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 چکیده
 آموزاندانش اجرایی کارکردهاي بر یادگیري خودگردانیِ آموزش تعیین اثربخشی هدف پژوهش حاضر

 2 ناحیه یابتدای مقطع پنجم پایه پسرنارساخوان  وزانآمدانش شامل پژوهش آماري جامعه بود. نارساخوان

اشتغال  تحصیل به دولتی مدارس در 2091-95 تحصیلی سال در کهبودند  یزد شهر پرورش و آموزش

آموز دانش 03 تعداد بود. گواهآزمون با گروه پس-آزمونپیش طرح وآزمایشی نیمهپژوهش  روش .داشتند

دو  درو  در دسترس انتخاب شدندگیري نمونهروش  وي ریادگیمرکز اختالل  متخصصان دینارساخوان با تائ

 یتشخیص نارساخوان لیستچک شامل هادادهابزار گردآوري ند. قرار گرفت گواهآزمایش و  نفره 25 گروه

صورت به ايدقیقه 15 ۀجلس 21 طی یادگیري کولیج بود. آموزش خودگردانیِ شناختیعصب پرسشنامهو 

نشان داد که آموزش  نتایج تحلیل کوواریانس .شدگروه آزمایش اجرا  کنندگانبراي شرکت بار ود ايهفته

 آموزاندانش و بازداري( دهیسازمان، ریزيبرنامه) اجرایی بر کارکردهاي یادگیري خودگردانیِ

 اجراییِ کارکردهاي بهبود براي یادگیري خودگردانیِ از آموزش توانمی درنتیجه مؤثر است. نارساخوان

 نارساخوان استفاده کرد. آموزاندانش

پسر  آموزاناجرايي، دانش يادگيري، کارکردهاي خودگرداني آموزش: واژگان کلیدی

 نارساخوان

                                                           
 (لمسئونویسنده ) دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه یزد 2.
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 اجتماعی، دانشگاه یزد  پردیس علوم انسانی و، تربیتی روانشناسیگروه استادیار  .1

  تربیتی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد روانشناسیگروه استادیار  0.
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 قدمهم

 دیا ندگیز لطودر  ننساا که ستا ايهوشتتتتمندانه ربسیا هتتتتايفعالیتتتتتاز  یكی ننداخو

 ر،اتتتبهنج شوتتته شتندا ،کافی زشموآ تتتتیافدر بتتا وجتتود نکادکواز  برخی .گیتتردمتتی

و  وفحر ندتت ناخو يگیرداتت ی هتب درقا ییاشنوو  بینایی ،هیجانی عاطفی تكالتمش تنتشاند

-يغفتور  ،يپژوهشتگر  ،یعقوب)ینیستند  دياتع ارسدتم جتیرا هايآموزش طریقاز  هاوازه

 در یتادگیري  هتایی چتالش  کته  آمتوزانی دانش به بسیاري توجه اخیرا(. 2091، دیرش و آثار

 همتان  از پژوهشتگران  و مربیان والدین، شده است. معطوف آموزشگاهی دارند هايفعالیت

 هتاي مهتارت  در یادگیري آموزاندانش از برخی سردرگمی شاهد دبستانیدوره پیش اوایل

آبكنار و عاشتوري،  شود )جلیلداده می هاآن به تكلیف عنوانبه که هستند نوشتن و خواندن

 کته  هستند ابتدایی دوره اهداف مهم از جمله نوشتن و خواندن ،2زبانی هايمهارت(. 2091

 اصالح منظوربه فراگیران هايتوانمندي ارزیابی و صحیح هاي یادگیريروش بر تأکید البته

پاقلعته،   فیقتان، عابتدي، جمتالی   استت )جدیتدي   اهمیتت  حائز حوزه این در هاآن مشكالت

آمتوزان،  در دانتش  یتادگیري  هتاي تترین اختتالل  از شتایع . (2090فیقتان،  صفري و جدیتدي 

 در نتاتوانی  هرگونته  را نارساخوانی شناسیروان فرهنگ در 0دبر. است 1نارساخوانی اختالل

ي زمینته  در ختود  کالستی ي پایته  ستطح  از آموزاندانش آن يواسطهبه د کهدانمیخواندن 

 ستایر  ماننتد  معمتولی  آمتوزش  ز بتا وجتود اینكته ا    کودکتان  ایتن . دمانت متی  خواندن عقتب 

برختوردار هستتند،    مناستب  اجتمتاعی  فرهنگتی  و فرصتت  متوست   آمتوزان، هتوش  دانتش 

 یا مشكالتاساسی  مغزي آسیب عالوهبهدهند. در زمینه مهارت خواندن نشان می مشكالتی

 (.1323، 1ندارد )اهار وجود افراد این در گفتاري زبان یا مشكالت و هیجانی

 بهتره  با وجود داشتتن  که رودمی کار به کودکانی براي است که طالحیاص نارساخوانی

 ممكتن  نیستند. این کودکتان  مطالب صحیح خواندن به کافی، قادر و آموزش طبیعی هوشی

 و شناستایی  درک در کننتد، امتا   استتفاده  ختود  در تكلتم  و بدانند را بسیاري يهاکلمه است

                                                           
1. Language skills 
2. Dyslexic 
3. Deber 
4. O’Hare 
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 اختتالل  ختوانی نتوعی  خاص، نارسا طور(. به3013، 2)شیویتز نارسایی دارندنوشتاري  عالئم

 و حتروف ابتتدا   گترفتن  نظر در با کلمات زدن حدس ،هم به شبیه کلمات خواندن اشتباه در

 و میلتی کردن کلمات، بتی  هجی در شدید کلمات، مشكالت خوانی وارونهکلمات،  انتهاي

 و برنینجتر  ،س)بتروک  است کل از جزء تشخیص در دشواري و خواندن یادگیري از انزجار

خواندن مشكل دارنتد   در یادگیري با اختالل آموزاندانش درصد 03 (. تقریبا1322ً، 1ابوت

(. فرد نارساخوان ممكن است در تبدیل نمادهاي نوشتاري به گفتاري 1332، 0)میز و کلهون

(. ایتن کودکتان در   1330و همكتاران،   1و گفتاري به نوشتاري مشكل داشته باشتد )برنینگتر  

 شوند )میسیونا وهاي رفتاري مینظمیمشكل دارند و درنتیجه دچار بی نیز زمان اندهیسازم

اصطالح کلی است که وجود مشكالت را در قلمترو   نارساخوانی بنابراین (.1322، 5پولوک

 (.1332، 2کند )اتایبا و فاکساکتساب زبان نوشتاري مشخص می

یادگیري در کارکردهاي  تاللاخ بادهد کودکان یشواهدي وجود دارد که نشان م

 ي،ویگقمرينقل از  به 1330، 7جونگ و وندرلی)وندر اسلویس، دي اجرایی مشكل دارند

ها است کارکردهاي اجرایی آن مشكالت کودکان نارساخوان اشكال در . یكی از(2000

 صورتبه اجرایی کارکردهاي تقویت و آموزش (. بر همین اساس1332، 0)سیدمن

 شده است مطرح ،در عملكرد خواندن ویژهبه ،یادگیري اختالل درمان در یننو رویكردي

 (.2000نراقی، سیف و علیزاده)میرمهدي، 

ساختارهاي مهمی هستند که در هدایت و کنترل  9شناختی-کارکردهاي اجرایی عصبی

تی هاي شناخاي از تواناییبه مجموعه و (2005کنند )علیزاده، رفتار نقشی اساسی ایفا می

، 0، ادراک زمان1، انعطاف شناختی2ریزي راهبردي، برنامه22، بازداري23شامل خودگردانی

                                                           
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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در انجام تكالیف یادگیري،  ها. این تواناییاشاره دارد 5و حافظه کاري 1کنترل تكانه

کنند )تاپس، کالنز، وان، آدریانز تحصیلی به افراد کمک می مشكالتهاي هوشی و کنش

مسئول کنترل  شناختیِبا فرایندهاي روان ي اجراییکارکردها (.1321، 2و بریسبرت

(. کارکردهاي 2093زاده، و ذبیح هشیاري، تفكر و عمل مرتب  هستند )نجاتی، امینی

هاي کند تا به جنبهگرفته و به شخص کمک می اجرایی در طول دوره تحول کودک شكل

و  7فكنیبر)داشته باشد زي ریو براي پایان رساندن آن برنامهکند مهم تكلیف توجه 

 (.2000نراقی، میرمهدي، علیزاده و سیف؛ 2012 ،همكاران

هاي گوناگون رفتاري، شناختی، رابطه کارکردهاي اجرایی و جنبه بسیاريهاي پژوهش

اند و بر این نكته تأکید دارند که آسیب دهکرتحصیلی، اجتماعی و ارتباطی را بررسی 

؛ به 1330، 0لیونها بگذارند )پاسكوالاثر مخرب بر این جنبهتواند کارکردهاي اجرایی می

هایی در توجه، نقص در کارکردهاي هاي مختلفی نارسایی. پژوهش(2005نقل از علیزاده، 

، 9اند )ریتر، تاچا و النگنشان داده را اجرایی و ناتوانی پردازش در کودکان نارساخوان

کارکردهاي اجرایی براي بنابراین (. 1323، 23الیربی، جئورگیو، مارتینوسن و پاریک ؛5133

تخصیص توجه به اطالعات  يواسطهبهچرا که این کارکردها،  ؛خواندن ضروري هستند

کنند )شیویتز، مربوط و بازداري اطالعات نامربوط یا رقیب، فرآیند خواندن را تسهیل می

کارکرد اجرایی شامل ( نشان داد که 2090) نسبموسوي و امینایی پژوهش نتایج .(1330

تر از آموزان نارساخوان ضعیفدانشدر ریزي برنامه-ريگی، بازداري و تصمیمدهیسازمان

 (2092) علیزاده و آباديقوام ابراهیمی همچنین جانه، آموزان عادي است.دانش

 آموزاندانش در کاري حافظه و دهیسازمان ریزيبرنامه استدالل، اجرایی کارکردهاي

                                                                                                                                        
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 
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 این که داد نشان پژوهش نتایج .اختالل یادگیري را مقایسه کردند بدون و با ابتدایی

 گروه با کاري حافظه و دهیسازمان ریزيبرنامه استدالل، اجرایی کارکردهاي در کودکان

 .داشتند تفاوت عادي

 شخص کمک به که هستند هاییمهارت کارکردها ایناز آنجا که الزم به ذکر است 

داشته  ریزيبرنامه آن رساندن پایان به و برايکند  توجه تكلیف مهم هاينبهج به تا کنندمی

 اجرایی یافتگی کارکردهاينارشد که کردند اشاره نكته این به هاپژوهشاز  بسیاري و باشد

 و ووت اندرسون،) دارند نزدیكی بسیار کودکی، ارتباط دوران تحولی هاياختالل با

کند که بودن تحول این کارکردها به دوران رشد ایجاب میلذا وابسته  (؛1331، 2کاستیلو

موقع شناسایی و درمان شوند و شناسایی و ارزیابی دقیق کارکردهاي ها بهاین ضعف

هاي این کودکان از جمله ها به درک بهتر ویژگیهاي ناشی از ضعف آناجرایی و آسیب

گیري گیري و جهتر تصمیمسازمانی، بدون برنامه بودن و ضعف دمشكالت ارتباطی، بی

 خواندن و مطلب از طرفی درک (.2005کند )علیزاده، تر مداخله و درمان کمک میدقیق

است  نظارتی خود و شناختی سیستم از آگاهی و شناختی ساختار از مؤثر استفاده مستلزم

 عملكرد در نارساخوان کودکان مشكالت از بسیاري زیرا؛ (1339، 1کیساک و )آکسان

 بناب،غباريشود )می مربوط آنان 0فراشناختی و شناختی ضعیف هايمهارت به دنخوان

 آموزاندانش این مشكالت اصلی دالیل از و (2092، پیرزادي بخشی و زاده،حسن افروز،

کلی خودگردانی  طوربهفراشناختی و  هايمهارت راهبردها، از مناسب ياستفاده عدم

باید مهارت خودگردانی یادگیري را  بنابراین (.2133، 1)اسوالندر و کارین است یادگیري

 ها افزایش داد.در آن

آموزان چگونه بر این اساس است که دانش یادگیري خودگردانچارچوب اصلی  

شناختی، انگیزشی و رفتاري، یادگیري خود را سامان ببخشند نظر روان توانند ازمی

                                                           
1.Anderson, wukk & castiello 
2. Aksan & kisak 
3. meta cognition 
4. Swalender & Karin 
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بر تعامل عوامل شناختی،  ( که1339، 2داکورث، آکرمن، مكگرگور، سالتر و وارهوس)

، 0گازن ؛1323، 1فراشناختی و انگیزشی در این فرآیند تاکید دارد )فونت، دیاز و لوزانو

 ارتكر يهادهبررا) شناختی يهادهبراز را تندرعبا دانگردخو يگیردیا يهادهبررا (.1321

 ،ریزيبرنامه يهادهبررا) شناختیافر يهادهبررا ،(دهیسازمانو  شگسترو  بس  ور،مرو 

و  نماز باشند درقا باید انگیرافر. منابع مدیریت يهادهبرو را (هیدنظمو  رتنظا ،لکنتر

و  نهمساالو از  دهکر رتنظا هاتالش بر ،کنند تنظیمو  مدیریترا  دخو مطالعه هايمحی 

 خودگردانیآموزش راهبردهاي طورکلی به کنند. کمک طلب لهمسا حل جهت نمعلما

اجتماعی و  مشكالتها بتوانند در مورد آن کند تاآموزان کمک میدانش به یادگیري

حل ارائه نمایند، درباره تفكر و فرآیند یادگیري تحصیلی خود بهتر تصمیم گرفته و راه

 تر شوند و به این باور برسند که توانایی حل مسائل را دارندتر و دقیقخود، عمیق

 تكلیف تا شودمی موجب هشیاري بردن همچنین باال(. 2090زاده، کدیور و دالور، )عرب

 مثبت، خویشتن ادراک و انتقال یابد آموزاندانش خود به معلم از یادگیري بر نظارت

ترتیب، خودگردانی  . بدیندهدمی ارتقاء آموزاندانش میان در را انگیزش و عاطفه

 و یادگیري کندمی مهیا شخص خود تفكر درون در را شخصی آگاهی و یادگیري بصیرت

 متغیرهاي انگیزشی و شناختی متغیرهاي سطح رفتن باال موجب و دهدمی پرورش را مستقل

ها آنهمچنین شود. می آموزاندانش در خودکارآمدي احساس و نفسعزت عالقه، مانند

. داردوامی یادگیري هايدر فعالیت فعاالنه شرکت به و سازدمی خارج منفعل حالت از را

 هايفعالیت خودگردان صورتبه که آوردمی بار مستقلی را یادگیرندگان آموزانشلذا دان

دانند که می ترمهم و فهمندمی وقت چه که دانندمی و کنندمی را تنظیم خودشان یادگیري

 (.2092غباري بناب و همكاران، ، 1322، 1چنگ)فهمند چه وقت نمی

 يآموزش راهبردها تأثیرنوان با ع ی( پژوهش2009کنش )خوش دانش و مجیدي،

آموزان نارساخوان ر بهبود عملكرد خواندن دانشبدهی( رفتاري )خودآموزش-شناختی

                                                           
1. Duckworth, Akerman, MacGregor, Salter & Vorhaus 
2. Fuente, Diaz & Lozano 
3. Cazen 
4. Cheng 



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

گروه آزمایش بهبود  افرادکه عملكرد خواندن  نشان دادمقطع ابتدایی انجام دادند نتایج 

 دهیسازمانآموزش خود  (1322) 2نیا و سلیمانی، همتی، ستودهاست. مرشدیان یافته

 .ندرا بررسی کرد شده دهیسازمانخود  يریادگیمدل  کی ياجرا قیخواندن از طر

خواندن  تواندمیخواندن در انگلیسی  دهیسازماننشان داد که آموزش خود  پژوهش

 ايانگیزه تواندمی هایافتهاین  .بهبود بخشد توجهیقابل طوربهو انتقادي را  اللفظیتحت

آموزان از و انتقادي زبان اللفظیتحتبهبود مهارت خواندن براي مدرسان باشد تا براي 

در پژوهشی که توس  شیران و . استفاده کنند در کالس دهیسازمانخود  هاياستراتژي

یادآوري و سرعت پردازش  يدامنه ( در مورد اثربخشی آموزش شناختی بر1322) 1برزنیتز

ن نتیجه رسیدند که این آموزش ن و عادي صورت گرفت به ایااطالعات کودکان نارساخو

، سرعت، درک خواندن در هر دو گروه افزایش یافته رمزگشاییمؤثر بوده است و نمرات 

و  در درک مفاهیم خودتنظیمیمثبت راهبردهاي یادگیري  دیگر اثر هايپژوهشدر  است.

 .ه استشد تائید( نیز 1325) 1نجاباتی (1322) 0عملكرد خواندن توس  کیت لینگ و اشتر

 که ییهادرمان از ن بایدآموزادانش نارساخوانی عالئم کاهش جهت درمانگرانبنابراین 

 .(1322 و همكاران، 5)زاکوپولو کنند استفاده است شده اثبات آن اثربخشی

 روشنیبه ییادگیري خودگردانانجام شده درباره اثربخشی  هايپژوهشبازنگري 

که  هاییپژوهش .شودمیافزایش عملكرد فرد نشانگر این است که رفتار راهبردي موجب 

شناسایی ابعاد این بیشتر به دنبال  اندشدهاکنون بر روي اثربخشی آموزش راهبردها انجام 

و با توجه به اینكه طیف  اندبوده شناختیروان سایر متغیرهاي تحصیلی و اثربخشی بر

با  چنینهمو  دهدمی كیلاختالل یادگیري را کودکان نارساخوان تشبا وسیعی از جمعیت 

استفاده از راهبردهاي متنوع  ينحوهدر آموزش و  بسیاريتوجه به اینكه مشكالت 

 تأثیری در مورد هایپژوهشکه  رسدمیآموزشی در این امر وجود دارد ضروري به نظر 

                                                           
1. Morshedian, Hemmati, Sotoudehnama & soleimani 
2. Shiran & Breznitz 
3. Kit-ling & Esther 
4. Nejabati 
5. Zakopoulou 
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 انجامدر امر آموزش این کودکان  آموزش خودگردانی یادگیريراهبردهاي  کارگیريبه

 ،اندشده حیاطر رتمها ینا ورشپر ايبر گاهانهآ که هاییبرنامه به ین مدارسهمچن. شود

 يمرکز هسته بایستی نیداگردخو که آموزاندانشدر  وربا ینا دیجا. اکنندمی توجه کمتر

 وکنجكاو  مستقل ،مبتكر ،پذیرانعطافرا  هاآن باشد مختلف هايزمینه در انهایشتالش

 و با توجه به اینكه شدکه مطرح  پیشینهو  اساس مبانی نظري بر بنابراین .دهدمی ورشپر

ي آموزش خودگردانی بر روي کودکان شده در ایران در زمینه انجام هايپژوهشبیشتر 

 چون است و شدهآموزان نارساخوان انجام روي دانش پژوهشیشده و کمتر  عادي انجام

هاي که بر کلیه پایه استبتدایی اي و بسیار مهم در آموزش اخواندن از مفاهیم پایه

آن زندگی  تبعبهآموزان داراي اختالل یادگیري و دانش باألخصآموزان، تحصیلی دانش

 هايپژوهشتاکنون از آنجا که  ؛ وباشدمی تأثیرگذار آموزدانشفردي و اجتماعی 

 پژوهشگرلذا  .شوددیده می وضوحبهپژوهشی  خألچندانی در این زمینه انجام نگرفته این 

خودگردانی یادگیري بر کارکردهاي اجرایی  آموزش نقش قصد دارد به بررسی

این است  پژوهش فرضیهبپردازد. بر این اساس  ابتدایی آموزان نارساخوان پایه پنجمدانش

 آموزاندانشهاي اجرایی کارکرد بهبود باعث یادگیري خودگردانیِ آموزش که

 .شودمی ابتدایی پنجم پایه نارساخوان

 روش

. بود. گواهآزمون با گروه پس آزمون،شیپ طرح با یشیآزمانیمهپژوهش حاضر روش 

 2پسر پایه پنجم مقطع ابتدائی ناحیه نارساخوان آموزان جامعه آماري پژوهش را دانش

 بهدر مدارس دولتی بودند که  2091-95پرورش شهر یزد در سال تحصیلی  و آموزش

و  یشیآزما هايپژوهش( در 2093) 2ر اساس نظر بورگ وگالب .اشتغال داشتندتحصیل 

توجه به حداقل حجم  با روینازا ؛نفر باشد 25حجم هر گروه حداقل  یدبا ايیسهمقا-یعل

 انتخاب شدند.یادگیري خواندن دچار اختالل آموز پایه پنجم ابتدائی دانش 03، نمونه

ان نارساخوان آموزدانش. ستفاده شدادر دسترس گیري نمونه از روش نمونه انتخاب يبرا

                                                           
1. Borg & Gall 
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ین اختالل یادگیري با استفاده از متخصصاز مراکز اختالل یادگیري انتخاب شدند. 

ان با مقیاس هوش وکسلر آموزدانشهوش  گیرياندازهنارساخوانی و  لیستچک

نارساخوان مورد تائید  آموزدانش 03 درنهایت .آنها را تشخیص دادند بودن نارساخوان

نفري  25در دو گروه و  در دسترس انتخاب شده صورتبهز اختالل یادگیري مرک

 جنسیت سال بود و 5/21کنندگان شرکت میانگین سنی آزمایش و گواه گمارده شدند.

هاي ورود نمونه مالک و داراي بهره هوش عادي بودند. از مدارس دولتی و فق  پسر آنها

بودن بر  نارساخوانسال تمام و  21و داشتن  ئیآموز پسر پایه پنجم ابتدادانشبه پژوهش 

نارساخوانی، مورد تائید متخصصان اختالل یادگیري و غربال  نشانگان لیستچکاساس 

هاي مالک بود. شده توس  آزمون هوش وکسلر توس  متخصصان اختالل یادگیري

توجه، از جمله اختالل ریاضی، بیش فعالی، نقص داشتن اختالل  خروج نمونه از پژوهش،

 -داشتن مشكالت خانوادگی مثل طالق والدین، اعتیاد والدین و داشتن مشكالت حسی

 .حرکتی بود

-پرسشنامه عصتتبو  لیست نشانگان نارساخوانیچکابزارهاي پژوهش شامل 

 کتتولیج بود.  شخصتتیتی و شناختیروان

 نجمنا ديیشنهاپ ننشانگااز  يگیرهبهر با لیستت چتک  این ليست نشانگان نارساخواني:چک

 -نیروا هتتايبیمتتاري ريماو آ تشخیصی يهنماو را (1330-1331) نیاساخورنا المللتتیبتتین

 فهرستت  ایتن  . ه استت دتت ش هتت تهی (001)و فراهتانی،  میكتائیلی منیتع     توس  رمچها یشایرو

 اختتالل یتادگیري   بتا آمتوزان  دانش براي شناسایییک ابزار غربالگري است که در  یوارس

شود و شامل سؤاالتی در ارتباط بتا انتواع   . فرم مزبور توس  معلم تكمیل میدشومیاستفاده 

طتور  لیستت کته بته   . معلم باید مشتكالتی را در چتک  استمشكالت رایج در زمینه خواندن 

لیستت خوانتدن شتامل    . چکعالمت بزند آموز مشاهده کرده استمكرر در عملكرد دانش

آموز مورد عالمت خورده باشد، دانش 5بیش از  هااست که هرگاه در هرکدام آن گویه 25

در اکثتر   لیستت چتک . ایتن  شودخواهد بود و باید ارزیابی تخصصی  دچار اختالل یادگیري

یتک ابتزار    عنتوان بته پترورش استتثنائی    و هاي اختالالت یادگیري سازمان آموزشکلینیک
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. گیترد میاستفاده قرار  مورد دچار اختالل یادگیريآموزان دانش اولیه معتبر جهت شناسایی

درصد متوارد مشتكلی در زمینته خوانتدن در      93همچنین مشخص شده است کسانی که در 

افرادي داراي توانایی بهنجار خوانتدن   عنوانبهدادند فهرست نشانگان نارساخوانی نشان نمی

 کته یدرصورت نیااخوتسرنا المللیبین نتنجما دشنهاتپی به بنا شدند.کلمات تشخیص داده می

 نیاساخورنا شخیصتت ت ،دتت باش لیستت چتک در  هدتش رتکذ عالئماز  نیمیداراي  زموآنشدا

پایتایی آن   شتد  ( انجتام 2079) ستاوجی دامتن در پژوهشی که توس  پتاک کند. می یافتدر

 ياتت لفاز آ لیستت چک نتیا اییتپای یتسربر جهتبرآورد شده است. در این پژوهش  91/3

 لیستت چتک  دهدمی ننشا که دبو 01/3 برابر همدآ دست به ضریبو  شد دهستفاا خاتنبوکر

 زتتتکامردر  اغلتتتش صصینتتتمتخ توستت  لیستتتچتتک نتتتیا ییرواپایاست.  اريبزا قوتتتف

 .شد تایید يگیردیا هايناتوانی

 بر اساس اجرایتتی کارکردهتتاي :کــوليج شخصــيتي و شناختيروانپرسشنامه عصــب

یتن . اشدارزیابی  1333 ستال نستخۀ 2کتولیج خصتیتیش و شناختیروانعصب نامۀپرسش

را  سالههفدهشناختی و رفتاري کودکان و نوجوانان پنج تتا آزمون چنتدین اختتالل عصب

شده کته رفتار کودک را در یک هفتۀ اخیتر ارزیتابی دهد و طتوري طراحیتشخیص می

 ، نمتراتشودمی دادهنمتره  کند. از آنجا که در این آزمون به مشكالت رفتاري کودکمی

سه این . است حوزه همان در بیشتري مشكالت دهندهنشان آن يهامقیتتاس خترده در بتتاال

 سؤاالت. سنجدمینابازداري را  و دهیسازمان ،ریزيبرنامه -گیريتصمیم ،خرده مقیاس

و  دهیسازماننه تا شانزده  سؤاالت، ریزيبرنامه -گیريتصمیمیک تا هشت کارکرد 

 مقیتتاس صورتبه را والتدین آزمون. گیردمیهفده تا نوزده نابازداري را اندازه  سؤاالت

 و دهیسازمان خرده مقیاس براي آمدهدستبه پایایی .دهندمی پاستتخ لیكتترت

 آلفاي همچنین. بود 22/3 بازداري خرده مقیاس براي و 05/3 ریزيبرنامه-گیريتصمیم

 طوربه. همسانی درونی به دست آمده ه استآمد دستت بته 93/3 کل مقیاسکرونباخ 

به  52/3و بازداري  01/3 گیريتصمیم ؛02/3، دهیسازمانجداگانه محاسبه شد. براي 

                                                           
1. Coolidge 
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 اسیبراي خرده مقدر این پژوهش پایایی  (.2001 پور،زاهدي و علیزاده) دست آمد

 .به دست آمد 05/3 و 72/3، 03/3به ترتیب  و بازداري یدهسازمان ،ريیگمیتصم

نفري  25صورت تصادفی در دو گروه پس از انتخاب نمونه موردنظر افراد نمونه به

توس  پژوهشگر  ی یادگیريآموزشی خودگردانبسته گمارده شدند. سپس  گواهآزمایش و 

 15جلسه  21احی و در طر معتبر و مقاالت علمی پژوهشی هايکتابو با استفاده از 

در مرکز مرکز اختالل یادگیري یزد( متخصصان با نظر ) اي دو بارهفتهت صوراي بهدقیقه

 آموزش داده شد. کنندگان گروه آزمایششرکتبه  اختالل یادگیري حسین فیروز یزد

 آمده است. 2محتواي جلسات آموزشی در جدول 

 هاجلسات آموزش يادگيري خودگردان به نارساخوان .1جدول 

 جلسه شرح جلسات اهداف

 اول ها و معرفی طرحآزمونکنندگان، انجام پیشآشنایی با شرکت ناییآش

ها بااهمیت آشنا شدن نارساخوان

راهبردهاي یادگیري خودگردان در 

 آموزش

معرفی یادگیري خودگردان و تأکید بر اهمیت راهبردهاي 

 یادگیري خودگردان در آموزش
 دوم

ها بااهمیت، آشنا شدن نارساخوان

توضیح، کاربرد و ارزشیابی  تعریف،

 راهبرد شناختی تكرار و مرور ذهنی

آموزش راهبردهاي شناختی مؤثر بر یادگیري خودگردان ت 

 راهبرد تكرار و تمرین
 سوم

آشنا شدن بااهمیت، تعریف، توضیح، 

کاربرد و ارزشیابی راهبرد شناختی 

 بس  و گسترش معنایی

خودگردان ت آموزش راهبردهاي شناختی مؤثر بر یادگیري 

 راهبرد بس  و گسترش
 چهارم

آشنا شدن بااهمیت، تعریف، توضیح، 

کاربرد ساختار متن براي بهبود درک 

 مطلب

 -آموزش راهبردهاي شناختی مؤثر بر یادگیري خودگردان

 آموزش ساختار متن براي بهبود درک مطلب
 پنجم

آشنا شدن بااهمیت، تعریف، توضیح، 

 آموزيکاربرد مهارت

ها: آموزش نارساخوانراهبردهاي خودگردان به  آموزش

 هامهارت
 ششم

ها با راهبردهاي آشنایی نارساخوان

 نظارت و نظم دهی.

-آموزش راهبردهاي فراشناختی مؤثر بر یادگیري خودگردان

 )نظارت و نظم دهی(
 هفتم

ها با راهبردهاي آشنایی نارساخوان آموزش  -ها نارساخوانبه  آموزش راهبردهاي خودگردان  هشتم



 8059 زمستان، 42، شمارة ششم، دوره روانشناسی افراد استثنایی/ فصلنامة  291

 هشیاري نظارت و نظم دهی.

آشنا شدن بااهمیت، تعریف، توضیح، 

 SQ4Rکاربرد روش 

 -آموزش راهبردهاي فراشناختی مؤثر بر یادگیري خودگردان

 براي بهبود خواندن SQ4Rآموزش روش 
 نهم

استفاده از تدریس متقابل در آموزش 

 درک مطلب

استفاده از  -ردان آموزش راهبردهاي مؤثر بر یادگیري خودگ

 تدریس متقابل در آموزش درک مطلب
 دهم

ي تعیین ها با نحوهآشنایی نارساخوان

هدف مطالعه، زمان و سرعت و نوع 

 مطالعه

 یازدهم شناختی مؤثر بر یادگیري خودگردانآموزش راهبردهاي فرا

 راهبرد مدیریت زمان
منابع مؤثر بر یادگیري  آموزش راهبردهاي مدیریت

 ردانخودگ
 دوازدهم

کمک محی  و  دهیسازمانراهبرد 

 طلبی از افراد

آموزش راهبردهاي مدیریت منابع مؤثر بر یادگیري 

 کمک طلبی از افرادمحی  و  دهیسازمانراهبرد  -خودگردان 
 سیزدهم

 آزمونپساجراي 
ذکر است که این جلسه  آزمون )قابلبندي و انجام پسجمع

 (.بود ام جلسه سیزدهمحداقل ده روز بعد از اتم
 چهاردهم

 نتایج

هاي آماري از قبیل میانگین، انحراف معیار نمرات توصیفی این پژوهش شامل شاخص نتایج

 ارائه 1باشد که در جدول می ، بازداريدهیسازمانو  ریزي(برنامه) گیريکارکرد تصمیم

 شده است.

 هاي آزمايش و کنترلارکردهاي اجرائي در گروهآزمون ابعاد کآزمون و پسهاي پيشآماره .2جدول 

 میانگین مرحله هاگروه 
انحراف 

 استاندارد
 میانگین مرحله هاگروه

انحراف 

 استاندارد

 گیريتصمیم

 ریزي(برنامه)
 آزمایش

 77/0 90/23 آزمونپیش
 گواه

 72/1 90/23 آزمونپیش

 01/1 50/9 آزمونپس 20/1 00/2 آزمونپس

 آزمایش دهیسازمان
 32/1 70/22 آزمونپیش

 گواه
 20/2 27/22 آزمونپیش

 91/2 17/23 آزمونپس 05/0 12/2 آزمونپس

 آزمایش بازداري
 59/1 05/0 آزمونپیش

 گواه
 55/2 133/0 آزمونپیش

 03/2 00/1 آزمونپس 05/2 20/2 آزمونپس
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 آزمایش میانگین نمرات آموزان گروهدهد براي دانشنشان می 1گونه که جدول همان

در پرسشنامه است که  ذکر قابلو بازداري کاهش یافته است.  گیريتصمیم، ریزيبرنامه

هرچه میانگین  شناختی کولیج که براي بررسی کارکردهاي اجرایی استفاده شده،عصب

آموزان نارساخوان بهتر شده کمتر شود کارکردهاي اجرایی در دانش آزمونپسنمرات در 

 یافته است.هبود و ب

ا وقبل از اجراي آزمون مانكو .وا استفاده شدجهت بررسی فرضیه فوق از آزمون مانكو

هاي مربوط به آن )آزمون باکس، آزمون لوین جهت بررسی برابري فرضابتدا باید پیش

هاي این آزمون فرضها و آزمون اثر پیالیی( رعایت شده باشند. در ادامه ابتدا پیشواریانس

 گیرد.بررسی قرار می دمور

 هاي کوواريانس ابعاد کارکردهاي اجرائينتايج آزمون باکس جهت برابري ماتريس .3جدول 

 سطح معناداري F Df1 Df2 آماره

900/21 032/3 25 201/0252 20/3 

هاي ا، آزمون باکس براي ارزیابی شرط برابري ماتریسواز تحلیل نتایج مانكو پیش

باشد می 35/3ي وابسته انجام شد. سطح معناداري آزمون که بیشتر از هاکوواریانس متغیر

 .کوواریانس تخطی نشده است -دهد که از مفروضه یكسانی ماتریس واریانسنشان می

 آزمونهاي کارکردهاي اجرائي در پيشآزمون لوين جهت سنجش برابري واريانس مؤلفه .4جدول 

 سطح معناداري Df1 Df2 آماره لوین متغیر

 113/3 10 2 575/2 گیريتصمیم

 01/3 10 2 923/1 دهیسازمان

 025/3 10 2 352/3 بازداري

و با توجه به سطح معناداري هر مؤلفه مشخص شد که تمامی  1با توجه به نتایج جدول 

 و آزمایش هستند. گواهابعاد کارکردهاي اجرائی داراي واریانس برابر در دو گروه 
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 هاي کارکردهاي اجرائيا( براي مؤلفهو)مانکو چندمتغيرههاي آزمون .5جدول 

 مجذور اتا سطح معناداري dfخطا  dfفرضیه  f مقدار نام آزمون

 915/3 3332/3 29 5 922/25 215/3 اثر پیالیی

 915/3 3332/3 29 5 922/25 355/3 المبداي ویلكز

 915/3 3332/3 29 5 922/25 015/27 اثر هتلینگ

 915/3 3332/3 29 5 922/25 015/27 ه رويترین ریشبزرگ

ن داده شده است. براي ، درجه آزادي فرضیه و خطاي توزیع نشاFدر این جدول آماره 

ترین ریشه روي از آزمون اثر پیالي، المبداي ویلكز، اثر هتلینگ، بزرگ داريتفسیر معنیا

اداري اثر مورد آزمون شود. اگر مقدار سطح معن( استفاده می.Sigمقدار سطح معناداري )

توان نتیجه گرفت که آن اثر درصد باشد، در این صورت می 5تر از سطح خطاي کوچک

دار است و در مدل نقش دارد. با توجه به نتایج جدول مقدار معناداري براي همه معنی

و  گواهبنابراین بین دو گروه  در مدل اثر دارند؛ درنتیجهها کمتر از سطح خطا بوده و آزمون

-آزمایش حداقل از لحاظ یكی از متغیرهاي وابسته تفاوت معناداري وجود دارد. براي پی

تحلیل  بردن به این نكته که از لحاظ کدام متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد،

 ارائه شده است. 2 در متن مانكوا انجام گرفت که نتایج آن در جدول راههیککوواریانس 

 هاي کارکردهاي اجرائيطرفه در متن مانکوا براي مؤلفهوواريانس يکنتايج تحليل ک .6جدول 

 منبع تغییرات هامؤلفه
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F Sig. 

مجذور 

 اتا

 گیريتصمیم

 12/3 3332/3 707/27 055/19 2 055/19 آزمونپیش

 21/3 3332/3 051/1 007/72 2 007/72 گروه

    200/2 15 379/11 خطا

 سازماندهی

 32/3 3332/3 112/21 120/10 2 120/10 آزمونپیش

 73/3 332/3 923/57 279/225 2 279/225 گروه

    990/2 15 909/19 خطا

 بازداري

 32/3 332/3 100/01 232/17 2 232/17 آزمونپیش

 03/3 332/3 292/29 503/21 2 503/21 گروه

    020/2 15 131/01 خطا
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متغیر کمكی  تأثیر نشان داده شده است با کنترل 2که در جدول  طورهمان

 051/1 و>p 35/3)گیري آزمون( بر روي متغیر وابسته، بین دو گروه از لحاظ تصمیم)پیش

F=) سازماندهی ،(35/3 p< 923/57وF=) بازداري ،(35/3 p< 292/29F=)  تفاوت

، سازماندهی، بازداري به خاطر سطح یريگتصمیمهاي بدین معنا که مؤلفه وجود دارد.

بنابراین  مایش تفاوت معناداري با هم دارند.و آز گواهدرصد در دو گروه  5خطاي کمتر از 

 اجرائیآموزش یادگیري خودگردان توانسته است وضعیت ابعاد کارکردهاي 

 ، سازماندهی، بازداري( را بهبود دهد.گیريتصمیم)

 گواههاي آزمايش و هاي اجرائي در گروهمرات کارکردشده نميانگين تعديل .7جدول 

 میانگین هاگروه میانگین هاگروه متغیر

 50/9 گواه 00/2 آزمایش گیريتصمیم

 01/23 گواه 00/2 آزمایش دهیسازمان

 51/1 گواه 12/2 آزمایش بازداري

 

وت آزمون، تفاهاي پیشدهد بعد از تعدیل نمرهنشان می 7گونه که جدول همان

گیري، در میانگین نمرات کارکرد تصمیم گواهمعناداري بین دو گروه آزمایش و 

دیگر، آموزش خودگردانی یادگیري با عبارتو بازداري به دست آمد. به دهیسازمان

گروه آزمایش  يو بازدار دهیسازمان ،يریگمیتصمشده نمرات توجه به میانگین تعدیل

( موجب کاهش 51/1و  01/23، 50/9) گواهانگین گروه ( نسبت به می12/2و  00/2، 00/2)

در گروه آزمایش شده است. در پرسشنامه  میانگین نمرات کارکرد هاي اجرائی

شناختی کولیج که براي بررسی این فرضیه استفاده شده هرچه میانگین نمرات کمتر عصب

یابد. پس یبهتر شده و بهبود م نارساخوانان آموزدانششود کارکردهاي اجرائی در 

هاي طرح آزمایشی، آموزش خودگردانی که در چارچوب محدودیت گفتتوان می

 آموزان نارساخوان شده و فرضیهیادگیري باعث بهبود نمرات کارکرد هاي اجرائی دانش

 .شودتائید می پژوهش
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  بحث

اثربخشی آموزش خودگردانی یادگیري بر کارکردهاي  تعیینباهدف  حاضر پژوهش

اثربخشی  . با توجه به نتایج به دست آمدهشدانجام  اختالل خواندن باآموزان انشاجرایی د

 یدتای آموزان نارساخوانمثبت آموزش خودگردانی یادگیري بر کارکردهاي اجرایی دانش

زمون آگروه آزمایش در پسنتایج آزمون نشان داد که نمرات که  طورهمان شد.

یافته است، بدین معنا که  سبت به گروه گواه افزایشطور معناداري نبه هاي اجرائیکارکرد

آموزان دانشبهبود نمرات کارکرد هاي اجرائی آموزش خودگردانی یادگیري باعث 

که  (2091کیوانی و جعفري )پژوهش با نتایج  یافته ینا شد. تائیدنارساخوان شده و فرضیه 

موثر  آموزاندانش حصیلیت عملكرد بهبود در فراشناختی راهبردهاي آموزشنشان دادند 

 تأثیرکه  (2009) کنشخوش و دانش مجیدي، بوده، همسو است. همچنین با پژوهش

 مقطع نارساخوان آموزاندانش خواندن مشكالت در کاهش دهیخودآموزش تكنیک

 خودتنظیمیمثبت راهبردهاي یادگیري  اثرکه ( 1325) ینجاباتبا  وکردند  یدتایرا  ابتدایی

 .استهمخوان نشان داد را  و عملكرد خواندن مدر درک مفاهی

به  یابیتا دست دهدمیامكان را  نیبه کودک ا ریزيبرنامه و يریگکارکرد تصمیم

و  یدرس فیمدار به انجام تكالفیتكل ايشیوهو به  ندازدیب ریرا به تأخ کنندهتقویت

 وزان با نارساخوانیآمدانشبه  آموزش خودگردانی یادگیري بپردازد. روزمره يهاتلیفعا

خود نقش فعالی داشته فراشناختی و انگیزشی در یادگیري  ،نظر رفتاري از تاد کنکمک می

 تا کنندمی سعی سپس و انتخاب خود یادگیري براي را اهدافی فراگیران آن و طی باشند

 پري و فیلیپ ونمایند ) نظارت آن بر و کنترل و تنظیم را خود رفتار و انگیزش و شناخت

آموزان، هدف دانش سایرآموزان در مقایسه با دانشاین (. 1332، 2هوتچینسون

کنند، از راهبردهاي بیشتري براي یادگیري تري تنظیم میطور اختصاصیشان را بهیادگیري

را  پیشرفتشانتري صورت منظمشان را بیشتر خودشان وارسی و بهکنند، یادگیرياستفاده می

گیري در مورد ربردارنده توانایی تصمیمدزي ریبرنامهزیرا  ؛کنندبی میسمت هدف ارزیا به

                                                           
1. Perry, Phillipsm, & Hutchinson 
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شود فرایند موجب می آموزش خودگردانی یادگیري درنتیجه .استتعیین اولویت 

ترتیب در  و نظم روي از کارها آینده و انجام براي ریزيبرنامه کردن، گیري، توجهتصمیم

این  سرگردان زیادي و زمان دهند انجام موقعبه را ها کارهااین کودکان بهبود یابد و آن

 دهند. انجام اول را یککدام که نباشد

ت در درک عل توانایی نیاست. ا یسازمانده توانایی ییاجرا ياز کارکردها یكی

از آن، استفاده  نهیوقت و استفاده به میکودکان در تنظ نیا يرفتار هاينظمیبیاز  ياریبس

 یروزمره زندگ فیو انجام تكال یلینوشتن و عملكرد تحص يبراکاغذ  يدرست از فضا

کودک  یگفت که ناتوان توانمی درواقع .(2090، سلطانی کوهبان)خسروراد و  است دیمف

کودکان در کارکرد  نیاحتماال در اثر ضعف ا دیو جد انگیزچالش فیتكال یماندهزدر سا

خودگردان اهداف مشخصی براي  آموزاندانش (1321گازن ) . بنا به نظراست یسازمانده

خود  هاآنبرند. ها راهبردهایی را به کار میگیرند و براي دستیابی به آنخود در نظر می

 ازکنند و ت دارند و آن را ارزیابی میکنند، بر پیشرفت خود نظارشروع به یادگیري می

از آنجا  کنند.می دهیسازمان را خود یادگیري رفتاري و انگیزشی فراشناختی، باورهاي نظر

این  باشد؛می براي دستیابی به هدف منظمکارگیري یک روش توانایی به دهیسازمانکه 

 و تكالیف دهیسازمانخصوص هب ،دهیسازمانآموزش موجب شده است تا فرایند 

 اتدستور پرتی نشوند، ازدچار حواس راحتیبه، هاي کودکان نارساخوان بهبود یابدفعالیت

 شوند وسایل موفق روزمره کارهاي یا خانه تكلیف رساندن پایان در د،کنن پیروي

منظور کار بر روي تكلیف، هاي خود را بهزمان و تالش هاآن نكنند. گم را شانموردنیاز

دانند که چگونه یک محی  یادگیري مطلوب بسازند کنند و میریزي و کنترل میبرنامه

لعه، کمک خواستن از معلمان و همكالسان خود(. )مانند یافتن یک مكان مناسب براي مطا

از خواندن  را خود هدف خواندن، فعالیت از قبل هموارهگیرند ها یاد میآنهمچنین 

 خواندن از بعد و باشند داشته نظارت خود عملكرد بر خواندن مشخص کنند و طول

 متن خواندن هنگام در همواره افزون بر این. دهند ارزیابی قرار مورد را خود عملكرد

 از را متن مهم و اصلی نكات و هاایده بپرسند، خود از سؤاالتی آن موضوع يدرباره
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و در صورت  بزنند حدس را متن پایان و سؤاالت پاسخ و دهند تشخیص مهم غیر نكات

 مطالعه خود بپردازند. دهیسازمانه شدن با مشكلی به هبرخورد و یا مواج

است. شده  يباعث کاهش بازدار يریگادی یردانآموزش خودگ درنهایت

 به نسبت یادگیري دهیسازمان و ریزيبرنامه در اینكه بر عالوه خودگردان هايیادگیرنده

 و خود کنترل گذاري،هدف زمانی، ریزيبرنامه و زمان مدیریت در دارند برتري دیگران

 توانمی یافته این بیینت در .(1322، 2بیمبنتی) دهندنیز عملكرد مناسبی نشان می خودارزیابی

آموزد که براي به یادگیرندگان می یادگیري خودگردانی آموزشاز آنجا که بیان کرد 

افكار، اعمال و احساسات، همراه با در  منداهداف شخصی، از طریق تولید نظام رسیدن به

و این نوع یادگیري موجب  نظر گرفتن شرای  محیطی در این مسیر، کوشش نمایند

در افراد  منظور رسیدن به هدفافكار، احساسات و رفتارها به وارسی خودو  خودزایی

توانایی متوقف کردن یا به که بازداري از پاسخ  تواندمی بنابراین. (1322، 1والكر) شودمی

را باشد می تأخیر انداختن یک عمل به جاي نشان دادن یک رفتار تكانشی )بدون فكر(

این افراد یابد، ماندن بهبود می شكل این کودکان در منتظربدین صورت که مبهبود بخشد. 

 تمام منتظر اینكه نكند و همچنین بدون خراب یا قطع را دیگر هايبچه بازي دنکنسعی می

 در یادگیري خودگردانی آموزش درنتیجه ننماید. ابراز را خود پاسخ ندنبما سؤال شدن

 یادگیري راهبردهاي ارد. همچنین آموزشد تأثیرنارساخوان  آموزاندانش بازداري بهبود

 و اجتماعی مشكالت مورد در بتوانند هاتا آن کندمی کمک آموزاندانش به خودگردان

 یادگیري فرآیند و تفكر درباره نمایند، ارائه حلراه و گرفته تصمیم بهتر خود تحصیلی

 .دارند را سائلم حل توانایی که برسند باور این به و شوند تردقیق و ترعمیق خود،

کوچک  ۀپژوهش فق  در حجم نمونکه  حاضر این بود پژوهشمحدودیت یكی از 

 .انجام شد ییپنجم ابتدا یۀآموزان پااختالل خواندن آن هم فق  دانش با پسر آموزاندانش

تكرار  زین یلیمقاطع تحص گریتر و دبزرگ يهادر نمونه یپژوهش نیاست که چن يضرور

از طریق بررسی رفتار  مثالً هاشاخصه امكان ارزیابی این چنانچ شود. همچنین

                                                           
1. Bembenutty 
2. Walker 
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 فراهم بود طبعاً اي خانوادهضیا گرفتن گزارش از افراد نزدیک مانند اع کنندگانشرکت

پیگیري  امكان اجراي مرحله افزون بر این .ت نتایج کمک شایانی کندتوانست به عینیمی

راستتا با استفاده بهینه از نتایج  نیدر ا ممكن نبود. ،است پژوهش پایداري تاثیر مؤیدکه 

در جریان این نتتایج قترار  توانندیها و کارشناسان آموزشی مپژوهش حاضر، خانواده

تهیه این  .مجهز شوندآموزان دانشبگیرنتد و بته ابزاري قوي در کتاهش مشتكالت 

 شنهادیلمان پو مع نیاستفاده والد يبرالوح فشرده آن به  لیو تبد هاي آموزشیبسته

 .شودیم
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 منابع

آموزان مقایسه کارکردهاي اجرایی دانش .(2090نسب، س. م. ح. )موسوي امینایی، ف؛

 .23-50(؛ 0)22، روانشناسی کاربردي. آموزان عادياختالل خواندن با دانش داراي

 مطلب درک بر فراشناختی راهبردهاي آموزش تأثیر(. 2079. )آ ساوجی،پاکدامن

 .تهران دانشگاه ،کارشناسی ارشد نامهپایان. خواندن درک مشكل با زانآمودانش

 اجرایی کارکردهاي (. بررسی2092ح. ) علیزاده، ص؛ آبادي،قوام ابراهیمی م؛ جانه،

 اختالل بدون و با آموزاندانش در کاري حافظه و دهیسازمان ریزيبرنامه استدالل،

 .11 -12 (؛5)1، استثنایی افراد شناسینرواتهران.  استان ابتدایی مقطع در ریاضی

(. 2090فیقان، م. )جدیدي پاقلعه، س؛ صفري، س؛ عابدي، ا؛ جمالی فیقان، م؛جدیدي

 و دقت سرعت،) خواندن هايمؤلفه بر شناختیروانعصب مداخالت اثربخشی

 ،مشاوره و بالینی شناسیروان هايپژوهشنارساخوان.  آموزاندانش( خواندن درک

 .225-201(؛ 2) 1

 آموزاندانش آموزش براي کاربردي هاينكته(. 2091. )م عاشوري،  س؛ س. آبكنار،جلیل

 .02-13(؛0)20 ،استثنایی تربیت و تعلیم. یادگیري اختالل با

مغز و نظریه ذهن  ییاجرا يرابطه کارکردها(. 2090. )س، کوهبنان یسلطان ؛ر ،خسروراد

، سبزوار یمجله دانشگاه علوم پزشكی، اضیر يریادگیآموزان با اختالل در دانش

 .222-255(؛ 2) 12

 راهبردهاي آموزش اثربخشی بررسی(. 2090. )ع دالور، پ؛ کدیور، م؛ زاده،عرب

 علمی فصلنامه دو. آموزاندانش اجتماعی مسئله حل مهارت بر خودگردان یادگیري
 .01-72 ،0 ،اجتماعی شناخت پژوهشی ت

 اختالل بدون و با کودکان در اجرایی کارکردهاي(. 2000)م.  ،پور زاهدي؛ ح علیزاده،

 .19-52(، 1، 0) ،2 ،شناختی علوم هايتازه. رشدي هماهنگی

رشدي.  هاياختالل با شناختی-عصبی اجرایی کارکردهاي (. رابطه2005ح. ) علیزاده،

 .57-73(؛1) 0، شناختی علوم هايتازه
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 تأثیر (.2092ح. ) پیرزادي، ؛ج بخشی، س؛ ،زادهحسن غ.ع؛ ب؛ افروز، بناب، غباري

 مطلب درک بر نظارتی خود و تفكرمدارانه فعال فراشناختی راهبردهاي آموزش

 .77-97 (؛1) 2، یادگیري هايناتوانیخواندن.  مشكالت با آموزاندانش

در مبتال به اختالل نقص  ییاجرا يي کارکردهاکودکان مقایسه(. 2000. )حي، ویگ يقمر

 .000-011(، 1)22 ، و کودکان بهنجار يریادگیدر  یناتوانی. فعال شیبتوجه 

 سمت. انتشارات :تهران .روانشناسی یادگیري(. 2090. )پ کدیور،

 و خالقیت افزایش در فراشناختی راهبردهاي آموزش تأثیر (.2091جعفري، ا. ) کیوانی، م؛

، ارزشیابی و زشآمو پژوهشی علمی نشریهآموزان. دانش تحصیلی عملكرد بهبود

 . 99-222(؛ 03) ،0

 در کاهش خودآموزشی دهی تكنیک (. تأثیر2009کنش، ا. )خوش دانش، ع؛ مجیدي، ع؛

. ابتدایی مقطع نارساخوان آموزاندانش افسردگی کاهش و خواندن مشكالت

 .22-20(؛ 1) 27شاهد،  دانشگاه رفتار دانشور پژوهشی-علمی دوماهنامه

 آموزش کارکردهاي اجرایی بر (. تأثیر2000). نراقی، مسیف ؛، حر؛ علیزاده.میرمهدي، س

آموزان دبستانی با ناتوانی یادگیري ویژه. عملكرد ریاضیات و خواندن دانش

 .2-21، 2، کودکان استثنایی پژوهش در حیطه

شناختی خواندن در بررسی مدل پردازش واج (.2001.، ن. )فراهانی م ؛ف ،میكاییلی منیع

، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. وزان پسر عادي و نارساخوان دبستانیآمدانش

 .079-122؛ (1) 5

 با مغز شناختی اجرایی کارکردهاي بین ارتباط (.2093ع. ) زاده، ذبیح ر؛ و؛ امینی، نجاتی،

 .15 - 13(؛ 20) 1جانباز،  نابینا. طب جانبازان زندگی کیفیت

 يهاتأثیر روش سهیمقا(. 2091) .خ، دیرش ؛م، رآثا يغفور ؛حي، پژوهشگر ؛ی، اعقوبی

بر اصالح عملكرد خواندن  گیفراست يداریفرنالد و ادراک د یچندحس

 . 12-01 (؛9)0، فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی. آموزان نارساخواندانش
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