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چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش خودگردانیِ یادگیري بر کارکردهاي اجرایی دانشآموزان
نارساخوان بود .جامعه آماري پژوهش شامل دانشآموزان نارساخوان پسر پایه پنجم مقطع ابتدایی ناحیه 2
آموزش و پرورش شهر یزد بودند که در سال تحصیلی  2091-95در مدارس دولتی به تحصیل اشتغال
داشتند .روش پژوهش نیمهآزمایشی و طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .تعداد  03دانشآموز
نارساخوان با تائید متخصصان مرکز اختالل یادگیري و روش نمونهگیري در دسترس انتخاب شدند و در دو
گروه  25نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند .ابزار گردآوري دادهها شامل چکلیست تشخیص نارساخوانی
و پرسشنامه عصبشناختی کولیج بود .آموزش خودگردانیِ یادگیري طی  21جلسۀ  15دقیقهاي بهصورت
هفتهاي دو بار براي شرکتکنندگان گروه آزمایش اجرا شد .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش
خودگردانیِ یادگیري بر کارکردهاي اجرایی (برنامهریزي ،سازماندهی و بازداري) دانشآموزان
نارساخوان مؤثر است .درنتیجه میتوان از آموزش خودگردانیِ یادگیري براي بهبود کارکردهاي اجراییِ
دانشآموزان نارساخوان استفاده کرد.

واژگان کلیدی :آموزش خودگرداني يادگيري ،کارکردهاي اجرايي ،دانشآموزان پسر
نارساخوان
 .2دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)
zahra.nazari.fe@gmail.com
 .1استادیار گروه روانشناسی تربیتی ،پردیس علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه یزد
 .0استادیار گروه روانشناسی تربیتی ،پردیس علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه یزد
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مقدمه
خواندن یﻜی از فعالیتتتتتهتتتتاي بسیار هوشتتتتمندانهاي است که انسان در طول زندگی یاد
متتیگیتترد .برخی از کودکان بتتا وجتتود دریافت تت آموزش کافی ،داشتن هتتتوش بهنجتتتار،
نداشتتن مشتﻜالت عاطفی هیجانی ،بینایی و شنوایی قادر بته یتتادگیري خوانتتدن حروف و
وازهها از طریﻖ آموزشهاي رایتج متدارس عتادي نیستند (یعقوبی ،پژوهشتگري ،غفتوري-
آثار و رشید .)2091 ،اخیرا توجه بسیاري به دانشآمتوزانی کته چتالشهتایی در یتادگیري
فعالیتهاي آموزشگاهی دارند معطوف شده است .والدین ،مربیان و پژوهشتگران از همتان
اوایل دوره پیشدبستانی شاهد سردرگمی برخی از دانشآموزان در یادگیري مهتارتهتاي
خواندن و نوشتن هستند که بهعنوان تﻜلیف به آنها داده میشود (جلیلآبﻜنار و عاشتوري،
 .)2091مهارتهاي زبانی ،2خواندن و نوشتن از جمله اهداف مهم دوره ابتدایی هستند کته
البته تأکید بر روشهاي یادگیري صحیح و ارزیابی توانمنديهاي فراگیران بهمنظور اصالح
مشﻜالت آنها در این حوزه حائز اهمیتت استت (جدیتديفیقتان ،عابتدي ،جمتالی پاقلعته،
صفري و جدیتديفیقتان .)2090 ،از شتایعتترین اختتاللهتاي یتادگیري در دانتشآمتوزان،
اختالل نارساخوانی 1است .دبر 0در فرهنگ روانشناسی نارساخوانی را هرگونته نتاتوانی در
خواندن میداند که بهواسطهي آن دانشآموزان از ستطح پایتهي کالستی ختود در زمینتهي
خواندن عقتب متیمانتد .ایتن کودکتان بتا وجتود اینﻜته از آمتوزش معمتولی ماننتد ستایر
دانتشآمتوزان ،هتوش متوست و فرصتت فرهنگتی اجتمتاعی مناستب برختوردار هستتند،
مشﻜالتی در زمینه مهارت خواندن نشان میدهند .بهعالوه آسیب مغزي اساسی یا مشﻜالت
هیجانی و یا مشﻜالت زبان گفتاري در این افراد وجود ندارد (اهار.)1323 ،1
نارساخوانی اصطالحی است که براي کودکانی به کار میرود که با وجود داشتتن بهتره
هوشی طبیعی و آموزش کافی ،قادر به خواندن صحیح مطالب نیستند .این کودکتان ممﻜتن
است کلمههاي بسیاري را بدانند و در تﻜلتم ختود استتفاده کننتد ،امتا در درک و شناستایی
1. Language skills
2. Dyslexic
3. Deber
4. O’Hare
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عالئم نوشتاري نارسایی دارند (شیویتز .)1330 ،2بهطور خاص ،نارساختوانی نتوعی اختتالل
در اشتباه خواندن کلمات شبیه به هم ،حدس زدن کلمات با در نظر گترفتن حتروف ابتتدا و
انتهاي کلمات ،وارونه خوانی کلمات ،مشﻜالت شدید در هجی کردن کلمات ،بتیمیلتی و
انزجار از یادگیري خواندن و دشواري در تشخیص جزء از کل است (بتروکس ،برنینجتر و
ابوت .)1322 ،1تقریباً  03درصد دانشآموزان با اختالل یادگیري در خواندن مشﻜل دارنتد
(میز و کلهون .)1332 ،0فرد نارساخوان ممﻜن است در تبدیل نمادهاي نوشتاري به گفتاري
و گفتاري به نوشتاري مشﻜل داشته باشتد (برنینگتر 1و همﻜتاران .)1330 ،ایتن کودکتان در
سازماندهی زمان نیز مشﻜل دارند و درنتیجه دچار بینظمیهاي رفتاري میشوند (میسیونا و
پولوک .)1322 ،5بنابراین نارساخوانی اصطالح کلی است که وجود مشﻜالت را در قلمترو
اکتساب زبان نوشتاري مشخص میکند (اتایبا و فاکس.)1332 ،2
شواهدي وجود دارد که نشان میدهد کودکان با اختالل یادگیري در کارکردهاي
اجرایی مشﻜل دارند (وندر اسلویس ،ديجونگ و وندرلی 1330 ،7به نقل از قمريگیوي،
 .)2000یﻜی از مشﻜالت کودکان نارساخوان اشﻜال در کارکردهاي اجرایی آنها است
(سیدمن .)1332 ،0بر همین اساس آموزش و تقویت کارکردهاي اجرایی بهصورت
رویﻜردي نوین در درمان اختالل یادگیري ،بهویژه در عملﻜرد خواندن ،مطرح شده است
(میرمهدي ،علیزاده و سیفنراقی.)2000 ،
کارکردهاي اجرایی عصبی-شناختی 9ساختارهاي مهمی هستند که در هدایت و کنترل
رفتار نقشی اساسی ایفا میکنند (علیزاده )2005 ،و به مجموعهاي از تواناییهاي شناختی
شامل خودگردانی ،23بازداري ،22برنامهریزي راهبردي ،2انعطاف شناختی ،1ادراک زمان،0
1. Shaywitz
2.Brooks, Berninger & Abbott
3. Mayes & Calhoun
4. Berninger
5. Missiuna, Rivard & Pollock
6. Otaiba & Fuchs
7. Van der Sluis, De Jong & Van der leij
8. Seidman
9. Neuro-cognitive executive functions
10. Autonomy
11. Pregnancy
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کنترل تﻜانه 1و حافظه کاري 5اشاره دارد .این تواناییها در انجام تﻜالیف یادگیري،
کنشهاي هوشی و مشﻜالت تحصیلی به افراد کمک میکنند (تاپس ،کالنز ،وان ،آدریانز
و بریسبرت .)1321 ،2کارکردهاي اجرایی با فرایندهاي روانشناختیِ مسئول کنترل
هشیاري ،تفﻜر و عمل مرتب

هستند (نجاتی ،امینی و ذبیحزاده .)2093 ،کارکردهاي

اجرایی در طول دوره تحول کودک شﻜل گرفته و به شخص کمک میکند تا به جنبههاي
مهم تﻜلیف توجه کند و براي پایان رساندن آن برنامهریزي داشته باشد (فﻜنیبر 7و
همﻜاران2012 ،؛ میرمهدي ،علیزاده و سیفنراقی.)2000 ،
پژوهشهاي بسیاري رابطه کارکردهاي اجرایی و جنبههاي گوناگون رفتاري ،شناختی،
تحصیلی ،اجتماعی و ارتباطی را بررسی کردهاند و بر این نﻜته تأکید دارند که آسیب
کارکردهاي اجرایی میتواند اثر مخرب بر این جنبهها بگذارند (پاسﻜواللیون1330 ،0؛ به
نقل از علیزاده .)2005 ،پژوهشهاي مختلفی نارساییهایی در توجه ،نقص در کارکردهاي
اجرایی و ناتوانی پردازش در کودکان نارساخوان را نشان دادهاند (ریتر ،تاچا و النگ،9
1335؛ کیربی ،جئورگیو ،مارتینوسن و پاریال .)1323 ،23بنابراین کارکردهاي اجرایی براي
خواندن ضروري هستند؛ چرا که این کارکردها ،بهواسطهي تخصیص توجه به اطالعات
مربوط و بازداري اطالعات نامربوط یا رقیب ،فرآیند خواندن را تسهیل میکنند (شیویتز،
 .)1330نتایج پژوهش امینایی و موسوينسب ( )2090نشان داد که کارکرد اجرایی شامل
سازماندهی ،بازداري و تصمیمگیري-برنامهریزي در دانشآموزان نارساخوان ضعیفتر از
دانشآموزان عادي است .همچنین جانه ،ابراهیمی قوامآبادي و علیزاده ()2092
کارکردهاي اجرایی استدالل ،برنامهریزي سازماندهی و حافظه کاري در دانشآموزان
1. Strategic planning
2. Cognitive flexibility
3. Perception of time
4. Impulse control
5. Working memory
6. Tops, Callens, Van, Adriaens & Brysbaert
7. Finkbeiner
8. Pascual_ Leon
9. Reiter, Tucha & Lange
10. Kirby, Georgiou, Martinussen & Parrila

اثربخشی آموزش خودگردانیِ یادگيری بر کارکردهای اجرایی 819 / ...

ابتدایی با و بدون اختالل یادگیري را مقایسه کردند .نتایج پژوهش نشان داد که این
کودکان در کارکردهاي اجرایی استدالل ،برنامهریزي سازماندهی و حافظه کاري با گروه
عادي تفاوت داشتند.
الزم به ذکر است از آنجا که این کارکردها مهارتهایی هستند که به شخص کمک
میکنند تا به جنبههاي مهم تﻜلیف توجه کند و براي به پایان رساندن آن برنامهریزي داشته
باشد و بسیاري از پژوهشها به این نﻜته اشاره کردند که رشدنایافتگی کارکردهاي اجرایی
با اختاللهاي تحولی دوران کودکی ،ارتباط بسیار نزدیﻜی دارند (اندرسون ،ووت و
کاستیلو)1331 ،2؛ لذا وابسته بودن تحول این کارکردها به دوران رشد ایجاب میکند که
این ضعفها بهموقع شناسایی و درمان شوند و شناسایی و ارزیابی دقیﻖ کارکردهاي
اجرایی و آسیبهاي ناشی از ضعف آنها به درک بهتر ویژگیهاي این کودکان از جمله
مشﻜالت ارتباطی ،بیسازمانی ،بدون برنامه بودن و ضعف در تصمیمگیري و جهتگیري
دقیﻖتر مداخله و درمان کمک میکند (علیزاده .)2005 ،از طرفی درک مطلب و خواندن
مستلزم استفاده مؤثر از ساختار شناختی و آگاهی از سیستم شناختی و خود نظارتی است
(آکسان و کیساک)1339 ،1؛ زیرا بسیاري از مشﻜالت کودکان نارساخوان در عملﻜرد
خواندن به مهارتهاي ضعیف شناختی و فراشناختی 0آنان مربوط میشود (غباريبناب،
افروز ،حسنزاده ،بخشی و پیرزادي )2092 ،و از دالیل اصلی مشﻜالت این دانشآموزان
عدم استفادهي مناسب از راهبردها ،مهارتهاي فراشناختی و بهطور کلی خودگردانی
یادگیري است (اسوالندر و کارین .)1332 ،1بنابراین باید مهارت خودگردانی یادگیري را
در آنها افزایش داد.
چارچوب اصلی یادگیري خودگردان بر این اساس است که دانشآموزان چگونه
میتوانند از نظر روان شناختی ،انگیزشی و رفتاري ،یادگیري خود را سامان ببخشند

1.Anderson, wukk & castiello
2. Aksan & kisak
3. meta cognition
4. Swalender & Karin
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(داکورث ،آکرمن ،مﻜگرگور ،سالتر و وارهوس )1339 ،2که بر تعامل عوامل شناختی،
فراشناختی و انگیزشی در این فرآیند تاکید دارد (فونت ،دیاز و لوزانو1323 ،1؛ گازن،0
 .)1321راهبردهاي یادگیري خودگردان عبارتند از راهبردهاي شناختی (راهبردهاي تﻜرار
و مرور ،بس و گسترش و سازماندهی) ،راهبردهاي فراشناختی (راهبردهاي برنامهریزي،
کنترل ،نظارت و نظمدهی) و راهبردهاي مدیریت منابع .فراگیران باید قادر باشند زمان و
محی هاي مطالعه خود را مدیریت و تنظیم کنند ،بر تالشها نظارت کرده و از همساالن و
معلمان جهت حل مساله طلب کمک کنند .بهطورکلی آموزش راهبردهاي خودگردانی
یادگیري به دانشآموزان کمک میکند تا آنها بتوانند در مورد مشﻜالت اجتماعی و
تحصیلی خود بهتر تصمیم گرفته و راه حل ارائه نمایند ،درباره تفﻜر و فرآیند یادگیري
خود ،عمیﻖتر و دقیﻖتر شوند و به این باور برسند که توانایی حل مسائل را دارند
(عربزاده ،کدیور و دالور .)2090 ،همچنین باال بردن هشیاري موجب میشود تا تﻜلیف
نظارت بر یادگیري از معلم به خود دانشآموزان انتقال یابد و ادراک خویشتن مثبت،
عاطفه و انگیزش را در میان دانشآموزان ارتقاء میدهد .بدین ترتیب ،خودگردانی
یادگیري بصیرت و آگاهی شخصی را در درون تفﻜر خود شخص مهیا میکند و یادگیري
مستقل را پرورش میدهد و موجب باال رفتن سطح متغیرهاي شناختی و متغیرهاي انگیزشی
مانند عالقه ،عزتنفس و احساس خودکارآمدي در دانشآموزان میشود .همچنین آنها
را از حالت منفعل خارج میسازد و به شرکت فعاالنه در فعالیتهاي یادگیري وامیدارد.
لذا دانشآموزان را یادگیرندگان مستقلی بار میآورد که بهصورت خودگردان فعالیتهاي
یادگیري خودشان را تنظیم میکنند و میدانند که چه وقت میفهمند و مهمتر میدانند که
چه وقت نمیفهمند (چنگ ،1322 ،1غباري بناب و همﻜاران.)2092 ،
مجیدي ،دانش و خوشکنش ( )2009پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش راهبردهاي
شناختی-رفتاري (خودآموزشدهی) بر بهبود عملﻜرد خواندن دانشآموزان نارساخوان
1. Duckworth, Akerman, MacGregor, Salter & Vorhaus
2. Fuente, Diaz & Lozano
3. Cazen
4. Cheng

اثربخشی آموزش خودگردانیِ یادگيری بر کارکردهای اجرایی 811 / ...

مقطع ابتدایی انجام دادند نتایج نشان داد که عملﻜرد خواندن افراد گروه آزمایش بهبود
یافته است .مرشدیان ،همتی ،ستودهنیا و سلیمانی )1322( 2آموزش خود سازماندهی
خواندن از طریﻖ اجراي یک مدل یادگیري خود سازماندهی شده را بررسی کردند.
پژوهش نشان داد که آموزش خود سازماندهی خواندن در انگلیسی میتواند خواندن
تحتاللفظی و انتقادي را بهطور قابلتوجهی بهبود بخشد .این یافتهها میتواند انگیزهاي
براي مدرسان باشد تا براي بهبود مهارت خواندن تحتاللفظی و انتقادي زبانآموزان از
استراتژيهاي خود سازماندهی در کالس استفاده کنند .در پژوهشی که توس شیران و
برزنیتز )1322( 1در مورد اثربخشی آموزش شناختی بر دامنهي یادآوري و سرعت پردازش
اطالعات کودکان نارساخوان و عادي صورت گرفت به این نتیجه رسیدند که این آموزش
مؤثر بوده است و نمرات رمزگشایی ،سرعت ،درک خواندن در هر دو گروه افزایش یافته
است .در پژوهشهاي دیگر اثر مثبت راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی در درک مفاهیم و
عملﻜرد خواندن توس کیت لینگ و اشتر )1322( 0نجاباتی )1325( 1نیز تائید شده است.
بنابراین درمانگران جهت کاهش عالئم نارساخوانی دانشآموزان باید از درمانهایی که
اثربخشی آن اثبات شده است استفاده کنند (زاکوپولو 5و همﻜاران.)1322 ،
بازنگري پژوهشهاي انجام شده درباره اثربخشی یادگیري خودگردانی بهروشنی
نشانگر این است که رفتار راهبردي موجب افزایش عملﻜرد فرد میشود .پژوهشهایی که
اکنون بر روي اثربخشی آموزش راهبردها انجام شدهاند بیشتر به دنبال شناسایی ابعاد این
اثربخشی بر سایر متغیرهاي تحصیلی و روانشناختی بودهاند و با توجه به اینﻜه طیف
وسیعی از جمعیت با اختالل یادگیري را کودکان نارساخوان تشﻜیل میدهد و همچنین با
توجه به اینﻜه مشﻜالت بسیاري در آموزش و نحوهي استفاده از راهبردهاي متنوع
آموزشی در این امر وجود دارد ضروري به نظر میرسد که پژوهشهایی در مورد تأثیر

1. Morshedian, Hemmati, Sotoudehnama & soleimani
2. Shiran & Breznitz
3. Kit-ling & Esther
4. Nejabati
5. Zakopoulou
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بهکارگیري راهبردهاي آموزش خودگردانی یادگیري در امر آموزش این کودکان انجام
شود .همچنین مدارس به برنامههایی که آگاهانه براي پرورش این مهارت طراحی شدهاند،
کمتر توجه میکنند .ایجاد این باور در دانشآموزان که خودگردانی بایستی هسته مرکزي
تالشهایشان در زمینههاي مختلف باشد آنها را انعطافپذیر ،مبتﻜر ،مستقل و کنجﻜاو
پرورش میدهد .بنابراین بر اساس مبانی نظري و پیشینه که مطرح شد و با توجه به اینﻜه
بیشتر پژوهشهاي انجام شده در ایران در زمینهي آموزش خودگردانی بر روي کودکان
عادي انجام شده و کمتر پژوهشی روي دانشآموزان نارساخوان انجام شده است و چون
خواندن از مفاهیم پایهاي و بسیار مهم در آموزش ابتدایی است که بر کلیه پایههاي
تحصیلی دانشآموزان ،باألخص دانشآموزان داراي اختالل یادگیري و بهتبع آن زندگی
فردي و اجتماعی دانشآموز تأثیرگذار میباشد؛ و از آنجا که تاکنون پژوهشهاي
چندانی در این زمینه انجام نگرفته این خأل پژوهشی بهوضوح دیده میشود .لذا پژوهشگر
قصد دارد به بررسی نقش آموزش خودگردانی یادگیري بر کارکردهاي اجرایی
دانشآموزان نارساخوان پایه پنجم ابتدایی بپردازد .بر این اساس فرضیه پژوهش این است
که آموزش خودگردانیِ یادگیري باعث بهبود کارکردهاي اجرایی دانشآموزان
نارساخوان پایه پنجم ابتدایی میشود.

روش
روش پژوهش حاضر نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون با گروه گواه بود..
جامعه آماري پژوهش را دانشآموزان نارساخوان پسر پایه پنجم مقطع ابتدائی ناحیه 2
آموزش و پرورش شهر یزد در سال تحصیلی  2091-95بودند که در مدارس دولتی به
تحصیل اشتغال داشتند .بر اساس نظر بورگ وگال )2093( 2در پژوهشهاي آزمایشی و
علی-مقایسهاي باید حجم هر گروه حداقل  25نفر باشد؛ ازاینرو با توجه به حداقل حجم
نمونه 03 ،دانشآموز پایه پنجم ابتدائی دچار اختالل یادگیري خواندن انتخاب شدند.
براي انتخاب نمونه از روش نمونهگیري در دسترس استفاده شد .دانشآموزان نارساخوان
1. Borg & Gall
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از مراکز اختالل یادگیري انتخاب شدند .متخصصین اختالل یادگیري با استفاده از
چکلیست نارساخوانی و اندازهگیري هوش دانشآموزان با مقیاس هوش وکسلر
نارساخوان بودن آنها را تشخیص دادند .درنهایت  03دانشآموز نارساخوان مورد تائید
مرکز اختالل یادگیري بهصورت در دسترس انتخاب شده و در دو گروه  25نفري
آزمایش و گواه گمارده شدند .میانگین سنی شرکتکنندگان  21/5سال بود و جنسیت
آنها فق پسر و از مدارس دولتی و داراي بهره هوش عادي بودند .مالکهاي ورود نمونه
به پژوهش دانشآموز پسر پایه پنجم ابتدائی و داشتن  21سال تمام و نارساخوان بودن بر
اساس چکلیست نشانگان نارساخوانی ،مورد تائید متخصصان اختالل یادگیري و غربال
شده توس

آزمون هوش وکسلر توس

متخصصان اختالل یادگیري بود .مالکهاي

خروج نمونه از پژوهش ،داشتن اختالل از جمله اختالل ریاضی ،بیش فعالی ،نقص توجه،
داشتن مشﻜالت خانوادگی مثل طالق والدین ،اعتیاد والدین و داشتن مشﻜالت حسی-
حرکتی بود.
ابزارهاي پژوهش شامل چکلیست نشانگان نارساخوانی و پرسشنامه عصتتب-
روانشناختی و شخصتتیتی کتتولیج بود.
چک ليست نشانگان نارساخواني :این چتک لیستت با بهرهگیري از نشانگان پیشنهادي انجمن
بتتینالمللتتی نارساخوانی ( )1330-1331و راهنماي تشخیصی و آماري بیمتتاريهتتاي روانی-
ویرایش چهارم توس

میﻜتائیلی منیتع و فراهتانی )001( ،تهیتته شتتده استت .ایتن فهرستت

وارسی یک ابزار غربالگري است که در براي شناسایی دانشآمتوزان بتا اختتالل یتادگیري
استفاده میشود .فرم مزبور توس معلم تﻜمیل میشود و شامل سؤاالتی در ارتباط بتا انتواع
مشﻜالت رایج در زمینه خواندن است .معلم باید مشتﻜالتی را در چتکلیستت کته بتهطتور
مﻜرر در عملﻜرد دانشآموز مشاهده کرده است عالمت بزند .چکلیستت خوانتدن شتامل
 25گویه است که هرگاه در هرکدام آنها بیش از  5مورد عالمت خورده باشد ،دانشآموز
دچار اختالل یادگیري خواهد بود و باید ارزیابی تخصصی شود .ایتن چتکلیستت در اکثتر
کلینیکهاي اختالالت یادگیري سازمان آموزش و پترورش استتثنائی بتهعنتوان یتک ابتزار
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معتبر جهت شناسایی اولیه دانشآموزان دچار اختالل یادگیري مورد استفاده قرار میگیترد.
همچنین مشخص شده است کسانی که در  93درصد متوارد مشتﻜلی در زمینته خوانتدن در
فهرست نشانگان نارساخوانی نشان نمیدادند بهعنوان افرادي داراي توانایی بهنجار خوانتدن
کلمات تشخیص داده میشدند .بنا به پیتشنهاد انجمتن بینالمللی نارستاخوانی درصورتیکته
دانشآموز داراي نیمی از عالئم ذکتر شتده در چتکلیستت باشتتد ،تتتشخیص نارساخوانی
دریافت میکند .در پژوهشی که توس پتاکدامتنستاوجی ( )2079انجتام شتد پایتایی آن
 3/91برآورد شده است .در این پژوهش جهت بررستی پایتایی ایتن چکلیستت از آلفتتاي
کرونبتاخ استفاده شد و ضریب به دست آمده برابر  3/01بود که نشان می دهد چتکلیستت
فتتتوق ابزاري پایاست .روایی ایتتتن چتتکلیستتت توستت متختتتصصین شتتتاغل در مراکتتتز
ناتوانیهاي یادگیري تایید شد.
پرسشنامه عصــبروانشناختي و شخصــيتي کــوليج :کارکردهتتاي اجرایتتی بر اساس
پرسشنامۀ عصبروانشناختی و شخصتیتی کتولیج 2نستخۀ ستال  1333ارزیابی شد .ایتن
آزمون چنتدین اختتالل عصب شناختی و رفتاري کودکان و نوجوانان پنج تتا هفدهساله را
تشخیص میدهد و طتوري طراحی شده کته رفتار کودک را در یک هفتۀ اخیتر ارزیتابی
میکند .از آنجا که در این آزمون به مشﻜالت رفتاري کودک نمتره داده میشود ،نمترات
بتتاال در خترده مقیتتاسهاي آن نشاندهنده مشﻜالت بیشتري در همان حوزه است .این سه
خرده مقیاس ،تصمیمگیري -برنامهریزي ،سازماندهی و نابازداري را میسنجد .سؤاالت
یک تا هشت کارکرد تصمیمگیري -برنامهریزي ،سؤاالت نه تا شانزده سازماندهی و
سؤاالت هفده تا نوزده نابازداري را اندازه میگیرد .آزمون را والتدین بهصورت مقیتتاس
لیﻜتترت پاستتخ میدهند .پایایی بهدستآمده براي خرده مقیاس سازماندهی و
تصمیمگیري-برنامهریزي  3/05و براي خرده مقیاس بازداري  3/22بود .همچنین آلفاي
کرونباخ کل مقیاس  3/93بته دستت آمده است .همسانی درونی به دست آمده بهطور
جداگانه محاسبه شد .براي سازماندهی3/02 ،؛ تصمیمگیري  3/01و بازداري  3/52به
1. Coolidge
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دست آمد (علیزاده و زاهديپور .)2001 ،در این پژوهش پایایی براي خرده مقیاس
تصمیمگیري ،سازماندهی و بازداري به ترتیب  3/72 ،3/03و  3/05به دست آمد.
پس از انتخاب نمونه موردنظر افراد نمونه بهصورت تصادفی در دو گروه  25نفري
آزمایش و گواه گمارده شدند .سپس بسته آموزشی خودگردانی یادگیري توس پژوهشگر
و با استفاده از کتابهاي معتبر و مقاالت علمی پژوهشی طراحی و در  21جلسه 15
دقیقهاي بهصورت هفتهاي دو بار (با نظر متخصصان مرکز اختالل یادگیري یزد) در مرکز
اختالل یادگیري حسین فیروز یزد به شرکتکنندگان گروه آزمایش آموزش داده شد.
محتواي جلسات آموزشی در جدول  2آمده است.
جدول  .1جلسات آموزش يادگيري خودگردان به نارساخوانها
جلسه

شرح جلسات

اهداف

اول

آشنایی با شرکتکنندگان ،انجام پیشآزمونها و معرفی طرح

آشنایی

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم
هفتم
هشتم

معرفی یادگیري خودگردان و تأکید بر اهمیت راهبردهاي
یادگیري خودگردان در آموزش
آموزش راهبردهاي شناختی مؤثر بر یادگیري خودگردان ت
راهبرد تﻜرار و تمرین
آموزش راهبردهاي شناختی مؤثر بر یادگیري خودگردان ت
راهبرد بس و گسترش
آموزش راهبردهاي شناختی مؤثر بر یادگیري خودگردان-
آموزش ساختار متن براي بهبود درک مطلب

آشنا شدن نارساخوانها بااهمیت
راهبردهاي یادگیري خودگردان در
آموزش
آشنا شدن نارساخوانها بااهمیت،
تعریف ،توضیح ،کاربرد و ارزشیابی
راهبرد شناختی تﻜرار و مرور ذهنی
آشنا شدن بااهمیت ،تعریف ،توضیح،
کاربرد و ارزشیابی راهبرد شناختی
بس و گسترش معنایی
آشنا شدن بااهمیت ،تعریف ،توضیح،
کاربرد ساختار متن براي بهبود درک
مطلب

آموزش راهبردهاي خودگردان به نارساخوانها :آموزش

آشنا شدن بااهمیت ،تعریف ،توضیح،

مهارتها

کاربرد مهارتآموزي

آموزش راهبردهاي فراشناختی مؤثر بر یادگیري خودگردان-

آشنایی نارساخوانها با راهبردهاي

(نظارت و نظم دهی)

نظارت و نظم دهی.

آموزش راهبردهاي خودگردان به نارساخوانها  -آموزش

آشنایی نارساخوانها با راهبردهاي
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هشیاري
نهم
دهم

نظارت و نظم دهی.

آموزش راهبردهاي فراشناختی مؤثر بر یادگیري خودگردان-

آشنا شدن بااهمیت ،تعریف ،توضیح،

آموزش روش  SQ4Rبراي بهبود خواندن

کاربرد روش SQ4R

آموزش راهبردهاي مؤثر بر یادگیري خودگردان  -استفاده از

استفاده از تدریس متقابل در آموزش

تدریس متقابل در آموزش درک مطلب

درک مطلب
آشنایی نارساخوانها با نحوهي تعیین

یازدهم

آموزش راهبردهاي فراشناختی مؤثر بر یادگیري خودگردان

هدف مطالعه ،زمان و سرعت و نوع
مطالعه

دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم

آموزش راهبردهاي مدیریت منابع مؤثر بر یادگیري
خودگردان

راهبرد مدیریت زمان

آموزش راهبردهاي مدیریت منابع مؤثر بر یادگیري

راهبرد سازماندهی محی

خودگردان  -راهبرد سازماندهی محی و کمک طلبی از افراد

طلبی از افراد

جمعبندي و انجام پسآزمون (قابل ذکر است که این جلسه

و کمک

اجراي پسآزمون

حداقل ده روز بعد از اتمام جلسه سیزدهم بود).

نتایج
نتایج توصیفی این پژوهش شامل شاخصهاي آماري از قبیل میانگین ،انحراف معیار نمرات
کارکرد تصمیمگیري (برنامهریزي) و سازماندهی ،بازداري میباشد که در جدول  1ارائه
شده است.
جدول  .2آمارههاي پيشآزمون و پسآزمون ابعاد کارکردهاي اجرائي در گروههاي آزمايش و کنترل
گروهها
تصمیمگیري
(برنامهریزي)

آزمایش

سازماندهی

آزمایش

بازداري

آزمایش

انحراف

مرحله

میانگین

پیشآزمون

23/90

0/77

پسآزمون

2/00

1/20

پیشآزمون

22/70

1/32

پسآزمون

2/12

0/05

پیشآزمون

0/05

1/59

پسآزمون

2/20

2/05

استاندارد

گروهها
گواه
گواه
گواه

انحراف

مرحله

میانگین

پیشآزمون

23/90

1/72

پسآزمون

9/50

1/01

پیشآزمون

22/27

2/20

پسآزمون

23/17

2/91

پیشآزمون

0/133

2/55

پسآزمون

1/00

2/03

استاندارد
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همانگونه که جدول  1نشان میدهد براي دانشآموزان گروه آزمایش میانگین نمرات
برنامهریزي ،تصمیمگیري و بازداري کاهش یافته است .قابل ذکر است که در پرسشنامه
عصبشناختی کولیج که براي بررسی کارکردهاي اجرایی استفاده شده ،هرچه میانگین
نمرات در پسآزمون کمتر شود کارکردهاي اجرایی در دانشآموزان نارساخوان بهتر شده
و بهبود یافته است.
جهت بررسی فرضیه فوق از آزمون مانﻜووا استفاده شد .قبل از اجراي آزمون مانﻜووا
ابتدا باید پیشفرض هاي مربوط به آن (آزمون باکس ،آزمون لوین جهت بررسی برابري
واریانسها و آزمون اثر پیالیی) رعایت شده باشند .در ادامه ابتدا پیشفرضهاي این آزمون
مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول  .3نتايج آزمون باکس جهت برابري ماتريسهاي کوواريانس ابعاد کارکردهاي اجرائي
آماره

F

Df1

Df2

سطح معناداري

21/900

3/032

25

0252/201

3/20

پیش از تحلیل نتایج مانﻜووا ،آزمون باکس براي ارزیابی شرط برابري ماتریسهاي
کوواریانس متغیرها ي وابسته انجام شد .سطح معناداري آزمون که بیشتر از  3/35میباشد
نشان میدهد که از مفروضه یﻜسانی ماتریس واریانس -کوواریانس تخطی نشده است.
جدول  .4آزمون لوين جهت سنجش برابري واريانس مؤلفههاي کارکردهاي اجرائي در پيشآزمون
متغیر

آماره لوین

Df1

Df2

سطح معناداري

تصمیمگیري

2/575

2

10

3/113

سازماندهی

1/923

2

10

3/01

بازداري

3/352

2

10

3/025

با توجه به نتایج جدول  1و با توجه به سطح معناداري هر مؤلفه مشخص شد که تمامی
ابعاد کارکردهاي اجرائی داراي واریانس برابر در دو گروه گواه و آزمایش هستند.
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جدول  .5آزمونهاي چندمتغيره (مانکووا) براي مؤلفههاي کارکردهاي اجرائي
نام آزمون

مقدار

f

فرضیه df

خطا df

سطح معناداري

مجذور اتا

اثر پیالیی

3/215

25/922

5

29

3/3332

3/915

المبداي ویلﻜز

3/355

25/922

5

29

3/3332

3/915

اثر هتلینگ

27/015

25/922

5

29

3/3332

3/915

بزرگترین ریشه روي

27/015

25/922

5

29

3/3332

3/915

در این جدول آماره  ،Fدرجه آزادي فرضیه و خطاي توزیع نشان داده شده است .براي
تفسیر معنیاداري آزمون اثر پیالي ،المبداي ویلﻜز ،اثر هتلینگ ،بزرگترین ریشه روي از
مقدار سطح معناداري ( )Sig.استفاده میشود .اگر مقدار سطح معناداري اثر مورد آزمون
کوچکتر از سطح خطاي  5درصد باشد ،در این صورت میتوان نتیجه گرفت که آن اثر
معنی دار است و در مدل نقش دارد .با توجه به نتایج جدول مقدار معناداري براي همه
آزمونها کمتر از سطح خطا بوده و درنتیجه در مدل اثر دارند؛ بنابراین بین دو گروه گواه و
آزمایش حداقل از لحاظ یﻜی از متغیرهاي وابسته تفاوت معناداري وجود دارد .براي پی-
بردن به این نﻜته که از لحاظ کدام متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد ،تحلیل
کوواریانس یکراهه در متن مانﻜوا انجام گرفت که نتایج آن در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .6نتايج تحليل کوواريانس يکطرفه در متن مانکوا براي مؤلفههاي کارکردهاي اجرائي
مؤلفهها

تصمیمگیري

سازماندهی

بازداري

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادي

مجذورات

پیشآزمون

19/055

2

19/055

27/707

گروه

72/007

2

72/007

1/051

خطا

11/379

15

2/200

منبع تغییرات

مجذور

F

Sig.
3/3332

3/12

3/3332

3/21

اتا

پیشآزمون

10/120

2

10/120

21/112

3/3332

3/32

گروه

225/279

2

225/279

57/923

3/332

3/73

خطا

19/909

15

2/990

پیشآزمون

17/232

2

17/232

01/100

3/332

3/32

گروه

21/503

2

21/503

29/292

3/332

3/03

خطا

01/131

15

2/020
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همانطور که در جدول  2نشان داده شده است با کنترل تأثیر متغیر کمﻜی
(پیش آزمون) بر روي متغیر وابسته ،بین دو گروه از لحاظ تصمیمگیري ( p<3/35و 1/051
= ،)Fسازماندهی ( p<3/35و  ،)F=57/923بازداري ( )F=29/292 p<3/35تفاوت
وجود دارد .بدین معنا که مؤلفههاي تصمیمگیري ،سازماندهی ،بازداري به خاطر سطح
خطاي کمتر از  5درصد در دو گروه گواه و آزمایش تفاوت معناداري با هم دارند .بنابراین
آموزش یادگیري خودگردان توانسته است وضعیت ابعاد کارکردهاي اجرائی
(تصمیمگیري ،سازماندهی ،بازداري) را بهبود دهد.
جدول  .7ميانگين تعديلشده نمرات کارکردهاي اجرائي در گروههاي آزمايش و گواه
متغیر

گروهها

میانگین

گروهها

میانگین

تصمیمگیري

آزمایش

2/00

گواه

9/50

سازماندهی

آزمایش

2/00

گواه

23/01

بازداري

آزمایش

2/12

گواه

1/51

همانگونه که جدول  7نشان میدهد بعد از تعدیل نمرههاي پیشآزمون ،تفاوت
معناداري بین دو گروه آزمایش و گواه در میانگین نمرات کارکرد تصمیمگیري،
سازماندهی و بازداري به دست آمد .بهعبارتدیگر ،آموزش خودگردانی یادگیري با
توجه به میانگین تعدیلشده نمرات تصمیمگیري ،سازماندهی و بازداري گروه آزمایش
( 2/00 ،2/00و  )2/12نسبت به میانگین گروه گواه ( 23/01 ،9/50و  )1/51موجب کاهش
میانگین نمرات کارکرد هاي اجرائی در گروه آزمایش شده است .در پرسشنامه
عصب شناختی کولیج که براي بررسی این فرضیه استفاده شده هرچه میانگین نمرات کمتر
شود کارکردهاي اجرائی در دانشآموزان نارساخوان بهتر شده و بهبود مییابد .پس
میتوان گفت که در چارچوب محدودیتهاي طرح آزمایشی ،آموزش خودگردانی
یادگیري باعث بهبود نمرات کارکرد هاي اجرائی دانشآموزان نارساخوان شده و فرضیه
پژوهش تائید میشود.
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بحث
پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش خودگردانی یادگیري بر کارکردهاي
اجرایی دانشآموزان با اختالل خواندن انجام شد .با توجه به نتایج به دست آمده اثربخشی
مثبت آموزش خودگردانی یادگیري بر کارکردهاي اجرایی دانشآموزان نارساخوان تایید
شد .همانطور که نتایج آزمون نشان داد که نمرات گروه آزمایش در پسآزمون
کارکردهاي اجرائی بهطور معناداري نسبت به گروه گواه افزایش یافته است ،بدین معنا که
آموزش خودگردانی یادگیري باعث بهبود نمرات کارکرد هاي اجرائی دانشآموزان
نارساخوان شده و فرضیه تائید شد .این یافته با نتایج پژوهش کیوانی و جعفري ( )2091که
نشان دادند آموزش راهبردهاي فراشناختی در بهبود عملﻜرد تحصیلی دانشآموزان موثر
بوده ،همسو است .همچنین با پژوهش مجیدي ،دانش و خوشکنش ( )2009که تأثیر
تﻜنیک خودآموزشدهی در کاهش مشﻜالت خواندن دانشآموزان نارساخوان مقطع
ابتدایی را تایید کردند و با نجاباتی ( )1325که اثر مثبت راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی
در درک مفاهیم و عملﻜرد خواندن را نشان داد همخوان است.
کارکرد تصمیمگیري و برنامهریزي به کودک این امﻜان را میدهد تا دستیابی به
تقویتکننده را به تأخیر بیندازد و به شیوهاي تﻜلیفمدار به انجام تﻜالیف درسی و
فعالیتهاي روزمره بپردازد .آموزش خودگردانی یادگیري به دانشآموزان با نارساخوانی
کمک میکند تا از نظر رفتاري ،فراشناختی و انگیزشی در یادگیري خود نقش فعالی داشته
باشند و طی آن فراگیران اهدافی را براي یادگیري خود انتخاب و سپس سعی میکنند تا
شناخت و انگیزش و رفتار خود را تنظیم و کنترل و بر آن نظارت نمایند (پري و فیلیپ و
هوتچینسون .)1332 ،2این دانشآموزان در مقایسه با سایر دانشآموزان ،هدف
یادگیريشان را بهطور اختصاصیتري تنظیم میکنند ،از راهبردهاي بیشتري براي یادگیري
استفاده میکنند ،یادگیريشان را بیشتر خودشان وارسی و بهصورت منظمتري پیشرفتشان را
به سمت هدف ارزیابی میکنند؛ زیرا برنامهریزي دربردارنده توانایی تصمیمگیري در مورد
1. Perry, Phillipsm, & Hutchinson
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تعیین اولویت است .درنتیجه آموزش خودگردانی یادگیري موجب میشود فرایند
تصمیمگیري ،توجه کردن ،برنامهریزي براي آینده و انجام کارها از روي نظم و ترتیب در
این کودکان بهبود یابد و آنها کارها را بهموقع انجام دهند و زمان زیادي سرگردان این
نباشد که کدامیک را اول انجام دهند.
یﻜی از کارکردهاي اجرایی توانایی سازماندهی است .این توانایی در درک علت
بسیاري از بینظمیهاي رفتاري این کودکان در تنظیم وقت و استفاده بهینه از آن ،استفاده
درست از فضاي کاغذ براي نوشتن و عملﻜرد تحصیلی و انجام تﻜالیف روزمره زندگی
مفید است (خسروراد و سلطانی کوهبان .)2090 ،درواقع میتوان گفت که ناتوانی کودک
در سازماندهی تﻜالیف چالشانگیز و جدید احتماال در اثر ضعف این کودکان در کارکرد
سازماندهی است .بنا به نظر گازن ( )1321دانشآموزان خودگردان اهداف مشخصی براي
خود در نظر میگیرند و براي دستیابی به آنها راهبردهایی را به کار میبرند .آنها خود
شروع به یادگیري میکنند ،بر پیشرفت خود نظارت دارند و آن را ارزیابی میکنند و از
نظر باورهاي فراشناختی ،انگیزشی و رفتاري یادگیري خود را سازماندهی میکنند .از آنجا
که سازماندهی توانایی بهکارگیري یک روش منظم براي دستیابی به هدف میباشد؛ این
آموزش موجب شده است تا فرایند سازماندهی ،بهخصوص سازماندهی تﻜالیف و
فعالیتهاي کودکان نارساخوان بهبود یابد ،بهراحتی دچار حواسپرتی نشوند ،از دستورات
پیروي کنند ،در پایان رساندن تﻜلیف خانه یا کارهاي روزمره موفﻖ شوند وسایل
موردنیازشان را گم نﻜنند .آنها زمان و تالشهاي خود را بهمنظور کار بر روي تﻜلیف،
برنامهریزي و کنترل میکنند و میدانند که چگونه یک محی یادگیري مطلوب بسازند
(مانند یافتن یک مﻜان مناسب براي مطالعه ،کمک خواستن از معلمان و همﻜالسان خود).
همچنین آنها یاد میگیرند همواره قبل از فعالیت خواندن ،هدف خود را از خواندن
مشخص کنند و طول خواندن بر عملﻜرد خود نظارت داشته باشند و بعد از خواندن
عملﻜرد خود را مورد ارزیابی قرار دهند .افزون بر این همواره در هنگام خواندن متن
دربارهي موضوع آن سؤاالتی از خود بپرسند ،ایدهها و نﻜات اصلی و مهم متن را از
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نﻜات غیر مهم تشخیص دهند و پاسخ سؤاالت و پایان متن را حدس بزنند و در صورت
برخورد و یا مواجهه شدن با مشﻜلی به سازماندهی مطالعه خود بپردازند.
درنهایت آموزش خودگردانی یادگیري باعث کاهش بازداري شده است.
یادگیرندههاي خودگردان عالوه بر اینﻜه در برنامهریزي و سازماندهی یادگیري نسبت به
دیگران برتري دارند در مدیریت زمان و برنامهریزي زمانی ،هدفگذاري ،کنترل خود و
خودارزیابی نیز عملﻜرد مناسبی نشان میدهند (بیمبنتی .)1322 ،2در تبیین این یافته میتوان
بیان کرد از آنجا که آموزش خودگردانی یادگیري به یادگیرندگان میآموزد که براي
رسیدن به اهداف شخصی ،از طریﻖ تولید نظاممند افﻜار ،اعمال و احساسات ،همراه با در
نظر گرفتن شرای

محیطی در این مسیر ،کوشش نمایند و این نوع یادگیري موجب

خودزایی و خود وارسی افﻜار ،احساسات و رفتارها بهمنظور رسیدن به هدف در افراد
میشود (والﻜر .)1322 ،1بنابراین میتواند بازداري از پاسخ که توانایی متوقف کردن یا به
تأخیر انداختن یک عمل به جاي نشان دادن یک رفتار تﻜانشی (بدون فﻜر) میباشد را
بهبود بخشد .بدین صورت که مشﻜل این کودکان در منتظر ماندن بهبود مییابد ،این افراد
سعی میکنند بازي بچههاي دیگر را قطع یا خراب نﻜند و همچنین بدون اینﻜه منتظر تمام
شدن سؤال بمانند پاسخ خود را ابراز ننماید .درنتیجه آموزش خودگردانی یادگیري در
بهبود بازداري دانشآموزان نارساخوان تأثیر دارد .همچنین آموزش راهبردهاي یادگیري
خودگردان به دانشآموزان کمک میکند تا آنها بتوانند در مورد مشﻜالت اجتماعی و
تحصیلی خود بهتر تصمیم گرفته و راهحل ارائه نمایند ،درباره تفﻜر و فرآیند یادگیري
خود ،عمیﻖتر و دقیﻖتر شوند و به این باور برسند که توانایی حل مسائل را دارند.
یﻜی از محدودیت پژوهش حاضر این بود که پژوهش فق در حجم نمونۀ کوچک
دانشآموزان پسر با اختالل خواندن آن هم فق دانشآموزان پایۀ پنجم ابتدایی انجام شد.
ضروري است که چنین پژوهشی در نمونههاي بزرگتر و دیگر مقاطع تحصیلی نیز تﻜرار
شود .همچنین چنانچه امﻜان ارزیابی این شاخصها مثالً از طریﻖ بررسی رفتار
1. Bembenutty
2. Walker
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شرکتکنندگان یا گرفتن گزارش از افراد نزدیک مانند اعضاي خانواده فراهم بود طبعاً
میتوانست به عینیت نتایج کمک شایانی کند .افزون بر این امﻜان اجراي مرحله پیگیري
که مؤید پایداري تاثیر پژوهش است ،ممﻜن نبود .در این راستتا با استفاده بهینه از نتایج
پژوهش حاضر ،خانوادهها و کارشناسان آموزشی میتوانند در جریان این نتتایج قترار
بگیرنتد و بته ابزاري قوي در کتاهش مشتﻜالت دانشآموزان مجهز شوند .تهیه این
بستههاي آموزشی و تبدیل آن به لوح فشرده براي استفاده والدین و معلمان پیشنهاد
میشود.
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