها است

بررسی تاثیر آموزش فراشناخت بر خودکارآمدی و مولفه های آن در دانش آموزان دارای اختالل های 

 : یادگیری

 ؛ بررسی تاثیر فراشناخت بر مولفه های خودکارآمدیANCOVA: آزمون 4جدول 
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منبع  مولفه ها

 تغییرات

 

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

F Sig. 

 
 

 خودکارآمدی

/014 97/6 03/0 1 03/0 آزمون

0 

/62 34/23 1 34/23 گروه

5019 

000/

0 

 - - 01/0 27 13/0 خطا

 - - - 29 62/23 کل

 

میل به 

 آغازگری رفتار

/026 57/5 03/0 1 03/0 آزمون

0 

/31 13/23 1 13/23 گروه

4489 

000/

0 

 - - 01/0 27 14/0 خطا

 - - - 29 67/23 کل

 

میل به تالش 

برای کامل 

 کردن تکلیف

/000 76/15 20/0 1 20/0 آزمون

0 

/19 35/22 1 35/22 گروه

1736 

000/

0 

 - - 01/0 27 35/0 خطا

 - - - 29 08/23 کل

 

متفاوت در 

رویارویی با 

 موانع

/002 96/11 17/0 1 17/0 آزمون

0 

/73 60/22 1 60/22 گروه

1559 

000/

0 

 - - 01/0 27 39/0 خطا

 - - - 29 34/23 کل

اختالف معناداری بین نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون و      پس  (،α=05/0درصد ) 95، در سطح اطمینان 4طبق جدول     

می توان ادعا  1(، به طوری که با توجه به جدول α < .Sig = 05/0گروه های کنترل و آزمایش وجود دارد، چون )در  آزمون و
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آموزش  بنابراین، ف به وجود آمده نتیجه تاثیر استفاده از آموزش فراشناخت بر آزمودنی ها در گروه آزمایش بوده است.کرد اختال

فراشناخت بر خودکارآمدی و مولفه های آن یعنی میل به آغازگری رفتار، میل به گسترش تالش برای کامل کردن تکلیف و 

 دارای اختالل های یادگیری تاثیر دارد. متفاوت در رویارویی با موانع در دانش آموزان

 بحث و نتیجه گیری

خودکارآمدی و مولفه های آن یعنی میل به آغازگری رفتار، میل به گسترش تالش آموزش فراشناخت بر یافته ها نشان داد که    

تاثیر دارد و آن را افزایش ری برای کامل کردن تکلیف و متفاوت در رویارویی با موانع در دانش آموزان دارای اختالل های یادگی

در داخل کشور و نتایج ( 1390( و لطیفی و استکی آزاد )1390خدامی و همکاران ) . نتیجه حاصله با نتایج پژوهشمی دهد

( 2010و فریلیچ و شتمن ) (2011( ، کورتیز و همکاران )2012(، لوویو و همکاران )2012ابوراس و همکاران ) پژوهش های

آموزش راهبردهای فراشناختی، زمینه درگیری که  در تبیین نتیجه به دست آمده باید اشاره کرد همسو است.ور در خارج از کش

علمی، کانون کنترل درونی، انگیزش پیشرفت بیشتر، خالقیت و سازندگی و خود مسئولیت پذیری را در افراد فراهم کرده و حس 

فراد را قادر می سازد که مشکالت را شناسایی نمایند، خود را در بوته آزمایش اعتماد به نفس در امور زندگی را تقویت می کند و ا

از (. 1389و بررسی قرار دهند، آزاد و مستقل عمل کنند و بهترین راه حل را در مورد مختلف ارئه دهند )صادقی و محتشمی، 

ها به بحث کردن بپردازند، این نحوه تبادل دانش آموزان با معلم و یا سایر هم کالسی  سوی دیگر، فراشناخت سبب می گردد که

تر آنان در یادگیری می شود. بحث با سایر         آموزان و مشارکت فعال های فراشناختی دانش ها موجب بهبود و توسعه مهارت اندیشه

ث کردن با همساالن کند. همچنین، بح ها بازی می ها از مفاهیم و ایده دانش آموزان در کالس، نقش مرکزی در افزایش فهم آن

های حل مسئله و کمک به های جایگزین و رویکردهایی را برای فکر کردن درباره مسائل با جزئیات بیشتر، کشف دیدگاهفرصت

(. در نتیجه میزان هر یک از مولفه های 2001کند )توماس و مک روبی،  ایجاد چهارچوب فهم یا دانش شخصی فراهم می

آغازگری رفتار، میل به گسترش تالش برای کامل کردن تکلیف و متفاوت بودن در رویارویی با  از میل به خودکارآمدی فرد

امری که در این پژوهش بر آن صحه گذاشته شده  در نتیجه، میزان خودکارآمدی فرد افزایش می یابد. افزایش می یابد. موانع،

 انکار است. است. با این حال، ضرورت بررسی های بیشتر در این زمینه غیر قابل

 منابع 

 ناتوانی دانش آموزان دچار در تنهایی احساس و هیجانی اختالل خودکارآمدی، (. مقایسه1390حق رنجبر، فرخ؛ کاکاوند، علیرضا؛ دانش، عصمت. )

 .42-58، صص: 4، شماه 5 سال ،کاربردی روان شناسی فصلنامه عادی. و یادگیری

(. تأثیر آموزش حافظة فعال و فراشناخت بر عملکرد تحصیلی      دانش آموزان دختر ناتوان در 1390. )خدامی، نغمه؛ عابدی، احمد؛ آتش پور، حمید

 .45-53، صص: 1، شماه 12 سال ،کاربردی روان شناسی دانش و پژوهش دریادگیری ریاضی. 

 دوران.. تهران: نشر روان شناسی پرورشی نوین روان شناسی آموزش و یادگیری(. 1394سیف، علی اکبر. )

 - 148، صص: 4، شماره 3، دوره راهبردهای آموزش در علوم پزشکی(. نقش فراشناخت در فرآیند یادگیری. 1389صادقی، زینب؛ محتشمی، رضا. )

143. 
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همدلی  و دیفر بین روابط بهبود بر اجتماعی -شناختی  مسألة حل مهارت های آموزش اثربخشی(. 1393عباسی، مسلم. دهقان، حمیدرضا. باقری، سحر. )

 .65 – 72، صص: 1، شماره 8، دوره مجله علوم رفتاری. یادگیری ناتوانی های به مبتال دانش آموزان

روان شناسی (. رابطه خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی. 1389عباسیان فرد، مهرنوش؛ بهرامی، هادی؛ قدسی، احقر. )

 .109-95، صص: 1ه، شمار4. دوره کاربردی

 دانش آموزان خواندن و تحصیلی اجتماعی، عاطفی، خودکارآمدی میزان بر شناختی بازسازی (. عنوان اثربخشی1391لطیفی، زهره. استکی آزاد، نسیم. )

 .80 – 98، صص: 5، شماره 2، دوره اجتماعی شناسی روان های پژوهشیادگیری.  ناتوانی دارای

تغییر  فردی بین روابط بهبود بر اجتماعی شناختی مسألة حل آموزش (. اثربخشی1388ملک پور، مختار. مولوی، حسین. ) لطیفی، زهره. امیری، شعله.

 .70 – 84، صص: 3، شماره 11، سال علوم شناختی تازه هاییادگیری.  ناتوانی به مبتال دانش آموزان خودکارآمدی ادراك و اجتماعی رفتارهای

 سال ،شناختی علوم های تازهمختلف.   درسی یادداری متون و یادگیری افزایش بر فراشناختی و شناختی راهبردهای آموزش یر(. تأث1384ملکی، بهرام. )

 .42 – 50، صص: 3شماره  ،7

اتوانی یادگیری. (. مقایسه ی نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزت نفس در میان دانش آموزان با و بدون ن1392نریمانی، محمد. وحیدی، زهره. )

 .78 – 91، صص: 1، شماره 3، دوره مجله یادگیری ناتوانی های

روان  فصلنامهریاضی،  یادگیری ناتوانی با کودکان ریاضی عملکرد بهبود بر فراشناخت آموزش (. اثربخشی1391یارمحمدیان، احمد؛ اصلی آزاد، مسلم. )

 .61-70، صص: 2 شماره ،4 ، دورهشناسی بالینی
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