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  چكيده

بر بهبود  )آموزش دوجانبه( هدف بررسي تأثير آموزش راهبردهاي فراشناختي پژوهش حاضر با

 داراي اختالل يـادگيري خوانـدن  ابتدايي  آموزان اندن دانشخواندن، درك مطلب و سرعت خو

ي دانـش آمـوزان دختـر دوره ابتـدايي      كليـه  پـژوهش عبـارت بـود از   جامعـه آمـاري    .انجام شد

بـه  .مشـغول بـه تحصـيل بودنـد     1388-1389آموزش وپرورش شهر تهران كه در سال تحصـيلي  

يـك منطقـه    آموزش وپرورش تهران، از همه مناطق منظور انتخاب نمونه آماري در مرحله اول،

در مرحله بعد  درمرحله دوم، دو دبستان از منطقه مورد نظر و .به صورت تصادفي انتخاب گرديد

سپس با اجراي . بطور تصادفي انتخاب شدندسي كالس موجود در آن دو مدرسه،  ده كالس از

گروه نمونـه   وزانآم انشنفراز د 68) 1387( نوري و مرادي ميآزمون خواندن و نارسا خواني كر

ايشـي بـودن   با توجـه بـه نيمـه آزم   . تر از ميانگين كسب كرده بودند، انتخاب شدند كه نمره پايين

گروه آزمـايش بـه    .نفر در گروه آزمايش جايگزين شدند 34كنترل و نفر در گروه 34پژوهش، 
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عـادي  ش تحت آموزش دو جانبه قرار گرفت و گروه كنترل آمـوز يك ساعته،  جلسه 36مدت 

ي تحليـل  چنـد متغيـر   تحليـل واريـانس   به كمـك روش آمـاري   ها داده .رادريافت نمود مدرسه

 كه آمـوزش دو جانبـه   نشان داد )>001/0p( سطح ي درچند متغير نتايج تحليل واريانس .شدند

 و گرديد ها در خواندن تعداد غلط كاهش عملكرد كلي خواندن و و درك مطلبباعث افزايش 

گروه آزمايش نسبت به گـروه كنتـرل    در )P>05/0( در سطح سرعت خواندن درباعث افزايش 

 درك مطلـب و  بهبـود خوانـدن،   آموزش راهبردهـاي فراشـناختي بـر    نتايج نشان داد كه .گرديد

توانـد    مـي آموزش فراشـناختي   و اشتخواندن تأثير د ها در كاهش تعداد غلط سرعت خواندن و

مـورد   نيـز سـطوح تحصـيلي    ساير دروس و آموزان در نشخواندن دا براي بهبود درك مطلب و

 .استفاده قرار گيرد

راهبردهاي فراشناختي، درك مطلـب، آمـوزش دو جانبـه، اخـتالل يـادگيري       :واژگان كليدي

  .خواندن

  مقدمه

ايـران، توجـه بـه اصـل عـدالت       ميجمهـوري اسـال   طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورشدر 

هاي يادگيري بسـيار حـائز    آموزان به ويژه از لحاظ توانمندي شهاي فردي دان آموزشي و تفاوت

). 1389 ايــران، ميدبيرخانــه شــوراي عــالي آمــوزش و پــرورش جمهــوري اســال( اهميــت اســت

وز از آمـ  بدرستي انجام خواهد شد كه دانش مفيد خواهد بود و پرورش زماني مؤثر و آموزش و

معلم نيـز در   و اخالقي برخوردار باشد عي واجتما ،آمادگي كافي در ابعاد ذهني، جسمي،رواني

هـاي   هـاي فـردي واعمـال روش    اطالع و آگاهي از تفـاوت . موضوع درس تخصص داشته باشد

 نمايد آموزان را تسريع مي هاي گوناگون شخصيت دانش مناسب آموزشي، يادگيري ورشد جنبه

 آمـوزان در  نمودن دانـش  انمندتو براين با توجه به اهميت دوره ابتدايي،بنا ).1389 شفيع آبادي،(

 هاست و زمينه اساسي در كسب ساير ظرفيت رياضيات بسيار مهم بوده و نوشتن و ،زمينه خواندن

هاي جدي در  ناهنجاري مشكالت بين فردي و ها عامل افت تحصيلي و ن توانمندياي شكست در
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مــوزان، آمــوزش آ ي مــؤثر در زمينــه توانمنــد نمــودن دانــشيكــي از راهبردهــا .باشــد آنهــا مــي

مشـخص گرديـد،   ) 2006 ،1كماهـاالن (بـه طـوري كـه در تحقيـق      .راهبردهاي فراشناختي است

آموزاني كه مبتال به اختالل خواندن بودند، آموزش راهبردهاي فراشناختي منجر بـه بهبـود    دانش

 .ظرفيت خواندن در آنها گرديد

 بـه نقـل از بـولي و    ؛1979( 3بـه وسـيله فـالول    اصطالحي است كه اولـين بـار   ،2فراشناخت

توليـدات   و هـا  فراينـد  مـورد  مورد استفاده قرار گرفت تا دانش شـخص را در  )2010 ،4همكاران

تعـاريف مختلفـي ارائـه شـده      درباره فراشـناخت،  .هرچيز مربوط به آن توصيف كند شناختي يا

) 2002 ،5ريچـارد  مختـاري و ( راهبردهـاي شـناختي   و آگاهي شخص نسبت بـه فراينـدها   :است

 ،6كـراس و پـاريس  (شـود   هاي يادگيري اعمال مـي  دانش و كنترلي كه در مورد تفكر و فعاليت

و هرگونه دانش يا فعاليت شناختي كه موضوع آن شناخت يا تنظيم شناخت باشد كـه بـه   ) 1988

بـه   ؛1979 فالول،(شود  ، تقسيم مي8ي فراشناختي و تجربه 7دو بعد تحت عنوان دانش فراشناختي

قـوت   فراشناخت شـامل بصـيرت درخصـوص نقـاط ضـعف و      ).2010 ،همكاران بولي و نقل از

 )بـرايم سـخت اسـت؟     چيزهـايي   چه چه چيزهايي خوب هستم؟ در( عصبي است هاي رشد جنبه

صـورت گرفتـه    مـي مورد فراشناخت توسط پژوهشگران به داليـل مه  مطالعه در). 2008 ،9پلمن(

 در مـي هـاي فراشـناختي كـاربرد مه    كه آموزش مهـارت ست ا ناي است كه يكي از مهمترين آنها

نشـان دادكـه يادگيرنـدگاني كـه مشـكل خوانـدن        )2002( 10مطالعه بيكر .آموزش خواندن دارد

 تحقيـق اسـتيونس و   .باشـند  هـاي فراشـناختي مـي    داراي نقص هاي خواندن، بيشتر جنبه در دارند،

                                                 
1. Camalahan  
2. Metacognition  
3. Flavell  
4. Boulay et.al  
5. Mokhtari & Reichard  
6. Cross & Paris 
7. Meta cognitive Knowledge  
8. Metacognitive experience  
9. Pohlman 
10. Baker  
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كودكاني كه در درك مطلـب ضـعيف   نشان دادكه  )1386 دهقاني، به نقل از ،1991( 1اسالوين

نكتـه   و هـاي تكليـف ندارنـد    ويژگـي  و راهبردهـا  مورد اهداف، در هاي الزم را آگاهي هستند،

  .نماينـد   نظـارت   آنهـا   بكـارگيري   بـر   تواننـد  نمي ها  آگاهي خينكه در صورت داشتن براي  تر مهم

  شـان  بينش  به  وابسته  هاي شيوه توانند يم  كه شوند مي مند بهره  خوب  فراشناخت از  هايي يادگيرنده

ويهوويــك   -كــوليس( كننــد متمركــز  خوانــدن  مطلــب  درك  ماننــد  درســي  تكــاليف  بــراي  را

كند تا اطالعات جديد را با اطالعات  راهبردهاي شناختي به ما كمك مي ).2006 ،2وبجسانسكي

ختي ابـزاري بـراي هـدايت    راهبردهاي فراشنا. مدت ذخيره نماييم اطالعات قبلي در حافظه دراز

تـوان بـه تعيـين هـدف      ن راهبردهـا مـي  ايـ  از جملـه . راهبردهاي شناختي و نظارت بر آنها هسـتند 

شوند، ارزشيابي از آنچه خوانده شده است و  درباره مطالبي كه خوانده مي سؤاليادگيري، طرح 

ي فراشـناختي از  به سخن ديگر، يادگيرنده به كمـك راهبردهـا  . تنظيم سرعت مطالعه اشاره كرد

از راهبردهاي شـناختي بـه    يادگيرندگان ماهر، .برد اش حداكثر استفاده را مي راهبردهاي شناختي

پيشـرفت نظـارت     بـر   تـا   كننـد  از راهبردهاي فراشناختي استفاده مـي   و  رسند پيشرفت شناختي مي

ن ايـ  شناختي بـه معلمـان  راهبردهاي شناختي و فرا). 1389 به نقل از اسالمي، ؛1994  ،3دمبو( كنند

طبـق مطالعـات   . آمـوزان خـود را در امـر يـادگيري كمـك نماينـد       دهـد تـا دانـش    توانايي را مي

آموزان دوره ابتـدايي   دانش بين ده تا بيست درصد) 2001( 4همكاران شناسي اسمارت و گير همه

ن ايـ  كنند و هاي اوليه تحصيل از خواندن اجتناب مي در سال و مشكالت جدي در خواندن دارند

براي غلبه بـر شكسـت ناشـي از عـدم موفقيـت      . شود موضوع باعث شكست آنها در خواندن مي

توان راهبردهاي شناختي و فراشناختي را  آموزان ضعيف در خواندن، مي جاد انگيزه در دانشاي و

درك  ن راستا آمـوزش معلمـان در جهـت بهبـود عملكـرد خوانـدن و      اي در  .به آنان آموزش داد

                                                 
1. Stevens   &Slavin  
2. Kolic-Vehovec& Bajsanski  
3. Dembo 
4. Smart et.al  
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 ، بلكه زمينه رشد اعتماد بـه نفـس    كند مي  پيشگيري  افت تحصيلي  از  نه تنها  آموزان، دانش مطلب

 .نمايد جاد مياي را در آنها  خالق تفكر نقاد و و  خود پنداره مثبت

درك مطلـب   آمـوز در  دانـش   اطالعات شد  مشخص)2005( 1همكاران سرپل و  مطالعه در

 .رمز گشايي اسـت  درك مطلب و نمرات انشاء و مؤثري در كننده بيني شنيداري و خواندن پيش

 هــاي هشــياري هجاشناســي همــراه بــا آمــوزش دســتورالعمل )2003( 2بــري در تحقيــق رايــت و

 در  را آنهـا   داشـتند   خوانـدن   مشـكل   كـه   اي سـاله   10 تـا   7  كودكـان   راهبردهاي فراشناختي بـراي  

فراشناختي منجر به   گرديد كه آموزش ديگر مشخصمطالعات  در .ياري نمود  كلمات  بازشناسي 

 ،3بيكـر ( شـود  هاي زباني وفهم مطالـب نوشـتاري مـي    رشد مهارت  بهبود درك مطلب، خواندن،

). 2002، 6؛ تراباسـوو بوچـارد  1998  ،5همكـاران  و ؛اسـنو 2000 ،4خوانـدن  گردهمايي ملي ؛2002

 خوانـدن درتحقيقـات سـايرمحققان   بهبود  فراشناختي بر درك مطلب وآموزش راهبرهاي  تأثير

 ،پاكـدامن سـاوجي   ؛1381 برزگـري،  ؛)1384 همكاران، و  عريضي به نقل از ؛1377( آوانسيان،(

 ؛1386 ،دهقــاني فيروزآبــادي ؛1384 ،جبــاري ؛)1386 همكــاران، و  دهقــاني از  نقــل  بــه ؛1379(

ــاني ــاران و  دهق ــان ؛1387 ،همك ــيف ؛1384 ،راقبي ــرآبادي و  س ــكي ؛1382 ،مص  ؛1381 ،كارش

معتمــدي  ؛1383،يعقــوبي ؛1384پرويــز، ؛1383 زريــن جــويي، ؛1384 ،ملكــي ؛1380 ،ميرزايــي

 .نشان داده شده است) 1387 ،تالوكي

روش آموزش دو جانبـه بـه   . جانبه است آموزش دو ي فراشناختي، ها يكي ازانواع آموزش

التي ميشيگان ابداع گرديد و هـدف  اي در دانشگاه »پالينكسار«لينوي و اي در دانشگاه »براون«وسيله 

بــراي پــرورش و افــزايش درك و فهــم كودكــان در  »فراشــناختي«هــاي  آن اســتفاده از مهــارت

ن اصل استور است كـه كودكـان از   اي بر 7ن روش بر مبناي تئوري ويگوتسكياي .است »خواندن«

                                                 
1. Serpell et.al  
2. Wrighe & Barrie 
3. Baker  
4. National Reading Panel  
5. Snow et.al  
6. Trabasso & Bouchard  
7. Vygotsky  
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اي را از اسـتاد   حرفـه  گيرند كه شاگردان يك كارگاه، بزرگترها به همان طريق مطالب را ياد مي

علت اثر بخشي آمـوزش   ).1387 ؛ به نقل از جواديان،1999 هاالهان و كافمن،( آموزند خود مي

كردن، روشنگري و  سؤالآموزان راهبردهاي خالصه كردن،  ست كه در آن دانشا ناي دو جانبه

اينـد  تواننـد بـراي فهـم مطلـب هـم بـه يكـديگر كمـك نم         گيرنـد و مـي   پيش بيني را بكـار مـي  

آموزش دو جانبه چهـار جـزء دارد كـه مبتنـي بـر      ). 1984؛ پالينكسار و براون، 1987پالينكسار، (

افـزايش درك   -1 :خالصـه كـردن   :هـاي يـادگيري اسـت    دانش موجود در زمينـه دسـتورالعمل  

 -1 :كردن سؤال. جاد زبان مشترك از طريق تعامل بين فردياي -2مطلب از طريق بحث گروهي 

ي امكـان دسـتيابي   سؤالچه  گيرند كه آموزان ياد مي دانش -2. اسي متن تمركز كنيدبر مفهوم اس

هـاي سـطوح بـاالتر     سؤالتشويق كنيد تا  -3. كند ميي نسؤالكند و چه  ميبه اطالعات را فراهم 

از  -2  .دهنــد مــيدانــش آمــوزان درك خــود را مــورد دقــت قــرار -1 :روشــنگري. طــرح شــود

 -3. كننـد  مـي و به حوادث ناشـناخته اسـتناد     گيرند واژگان كمك ميهمساالنشان به منظور فهم 

 دانـش  -1 :كـردن  پيش بينـي   .كنند ميخارج ارتباط برقرار  يا جهان  و  ها  بين خودشان و ساير متن

  نظـر   از ا ر  هـايي  حـدس  -3  .كنـد  مـي   مشـخص   را  هـدف خوانـدن   -2 .كنـد  مـي   را فعال  اي زمينه 

  از  انگيزشـي  يـك عامـل    عنـوان   بـه  -4 .كننـد  مـي   مطـرح   نوشـتاري   مـتن   خصـوص   در  يادگيري

  اسـتفاده   مـتن   بـا   نـاهمخواني   يـا   همخـواني   ميـزان   كـردن   مشـخص   بـراي   خودشان  هاي بيني پيش

  ).2003، 1همكاران فلود و( كنند مي

بـه كشـف كـردن    آنهـا را   آموزان، جاي ارائه دستور العمل به دانشه اگر معلمان بخواهند ب

آمـوزان بـراي كشـف موضـوعات و بـه       دادن فرصت به دانش تشويق نمايند، آموزش دو جانبه با

هايي كـه   براي كالس  جانبه  دو  آموزش. كند ميدنبال آن ساختار دادن معناي آن به آنان كمك 

  ل و ليتـ (بسيارمناسـب اسـت    تصميم دارند مواد آموزشي را در اختيار دانش آموزان قرار دهنـد، 

  

                                                 
1. Flood et.al  
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كينـگ و پرنـت    ؛)1998( ،3آلفـازي  ؛)1994( 2تحقيقات روزنشـتاين ومايسـتر  ). 2000، 1ريچارد

ن راهبـرد موجـب افـزايش درك    ايـ  كـه  داد جانبـه نشـان   در زمينه آموزش دو ،)1999(  ،4جانسون

 و  آموزان داراي اختالل يـادگيري خوانـدن   مطلب، پيشرفت درسي وبهبود نمرات خواندن دانش

 )1999 ،2000( ،5 رابينســون  و  بــروس  پــژوهش  نتــايج  .شــود مــي  فرهنگــي  چنــد  هــاي در كــالس

آمـوزش برنامـه فراشـناختي بـراي       مـورد  در )1994(  ،7اوشياواوشيا  ؛)1994( ،6چان  و  اسپيدينگ 

هـاي   كـالس  در  آموزان ضـعيف  مطلب خواندن دانش  هاي درك مهارت  تشخيص كلمه و  بهبود

و در بـاال بـردن    هاي آموزش دو جانبه  نتايج ارزشمندي به دنبال دارد دكه روشابتدايي نشان دا

 مـؤثر آموزان مبـتال بـه ضـعف خوانـدن      نمره درك مطلب و افزايش نمره شناخت كلمات دانش

 . است

؛ پالينكسـار و  1987 پالينكسار،(برنامه آموزش فراشناختي كه براساس تدريس دوجانبه بود 

ي آزمايشگاهي و كالس درس موفقيت آن ثابت شـده اسـت و در    ها عيت، در موق)1984 براون،

آموزاني كه در رمزگشايي توانايي الزم را دارنـد امـا در درك مطلـب     بهبود درك مطلب دانش

ــتند،   ــعيف هس ــت مؤثرض ــوري(اس ــتفاده از   ). 8،1988م ــه، اس ــوزش دوجانب ــدف از روش آم ه

. اسـت » خوانـدن «و فهـم كودكـان در    براي پـرورش و افـزايش درك  » فراشناختي«هاي  مهارت

 اي آموز است كه منجر به گفتگوي دوطرفه آموزش دو جانبه مستلزم نوبت گرفتن معلم و دانش

معلـم يـا   (در طـي گفتگـو، خواننـده    . شود كه هدف آن آشـكار سـاختن معنـاي مـتن اسـت      مي

مطالـب  ). 2000 ن،بروس و رابينسو(كنند  مياز چهار راهبرد پرورش دهنده استفاده  )آموز دانش

خواندني انتخاب شده براي آمـوزش دو جانبـه نبايـد چنـان دشـوار باشـد كـه كودكـان مشـكل          

                                                 
1. Little & Richards  
2. Rosenshine & Meister  
3. Alfassi  
4. King & Parent Johnson  
5. Robinson   & Bruce  
6. Spedding & Chan  
7. O’shea  
8. Moore  
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در رمزگشايي داشته باشند، آنها نبايد در هر دقيقه با بـيش از دو خطـاي رمزگشـايي رو     اي عمده

آمـوزان بـازخورد مشخصـي در مـورد عملكردشـان       معلمان ضروري است به دانـش . به رو شوند

  ).2009 ،  پلمن(كند چه چيزي بايد بهبود پيدا  ائه كنند كه چه چيزي خوب انجام شده وار

ن ايـ   آمـوزاني كـه از   روش آموزش دو جانبه در اصل براي بهبود خواندن و فهميدن دانـش 

). 1389 سـيف، (تـري پيـداكرد    لحاظ مشكل دارند ابداع شد، اما بعـداً كاربردهـاي بسـيار وسـيع    

گويـد روش آمـوزش دو جانبـه بـراي      مـي ) 1984( قل از پالينكسـار و بـراون  به ن )2000( 1برك

آموزان  همچنين استفاده دانش مانند تعليمات اجتماعي، علوم و ودروس فهميدني و دروس ديگر

  .ي ديگر تحصيلي نيز كاربرد دارد ها در دوره

درك  تأثيرآموزش دوجانبـه و خوانـدن مشـترك راهبـردي را بـر     ) 1384( زدي،اي پژوهش

 بـه نقـل از   ؛1376(متـولي  تحقيـق   در آمـوزان نشـان داد و   خواندن و خودپنداره تحصيلي دانـش 

 يـادگيري   تاثير آموزش دو جانبه بر خواندن، درك مطلب و سرعت) 1386 همكاران، دهقاني و

 كه  شد  مشخص  )1387( عباباف  پژوهش  در .گرفتر قرا  تأييد  مورد   متوسطه  دوره  آموزان دانش 

  همچنـين   .برنـد  مـي   را  اسـتفاده   حـداكثر   فراشناختي  و  شناختي  هاي مهارت  از  موفق  يادگيرندگان 

 راهبـرد   از  ويـژه   بـه   فراشـناختي   راهبردهـاي   از  ضـعيف   آموزان دانش  از  بيشتر  قوي  آموزان دانش

  از  نقـل   بـه  ،1377( آبادي  قوام  مياهيابر  تحقيق  در  اما .كنند مي  استفاده  درك  بر  نظارت  شناختي 

  افكـار   چرخه و  دوجانبه  آموزش  توضيح مستقيم،  آموزش  روش  سه  اثربخشي  كه )1384 ملكي،

 تنظـيم  ريزي، برنامه ، خودپنداره تحصيلي ، فراشناختي  دانش مسئله، حل  ، خواندن  مطلب  درك بر

 دو  آمـوزش   روش  در  مطلب  درك  متغير در  تفاوت  ميزان  شد،  يادگيري بررسي  سرعت  و  وقت 

  .روش باعث بهبود درك مطلب نشد ن دواي و مستقيم معنادار نبود  توضيح  روش و  جانبه

آموزان عادي تحقيقات زيادي انجام  اگر چه در زمينه راهبردهاي فراشناختي بر روي دانش

موردي در زمينـه آمـوزش   ،  شده درايران ي انجام ها گرفته است، ولي با بررسي درمورد پژوهش

بـه   .آمـوزان داراي اخـتالل يـادگيري خوانـدن يافـت نشـد       راهبردهاي فراشناختي بر روي دانش

                                                 
1. Berk  
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همين دليل، تحقيق حاضر در نظردارد، اثر بخشي آمـوزش راهبردهـاي فراشـناختي را بـر بهبـود      

ل يـادگيري خوانـدن   آمـوزان داراي اخـتال   درك مطلب، بهبود خواندن و سرعت خواندن دانش

  .دردهمورد بررسي قرا

  روش پژوهش

ن تحقيـق از طـرح پـيش آزمـون و پـس      ايـ   در .پژوهش حاضر يك تحقيق نيمه آزمايشي اسـت 

  .استفاده شده استكنترل آزمون با گروه 

  گيري جامعه، نمونه وروش نمونه

كـه در  آموزان دختر دوره ابتدايي آموزش و پرورش شـهر تهـران    ي دانش اين پژوهش كليه در

 براي انتخـاب . دادند ي را تشكيل ميمشغول به تحصيل بودند، جامعه آمار 88-89سال تحصيلي 

 و  منطقـه آمـوزش   22  ابتـدا از  .اي اسـتفاده شـد   چند مرحلـه  اي گيري خوشه نمونه از روش نمونه

صورت دبستان دخترانه به  ن منطقه، دواي ي دخترانه ها بين دبستان از يك منطقه و پرورش تهران،

 نـوري و مـرادي    مـي تصادفي انتخاب شدند و سپس با اجراي آزمون خواندن و نارسا خواني كر
آموزان ده كالس پايه اول تا پنجم ابتـدايي از سـي كـالس موجـود در دو      در بين دانش) 1387(

 34تر از ميانگين كسـب كـرده بودنـد،     گروه نمونه كه نمره پايين آموزان نفراز دانش 68 ،دبستان

   .آموزدر گروه آزمايش جايگزين شدند دانش 34كنترل و آموزدر گروه نشدا

    ها آوري داده ابزار پژوهش و نحوه جمع

باشد كـه توسـط    مين پژوهش، آزمون استاندارد خواندن و نارسا خواني اي ابزار مورد استفاده در

ون بـراي  ن آزمـون شـامل چنـد خـرده آزمـ     ايـ  .ساخته شده اسـت ) 1387( نوري و مرادي  ميكر

آموزان پايه اول تا پنجم دبستان است كه شامل آزمون كلمات بـا بسـامد زيـاد، متوسـط و      دانش

كم، آزمون درك متن، آزمون زنجيره كلمـات، آزمـون قافيـه، آزمـون حـذف آواهـا، آزمـون        

ي مقولـه   هـا  ي حـرف و آزمـون نشـانه    هـا  خواندن كلمات، آزمون ناميدن تصاوير، آزمـون نشـانه  
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حقيق حاضر از آزمون درك متن كه شامل دو آزمون موازي و همتا در هر پايه است در ت. است

هر آزمون شامل يك مـتن و  . به عنوان آزمون درك مطلب، استفاده گرديد)فرم الف و فرم ب(

آلفـاي  ( اعتبار كل آزمون بـا روش همسـاني درونـي   .از متن مربوطه است اي پرسش سه گزينه 7

آموزان توسط  خواندن دانش تعداد خطاهاي ).1387 نوري و مرادي،  ميكر(بود  83/0) كرونباخ

دست ه آزمون به عنوان يك شاخص ب معلم، در حين خواندن كلمات متن در پيش آزمون و پس

آموزان كه بر مبنـاي سـنجش    ارزيابي معلم كالس از توانايي وعملكرد كلي خواندن دانش .آمد

سـي، از نمـره صـفر تـا نمـره بيسـت، قبـل و بعـد از         هاي در عيني معلم، طبق روال معمول كالس

در  آمـوز بـراي خوانـدن مـتن،     زمان صرف شده توسط دانش. مداخله آموزشي نيز به دست آمد

سرعت خواندن  پيش آزمون و پس آزمون به عنوان يك شاخص در نظر گرفته شد كه به عنوان

  . آموز، به وسيله ساعت و بر حسب دقيقه محاسبه گرديد دانش

آموزان  گروهي بر روي دانش در طول پژوهش روش آموزش دو جانبه به شيوه :ش اجرارو

جلسه يك ساعته توسـط معلمـان كـه     36طور جداگانه به مدت ه گروه آزمايش در هر كالس ب

نكـه اجـراي   اي بـا توجـه بـه   ( اجرا گرديد به شيوه كارگاهي تحت آموزش قرار گرفته بودند، قبالً

پس از آموزش از معلمان خواسته شد تا روش  لم اثربخشي بهتري دارد،آموزشي توسط مع برنامه

آموزش دو جانبه را در حضور محقق اجرا نمايند و در حين اجرا وپس از آن اشكاالت آنهـا بـر   

ن روش ايـ   در .)طرف گرديد و دستورالعمل اجراي آموزش دوجانبه در اختيار آنان قرار گرفت

ن ترتيب انجـام  اي فعاليت گروه به. وه يادگيري را تشكيل دادندآموز يك گر دانش 4تا  2معلم و 

و بعد معلـم   آموز قسمتي از يك مطلب را بي صدا براي خود خواندند شد كه ابتدا معلم و دانش

توضيح دادن و پيش بيني كـردن را دربـاره مطلبـي كـه      كردن، سؤالي خالصه كردن،  ها راهبرد

آموزان بخش ديگـري از مطلـب را مطالعـه نمودنـد و      دانش بعد معلم و. خوانده است پياده نمود

آمـوزان در ابتـدا    كـه دانـش   در صورتي. آموزان نقش معلم را به عهده گرفت بعد يكي از دانش

  ها و راهنمايي  ها نقش معلم ارائه سر نخ ن شرايط،اي در استفاده كنند،  ها نتوانند به خوبي از راهبرد

  .استآنان ي الزم به  ها و دادن تشويق
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آمـوز ارائـه    شيوه اجراي آموزش دوجانبه ابتدا فرم الف آزمون درك مطلـب بـه دانـش    در

آمـوز   هايي كه در مورد متن مورد نظـر در آزمـون ارائـه شـده، از دانـش      سپس پرسش گرديد و

 .يادداشـت گرديـد  ) پاسـخنامه آزمـون  (آموز در جدول مـورد نظـر    هاي دانش پاسخ. پرسيده شد

ي آموزش دو جانبه مرور شد و در مورد اهميت راهبردهاي دو جانبـه و اسـتفاده   سپس راهبردها

معلم در مرحلـه بعـد در مـورد     .از آنها در يادگيري و زمان استفاده از راهبردها توضيح داده شد

آموزان دعوت  آموز بحث نمود و از دانش ي قبلي دانش ها عنوان متن مورد نظر با توجه به دانسته

موضـوعي   بيني كنند كه مطلب بعـدي چـه    ب را بررسي نمايند و با كمك معلم پيشكرد تا مطال

پس ) كنترل هاي آزمايش و گروه( پس از اتمام جلسات آموزش از همه افراد گروه نمونه .است

 .آزمون به عمل آمد

 ي پژوهش ها يافته

آزمون، پس  شپي در مراحل ميانگين و انحراف معيار، ايج توصيفي پژوهش به تفكيك گروه،نت

  :ارائه شده است 1آزمون پس از كنترل پيش آزمون در جدول  آزمون و پس

  آزمون بعد از كنترل پيش آزمون آزمون و پس آزمون، پس انحراف معيار پيش و ميانگين .1جدول 

  آزمون
   ها شاخص

  متغيرها
  انحراف معيار  ميانگين  گروه

  پيش آزمون

  در خواندن  ها تعداد غلط
  05/11  91/11  آزمايش
  45/8  05/13  كنترل

  ناتواني در درك مطلب
  48/1  5/3  آزمايش
  56/1  5/2  كنترل

  سرعت خواندن
  2  54/4  آزمايش
  71/0  9/3  كنترل

  عملكرد كلي خواندن
  3  17/12  آزمايش
  8/2  01/12  كنترل

  پس آزمون
  در خواندن  ها تعداد غلط

  45/5  14/4  آزمايش
  5/7  08/11  كنترل

  ناتواني در درك مطلب
  65/0  41/0  آزمايش
  39/1  76/2  كنترل
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  سرعت خواندن
  84/1  93/3  آزمايش
  65/0  67/3  كنترل

  عملكرد كلي خواندن
  12/3  30/16  آزمايش
  45/2  92/12  كنترل

پس آزمون 
بعد از كنترل 
  پيش آزمون

  در خواندن  ها تعداد غلط
  46/0  36/4  آزمايش
  46/0  58/10  كنترل

  ناتواني در درك مطلب
  11/0  48/0  آزمايش
  11/0  34/2  كنترل

  سرعت خواندن
  11/0  67/3  آزمايش
  11/0  93/3  كنترل

  عملكرد كلي خواندن
  23/0  23/16  آزمايش
  23/0  99/12  كنترل

در پژوهش حاضر براي بررسي اثربخشي آموزش فراشناختي بر درك مطلب و خواندن از 

  . س و واريانس چند متغيري استفاده شدتحليل كوواريان

  آزمون دو گروه آزمايش و كنترل خالصه نتايج تحليل كوواريانس در مورد تفاوت ميانگين نمرات پس .2جدول 

  آزمون

  

  ها شاخص          

  متغيرها           

  آزمون لوين

  ) ها همگني واريانس(
  تحليل كوواريانس  ها همگني شيب

 fآزمون 

سطح 

  ريمعنادا
 fآزمون 

سطح 

  معناداري
 fآزمون 

سطح 

  معناداري

  -  -  NS 7/51  000/0  65/3  در خواندن  ها تعداد غلط

  -  -  NS  85/45  000/0  119/0  ناتواني در درك مطلب

  -  - NS  108/0  000/0  38/16  سرعت خواندن

  -  - NS  000/0  000/0  74/23  عملكرد كلي خواندن

ها  همگني شيب(تحليل كوواريانس  ي ها ، مفروضهشود ميمشاهده  2كه در جدول  همانطور

براي بررسي فرض صفر برقرار نيست، يعني پيش فرض تساوي واريـانس نمـرات   )  ها و واريانس

بنابراين، با توجه به عدم رعايت پيش فرض لوين، . شود ميدر دو گروه آزمايش و كنترل تأييد ن

ي پژوهشـي امكـان پـذير     هـا  ررسـي يافتـه  امكان اجراي تحليل كوواريانس بر روي نتايج جهت ب

ي تحقيق حاضر از تحليل واريانس چند متغيره  ها به همين دليل براي پاسخگويي به فرضيه. نيست
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، 3نتايج در جداول ). 1388 هومن،(تفاوت نمرات پيش آزمون و پس آزمون استفاده شده است 

  :ارائه شده است 5 و 4

  وت ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمايش و كنترلميانگين و انحراف معيار تفا .3جدول 
   ها شاخص

             متغيرها
   ها انحراف معيار تفاوت   ها تفاوت ميانگين  گروه

  در خواندن  ها تعداد غلط
  71/7  76/7  آزمايش
  67/1  97/1  كنترل

  ناتواني در درك مطلب
  42/1  08/2  آزمايش
  65/0  76/0  كنترل

  94/0  61/0  آزمايش  خواندن سرعت

  22/0  23/0  كنترل

  86/1  -12/4  آزمايش  عملكرد كلي خواندن

  83/0  -91/0  كنترل

        در دو گروه آزمايش و كنترل  ها هاي چند متغيري براي بررسي معناداري تفاوت بين ميانگين نتايج آزمون .4جدول     

   ها شاخص

  متغيرها
  داري سطح معني fآزمون   ارزش

  Pillai 614/0  011/25  001/0اثر 

Wilks 001/0  011/25  38/0  المبدا  

  001/0  011/25  58/1  اثر هتلينگ

  Roy 58/1  011/25  001/0بزرگترين ريشه 

تـوان فرضـيه مشـابه بـودن تفـاوت       مـي دهد كـه   مينشان  Fمعني داري  4با توجه به جدول 

بنابراين حداقل . رل را رد كردآزمون در دو گروه آزمايش و كنت آزمون و پس ي پيش ها ميانگين

ارائـه شـده    5ن بررسـي در جـدول   ايـ  نتـايج . دار اسـت  معني  ها تفاوت بين يك جفت از ميانگين

  :است
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  نتايج تحليل واريانس چند متغيري يك راهه تفاوت ميانگين نمرات  .5جدول 

  آزمون در دو گروه آزمايش و كنترل پس -پيش آزمون

منبع 

  تغيير

   ها شاخص 

  متغيرها     

مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

ميانگين 

  مجذورات

آزمون 
F 

  سطح 

  معني داري

  001/0  31/18  72/570  1  72/570  در خواندن  ها تعداد غلط  گروه

  001/0  3/24  77/29  1  77/29  ناتواني در درك مطلب

  05/0  05/5  37/2  1  37/2  سرعت خواندن

  001/0  23/84  52/175  1  52/175  عملكرد كلي خواندن

      16/31  66  08/2057  در خواندن  ها تعداد غلط  خطا

      23/1  66  85/80  ناتواني در درك مطلب

      47/0  66  07/31  سرعت خواندن

      09/2  66  52/137  عملكرد كلي خواندن

        68  4239  در خواندن  ها تعداد غلط  كل

        68  249  ناتواني در درك مطلب

        68  58/45  سرعت خواندن

        68  31/744  عملكرد كلي خواندن

در خوانـدن،    ها محاسبه شده در موارد تعداد غلط Fدهد كه مقادير  مينشان  5نتايج جدول 

بنابراين هرسه فرضـيه  .معني دار است p >001/0درك مطلب و عملكرد كلي خواندن در سطح 

خوانـدن، بهبـود    به عبـارت ديگـر آمـوزش دو جانبـه در افـزايش درك مطلـب      . گردد ميتأييد 

عـالوه  . در خوانـدن مـتن مـؤثر اسـت      ها و كاهش تعداد غلط) رو خواني(عملكرد كلي خواندن 

ن تفاوت بين ميانگين پيش آزمون و پس آزمون در سرعت خواندن بين دو گروه آزمايش و اي بر

گفت توان  ميپاسخ به سؤال تحقيق حاضر  بنابراين در .معني دار است p >05/0كنترل در سطح 

كـه   مقادير ضرايب تعيين محاسبه شده. دهد ميكه آموزش دو جانبه سرعت خواندن را افزايش 

، به )1387 كيامنش،( بيانگر ميزان واريانس تبيين شده توسط يك متغيراز روي متغير ديگر است

و  21/0، درسـت خوانـدن كلمـات    27/0، درك مطلـب  56/0ترتيب در عملكرد كلي خوانـدن  

باالترين ضريب تعيين مربوط بـه عملكـرد كلـي خوانـدن و     . به دست آمد 07/0سرعت خواندن 
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بنابراين آموزش دو جانبه به ترتيب بيشترين تـاثير را در  . كمترين مربوط به سرعت خواندن است

  . بهبود عملكرد كلي خواندن، درك مطلب، درست خواندن كلمات و سرعت خواندن دارد

  گيري بحث و نتيجه

بـر بهبـود خوانـدن،    ) جانبـه  آمـوزش دو ( تأثير آموزش راهبردهاي فراشـناختي اين پژوهش،  در

آموزان داراي اختالل يادگيري خواندن مورد بررسي قـرار   درك مطلب و سرعت خواندن دانش

راهبردهـاي   مـؤثر هـاي   نتايج حاكي از آن است كه آموزش دو جانبه كه يكـي از روش . گرفت

جـاد نمـوده اسـت و اسـتفاده     اي اندن تاثير مثبت معنـاداري ي خو ها فراشناختي است در همه حيطه

 آمـوزان داراي اخـتالل خوانـدن،    هاي خواندن و بهبود تصور دانش ن روش در ارتقاء مهارتاي از

ديويـد سـون و فـري بـادي     ن تحقيق با تحقيق اي  نتايج .بوده است مؤثراز توانايي خويشتن بسيار 

دهد تجربيات كودكان  همخواني دارد كه نشان مي )2005 سرايل و همكاران،اي ؛ به نقل از1988(

 مـي در منزل و قبل از ورود به مدرسه در دانش فراشناختي آنها در خصـوص خوانـدن نقـش مه   

بـدين ترتيـب    .هاي بعد است كننده رشد مهارت خواندن در سال بيني دارد و به نوبه خودش پيش 

پـيش از ورود بـه    شود نقش والـدين در غنـي سـازي تجـارب كودكـان در منـزل و       ميمالحظه 

ن ايـ   همچنـين نتـايج  . هاي فراشناختي كودكان مؤثر واقـع شـود   تواند در رشد مهارت ميمدرسه 

اي كـه   سـاله  10تـا   7آنهـا بـراي كودكـان    . همخواني دارد) 2003(رايت و بري  مطالع تحقيق با

هاي هجاشناسـي همـراه بـا آمـوزش راهبردهـاي فراشـناختي        عملمشكل خواندن داشتند دستورال

كنـد تـا توجـه كودكـان بـه سـطح بـاالتري از         مـي كمك   ها گونه دستورالعمل ناي  .فراهم كردند

آموزش هجاها براي كودكان ساله ي اوليه دبسـتان از اهميـت زيـادي    .فرايندهاي شناختي برسند

توجـه داشـته باشـند كـه بـدون مقايسـه كودكـان بـا         ن نكتـه  ايـ   معلمان بايد به برخوردار است و

به صورت انفرادي به كودكان ارائـه نمـوده تـا در     در موقع ضروري آموزش هجاها را يكديگر،

ن تحقيق با تحقيق اسنو و همكاران اي همچنين نتايج. شناخت هجاها توانايي الزم را كسب نمايند

هـايي فـراهم كـرد تـا بتواننـد       كـان فرصـت  همخواني داردكه نشان دادند بايد براي كود) 1998(
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هاي فراشناختي شان را تقويت نماينـد تـا    هاي زباني شان را رشد دهند و همچنين مهارت مهارت

مربيان مهـدكودك در   والدين و ن معلمان،اي بنابر .براساس آن بتوانند مطالب نوشتاري را بفهمند

ا دادن فرصـت بـه كودكـان بـراي نشـان      توانند ب مي هاي زباني نقش اساسي دارند و رشد مهارت

از بزرگسـاالن را   فرصت يادگيري از يكـديگر و  هاي زباني خود در جمع دوستان، دادن مهارت

ن موضوع اشاره اي  ديگر به اي از جنبه) 1998اسنو و همكاران، (دفتر ملي پژوهش . به آنان بدهند

بـه عبـارت ديگـر    . داند مهم مي نمايد و فراشناخت را در طي مراحل آغازين اكتساب مهارت مي

تـا كودكـاني    دهد ميي اوليه مورد تاكيد قرار  ها ي فراشناختي خواندن را در دستورالعمل ها جنبه

ايـن موضـوع بـه    .گيرند بتوانند خودشان به فرايندهاي يادگيري نائـل شـوند   كه خواندن را ياد مي

 بزرگسـاالن بايـد بـا    نمايد و ميره ي يادگيري در طول زمان اشا ها نقش كودك در نيل به فرايند

دادن فرصت الزم به آنها در حين خواندن جهت دستيابي به فراينـدهاي يـادگيري آنهـا را يـاري     

كـه  نشـان دادنـد    )1994، 1993(ن تحقيق با پژوهش اسـپيدينگ و چـان   اي همچنين نتايج. نمايند

 ي در تشـخيص كلمـه بـراي   دن و مشكالتيي در توانايي فراشناختي باعث ضعف خوان ها نارسائي

سپس خوانـدن بـدون    شناختن كلمات جديد و. نيز همخواني دارد شود، ميآموزان دبستان  دانش

آمـوزان   هـا بـه دانـش    ن مهـارت اي مند توجه معلم به ارتقاء مهارت فراشناختي و آموزش غلط نياز

. مخـواني دارد نيز با نتايج پژوهش حاضر ه) 1999،2000(نتايج پژوهش بروس و رابينسون .است

آنها نشان دادند كه تركيب راهبردهاي فراشـناختي بازشناسـي كلمـات و آمـوزش دو جانبـه در      

هـاي سـنتي، هـم بـراي      زمينه درك مطلب در مقايسه با آموزش دو جانبه درك مطلب بـا روش 

نتـايج تحقيـق آنهـا بـا     . تراسـت مؤثربهبود بازشناسـي كلمـات و هـم بـراي بهبـود درك مطلـب       

ي ديگر در مورد اثر راهبرد فراشناختي براي بهبود بازشناسي كلمات و درك مطلـب   ها پژوهش

 ،2؛ لينـز و هيـوز  1،1991گاسكينزوهمكاران(در كودكان مبتال به ضعف خواندن، همخواني دارد 

صـورتي كـه از ابتـدا راهبـرد      ن آنها نشان دادند دراي عالوه بر). 1994 ،3؛ تامپسون وتي منز1990

                                                 
1. Gaskins et.al  
2 .Lenz & Hughes 
3. Thompson& Taymans  
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آمـوزان عالقمنـدي    همـراه شـود، دانـش   هاي آمـوزش دوجانبـه    اشناختي با روشدستورالعمل فر

ي آموزش دو جانبه كـه   ها ن نتايج با شواهد گزارش شده در مورد برنامهاي .دهند ميبيشتري نشان 

 ،2همكاران ؛ اسپيس و1993 ،1همكاران كولي و( دارد همخواني دارند، ماهيت برانگيزانندگي باال

آموزان داراي اخـتالل خوانـدن، در آن بـه     جانبه كه همه دانش ب آموزش دوبدين ترتي ).1997

صورت فعال شر كت نموده و در يادگيري با يكديگر تعامل دارند، شـوق يـادگيري را در آنـان    

ارتقـاء درك مطلـب و خوانـدن     آموزان را در تقويت نموده وجنبه انگيزشي بااليي دارد ودانش

. همخـواني دارد ) 1988( 3پـاريس  ن تحقيق با پـژوهش كـراس و  اي همچنين نتايج.نمايد ميياري 

با آموزش دادن مسائل فراشـناختي، تـاثير فراشـناخت بـر يـادگيري را بررسـي        اي آنها در مطالعه

آموزان گروه آزمايشي در مقايسه با گروه گواه، در  دهد، دانش ن مطالعه نشان مياي نتايج. كردند

همچنـين  . طـور معنـاداري از يكـديگر متفاوتنـد    ه ي در خواندن باستفاده از راهبردهاي فراشناخت

تـا   8 سـن  آنها نشان دادند كه تمايل كلي براي همخوان كردن فراشناخت و خواندن راهبردي از

دارد، به عبارت ديگر خواندن راهبردي و آگاهي فراشـناختي در سـال چهـارم    سالگي وجود  10

دهدكـه آمـوزش راهبرهـاي     مياين نتايج نشان .ستترا تر و همخوان نسبت به سال سوم هماهنگ

 تـري  آموزان نقـش مهـم   هاي باالترنمود بيشتري داشته و در يادگيري دانش فراشناختي در كالس

 راهبردهـاي   كه نشان داد اسـتفاده از ) 2006( ن تحقيق با پژوهش كماهاالناي  نتايج .نمايد ميفا اي

 .دارد  همخـواني  نيـز  گرديـد،  هـا  آزمـودني  در  خوانـدن  بهبـود   بـه  منجـر   يادگيري  در  فراشناختي 

 زدي،ايـ  ؛1386 همكاران، و  دهقاني از   نقل  به ؛1376 متولي،(   پژوهش با  تحقيق  ناي  نتايج  همچنين

ــه ؛1377 آوانســيان،  ؛1384 ــل  ب  پاكــدامن ؛1381 برزگــري، ؛1384 همكــاران، و  عريضــي از  نق

 ،آبـادي   فيـروز   دهقـاني  ؛1384 ،جبـاري  ؛1386 همكـاران،  و  نيدهقـا  از  نقل  به ؛1379 ،ساوجي 

ــاني  ؛1386 ــاران و  دهق ــان ؛1387 ،همك ــيف ؛1384 ،راقبي ــرآبادي و  س ــكي ؛1382 ،مص  ،كارش

ــي ؛1381 ــي ؛1380 ،ميرزاي ــن ؛1384 ،ملك ــويي، زري ــز، ؛1383 ج ــوبي ؛1384 پروي  ؛1383،يعق

                                                 
1. Coley et.al  
2. Speece et.al  
3. Paris  &   Cross  
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ــاف،  ؛1387 ،معتمــدي تالوكــي ــز  )1387(  عباب ــه ني ــاي    در  ك ــوزش راهبرده ــر آم خصــوص اث

  امـا در تحقيـق ابراهيمـي    .همخـواني دارد   درك مطلب بررسي نمودند، و  فراشناختي بر خواندن

درك مطلـب   كـه اثربخشـي آمـوزش دوجانبـه بـر     )1384 ملكـي،  بـه نقـل از   ،1377( آبـادي  قوام

 عـدم معنـاداري   .معنـادار بـود   ولي آموزش دوجانبه بـر سـرعت يـادگيري    خواندن معنادار نبود،

پژوهش مذكور، به علت تأكيد زيـاد   آموزان در دانشدرك مطلب خواندن  آموزش دوجانبه بر

اجراي دقيق راهبردهاي آموزش دوجانبه و  دن به عنوان يك عامل اصلي به جايبر سرعت خوان

 هـاي فـردي آنـان در يـادگيري و     آمـوزان بـا در نظـر گـرفتن تفـاوت      دادن فرصت الزم به دانش

 .باشد ميدرك مطلب  شرفت در خواندن وپي

ي خواندن به  ها توان بيان داشت كه در آموزش مهارت ميي فوق  ها ن با توجه به يافتهاي بنابر

نكـه آمـوزش دو   اي بـا توجـه بـه   . ي تأثيرگذار، شيوه آموزش اسـت  ها آموزان يكي از مؤلفه دانش

را  ياد گرفتن خود شاگردان از يكديگرجانبه با مشاركت فعال شاگردان و توانايي مشاهده نحوه 

ايـن شـيوه    آموزان نقش مـؤثري داشـته اسـت،    در بهبود اختالل خواندن دانش و  نمايد مي  فراهم

 كنـد  مي جاداي آموزش نوعي احساس رضايت و انگيزه دروني در شاگردان براي فهميدن مطالب

ان داراي اخـتالل خوانـدن   وزآم درك مطلب دانش خواندن و و روش مفيد و مؤثري براي بهبود

 .گردد ميمحسوب 

الت آزمايشـي توسـط خـود معلـم     ست كه مـداخ ا ناي نكته حائز اهميت در پژوهش حاضر

شـود كـه متقاعـد كـردن معلمـان در       مين نتيجه گرفته اي بنابر .ديده صورت گرفته است آموزش

كـار بـردن   هـاي جديـد و ب   ن روش و آموزش آنان در زمينه كسب مهارتاي  خصوص اثربخشي

تواند كاهش مشكالت خواندن شـاگردان داراي اخـتالل    ميآموزش دو جانبه در كالس درس، 

از طرف ديگر، طبق گزارش معلمـان، بهبـود مهـارت خوانـدن و     . خواندن را به دنبال داشته باشد

بهبود نارساخواني و ارتقاء سطح يـادگيري سـاير دروس ماننـد علـوم      درك مطلب شاگردان در

 . علوم تجربي، نوشتن ديكته و ساير مطالب خواندني آنان، بسيار مؤثر واقع شده است اجتماعي،
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 ن حيطـه قابـل تأييـد   ايـ  ي پـژوهش حاضـر و سـاير مطالعـات     هـا  كه با توجه به يافته اي نكته

مديران و مسئوالن آموزش و پرورش درباره اهميت  به معلمان،اين است كه الزم است  باشد مي

ن سـطح بـاالي يـادگيري و تـأثير فهـم عميـق مطالـب در ارتقـاء يـادگيري          درك مطلب به عنوا

آمـوزش الزم داده شـود و    ي فكري و عملي در آنـان،  ها آموزان و در نتيجه بروز خالقيت دانش

زيـرا    يابـد،   اختصـاص   اختالل يادگيري خوانـدن  آموزان داراي زمان بيشتري براي آموزش دانش

تواننـد بـا تفـاوت زمـان      مـي ) 1389 سـيف،  به نقـل از  ؛1968(  لومب  آموزان مذكور به گفته دانش

از تحقيــر  بــه همــين منظــور معلمــان بايســتي. دســت يابنــد آمــوزش بــه حــد تســلط در يــادگيري

آموزان داراي اختالل خواندن و عدم پذيرش آنان در جمع كالس و شـاگردان خـودداري    دانش

از مقايسـه آنـان بـا شـاگردان      عمل آورند تـا تالش مضاعف براي آموزش ويژه آنان به  نمايند و

زرنگ و سرخوردگي آنان خودداري شود و از تبديل آنان به افراد مبـتال بـه افسـردگي، اعتيـاد،     

آموزان داراي  ي دانش ها جرم و بزهكاري در جامعه پيشگيري گردد و با تأكيد بر ساير توانمندي

  .زگاري اجتماعي آنان تالش گردداختالل خواندن در جهت ارتقاء اعتماد به نفس و سا

  ي تحقيق ها محدوديت

 .انجام شد رفاً برروي دختران مدرسه ابتدايين پژوهش صاي -1

 .درك مطلب بررسي گرديد اين پژوهش مهارت خواندن و در -2

 .اين پژوهش تفاوت آموزش دوجانبه با آموزش معمول مدارس سنجيده شد در -3

  .آموزان يك زبانه بررسي گرديدن شيوه آموزش در بين دانش اي -4

  پيشنهادها

انجام پژوهش حاضر در مدارس پسران هم انجام شود و عالوه بـر مهـارت خوانـدن و درك     -1

 .حل مسئله نيز بررسي گردد ها مانند مهارت نوشتن و رياضي و مطلب ساير مهارت
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آمـوزش دو جانبـه بـا     نيزآموزان دو زبانه نيز بررسي گردد و  ن شيوه آموزش در بين دانشاي  -2

 .آموزشي هم مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد هاي ساير روش

پـرورش دربـاره اهميـت درك مطلـب بـه عنـوان        مديرا ن ومسئوالن آمـوزش و  به معلمان و -3

نتيجـه   در آمـوزان و  يـادگيري دانـش   ارتقاء تأثير فهم عميق مطالب در سطوح باالي يادگيري و

 .آموزش داده شود آنان، عملي در ي فكري و ها بروز خالقيت

 آموز متناسب بـا توانـايي او درفهـم ودرك مطالـب در     هر دانشزمان متفاوت براي آموزش  -4

 ).1368 آبادي، به نقل از سيف و علي بلوم،(نظر گرفته شود 

 .ي عملي در آموزش مفاهيم استفاده گردد ها مثال هاي عيني به همراه بازي و از روش -5

پذيرش  عدم خواندن و يادگيري و داراي اختالل  آموزان تمسخر دانش توجهي و ر، بيتحقي از -6

آموزان با همسـاالن زرنـگ مقايسـه     اين دانش و آنان درجمع كالس و شاگردان خودداري شود

د تا از تبديل آنها بـه افـراد مبـتال بـه     يآ تالش مضاعف براي آموزش ويژه آنان به عمل نشوند و

 .جامعه پيشگيري گردد بزهكاري در جرم و اعتياد، افسردگي،

ي  هـا  و ساير توانمنـدي  آموزان داراي اختالل خواندن توجه شود ي دانش ها به ساير توانمندي -7

  .سازگاري اجتماعي، پرورش يابد آنان به منظور ارتقاء اعتماد به نفس و

  
 

  فارسيمنابع 

بردهاي فراشناختي با عملكرد رياضي در ي شناختي وراه ها رابطه سبك ).1389( .اسماعيل اسالمي،

دانشـگاه  شناسي و علوم تربيتي،  ن دانشكده روا پايان نامه كارشناسي ارشد دانش آموزان متوسطه،

  .تهران

ي آموزش دو جانبه و خواندن مشترك راهبـردي بـر    ها بررسي اثر بخشي روش ).1384( .م ايزدي،

فصـلنامه   .دختر سال اول دبيرستان شهر تهرانآموزان  درك خواندن و خودپنداره تحصيلي دانش

  . 87-118 ، 3شماره  ، 21، سال تتعليم و تربي
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بررسي ميزان تأثير آموزش تبـادلي راهبردهـاي درك و فهـم خوانـدن بـر       ).1381( .صغرا،  برزگري

پايـان نامـه   كرمـان،   ، آموزان ضعيف پايه پنجم ابتدايي شهر ارسـنجان  بهبودي درك مطلب دانش

  .دانشگاه تهران ، شناسي و علوم تربيتي دانشكده روان ، اسي ارشدكارشن

بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي ). 1384( .كوروش،  پرويز

 كارشناسي ارشد، نامه پايان كرمانشاه، آموزان شهري و روستايي مقطع متوسطه گيالن غرب دانش

  .م تربيتي دانشگاه شهيد بهشتيشناسي وعلو دانشكده روان

بر  (CIRC) با روش يادگيري مشاركتيتأثير آموزش فراشناختي خواندن  .)1384( .سوسن،  جباري

ويژه ( مجله دانشكده علوم اجتماعي وانساني دانشگاه شيرازميزان درك مطلب كودكان دير آموز، 

  .4شماره ،  22دوره  ،)نامه علوم تربيتي

طرح تدوين سـند ملـي    ).1389( .ايران  ميآموزش و پرورش جمهوري اسال دبيرخانه شوراي عالي

جمهـوري    ميو عمـو  ميبنيان نظري تحول راهبردي نظام تعليم و تربيت رس،  آموزش و پرورش

محمـد  ،  قمصـري  عليرضا صـادق زاده ،   ميو عمو ميبخش دوم، فلسفه تربيت رس،  ايران  مياسال

  .يآمنه احمد،  سوسن كشاورز،  حسني

بررسي اثربخشي آموزش راهبردهـاي فراشـناختي و آمـوزش     ).1386( .مرضيه ،فيروزآبادي دهقاني

، آموزان نارساخوان دختر پايه چهارم ابتدايي شهر اصـفهان  درك مطلب خواندن دانش اسنادي بر

  .اصفهان دانشگاه،  شناسي و علوم تربيتي دانشكده روان،  پايان نامه كارشناسي ارشد

آموزش  و  آموزش اسنادي  اثربخشي  مقايسه ).1387( .حسين ،مولوي ؛شعله ،اميري ؛رضيهم دهقاني،

،  آموزان نارسا خوان دختـر شـهر اصـفهان    اسنادي بر درك مطلب دانش -راهبردهاي فراشناختي

  .407صفحه ،  4شماره ،  7 سال ،كودكان استثنايي  فصلنامه پژوهش در حيطه

همراه با خود نظارتي در افزايش درك مطلب  SQP4R آموزش روش تأثير ).1384( .رويا راقبيان،

شناسـي و علـوم    دانشكده روان،  پايان نامه كارشناسي ارشد .آموزان پسر پاية دوم راهنمايي دانش

  .دانشگاه تهران ، تربيتي

روش آموزش (بررسي تأثير آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي  ).1383( .جويي، محمد زرين

 آمـوزان سـال دوم راهنمـايي شهرسـتان خـرم آبـاد       بر درك مطلب و حل مسأله دانش) نبهدو جا

  .علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي شناسي و دانشكده روان كارشناسي ارشد، نامه پايان ، لرستان
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انتشارات : ، تهران)شناسي يادگيري و آموزش روان(شناسي پرورشي  روان ).1389. (سيف، علي اكبر

  .آگاه

ي يـادگيري بـر سـرعت     هـا  اثر بخشي آموزش راهبرد ).1382( .جعفر،  مصرآبادي علي اكبر؛ يف،س

  .37-2،54،شماره 19سال ،  فصلنامه تعليم وتربيت.يادداري و درك متون مختلف،  خواندن

انتشارات دانشگاه پيام  ،مفاهيم وكاربردها مقدمات راهنمايي ومشاوره، ).1389( .عبداهللا،  شفيع آبادي

  .نور

  .متوسـطه   دوره  آمـوزان  دانـش   فراشـناختي   و  شـناختي   راهبردهـاي   مقايسه ).1387( .زهره عباباف،

  .119-150صص. 25شماره ،7سال ،آموزشي هاي نوآوري فصلنامه

 توجـه  شـمارش،   توانـايي   ميـان   رابطه ).1384(. مريم تاجي، و  احمد عابدي، و  حميدرضا عريضي،

 شـهر   دبسـتاني   پـيش   كودكـان   در  رياضي  شايستگي  با  فراشناختي  دانش  و  شنوايي  درك بينايي، 

  .133-148صص، 13 شماره ،4سال ،آموزشي هاي نوآوري فصلنامه .اصفهان 

مجلـه  . آموزان تاثير آموزش راهبردهاي فراشناختي بر درك مطلب دانش ).1381(. حسين كارشكي،

 .63-21،84شماره  ،شناسي روان

 جهـاد انتشـارات  ،  نارسـاخواني  و آزمـون خوانـدن  . )1387(. ليرضـا ع مـرادي،  ،ضـا ر ،نـوري  ميكر

  .تهران ،دانشگاهي دانشگاه تربيت معلم

  .تهران فرهنگي، و  ميانتشارات عل آمار پايه در علوم رفتاري، ).1387( .عليرضا كيامنش،

فت سـواد خوانـدن   ي فعال تـدريس بـر پيشـر    ها تأثير روش ).1387( .محمد تقي ،معتمدي تالوكي

  ، رويكردهـاي نـوين در تعلـيم و تربيـت     ،مازندران ي چهارم و پنجم ابتدايي ها آموزان پايه دانش
  

http://www.admotamed.blogfa.com/post-42.aspx  
يادداري  تي وفراشناختي بر افزليش يادگيري وتأثير آموزش راهبردهاي شناخ ).1384( .بهرام ملكي،

 سـال  ،شناختي علوم ي ها تازهفصلنامه ،  آموزان پسر سال اول دبيرستان متون درسي مختلف دانش

  .3 شمارة ،7

بررسي رابطه بين اجزاي دانـش فراشـناختي و درك مطلـب خوانـدن بـا       ).1380( .ميرزايي، فاطمه

 .تهران 7پنجم ابتدايي و سوم راهنمايي منطقه آموزان پايه  ديدگاهي تحولي در دانش
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ترجمه  ؛)ي ويژه ها آموزش بر اي مقدمه( كودكان استثنايي ).1387( .ام .كافمن، ج و .پ .د هاالهان،

  .انتشارات آستان قدس رضوي: مجتبي جواديان، مشهد

  .پارسا شرن تهران، .پژوهش رفتاري متغيري در ي چند ها تحليل داده ).1388( .حيدرعلي هومن،

 بهبود عملكرد آموزش راهبردهاي فراشناختي و آموزش اسنادي بر تأثير ).1383( .ابوالقاسم يعقوبي،

فصلنامه مطالعات ، همدانابتدايي شهر پنجم چهارم وآموزان نارساخوان دختر پايه  خواندن دانش

 .1شماره ،1شناسي وعلوم تربيتي، دانشگاه الزهرا، دوره  ، دانشكده روانشناختي روان
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