
 خطمشكالت دستهاي خودآموزي بر اثربخشي آموزش مهارت

 داراي ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسيآموزان پسر دانش
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   تاريخ پذيرش:   تاريخ دريافت: 

  چكيده
  خطمشكالت دست  بر  خودآموزي  هايمهارت  آموزش  هدف مطالعه اثربخشي  با  حاضر پژوهش

  طرح  با  آزمايشي روش پژوهششد.   انجام داراي ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسي پسر آموزاندانش

داراي آموزان پسر دانش همه شامل   پژوهش  جامعه آماري اين .بود كنترل  گروه  با  آزمونپس-  آزمونپيش

  در  خرامه  مدارس عادي شهرستان  ابتدايي  ششم  تا  دوم  هايپايه  ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسي

  در  گيريروش نمونه  به  نفر 32 حجم   به  اينمونه  هاآن  بين  از  كه  بودند 1393-94تحصيلي   سال

هر   هك  طوري به  جاگماري شدند، آزمايش  و  كنترل  گروه  دو  در  تصادفي  طور  به  و  انتخاب  دسترس

مداخله آموزش   آزمايش  گروه  و  آمد  عمل  به  آزمونپيش  گروه  دو  هر  بودند. از  رنف 16 گروه

  گروه  كه  حالي  در  كردند  دريافت  جلسه 15 در  را  )1971(مايكنبام و گودمن،  خودآموزي  هايمهارت

  شد. براي  اجرا  آزمونپس  گروه  دو  براي هر  پايان  در  و  نكردند  دريافت  را  مداخله  اين  كنترل

ها استفاده شد. داده)  1394(كشاورزي، خطمشكالت دستساخته محقق سياهه  از  خطمشكالت دست  سنجش

  نشان  تحليل شد. نتايج متغيره و تحليل كوواريانس چندمتغيرهتك كوواريانس با استفاده از روش آماري تحليل

خطاهاي ي آن(هامؤلفهخردهو  خطمشكالت دست  بهبود بر  خودآموزي  هايآموزش مهارت  كه  داد

مداخله  اجراي اين). بنابرp>01/0دار داشته است (تأثير معني )خطاهاي وضعيت بدن هنگام نوشتنخط و دست
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داراي ناتواني يادگيري ويژه با آموزان دانش خطمشكالت دست  بهبود  خودآموزي در  هايآموزش مهارت

  ثر است.مؤ نوع نارسانويسي

ناتواني يادگيري ويژه با نوع آموزان، ، دانشخطمشكالت دست  خودآموزي، كليدي: واژگان

 .نارسانويسي

  مقدمه

هاي نوعي اختالل يادگيري است كه مهارت 1ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسي

). به سخن 5201، 2(چانگ و پاتل اش استتر از سطح سني و شناختينوشتاري فرد مبتال پايين

، يعني نارسايي در هجي كردن صحيح كلمه و ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسيديگر 

بد، اشتباه نوشتن يك كلمه مشابه، اجتناب از تكاليف نوشتني، كندي در  3خطدستديكته آن، 

 - ادراكي  مهارت  ،خطدست). 2006، 4انجام تكاليف درسي و خطاي ثابت در نوشتن (كي

  ادراكي -هاي شناختيتعدادي مهارت  يكپارچگي  رشد و  به  كه  است  ايپيچيده  يحركت

؛ 2007، 5و مجنمر شود (فدرمي  ايجاد  آموزش  طريق  از  كه  دارد  بستگي  حركتي  و

-كپي است از توانايي  عبارت  خطدست ). به بيان ديگر 2007، 6، اليون، فاچز و بارنسفلتچر

  معين. خوانا بودن  زمان  مدت  در  و  خوانا  صورت  به  اعداد  و  حروف  روي  از  برداري

نويسي روي خط  شامل  كه  سنجندمي  آن  اجزاي  اساس  بر  به طور معمول  را  خطدست

 نوشته  شيب  و  اندازه  مناسب،  گذاريفاصله  بودن،  راستا  يك  در  و كلمات،  حروف

ضعيف بر  خطدستشواهدي وجود دارد كه ). 1391مي الهيج، باشد (خسرو جاويد و قوامي

، 7 يانوو و روزنبالم- ناگوكر،ايگر- (آنگل گذاردپيشرفت تحصيلي كودكان تأثير منفي مي

                                                           
1. Dysgraphia 

2. Chung & Patel 

3. Handwriting 

4. Key 

5. Feder & majnemer 

6. Fletcher, Lyon, Fuchs, & Barnes 

7. Engel-Yeger, Nagauker-Yanuv & Rosenblum 
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) و اعتماد به نفس و 2004 ،1(اُهاري دهدرا كاهش مي هاآنشناختي )، بهزيستي روان2009

   ). 1998، 2گر و گراهام(برنين كندخودپنداره اين كودكان را تضعيف مي

 مشكل دارند خطدستدرصد كودكان سن مدرسه در  30تا  10به طور كلي حدود 

  فرا  را  نوشتن  نيازپيش هاي اين كودكان مهارت  ). زيرا2002، 3(كارلسدوتير و استفانسون

ويس و  (روزنبالم، است  نكرده  رشد  درستي  به  هامهارت  اين  هاآن  در  يا  اندنگرفته

شناختي و  هاي مهارت  نوشتن،  نيازهاي پيشمهارت  ترين). از جمله مهم2004، 4پاروش

  از سطحي   گراناز پژوهش  بسياري  نظر از ). 1990 ،5برونينگ و (گالور است  فراشناختي

 و ويندسر (مار، است  نياز  مورد  نوشتن  آموزش  از  و فراشناختي پبش  شناختي  توانايي

). به طور كلي، شناخت و آگاهي فراگيران از فرايندهاي شناختي و راهبردهاي 2003 ،6ماكسر

). 1389است (سيف،  هاآنبر پيشرفت تحصيلي و يادگيري  مؤثرفراشناختي از جمله عوامل 

توانند يادگيري خود را با آگاه شدن از تفكر خود در حين بدين صورت كه فراگيران مي

). در تأييد اين 2002، 7له در كالس ارتقا دهند (مختاري و ريچاردأمسخواندن، نوشتن و حل

  و  پيشرفت  انگيزه  با  فراشناخت  كه  است  اين  از  حاكي  هاپژوهش  موضوع، نتايج

خودكارآمدي   ) و2008، 9)، خودتنظيمي (كاپالن2004، 8شوارتز و تحصيلي (پرفكت  عملكرد

  دارد.   مثبت  ) رابطه2010،  10ميه و (ميه

مشكل  خطدستتوجهي از كودكان سن مدرسه در طور كه مالحظه شد درصد قابلهمان

هاي اين كودكان كسب مهارت خطدستنيازهاي اساسي براي بهبود دارند و يكي از پيش

                                                           
1. O’Hare 

2. Berninger & Graham 

3. Karlsdottir & Stefansson 

4. Rosenblum, Weiss & Parush 

5 .Glover & Bruning 

6 .Marr, Windsor & Cermak 

7  .  Mokhtary & Richard 

8  . Perfect & Schwartz 

9  . Kaplan 

10. Mih & Mih 
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هاي شناختي و فراشناختي است، بنابراين ضروري است كه اقدامات اساسي براي رشد مهارت

هايي كه صورت گيرد. يكي از مداخله خطدستآموزان با مشكل انششناختي و فراشناختي د

 ،(جانگمنز شود، آموزش خودآموزي استجام ميندر راستاي دستيابي به هدف ياد شده ا

فراشناختي  -آموزي نوعي روش شناختي). خود2003، 1بيكر، وستنبرگ و بووين-لينتورست

حت كنترل كالمي درآورد، به طور فعال با كند رفتار خود را تآموز كمك مياست و به دانش

له را بشناسد، به بازبيني هاي مهم تكليف و مسأاجزا و قسمت تكليف كالمي درگير شود،

له تشويق أعملكرد خود حين انجام تكليف و پس از آن بپردازد و خود را براي انجام صحيح مس

ا به طور وسيعي مورد ). آموزش خودآموزي در بسياري از كشوره1977، 2كند (مايكنبام

) تأثير شيوه آموزش خودآموزي 2003جانگمنز و همكاران (  ،گيرد. براي مثالاستفاده قرار مي

اند اين شيوه آموزشي در كودكان را مورد پژوهش قرار داده و به اين نتيجه رسيده خطدستبر 

ؤثر است. همسو با م داراي ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسيكودكان  خطدستبهبود 

) نيز در پژوهشي اثربخشي شيوه 1982( 3، هاالهان، لويد و گريوزويكزيافته مذكور كاسل

اند قرار داده و به اين نتيجه رسيده مطالعهكودكان را مورد  خطدستآموزش خودآموزي بر 

 انويسيداراي ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسكودكان  خطدستاين شيوه آموزشي در بهبود 

  روش  )، اثر2012( 4اونيو  و  ايسكي  آداني،  هاي ياد شده،هماهنگ با پژوهشمؤثر است. 

 مشكالت رياضي مورد استفاده قرار  با   آموزاندانش رياضي   پيشرفت در   را  خودآموزي

- دانش  رياضي  پيشرفت  ي دردارمعني  اثر   روش خودآموزي  كه  داد  نشان  نتيجه دادند.

  كه )، دريافتند2004( 5لي  و  ترين  افزون بر اين، هاگز، است.  مورد پژوهش داشته  موزانآ

به طور   و خودآموزي)  خودتقويتي  خودارزيابي،  (خودبازبيني، فنون خودمديريتي  آموزش

                                                           
1. Jongmans, Linthorst-Bakker, Westenberg  &  Bouwien 

2. Meichenbaum 

3. Koslewicz, Hallahan, Lloyd, Graves 

4  . Adani, Eskay & Onu 

5. Hughes, Therrien & Lee  
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مؤثر    هاي يادگيرياختالل  با  افراد  تحصيلي  پيشرفت  و  رفتاري بر  مشكالت  داري معني

  . است

هاي شناختي  و باعث رشد مهارت خودآموزي، هاي مهارت  در واقع آموزش

)، بهبود مديريت رفتار و 1379؛ ترجمه محمد اسماعيل،1،1995فراشناختي(وركمن و كاتز

؛ كرك، گاالگر، 3،2008) و راهبردآموزي (وستوود2،2003يادگيري (گليمور، كاسكلي و هيز

هاي تحصيلي و غيرتحصيلي و از اين طريق بر بهبود مهارتشود ) مي2009، 4كلمن و آناستازيو

گونه كه مالحظه شد روش آموزش خودآموزي در بسياري همان   گذارد. افراد تأثير مثبت مي

-هايي در زمينه خودگيرد، در ايران نيز پژوهشاز كشورها به طور وسيعي مورد استفاده قرار مي

)، اختالل سلوك 1387فعالي (مرادي و همكاران، بيش- آموزي بر بهبود اختالل نارسايي توجه

له رياضي أمس)، حل1391)، اضطراب (موسوي، 1388(هاشمي، اقبالي و محمود عليلو، 

؛ 1393زاده،بناب، نصرتي و غالمحسين؛ غباري1381پور، (بختياري اسفندقه، مولوي و ملك

ها حاكي از مثبت بودن اين وهشصورت گرفته و نتيجه همه پژ )1391آبكنار و همكاران، جليل

هاي خودآموزي اما در مورد آموزش مهارت شيوه آموزشي در بهبود شرايط موجود بوده است.

، تاكنون پژوهشي صورت نگرفته است. با توجه به خالء خطمشكالت دستو تأثير آن بر 

و ت تحصيلي خط ضعيف بر پيشرفو با عنايت به تأثير منفي دست موجود در اين زمينهپژوهشي 

برنينگر  ؛2004اُهاري،  ؛2009، يانوو و روزنبالم-ايگر،ناگوكر-ودكان (آنگلرشد شخصيت ك

اقدامات پژوهشي، آموزشي و درماني براي كاهش و حذف مشكالت  )1998، و گراهام

آموزان داراي ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسي بسيار مهم و ضروري خط دانشدست

 خودآموزي  هايمهارت  آموزش  حاضر مطالعه اثربخشي هدف پژوهش ن راستااست. در همي

  بود. داراي ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسيآموزان دانش  خطمشكالت دست  بر 

                                                           
1. Workman & Katz 

2. Gilmore, Cuskelly, & Hayes 

3. Westwood 

4. Kirk, Gallagher, Coleman,& Anastasiow 



 1394، پائيز 19فصلنامة افراد استثنايي، سال پنجم، شمارة                                                          214

  روش

  آزمون با گروه كنترل بود. پس - آزمونروش پژوهش آزمايشي با طرح پيش

  معه آماري اين پژوهش شامل همهجا گيري:آماري، نمونه و روش نمونه جامعه

شهر خرامه در سال تحصيلي   داراي ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسيآموزان پسر دانش

هاي دوم تا ششم ابتدايي پايهآموز پسر دانش 32بود. نمونه پژوهش حاضر شامل  1393- 94

به شيوه هدفمند انتخاب ه ك شهر خرامه بود داراي ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسي

( كه بر اساس  مدرسه 3، تعداد پسرانه  مدرسه ابتدايي 6شدند. بدين صورت كه از بين 

 داراي ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسيآموزان گران تعداد دانشهاي پژوهشبررسي

اي مدير، بيشتري در آنجا گزارش شده بود) انتخاب شد و پس از برگزاري جلسه توجيهي بر

ناتواني آموزان مشكوك به درخواست شد كه دانش هاآنمعاون و معلمان هر مدرسه از 

نفر  32آموزان معرفي شده از بين دانش را معرفي كنند. سپس يادگيري ويژه با نوع نارسانويسي

ني ناتواهاي دوم تا ششم ابتدايي بر اساس ارزيابي پوشه كار، استفاده از آزمون تشخيص در پايه

ساخته، مشاهده دفتر ديكته و مصاحبه با معلم و والد به محقق يادگيري ويژه با نوع نارسانويسي

آموزي به عنوان نارسانويس انتخاب (شايان ذكر است كه دانش عنوان نمونه انتخاب شدند

ناتواني آموز كرد كه دانشهاي مذكور به صورت همسو تأييد ميشد كه نتايج ارزيابيمي

صورت تصادفي به دو گروه بهآموز دانش 32سپس  دارد ). ي ويژه با نوع نارسانويسييادگير

 هاي ورود به اين مطالعه قرارمالك نفر) تقسيم شدند. 16كنترل و آزمايش(هر گروه به تعداد 

ناتواني يادگيري ويژه با نوع هاي دوم تا ششم ابتدايي، دارا بودن داشتن در محدوده پايه

هاي ارزيابي ياد شده)، عدم وجود معلوليت ديگر و رضايت بر اساس روش( نارسانويسي

به پژوهش وارد  دخانواده براي همكاري در برنامه مداخله بود. كودكاني كه شروط باال را داشتن

حركتي و  -شديد حسي هايهاي همراه مانند اختاللشدند و سرانجام كودكاني كه بيماري
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شد، و ند، مشكالت رفتاري شديد كه منجر به عدم همكاري ميمشكالت بينايي و شنوايي داشت

  ها وجود داشت از پژوهش خارج شدند. نقايص هوشي و شناختي در آن

داراي آموان دانشخط سنجش مشكالت دستبراي  :خطمشكالت دست سياهه )ابزار

استفاده  خطمشكالت دستمحقق ساخته  سياههاز  ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسي

ها و ها، نشريات، گزارش پژوهشاز منابع گوناگون از قبيل كتاب سياههشد. براي ساخت اين 

  خطمشكالت دستمحقق ساخته  سياههو مصاحبه با معلمان استفاده شد.  منابع الكترونيكي

بود.  خطاهاي وضعيت بدن هنگام نوشتنو  خطدستخطاهاي  مؤلفهخردهگويه و دو  29شامل 

-آموزان را ميدانش خطدستگويه بوده و خطاهاي  17شامل  خطدستخطاهاي  ؤلفهمخرده

بر اساس انتخاب يكي از چهار گزينه؛ گويه گر به هر آموزگار و يا پژوهشدر واقع د. يسنج

خطاهاي وضعيت  مؤلفهخرده. ادندد) پاسخ مي4) و خيلي زياد (3)، زياد (2)، كم (1خيلي كم (

آموزان را هنگام نوشتن با كه خطاهاي وضعيت بدن دانش بودگويه  12امل، شبدن هنگام نوشتن

آموزان هنگام نوشتن با در حين مالحظه دانشگر و يا پژوهشد. آموزگار يسنجدست مي

) و 3)، زياد (2)، كم (1بر اساس انتخاب يكي از چهار گزينه؛ خيلي كم ( گويهدست، به هر 

، حداكثر تالش و مطالعه از سياههي افزايش روايي محتوايي ند. براادد) پاسخ مي4خيلي زياد (

داراي آموزان مربوط به دانش خطدستمنابع خارجي و داخلي براي تعيين گسترة خطاهاي 

مورد نظر در اختيار  سياههصورت گرفت. سرانجام  ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسي

هاي يادگيري قرار گرفت كه يي و اختاللپنج متخصص روانشناسي و آموزش كودكان استثنا

اولية  سياهه. پس از آماده شدن قرار گرفتها مورد تأييد سياههطي آن روايي محتوايي 

، اجرا و از خطدستآموزان با اختالل نفر از دانش 50روي  سياهه، اين خطمشكالت دست

بر  2وهش از روايي سازهاستفاده شد. در اين پژ سياهه 1روش روايي سازه براي بررسي روايي

استفاده شد كه همبستگي بين آن هاي مؤلفهخردهبا  سياههكل نمره اساس روش همبستگي بين 

                                                           
1. Validity 

2. Constract Validity 
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كل آزمون با نمره و همبستگي بين 74/0 خطدستخطاهاي  مؤلفهخردهكل آزمون با 

از  سياهه1دست آمد. براي تعيين پاياييه ب 70/0وضعيت بدن موقع نوشتن  خطاهاي مؤلفهخرده

بدست آمد كه ضريب  76/0ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه ميزان ضريب آلفاي كل 

  خوبي است.

و  2هاي ويگوتسكي: اين برنامه مبتني بر نظريههاي خودآموزيبرنامه آموزشي مهارت

دهي )، به عنوان يك روش درماني كه شامل سرمشق1971(  5گودمنو  4توسط مايكنبام 3لوريا

گر براي كودك است، معرفي شده است. مايكنبام و شناختي از جانب درمان راهبردهاي

  آموزي را به شرح زير برشمردند: خود ) به ترتيب پنج مرحله آموزش1971گودمن (

دهند درحالي كه : الگوهاي بزرگسال، نمونه تكاليف را انجام مي6) الگودهي شناختي1

  كند.كودك مشاهده مي

دهد در حالي كه بزرگسال تكليف : كودك تكليف را انجام مي7كار) راهنماي بيروني آش2

  كند.را از طريق كالم بيان مي

دهد اما خودش از طريق بيان : كودك دوباره تكاليف را انجام مي8راهنمايي آشكار) خود3

  دهد.كالمي خودش را  آموزش مي

آموزي را حالي كه خود دهد در: كودك تكاليف را انجام مي9يافتهراهنمايي كاهش) خود4

  كند.نجوا مي

                                                           
1. Reliability 

2. Vygotsky 

3. Loria 

4. Meichenbaum 

5. Goodman 

6. Cognitive modeling 

7 .Overt external guidance 

8. Overt, self -guidance 

9. Faded, self -guidance 
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-آموزي مخفيانه صورت ميدهد و خود: كودك تكاليف را انجام مي1آموزي نهفته) خود5

  گيرد.

 45جلسه، هر جلسه آموزشي  15در  شيوه آموزش خودآموزي در قالب يك بسته آموزشي

هاي آموزشي ارايه هدفبار مبتني بر مراحل ياد شده براي  3اي هفته و هفته 5دقيقه، به مدت 

  شده در جدول زير اجرا شد. 

  

  . اهداف آموزشي كه با روش خودآموزي آموزش داده شد1جدول 

  هدف  جلسه

هدف از اجراي كالس و اهميت رعايت استانداردهاي نگارشي و نوع     جلسه اول

در كل و طريقه نشستن در هنگام نوشتن و استفاده از ميز و  خطدست

 د در رابطه با اين جلسهصندلي استاندار

 يادگيري شيوه گرفتن صحيح قلم در دست   جلسه دوم

ب پ ت ̎و حروف تخت كشيده مانند: ̎̎ايادگيري نوشتن صحيح حرف   جلسه سوم

 در آخر و در آخر كلمه̎ث ك گ

،  بصورت ̎ج چ ح خ ع غ ̎توانايي در نوشتن حروف انحنا دار مانند:  جلسه چهارم

 سب، در آخر و در داخل كلمهصحيح و با انحناي منا

                                                           
1. Covert self -guidance 
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گذاري مناسب بين حروف يك كلمه، فاصله مناسب بين كلمات فاصله  جلسه پنجم

 در يك جمله و ممانعت از  بيش از حد كج نوشتن حروف

 توانايي در نوشتن صحيح حروف بيضوي مانند: ص ض ط ظ ه.  جلسه ششم

 ̎د ذ ر ز ژ و̎آموزش حروف  جلسه هفتم

و  هاآنت نوشتاري اندازه متناسب حروف و هماهنگي در اندازه رعاي جلسه هشتم

 نوشتن در كادر صفحه

 هاي متفاوت در كلمهدر موقعيت ̎ف ق̎يادگيري صحيح حروف  جلسه نهم

 در اول، وسط و آخر كلمه ̎ك گ ̎توانايي نوشتن صحيح حروف  جلسه دهم

ها در ندانهو رعايت اندازه متناسب د ̎س ش̎آموزش حروف  جلسه يازدهم

 هاي متفاوت در كلمهموقيت

دار نويسي و رعايت جلوگيري از منقطع نويسي، جلوگيري از زاويه جلسه دوازدهم

 نوشتاري شكل صحيح حروف

 هاي اول، وسط و آخر كلمهدر   موقعيت ̎ه م ̎آموزش نوشتن حرف  جلسه سيزدهم

 ̎̎يآموزش نوشتن حرف  جلسه چهاردهم

  استفاده مناسب از حروفي كشيده در جمله لزوم  جلسه پانزدهم
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ها اين پژهش طي سه مرحله انجام شد. در مرحله نخست آزمودني شيوه اجراي پژوهش:

 سياهه هاي آزمايش و كنترل) تقسيم شدند. سپسبه طور تصادفي به دو گروه مساوي (در گروه

آزمون اجرا پيش به عنوان  و كنترل آزمايش گروه دو هر كودكان براي خطمشكالت دست

جلسه در جلسات  3اي اي(هفتهدقيقه 45جلسه  15شد. در مرحله دوم گروه آزمايش به مدت 

هفته متوالي با استفاده از شيوه آموزش خودآموزي به صورت انفرادي تحت  5منظم)  در 

اي دريافت نكردند. در مرحله سوم آموزش قرار گرفت. در طي اين مدت گروه كنترل مداخله

مشكالت  سياههاز پايان اجراي برنامه مداخله، براي هر دو گروه آزمايش و كنترل،  پس

 آوري و با برنامه آماري ها جمعآزمون اجرا شد و سرانجام دادهبه عنوان پس خطدست

SPSS.مورد تحليل قرار گرفت 

 هاي آمارهاي توصيفي از روشدر اين پژوهش براي تحليل داده ها:شيوه تحليل داده

پژوهش از روش  گويي به سؤالو انحراف استاندارد و براي پاسخ ميانگينتوصيفي؛ از قبيل 

  استفاده شد. متغيره متغيره و تحليل كوواريانس چندتك تحليل كوواريانس

  نتايج

ها ارايه شده است و سپس نتايج آزمون تحليل نخست اطالعات توصيفي آزمودنيدر ادامه 

هاي آموزش مهارت براي بررسي تأثيره متغيرتحليل كوواريانس چند و كوواريانس تك متغيره

ارايه شده  داراي ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسيآموزان دانش خطمشكالت دستخودآموزي بر 

ه و تحليل كوواريانس متغيرش از تحليل كوواريانس تك است. شايان ذكر است كه پي

ي واريانس مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه نشان داد كه همگني رگرسيون و همگن همتغيرچند

 بالمانع است. ه متغيرو تحليل كوواريانس چنده متغيراستفاده از آزمون تحليل كوواريانس تك 

همچنين رابطه خطي بين متغير وابسته و متغير تصادفي كمكي مورد بررسي قرار گرفت و رابطه 

شروط الزم به منظور استفاده از آزمون تحليل  خطي بود. بنابراين با توجه به تأييدشدن
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پژوهش  گويي سؤال، در ادامه به پاسخهمتغيرو تحليل كوواريانس چند كوواريانس تك متغيره

  پرداخته شده است. هاحاضر با استفاده از اين آزمون

در دو گروه  ي آنهامؤلفهخردهو  خطمشكالت دستميانگين و انحراف استاندارد 

 .ارايه شده است 2آزمون در جدول آزمون و پسو كنترل در مرحله پيشآزمايش 

در دو گروه آزمايش و  ي آنهامؤلفهخردهو  خطمشكالت دست . ميانگين و انحراف استاندارد2جدول 

 آزمونآزمون و پسكنترل در پيش

  گروه كنترل  گروه آزمايش  مرحله  متغير

انحراف   ميانگين

  استاندارد

راف انح  ميانگين

  استاندارد

مشكالت 

  خطدست

38/72  آزمونپيش  13/7  88/68  97/6  

88/7 48  آزمونپس  68 75/5  

خطاهاي 

  خطدست

23/6  13/39  آزمونپيش  31/38  61/5  

28/4  19/28  آزمونپس  75/37  89/4  

خطاهاي وضعيت 

  بدن هنگام نوشتن

58/4  25/33  آزمونپيش  56/30  40/4  

61/5  81/19  آزمونپس  69/30  48/4  

مشكالت هاي آزمايش و كنترل در گروه دهد، ميانگيننشان مي 2گونه كه جدولهمان

آزمون تقريباً نزديك به هم هستند اما بعد از در مرحله پيشي آن هامؤلفهخردهو  خطدست

داشته است. حال براي  كاهشمداخله، ميانگين گروه آزمايش نسبت به ميانگين گروه كنترل 

است از آزمون تحليل  دارمعنيشود تغييرات حاصل شده از نظر آماري  اينكه مشخص

استفاده شده است كه نتايج آن در  همتغيرتك متغيره و تحليل كوواريانس چند كوواريانس

  جدول زير قابل مشاهده است.
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مشكالت هاي خودآموزي بر پژوهش: آيا آموزش مهارت نخست سؤال

تأثير  يادگيري ويژه با نوع نارسانويسي داراي ناتوانيآموزان دانش خطدست

 ي دارد؟دارمعني

مذكور استفاده شد كه نتايج  به سؤال از آزمون تحليل كوواريانس تك متغيره براي پاسخ

  ارايه شده است.  3تحليل در جدول 

ر  هاي خودآموزي بآموزش مهارتتأثير متغيره براي بررسي . نتايج آزمون تحليل كوواريانس تك3جدول 

  خطمشكالت دست

مجموع  متغير

  مجذورات

ميانگين   درجه آزادي

مجموع 

  مجذورات

F   سطح

  يدارمعني

ضريب 

تفكيكي 

  اتا

همپراش(پيش 

  آزمون)

38/301 1  38/301  77/7  009/0  21/0  

  76/0  000/0  09/90  75/3493  1  75/3493  گروه 

        780/38  29  62/1124  خطا

          32  112274  كل

 

آزمون به عنوان متغير همپراش دهد با در نظر گرفتن نمرات پيشنشان مي 3نتايج جدول 

منجر به تفاوت  خطمشكالت دستبر نمره كل  خودآموزي(كمكي) مداخله آموزش 

 =76/0[ داري بين دو گروه آزمايش و كنترل شده استمعني
2η ،001/0P< ،09/90F=.[ 

توان گفت كه پژوهش مي سؤالبنابراين در پاسخ به نخستين  بوده است. 76/0ميزان تأثير 

داراي ناتواني آموزان دانش خطمشكالت دستهاي خودآموزي باعث كاهش آموزش مهارت

  شود.مي يادگيري ويژه با نوع نارسانويسي
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مشـكالت  ي هـا مؤلفهخردههاي خودآموزي بر آيا آموزش مهارتدوم:  سؤال

تـأثير   ناتواني يادگيري ويژه بـا نـوع نارسانويسـي   داراي آموزان دانش خطدست

  ي دارد؟دارمعني

 خطمشكالت دستي هامؤلفهخردههاي خودآموزي بر آموزش مهارتبه منظور بررسي تأثير 

 از روش تحليل كوواريانس چندمتغيره  داراي ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسيآموزان دانش

(MANCOVA)قابل مشاهده است. 4ايج آن در جدولاستفاده شده كه نت  

هاي خودآموزي بر  بررسي تأثير آموزش مهارت س چندمتغيره براي. نتايج تحليل كوواريان4جدول

  خطمشكالت دستي هامؤلفهخرده

درجه آزادي   مقدار  نوع آزمون

  فرضيه

درجه آزادي 

  خطا

 يدارمعنيسطح   Fنسبت

  001/0  782/42  27  2  760/0  اثر پياليي

 001/0  782/42 27 2  240/0  داي ويلكزالمب

 001/0 782/42 27 2  169/3  اثر هاتلينك

بزرگترين ريشه 

  روي

169/3  2 27 782/42 001/0 

آمده است، نشان  4متغيره كه در جدول هاي چهارگانه تحليل كوواريانس چندنتايج آزمون

تفاوت  خطالت دستمشك مؤلفهخرده دوكم در يكي از داد كه گروه آزمايش و كنترل دست

. به منظور پي بردن به اين تفاوت از آزمون ]=001/0P< ،782/42)2،27(F[ي دارنددارمعني

  ارايه شده است. 5متغيره  استفاده شده كه نتايج آن در جدول آماري تحليل كوواريانس تك
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  خطمشكالت دستي هامؤلفهخردهبراي   متغيرهتك نتايج تفكيكي تحليل كوواريانس .5جدول

منبع  

  تغييرات

متغيرهاي 

 وابسته

مجموع 

  مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين        

مجموع 

 مجذورت

F  سطح

 يدارمعني

ضريب 

تفكيكي 

  اتا

  

  

  گروه

خطاهاي 

  خطدست

347/771  1  347/771  68/50  000/0  64/0  

خطاهاي 

وضعيت بدن 

  هنگام نوشتن

70/1094  1  70/1094  12/51  000/0  65/0  

  

پراش آزمون به عنوان متغير همهاي پيشدهد با در نظر گرفتن نمرهنشان مي 5ايج جدول نت

باعث تفاوت خط خطاهاي دست مؤلفهخردهبر نمره  خودآموزيمداخله آموزش (كمكي) 

 =64/0[آزمون شده استي بين دو گروه آزمايش و كنترل در پسدارمعني
2η ،001/0P< 

،68/50F= [دهد با در نظر بوده است. همچنين نتايج جدول ياد شده نشان مي 64/0و ميزان تأثير

بر  خودآموزيمداخله آموزش پراش (كمكي) آزمون به عنوان متغير همهاي پيشگرفتن نمره

ي بين دو گروه آزمايش و دارمعنيباعث تفاوت  خطاهاي وضعيت بدن هنگام نوشتننمره 

 =65/0[ است آزمون شدهكنترل در پس
2η ،001/0P< ،12/51F= [بوده  65/0و ميزان تأثير

خطاهاي خط و خطاهاي دست منجر به كاهشو  است بوده اثرگذار مداخله بنابراين، است.

 داراي ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسيآموزان دانش در وضعيت بدن هنگام نوشتن

 .است شده

  بحث

مشكالت  بر خودآموزي هايمهارت آموزش حاضر مطالعه اثربخشي هشهدف پژو

اي پژوهش هيافتهبود.  داراي ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسيآموزان دانش  خطدست
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داراي آموزان دانش خطمشكالت دستهاي خودآموزي بر داد كه آموزش مهارتنشان 

 هايمهارت آموزش يعني .داشته استداري تأثير معني ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسي

داراي ناتواني يادگيري ويژه با آموزان دانش خط مشكالت دست باعث كاهش  خودآموزي

)، و 2003هاي پژوهش جانگمنز و همكاران(ها با يافتهاين يافته  شده است. نوع نارسانويسي

  همسو است. ) 1982ويكز و همكاران( كاسل

آموزان دانش خط مشكالت دست بر خودآموزي هايمهارت  آموزش  ثربخشيا در تبيين

داراي آموزان خودآموزي به دانش بايد گفت كه داراي ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسي

آموزد كه آنچه را كه بايد انجام دهند و چگونگي مي ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسي

به خود بگويند و بالفاصله پس از وقوع رفتار مناسب،  ي گوناگونهاعيتانجام آن را در موق

) و 2012، 1برگر(ميلتن جمالت خودتحسيني بگويند و ارزيابي مثبتي از رفتار خود داشته باشند

داراي ناتواني يادگيري ويژه آموزان در واقع دانش از اين طريق عملكرد خود را بهبود بخشند.

سه مهارت فراشناختي  ،خودآموزي  هايمهارت  آموزش ا دريافتب با نوع نارسانويسي

؛ ترجمه محمد 1995(وركمن و كاتز، آموزندرا مي 4و خودتقويتي 3، خودنظارتي2خودارزيابي

) 2003،، كاسكلي و هيز(گليمور گيرند كه رفتار و يادگيري خودشان) و ياد مي1379اسماعيل،

بهبود وضعيت نشستن در حين نوشتن و همچنين  را بهتر مديريت كنند كه همين امر موجب

به كودكان،  خودآموزي  هايبه سخن ديگر آموزش مهارت شود.كاهش خطاهاي نوشتاري مي

گيرند تا ياد مي هاآنسازد تا به خاطر رفتارشان، به خودشان بازخورد بدهند. را قادر مي هاآن

دار ، به طور نظاممؤثرخاطر رفتار مطلوب و  شان را مورد ارزيابي و نظارت قرار داده و بهاعمال

گيرند تا در زماني كه منبع قدرت (معلم، والدين به خودشان پاداش دهند و از اين طريق ياد مي

، پژوه(به نيستند به طور مطلوب و مولد عمل كنند هاآنو مدير) به مدت طوالني در كنار 

                                                           
1. Miltenberger 

2. Self-assessment 

3.self-monitoring 

4.self-reinforcement 
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) 2012برگر(ميلتن در تأييد اين موضوع ).2012، علمدارلوتيو هم بناب، عليزادهفاطمي، غباري

 كه براي انجام توالي آموزدمييادگيرندگان به  خودآموزي هايمهارت كند كه آموزشبيان مي

  هاي كالمي يا آموزشي دهند.خود  سرنخ چگونه به و تكاليف گوناگون، صحيح رفتارها

 خط مشكالت دست  بر  خودآموزي  هايمهارت  آموزش  همچنين در تبيين اثربخشي

  توان گفت كه آموزشمي داراي ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسيآموزان دانش

است. آموزش راهبرد عبارت است از آموزش  1خودآموزي نوعي آموزش راهبرد  هايمهارت

ه داراي ناتواني يادگيري ويژآموزان هاي انجام تكاليف و حل مسائلي كه دانشمؤثرترين روش

 ،، گاالگر، كلمن و آناستازيو؛ كرك2008 (وستوود، مواجه هستند هاآنبا  با نوع نارسانويسي

آموزان با آموزي براي دانش) معتقدند راهبرد2002(2در همين راستا، هانت و مارشال ).2009

معمول در آموزش راهبرد به به طور كننده است. هاي يادگيري بسيار مفيد و كمكناتواني

شود تا در رابطه با تكليفي كه با آن مواجه هستند، پيش خود به آموزان كمك ميدانش

آموز در حين كار بر روي هاي گوناگون فكر كنند و اين كار مستلزم اين است كه دانشحلراه

مسأله سؤال كند. براي مثال از تكليف در ذهن خودش در مورد فرآيند انجام آن تكليف و حل

نتيجه اين كار مطلوب و رضايت بخش خواهد بود؟ آيا الزم است كه  كجا شروع كنم؟ آيا

فهمم؟ آيا الزم است كه براي انجام اين پاسخ خودم را دوباره بازبيني كنم؟ آيا اين مطلب را مي

فراشناخت وانايي نظارت و تنظيم افكار خود كه بخش از كار از ديگران كمك بگيرم؟ اين ت

بتوانند در  هاآنيادگيري آموزش داده شود تا  هايتوانيآموزان با ناشود بايد به دانشناميده مي

 همه مراحل فرآيند انجام تكليف بر كار خود نظارت كنند و اشتباهات خود را اصالح نمايند

كه آموزش خودآموزي به  توان بيان كردبا توجه به مطالب ياد شده مي). 2008(وستوود،

دهد كه در ابتدا هدفي مشخص ياد مي ژه با نوع نارسانويسيداراي ناتواني يادگيري وي كودكان

ريزي كنند، سپس رفتار هدف را از را  براي خود انتخاب و در جهت رسيدن به اين هدف برنامه

                                                           
1.strategy training 

2. Hunt,&Marshall 
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، مانديچ، پولتاچكو آن را ارزيابي و اصالح كنند (ميسيونا سرانجامطريق كالمي و عملي اجرا و 

  ).2001 ،1ميلر- و مالوي

دهند كه بين اضطراب و عملكرد ضعيف در ها نشان ميهاي مذكور، پژوهشبيينافزون برت

آموزان با قوي وجود دارد. يعني اضطراب دانش هاي يادگيري رابطهآموزان با ناتوانيدانش

تر نيز به تر شود و عملكرد ضعيفكه عملكردشان ضعيفشود هاي يادگيري باعث مياتوانين

پور، ، عليهاديان( يابدشود و اين چرخه معيوب تداوم ميضطراب مينوبه خود باعث افزايش ا

اند كه ) به اين نتيجه رسيده1974(2ليتل و جكسون). در همين راستا،  2012،مجيدي و مالكي

آموزش خودآموزي به توان گفت كه أثير منفي دارد. بر اين اساس ميتخط بر دستاضطراب  

گويند را كند آنچه را كه به خود ميكمك مي يژه با نوع نارسانويسيداراي ناتواني يادگيري وكودكان 

طور فعاالنه با تكليف درگير ه تغيير دهند و رفتار خود را تحت كنترل كالمي خود درآورند و ب

عملكرد خود را بهبود شوند و جلوي افكار منفي ناشي از اضطراب را بگيرند و از اين طريق 

شود و اين چرخه در مسير به نوبه خود باعث كاهش اضطراب مي بخشند كه بهبود عملكرد نيز

  گيرد.صحيح قرار مي

 دهند كهها نشان ميپژوهش توان گفت كههاي اين پژوهش ميهمچنين در تبيين يافته

 ؛ 2002، 3ديك و   چاپين ( تأثير منفي دارد هاآنسبك اسنادي منفي كودكان بر عملكرد 

  استفاده  روش  آشكار  طور  به  معلمان  ابتدا  خودآموزي،  وزشآم  . در)2004 ،4فرسترلينگ

  آموزان،دانش  تدريج  به  و  كنندمي  الگودهي  را  بلند  صداي  با كردن  فكر  فرايندهاي  از

 خود فكري فرايند بر نظارت، بدون  و  تنهايي  خود به  و  گرفته فرا  را  الگو  از  استفاده

؛ ترجمه عليزاده، گنجي، يوسفي لويه و 2003، 5ايگن  درو و اردمن،يابند (همي كنترل

                                                           
1 . Missiuna, Mandich, Poltajko, & Malloy-Miller 

2 . Little, & Jackson 

3 . Chapin, & Dyke 

4 . Forsterling 

5 . Hardman, Drew& Egan 
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داراي ناتواني يادگيري آموزان يادگيري دانش  هايمهارت  در واقع تحول). 1387يادگاري،

  به  را  يادگيري  در  موفقيت  و  پيشرفت ،هاآنشود كه باعث مي  ويژه با نوع نارسانويسي

توان استدالل رو مياز اين .خود بدانند  هايتالش  از  ناشي  را  آن  و  دهند  نسبت  خودشان

ناتواني يادگيري داراي سبك اسنادي منفي كودكان باعث تغيير  آموزيكرد كه آموزش خود

بهبود  هاآنخط شود و در نتيجه دستشان ميخطنسبت به دست ويژه با نوع نارسانويسي

  يابد.مي

گيري اين پژوهش نمونه گيري در دسترس بود، بنابراين مونهبايد يادآوري شود كه  روش ن

در تعميم نتايج به دست آمده از نمونه به جامعه بايستي احتياط كرد. همچنين پژوهش حاضر 

انجام شد،  داراي ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسيآموزان پسر فقط بر روي دانش

داراي ناتواني يادگيري ويژه با نوع زان دختر آموبنابراين در تعميم نتايج آن به دانش

شود تأثير آموزش ها دقت شود. پيشنهاد ميآموزان با ساير ناتوانيو دانش نارسانويسي

داراي ناتواني يادگيري ويژه آموزان دختر دانش خطمشكالت دستهاي خودآموزي بر مهارت

شود از رد پژوهش قرار گيرد. پيشنهاد ميها موآموزان با ساير ناتوانيو دانش با نوع نارسانويسي

پذيري بهتر نتايج استفاده شود. با توجه به تأثير بسزايي كه گيري جهت تعميمهاي پيآزمون

 داراي ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسيآموزان شيوه آموزش خودآموزي بر دانش

شي مورد توجه قرار گيرد و معلمان هاي آموزتواند به عنوان بخشي از  روشدارد، اين روش مي

داراي آموزان هاي ديگر آموزشي اين شيوه آموزش را نيز براي دانشو مربيان افزون بر روش

  اجرا كنند. ناتواني يادگيري ويژه با نوع نارسانويسي

  منابع

). تأثير شيوه آموزش به خود دستور 1381بختياري اسفندقه، ف؛ مولوي، ح؛ و ملك پور،م. (

تازه هاي علوم آموزان دختر تكانشي. مساله رياضي و ميزان توجه دانشبر عملكرد حل دادن
 .37-47)، 1(4، شناختي
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). 1391( .و عاشوري، ج ؛عاشوري، م؛ پورمحمد رضاي تجريشي، م ؛س .بكنار، سآ جليل

-رياضي دانش مسالهحل عملكرد بر اسنادي آموزي باز و آموزي خود آموزش تاثير

 . 53-44)، 6(23 رفتار، و انديشهذهني.  توان كمپسر آموزان

 هايمهارت بر مؤثر عوامل ). بررسي1391( .و قوامي الهيج، س؛ خسرو جاويد، م

)، 3، ا(يادگيري هايناتواني مجلهمعلّمان.  ديدگاه ابتدايي از دوره آموزانخوانانويسي دانش

45 -29. 

عملكرد حافظه فعال و نيمرخ اسيد  ). تاثير آموزش كاركردهاي اجرايي بر1389سيف، ا.(

آموزان اختالل يادگيري شهر شيراز. پايان نامه كارشناسي ارشد گروه وكسلر كودكان در دانش

  روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاداسالمي واحد مرودشت.

 بر خودآموزي روش ). تأثير1393(  .زاده، حو غالمحسين ؛بناب، ب؛ نصرتي، فغباري

) 3، (يادگيري هاي ناتواني مجلهاختالل رياضي.  آموزاندانش رياضي همسئلحل  عملكرد

67 -55.  

). مقايسه 1387مرادي، ع؛ هاشمي، ت؛ فرزاد، و؛ كرامتي، ه؛ بيرامي، م؛ و كاووسيان، ج. (

اثربخشي آموزش خودتنظيمي رفتار توجهي، خود تنظيمي رفتار انگيزشي، خودتعليمي كالمي 

-توجه همراه با بيشآمدي تحصيلي كودكان مبتال به اختالل نقصبر عملكرد رياضي و خودكار

  .5-15)، 1(2، فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختيفعالي. 

 شناختي خودآموزي و همتايان خصوصي آموزش اثربخشي ). مقايسه1391موسوي، ف. (

، يادگيري و آموزش مطالعات مجلهرياضي.  درس به نگرش و پيشرفت، اضطراب بر

4)2،( 156-137.  

. شناسي و آموزش كودكان استثناييروان). 2003( هاردمن، م. ام؛ درو، ك. ج؛ و اگن، ام. و.

)، تهران: نشر 1387ترجمه حميد عليزاده، كامران گنجي، مجيد يوسفي لويه و فريبا يادگاري(

  دانژه.
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). تاثير خودآموزي كالمي بر بهبود سازگاري 1388. (و محمودعليلو، م ؛اقبالي، ع؛ اشمي، ته

  .29- 36،  )2(1روان شناسي باليني، مجله  ل سلوك.اجتماعي كودكان مبتال به اختال

. ترجمه الهه محمد آموزانآموزش خودكنترلي رفتار به دانش). 1995وركمن، ا؛ و كاتز، آ. ام.(

  )، تهران: پژوهشكده كودكان استثنايي.1379اسماعيل(
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