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شده در حوزه تأثیر راهبردهای  فراتحلیل مطالعات انجام
 یابتدایدوره  آموزاندانشفراشناختی بر عملکرد یادگیری 

 دارای اختالالت یادگیری

 9ابراهیم ابولقاسمی، 4الهه والیتی، 3احتشامیمریم زارع، 2آذر محققی، 5حسین زنگنه

 51/55/51: رشیپذ خیتار 51/60/51: وصول خیتار

 چکیده
یشگیری از منظور پبا توجه به اهمیت اختالالت یادگیری و لزوم ارائه مداخالتی برای بهبود این اختالالت به

ردهای فراتحلیل میزان تأثیر راهب روش پژوهشکه با استفاده از  بودهدف پژوهش حاضر این  ،مشکالت بعدی
مشخص  شده انجامهای در پژوهشآموزان با اختالالت یادگیری را فراشناختی بر عملکرد یادگیری دانش

 ،حقیقات مختلفتکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام کند. این پژوهش با استفاده از تکنیک فراتحلیل با ی
پژوهش  5پژوهش،  55ین منظور از بین ه ا. بکردمیزان اندازه اثر مداخالت راهبردهای فراشناختی را مشخص 

ها انجام گرفت. ابزار پژوهش قبول بوده انتخاب و فراتحلیل بر روی آنمورد شناختیلحاظ روش که از
راشناختی بر راهبردهای ف میانگین اندازه اثر ترکیبی ،های پژوهش نشان دادیافته لیست فراتحلیل بود.چک

اندازه اثر ترکیبی در مدل  و میانگین 25/6در مدل ثابت آموزان با اختالالت یادگیری عملکرد یادگیری دانش
ی فراتحلیل نشان داد (. نتیجهp<0.05) باشندمعنادار می درصد 51که هر دو در سطح  است 25/6تصادفی 

بنابراین آموزش راهبردهای فراشناختی موجب  .شودطبق معیار کوهن این تأثیر در حد زیاد ارزیابی میکه 
 جا که اینشود و از آندارای اختالالت یادگیری میآموزان بهبود عملکرد تحصیلی و یادگیری دانش

 واقع گردد. تواند مؤثرفراشناختی می هبردهایاکودکان در فرآیند شناختی دارای مشکالتی هستند، آموزش ر

                                                           
   Zangeneh@basu.ac.ir(نویسنده مسئول) استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه بو علی سینا 5.

 azarmohaghegh92@gmail.com دانشگاه بوعلی سینا کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی. 5

 zareehteshami.maryam@gmail.comدانشگاه بوعلی سینا تکنولوژی آموزشیکارشناس ارشد . 3

 elahehvelayati@yahoo.comی      ئوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبادانشجوی دکتری تکنول. 4

 abolghasemie@yahoo.com دانشگاه علوم تحقیقاتکارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی . 1

mailto:Zangeneh@basu.ac.ir
mailto:Zangeneh@basu.ac.ir
mailto:azarmohaghegh92@gmail.com
mailto:zareehteshami.maryam@gmail.com
mailto:elahehvelayati@yahoo.com
mailto:abolghasemie@yahoo.com


 59 زمستان، ششمفصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان، سال دوم، شماره                                        521

 

 

 راهبردهای فراشناختیعملکرد یادگیری، ادگیری، یفراتحلیل، اختالالت  کلیدی: گانواژ

 مقدمه
 این کودکی اوایل دوران از انساندارد.  وجود بشر نهاد در طبیعی طوربه یادگیری به نیاز

 این در تا ببرد پی خود اطراف اسرار دنیای به خواهدمی و کندمی احساس خود در را نیاز

 گوش برود، راه کند، حرکت باید که گیردمی یاد او .شود خودآگاه وجود کیفیت از روند

 مشکل بدون است ممکن یادگیری این بنویسد. و بخواند سخن بگوید، بیندیشد، بدهد،

 5503شود. در سال می یادگیری در اختالل یا یادگیری سبب عوامل، برخی اما حاصل شود،
ا ، نارساخوان یکندآموزدیده خفیف، عنوان آسیب، برای کودکانی که به5ساموئل کرک

 ؛نهاد کردرا پیش« ادگیریناتوانی ی»شدند، اصطالح کلی گذاری مینظر ادراکی، نام ناتوان از
 هایی همراهمحدودیت ها باتوصیف دقیق و درست مشکل آن زیرا هر یک از آن عناوین در

اصطالح اختالالت یادگیری برای بیان مشکل این کودکان  5554نهایت سال بودند. البته در
کودک یا ر به نقایصی دخاص بندی اختالالت یادگیری بنابراین طبقه پذیرفته و ارائه شد؛

انتظار خواندن، نوشتن، تکلم، گوش دادن، های موردکسب مهارت یزمینه نوجوان در
ن سشود و کودک مبتال، از این لحاظ نسبت به کودکان هماستدالل یا ریاضیات اطالق می

 (.5356اکبری،  )به نقل از تری قرار داردو دارای ظرفیت هوشی مشابه، در سطح پایین
های شناختی های مهارتی یا ضعفمعموالً انواع اختالالت یادگیری براساس حوزه

 عبارت است از: DSM-IVبندی اختالالت یادگیری طبق گروهشوند که بندی میگروه

تر از حد سن، آموزش و هوش که پیشرفت خواندن پایین: هنگامی5اختالل خواندن
 کودک باشد.

نمادها، جمع و تفریق و چهار عمل اصلی، نمادهای : اختالل در درک 3اختالل ریاضی
 عملیاتی.

گذاری، های نگارشی )هجی کردن، نقطه: کم بودن مهارت4اختالل بیان نوشتاری
 (.5323بناب، دانشوری، ذکایی، خزاعی، اشتباهات دستوری( )غباری خط بد،دست

                                                           
1. Samuel Kirk 

2. Reading Disorder 

3. Mathematics Disorder 

4. Disorder Of Written Expression 
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انه مشکل ایجاد جاکه این اختالل در انجام تکالیف مدرسه و انجام کارهای روزازآن
(. 5335مؤمنی،  و عالقبند به نقل از 5551سادوک،  و باشد )کاپالنتوجه میکند، موردمی
 زمان تگذش اثر بر نشود، درمان و شناسایی زودتر هرچه کودکان این مشکل کهصورتی در
 به وجهت لذا داشت، خواهد نیاز فراوان انرژی و وقت صرف به آن جبران ناتوانی، تثبیت و

این  مشکالت .(5325 نیازی،) است آموزشی نظام ضروریات از کودکان این آموزش
ه به پذیرد، بلکآموزان تنها به افت تحصیلی و اتالف بودجه و امکانات پایان نمیدانش

نفس آنان ضعیف و کاهش عزت پندارهخودآموزان، تشکیل سرزنش و تحقیر دانش
آنان را به سازوکارهای  بسا و چهاندازد را به مخاطره می هاآنانجامد و سالمت روان می

توان گفت در نتیجه می(. 5321، به نقل از یاوری، 5332کشاند )تبریزی، دفاعی ناموفق می
 باالت و اس پرورش و آموزش هایمقوله برانگیزترینجنجال شاید و ترینبزرگ از که یکی

 یکی تواندمی جهانی هایبا گزارش مقایسه در ایران در اختالل این شیوع آمار نسبی بودن

باشد )معتمدی، برقی  این اختالل درمانی راهکارهای و شیوع علل به توجه اهمیت دالیل از
های یادگیری ناتوانی شیوع پژوهش چهار فراتحلیل ( با5324(. بهراد )5355کریمی،  و ایرانی

رو فرایند اختالالت یادگیری امروزه نای ازدرصد گزارش کرده است.  25/2را در ایران 
است  پیش به خود معطوف کرده از نظران تعلیم و تربیت را بیشتوجه متخصصان و صاحب

 (.5333منشی طوسی،  یترجمهواالس، مک الفین، )

 عادی ظاهری زندگی، هایجنبه تمام در معموالً یادگیری اختالالت دارای کودکان
. است ودکانک سایر از ترعقب تحصیلی پایه دو یا یک هاآن تحصیلی پیشرفت ولی ،دارند

. باشندن ضعیف دروس تمام در یادگیری اختالل به مبتال کودکان است ممکن همه این با
 ینا. خیر ریاضی درس در ولی ،باشند داشته مشکل خواندن در است ممکن ،مثال طوربه

 یادگیری برای و ندیابنمی بهبود خودیخودبه باال انگیزه یا بیشتر توجه زیاد، تالش با کودکان
 (.5356)اکبری، دارند  کمک به نیاز

ی حافظه در مشکل نظیر مشکالتی دارای یادگیری اختالالت دارای آموزاندانش
 دیدارى، و شنیدارى تمیز و ادراک حرکتى، هماهنگى توجه، دامنه دیدارى، و شنیدارى

 پرتی،حواس فعال، حافظه در ضعف دهی،سازمان و تعمیم در ضعف ضعف انگیزش،

 سبک حرکتى، - دیدارى هماهنگى اطالعات، پردازش زمینه، از ادراک نقش در ضعف
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(. 5324؛ به نقل از نریمانی و رجبی، 5553، 5باشند )لرنرمی فعالىبیش و قراریبی و یادگیرى
 توانندنمی معمولی پرورش و آموزش هایروش با اکثراً آموزاندانش از دسته این بنابراین

 ترک است ممکن و کرده پیدا تنفر تحصیل از نهایتدرو شوند نائل آموزشى به اهداف

 دلیل، همین (. به5324؛ به نقل از نریمانی و رجبی، 5656، 5کنند )گرانت و گرانت تحصیل

 .باشندمی ویژه هایآموزش نیازمند کودکان از دسته این
ی کارگیرمعتقدند که این کودکان به توانمندهای خود در بهمتخصصان همچنین 

د های خوله باور ندارند و دارای اعتماد الزم در مورد توانمندیئراهبردهای شناختی و حل مس
نیستند. آموزش راهبردهای حل مسئله و فعال نمودن فرایند فراشناخت در این کودکان به 

ی حل های مناسب براتحصیلی از استراتژی کند که در برخورد با مشکالتآنان کمک می
(. فراشناخت 5552، 3اتلربمشکل استفاده کنند و بتوانند مشکل تحصیلی خود را حل کنند )

آموزان از راهبردهای در دسترس برای یادگیری تکالیف عبارت است از دانش و درک دانش
است. فراشناخت را در دو هایی که برای انجام تکالیف الزم درسی و سازمان دادن مکانیزم

کنند: الف( نظارت بر چگونگی عملکرد فرایندهای شناختی از قبیل مرحله اساسی خالصه می
آموزان آموزش داده درک مطلب، توجه، حافظه و به یادآوری؛ در این مرحله به دانش

شود که بر عملکردهای شناختی و تحصیلی خود نظارت کامل داشته باشند و از نحوه می
ها در دهی آنبگیرند؛ ب( کنترل فرایندهای شناختی و سازمان 4لکرد این حیطه پسخوراندعم

شود که اگر آموزان یاد داده میراستای حل مسئله و مشکل موجود. در این مرحله به دانش
شوند، از راهبردهای الزم ها درست هدایت نمیمتوجه شدند که فرایندهای شناختی آن

ت ازمان و هدایت فرایندهای شناختی بکوشند تا اینکه بهتر بتوانند مشکالاستفاده کنند و در س
 (.5320زاده، آدم بناب وتحصیلی خود را حل کنند )غباری

ه ک گیرندمیبر  و رفتارهایی را در هاهیجانراهبردهای یادگیری مواردی چون افکار، 
به ؛ 5551 )اندرسون، دکننمیدانش فرد را تسهیل  دهیسازمانیا  هامهارتکسب دانش و 
به نقل از  ؛5525و همکاران ) 1مولی هایپژوهش(. 5326و یوسفی لویه،  نقل از یوسفی

بلکه همچنین  ،آموختن دانش تنهانهاین نظر است که  مؤید( 5326یوسفی و یوسفی لویه، 
                                                           
1. Lerner 

2. Grant & Grant 

3. Butler 

4. Feedback 

5. Molly 
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لی و ،آموختن چگونگی استفاده از راهبردهای شناختی در یادگیری اهمیت بسیاری دارد
 . آموزششودنمیبه شاگردان آموخته  معموالًچگونگی استفاده از راهبردها  متاسفانه
الگوهای  دهیسازمانکمک به شاگردان در  منظوربهشناختی و فراشناختی  هایمهارت

فکری و رفتارهای اجتماعی، خودسنجی، رفتارهای یادگیری، تمرین شفاهی، خودآموزی، 
معتقد است تمرین راهبردهای  (5656) 5. الیسگیردمیو خودآگاهی صورت  راهبریخود

تا متغیرهای مربوط به حل یک مسئله را بشناسند و  آموزدمیشاگردان  فراشناختی به
ای را بر ایویژهشناختی  هایمهارتکنند و  دهیسازمان خوبیبهمسئله را  حلراه هایجریان
اخیر بر  هایسال(. در 5334نژاد و همکاران، کار گیرند )ترجمه خوئیهتکلیف ب مؤثرانجام 

 شناختی در بین هایفعالیتفراشناختی و ترغیب  هایمهارتپیشبرد  هدف باآموزش 
که بخش مهمی از  انددادهنیز نشان  هاییپژوهشزیادی شده است.  تأکیدآموزان 666دانش

یوسفی و به نقل از  ؛5523؛ ترنر، 5525)بکر،  اندآموختنیشناختی و فراشناختی  هایمهارت
 (.5326یوسفی لویه، 

پژوهشگران در رابطه با انجام پژوهشی به صورت فراتحلیلی بر راهبردهای شناختی کاری 
ه ی اختالالت یادگیری بهای صورت گرفته در زمینهرا پیدا نکردند، اما برخی از پژوهش

 شرح زیر هستند:
ای تأثیر آموزش چندرسانه»ت عنوان ای تح( در مقاله5355زارعی زوارکی و غریبی ). 5

توان ذهنی پایه چهارم شهر آموزان دختر کمبر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش
توان ذهنی آموز دختر کمدانش 50آزمایشی روی با استفاده از روش پژوهشی شبه« اراک

روه و یادداری گ یافتند که میزان یادگیری به این شواهد دست ،پایه چهارم اراک انجام شد
 یافته است. طور معناداری افزایشآزمایش در مقایسه با گروه گواه به

 46( در پژوهش خود روی 5662) 5دویباتانی کوهلی و هال تیکایور، ترانجیت . 5
تأثیر راهبردهای مختلف آموزشی برای افزایش »آموز سوم ابتدایی، تحت عنوان دانش

ی ه همهیافتند ک به این نتیجه دست« های ریاضی در کودکان دارای اختاللیادگیری مهارت
کارگیری ، بههاایجمله استفاده از چندرسانه شده توسط آنان از کار گرفتهراهبردهای به

                                                           
1. Ellis 

2. Taranjit Kaur, Tehal Kohli, Batani Devi 
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آموزان های ریاضی در دانشراهبردهای شناختی و التقاطی باعث افزایش یادگیری مهارت
 گردد.دچار اختالل می

های چهارم، آموز پسر )پایهدانش 3( در پژوهشی که روی 6655) 5کینجی و بتلهم. 3
اضی نیز بودند، ریفعالی که دچار اختالل پنجم و ششم ابتدایی( مبتال به نقایص توجه و بیش

افزارهای آموزشی از نوع بازی در آموزش ریاضیات برای این که از نرمصورتی دریافتند در
یری ها، پیشرفت چشمگکودکان استفاده شود، درگیری در تکلیف و عملکرد ریاضی آن

 خواهد داشت.
دهای اهبرررسد که انجام یک فراتحلیل به روشن ساختن مقدار واقعی تأثیر نظر میبه

رد و کمک خواهد ک آموزان با اختالالت یادگیریفراشناختی بر عملکرد یادگیری دانش
 تر، با انجام فراتحلیلعبارتی روشناین راهبردها مشخص خواهد شد، به میزان اثربخشی

تری نسبت به کارایی راهبردهای فراشناختی در کشور به دست آورد. توان دیدگاه کلیمی
با استفاده از روش فراتحلیل در پی پاسخگویی به این سؤال است که  پژوهشواقع این  در

ر د آموزان با اختالالت یادگیریراهبردهای فراشناختی بر عملکرد یادگیری دانشتأثیر 
 کشور تا چه میزان است؟

شناختی های روانکنندگان به کلینیکگیری از مراجعهچشم که بخشاین با توجه به
 ایی که برهای درمانهزینهبا توجه به تالالت یادگیری هستند و همچنین به اخ کودکان مبتال
، باال با توجه به مطالب .شودپیش نمایان می از دارد، ضرورت این تحقیق بیش والدین در بر

راشناختی راهبردهای ففراتحلیل، میزان تأثیر روش پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از 
 بررسی قرار دهد. را مورد با اختالالت یادگیری آموزاندانشبر عملکرد یادگیری 

 روش
 شده است. در فراتحلیل، اصل از روش فراتحلیل استفاده ،با توجه به هدف در این پژوهش

 شترکها به مقیاس می اثر بر تحقیقات مجزا و برگرداندن آناساسی عبارت از محاسبه اندازه
 ی و عریضی،فراهان) ا برای دستیابی میانگین تأثیر استهگاه ترکیب کردن آنعمومی( و آن)

 های(. فراتحلیل حاضر بر آن است که با بررسی نتایج حاصل از اجرای پژوهش5324

                                                           
1. Kenji & Betlehem 
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ر عملکرد راهبردهای فراشناختی بمیزان تأثیر  یی کلی در زمینهمختلف، در کنار هم به نتیجه
 با اختالالت یادگیری برسد. آموزاندانشیادگیری 

مدل  یکی کلی دو رویکرد برای ترکیب و تحلیل نتایج در فراتحلیل وجود دارد: طوربه
که  د( اظهار کردن5552) 5هدجسن و وورا .مدل اثرهای تصادفیو دیگری  اثرهای ثابت

انتخاب مدل به میزان فراوانی و به نوع استنباطی پژوهشگر، بستگی دارد. مدل اثرهای ثابت 
خواهند یهایی که تنها می شرطی نامعلوم مناسب است؛ یعنی استنباطهاصرفاً برای استنباط

 که مدل اثرهای تصادفی خواستارحالی مطالعات موجود در فراتحلیل را وسعت دهند؛ در
به ) اندشده هایی که ورای فراتحلیل تعمیم دادههای غیرشرطی، یعنی استنباطتسهیل استنباط

مدل اثرهای ثابت، فقط با تغییرات درون  (.5321و محمدزاده،  نقل از عابدی، عریضی
 هایفرض این مدل آن است که در پژوهشکار دارند. پیشوها سرها یا درون مطالعهپژوهش

شده است و  گیری یکسان استفادهها و ابزارهای اندازهها، آزمودنیشده از روشانجام
وهشگر شود. پژها ناشی میها یا مطالعهبین پژوهششده صرفاً از تغییرات  های مشاهدهتفاوت

ی در آیا اثر تدابیر آزمایش»دهد که: با استفاده از مدل اثرهای ثابت به این پرسش پاسخ می
ها و مطالعهمدل اثرهای تصادفی تغییرات بین «شده است؟ مطالعات موجود، سودمند واقع

فرض این مدل آن است که این مطالعات یک کند. پیشها را بررسی میمطالعهتغییرات درون
شده است. در این مدل  ی مطالعات ممکن انتخابی همهنمونه تصادفی است که از جامعه

 کلی تدبیر آزمایشی سودمند واقع طورآیا به» دهد که:پرسش پاسخ می پژوهشگر به این
ست که با بررسی تحلیل حاضر بر آن افرا (.5321و محمدزاده،  )عابدی، عریضی« شود؟می

های مختلف در کنار هم به یک نتیجه کلی در زمینه میزان تأثیر نتایج حاصل از پژوهش
 رسد.ب با اختالالت یادگیری آموزاندانشراهبردهای فراشناختی بر عملکرد یادگیری 

، مجالت شامل جامعه آماری پژوهش: و تعداد نمونه گیریجامعه آماری، روش نمونه
پژوهشی در حوزه روانشناسی و علوم تربیتی و بانک منابع اطالعاتی جهاد دانشگاهی  –علمی 

زمینه  ( در5323-5355) سال گذشته 5بود. فقط منابع فارسی و تحقیقاتی که در ایران در طی 
شده است و ضمن داشتن حجم نمونه  انجام LD آموزاندانشراهبردهای فراشناخت بر 

گیری شرایط الزم را نیز گیری و روش نمونهپایایی ابزار اندازهلحاظ روایی و  مناسب، از

                                                           
1. Hdjsn & Vvra 



 59 زمستان، ششمفصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان، سال دوم، شماره                                        532

 

 

علمی و  نظر هایی که ازدر این تحقیق پژوهش ،واقع بررسی قرار گرفتند. در مورد ،داشتند
 اند.اند، جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادهگرفته شناختی مورد تأیید قرارروش

ز شناختی( بود. الحاظ روش از) محتوالیست تحلیل ابزار پژوهش چک: ابزار پژوهش
لیست تحلیل استفاده شد. چکهای پژوهشی برای انجام فرامقالهلیست برای انتخاب این چک

شده درباره تأثیر مداخالت های انجامهای زیر بود: عنوان پژوهشمذکور شامل مؤلفه
امل ل، مشخصات کدارای اختال آموزاندانشبر عملکرد یادگیری  رایانهآموزشی مبتنی بر 

گیری، مدت و تعداد جلسات مجریان، سال، محل اجرا، حجم نمونه، جنسیت، ابزار اندازه
 .کارگیری شده در پژوهشهای بهکنندگان و سطح معناداری آزمونمداخله، سن شرکت

ت و هوی) شده است اساس مراحل فراتحلیل کوهن انجامشیوه محاسباتی فراتحلیل، بر
 (.5322ترجمه پاشاشریفی و همکاران، ، 5661، 5کرامر

 هایافته
آزمایشی که اثربخشی های آزمایشی و نیمهی فراتحلیل حاضر از پژوهشهای اولیهداده

آموزان دارای اختالالت یادگیری بررسی راهبردهای یادگیری را بر عملکرد یادگیری دانش
مطالعه به دست آمد. در  5اثر از  یاندازه 55مجموع حدود  اند. درشده آوریاند، جمعکرده

 .شودپرداخته میاین قسمت ابتدا به بررسی مشخصات توصیفی مطالعات موردبررسی 

 های اولیهمشخصات پژوهش .1جدول 

 عنوان پژوهشگران
سال 
 نشر

محل 
 اجرا

حجم 
 نمونه

 ابزار جنسیت
مدت و تعداد 

جلسات 
 مداخله

پایه 
 تحصیلی

شیوه 
 گیرینمونه

 غباری باقر

 بناب،

 غالمعلی

 افروز،

 سعید

 زاده،حسن

 جعفر

 و بخشی

 تأثیر

 آموزش

 راهبردهای

 فراشناختی

 فعال

 تفکرمدارانه

 و
 نظارتیخود

 بر

5355 
 کلیبر
 

هر 
گروه 

51 
 نفر

 پسر

 هایماتریس

 روندهپیش

 رنگی ریون

 کودکان،
 آزمون

 اختهسمحقق

 مطلب درک

هشت جلسه 
 ایدقیقهشصت

پنجم 
 ابتدائی

ای خوشه
ای چندمرحله

و تصادفی 
 ساده

                                                           
1. Identity And Cramer 
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 حجت

 پیرزادی
 درک

 مطلب

 آموزاندانش

 مشکالت با

 خواندن

 نغمه

خدامی، 
 احمد

 عابدی،
 حمید

 پورآتش

 تأثیر

 آموزش

 فعال حافظه

 فراشناخت و
 عملکرد بر

 تحصیلی

 آموزاندانش
 ناتوان خترد

 یادگیری در

 ریاضی

 اصفهان 5356

هر 
گروه 

56 
 نفر

 دختر

 آزمون

-کی ایران

 آزمونمت، 

 عملکرد

 تحصیلی

 ریاضی

 جلسه 52
سوم 
 ابتدائی

 گیرینمونه

 تصادفی

 ایخوشه

 ایچندمرحله

 مسلم

 اصلی

 آزاد،

 احمد

 یارمحمدیان
 
 
 

 آموزش اثر

 و فراشناخت
 روابط

 بر فضایی

 عملکرد

 ریاضی

 کودکان

 ناتوانی دچار

 یادگیری

 ریاضی

 اصفهان 5355

هر 
گروه 

51 
 نفر

 پسر

 مقیاس

 هوش

 کودکان

وکسلر، 
 آزمون

 تشخیص

 حساب

 نارسایی

 آزمون

 عملکرد

 تحصیلی

 ریاضی

 06جلسه  54
 ایدقیقه

سوم 
 ابتدائی

ای خوشه
 تصادفی

آذر 
پاکدامن 
 ساوجی

تأثیر آموزش 
راهبردهای 

فراشناختی در 
 آموزاندانش

دارای مشکل 
درک 
 خواندن

 تهران -

 هر
گروه 

36 
 نفر

دختر و 
 پسر

آزمون 
درک مطلب 

خواندن، 
هوش کتل، 
فرم سنجش 

توانایی 
خواندن 

کلمات، فرم 

 41جلسه  2
 ایدقیقه

چهارم 
 ابتدائی

گیری نمونه
 ایچندمرحله
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نشانگان 
 نارساخوانی

فخرالسادات 
یوسفی، 
کامبیز 
پوشنه، 
مجید 

 یوسفی لویه

بررسی تأثیر 
آموزش 

راهبردهای 
شناختی و 

فراشناختی در 
بهبود حل 

مسئله 
 آموزاندانش

حساب 
 نارسانا

- 
شهرستان 

 ری

هر 
گروه 

55 
 نفر

 دختر

آزمون 
تشخیصی 

رت، آزمون 
هوشی 
ریون، 

آزمون حل 
مسئله 
 ریاضی

 46جلسه  55
 ایدقیقه

پایه 
 پنجم

 تصادفی

ابوالقاسم 
یعقوبی، 
حسن 
 احدی

 تأثیر

 آموزش

 راهبردهای

 فراشناختی

 بهبود بر

 عملکرد

 خواندن

 آموزاندانش

 نارساخوان

 همدان 5323

هر 
گروه 

35 
 نفر

 پسر

لیست چک
نارساخوانی، 
فرم سنجش 

توانایی 
خواندن، 
/آزمون 

هوش ریون 
 و وکسلر

 41جلسه  51
 ایدقیقه

چهارم و 
 پنجم

تصادفی 
 ایچندمرحله

سوسن 
جباری، 
محسن 
 خادمی

بررسی 
ای مقایسه

تأثیر 
های روش

آموزش 
درک مطلب 
با راهبردهای 
نوین شناختی 
و روش سنتی 

بر میزان 
 درک مطلب

5322 - 

هر 
گروه 

56 
 نفر

- 

درک مطلب 
ساخته، محقق

هوش 
 وکسلر

- 
چهارم و 

 پنجم
 تصادفی

-فاطمه آدم

 زاده

تأثیر آموزش 
راهبردهای 
 فراشناختی بر

 اصفهان 5323
هر 

گروه 
 نفر 1

 دختر
پرسشنامه 

تحلیل 
محتوای بیان 

 ایخوشه پنجم -
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درمان اختالل 
 بیان نوشتاری

نوشتاری، 
آزمون راتر، 

 آزمون
خواندن و 

امالی 
 فارسی

 حسین

 علی زارع،

 احمدی

 ازغندی،

 اعظم

 و نوفرستی
 علی

 حسینایی

 آموزش اثر

 فراشناختی

 بر مسئله حل

 ناتوانی

 یادگیری

 ریاضی

 تهران 5355

هر 
گروه 

51 
 نفر

 پسر

 آزمون

 تشخیصی

 اختالل

 یادگیری

 ریاضی

پور، ملک
 آزمون

 تشخیص

 ناتوانی

 یادگیری

 ریاضی

پور، ملک
 آزمون

 هایماتریس

 روندهپیش

 ریون

 5ده جلسه 
 ساعته

چهارم و 
 پنجم

 ایخوشه

 شی آموزشمرتبط با اثربخ آزمایشینیمههای آزمایشی و اندازه اثر پژوهش 5جدول 
آموزان دارای اختالالت یادگیری نشان بر عملکرد یادگیری دانشراهبردهای فراشناختی را 

شده یک اندازه اثر معنادار  اندازه اثر محاسبه 55دهد که از نشان میدهد. نتایج جدول می
ل ی اثرها نیز به دلیاند. برخی از اندازهشده باشد که این مطالعه با عالمت * نشان دادهنمی

 تورش انتشار از جریان فراتحلیل خارج شدند.

 مربوط به مداخالت آزمایشینیمههای آزمایشی و اندازه اثر پژوهش .2جدول 

 معناداری
اندازه 

 اثر
 معناداری مطالعات

اندازه 
 اثر

 مطالعات

566/6  23/6  
ابوالقاسم یعقوبی، حسن 

 احدی
566/6  55/6  

 افروز، غالمعلی بناب،غباری باقر

 و بخشی جعفر ،زادهحسن سعید
 پیرزادی حجت
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566/6  35/6  
سوسن جباری، محسن 

 خادمی
566/6  00/6  

 عابدی، احمدخدامی،  نغمه
 پورآتش حمید

566/6  26/6  
سوسن جباری، محسن 

 خادمی
566/6  04/6  

 احمد آزاد، اصلی مسلم

 یارمحمدیان
 

566/6  34/6 566/6 زادهفاطمه آدم   41/6  آذر پاکدامن ساوجی 

613/6  54/6  

 احمدی علی زارع، حسین

 و نوفرستی اعظم ازغندی،
 *حسینایی علی

566/6  24/6  
یوسفی، کامبیز فخرالسادات 

 پوشنه، مجید یوسفی لویه

566/6  55/6  

 احمدی علی زارع، حسین

 و نوفرستی اعظم ازغندی،
 حسینایی علی

566/6  25/6  
 عابدی، خدامی، احمد نغمه

 پورآتش حمید

راهبردهای فراشناختی تا چه اندازه بر عملکرد یادگیری تحلیل سؤال پژوهش: آموزش 
 یادگیری مؤثر است؟آموزان دارای اختالالت دانش

نظور ین ماههای اثر استفاده شد. ببرای تحلیل آماری این سؤال از روش ترکیب اندازه
اس اساس یک مقیهای اولیه بررای هر یک از پژوهشضمن محاسبه اندازه اثر تفکیکی ب

 ارائه 3ول نتایج این تحلیل در جدمشترک، اثرات ثابت و تصادفی کلی نیز محاسبه گردید. 
 شده است.

راهبردهای مربوط به آموزش  آزمایشی-نیمههای آزمایشی و اندازه اثرهای ترکیبی پژوهش .3جدول 
 بر عملکرد یادگیری قبل از تحلیل حساسیت فراشناختی

 داریسطح معنی zمقدار  حد پایین حد باال اندازه اثر ترکیبی تعداد اندازه اثر مدل
 665/6 31/56 04/6 10/6 06/6 55 مدل ثابت

 665/6 20/1 24/6 14/6 35/6 55 مدل تصادفی

مربوط به  آزمایشینیمههای آزمایشی و اندازه اثرهای مربوط به پژوهش 3جدول 
آموزان دارای اختالالت بر عملکرد یادگیری دانش را راهبردهای فراشناختیآموزش 

 اسبهاندازه اثر ترکیبی محدهد. در مدل ثابت یادگیری را قبل از تحلیل حساسیت نشان می
دست آمد که هر دو در سطح  به 35/6و در مدل تصادفی این مقدار برابر  06/6شده برابر 

61./ p< دار هستندمعنی. 
شده  برای داشتن اندازه اثرهایی عاری از خطا، فراتحلیل باید شامل تمام مطالعات انجام

های تشخیص خطای انتشار استفاده از نمودار قیفی است. در حوزه موردنظر باشد. یکی از راه
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( معرفی شد. نمودار 5524) 5عنوان بخشی از فراتحلیل توسط الیت و پیلمربه 5نمودار قیفی
 توزیع طور نامتقارن حول میانگین ترکیبیکه اندازه اثرها بهصورتی قیفی تورش انتشار را در

تدا دهد. در این روش، ابقت پایین هستند، نشان میشده باشند را برای مطالعاتی که دارای د
پرت  که یسپس مطالعات .گیردی مطالعات موجود، فراتحلیل انجام میبا در نظر گرفتن همه

-رار میها تکتحلیل و شده و تجزیه یا دارای تورش انتشار هستند از فرآیند تحلیل حذف

تشار در مطالعات اولیه از نمودار منظور تشخیص تورش انگردند. در پژوهش حاضر نیز به
 شده است. نشان داده 5 شکلقیفی استفاده گردید که نتایج آن در 

 

 قبل از تحلیل حساسیت بعد از تحلیل حساسیت

 

 
 نمودار قیفی پژوهش قبل و بعد از تحلیل حساسیت .1شکل 

 یراهبردهای فراشناختآموزش های مربوط به پژوهشنمودار قیفی تورش انتشار  5شکل 
آموزان دارای اختالالت یادگیری را قبل و بعد از تحلیل حساسیت بر عملکرد یادگیری دانش

پژوهش دارای تورش انتشار  5پژوهش اولیه حدود  55دهد. با توجه به این نمودار از نشان می
ه مانده به محاسبه اندازه اثر ترکیبی پرداخت کتوان با مطالعات باقیمیرو، این از .نبوده است

 آمده است. 1نتایج آن در جدول 

                                                           
1. Funnel Plot 

2. Light & Pillemer 
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راهبردهای مربوط به آموزش  آزمایشینیمههای آزمایشی و اندازه اثرهای ترکیبی پژوهش .4 جدول
 از تحلیل حساسیت عملکرد یادگیری بعد فراشناختی بر

 مدل
تعداد اندازه 

 اثر
اندازه اثر 

 ترکیبی
 داریسطح معنی zمقدار  حد پایین حد باال

 665/6 05/53 21/6 35/6 25/6 5 مدل ثابت
 665/6 15/55 20/6 34/6 25/6 5 مدل تصادفی

در  آزمایشینیمههای آزمایشی و اندازه اثرهای ترکیبی پژوهش 4مندرجات جدول 
الت اختالآموزان دارای بر عملکرد یادگیری دانش راهبردهای فراشناختیرابطه با آموزش 

ت دهد. میانگین اندازه اثر ترکیبی در مدل ثابیادگیری را بعد از تحلیل حساسیت نشان می
به دست آمد که هر دو در سطح  25/6و میانگین اندازه اثر ترکیبی در مدل تصادفی  25/6
61/6 p< ناختیراهبردهای فراشتوان نتیجه گرفت که آموزش بنابراین می ؛باشندمعنادار می 
ارد و د آموزان دارای اختالالت یادگیریداری بر عملکرد یادگیری دانشیر مثبت و معنیتأث

 شود.طبق معیار کوهن این تأثیر در حد زیاد ارزیابی می

 گیریبحث و نتیجه
أثیر ت راهبردهای فراشناختیتوان نتیجه گرفت که آموزش می شده انجامبا توجه به پژوهش 

 .دارد آموزان دارای اختالالت یادگیریعملکرد یادگیری دانشداری بر مثبت و معنی
اثربخشی  یدرباره شده انجام هایپژوهش( پس از بازنگری 5556) 5گاردنرکه  طورهمان

شان ن روشنی بهموجود  هایپژوهش که بیان نموده استراهبردهای شناختی و فراشناختی 
 شده نروش چنینهم. دهدمیکه رفتار راهبردی یا استراتژیکی، یادگیری را افزایش  دهدمی

 که چه هنگام باید راهبردی عمل کنند. دانندمیاست که یادگیرندگان 
 هایمهارتبا آموزش  توانندمی( بر این باورند که آموزگاران 5552) 5واینس و هیوم

راهبردهای شناختی و فراشناختی(، به فراگیران کمک کنند تا )یادگیری و مطالعه 
 ا نمایند.ایف ترفعالباشند و در سرنوشت تحصیلی خود نقشی  ترموفقیادگیرندگانی 

                                                           
1. Gardner 

2. Vayns & Hume 
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آن است که آموزش راهبردهای  گربیان( 5666و همکاران ) 5نتایج مطالعات هامن
تکالیف  آمیزفقیتمولی و انجام در پیشرفت تحصی توجهقابل یگونهشناختی و فراشناختی، به 

 .باشدمی مؤثرآموزان درسی دانش

( که حاکی از ضعف کودکان دچار ناتوانی 5503) 5با توجه به نتایج تحقیقات کالکسی
، این مشکالت در تصور ذهنی نظام اعداد باشدمییادگیری ریاضی در درک و رابط فضایی 

 ربوطمکه این کودکان نتوانند فاصله بین اعداد و مکان  شودمیاختالل ایجاد کرده و سبب 
ی آموزان دارای ناتوانرا تشخیص دهند. بدیهی است که با توجه به نارسایی دانش هاآنبه 

ساحت، ، طول، مءروابط بین نظام اعداد، مکان، فضا، ثبات شی یافتن دریادگیری ریاضی 
ز آموزش درک روابط فضایی در ا توانمی هامجموعهحجم، نسبت، ترتیب و تشخیص 

(، 5554) 3و پسون با توجه به تحقیقات کرکمن همچنین،بهره جست.  هانارساییکاهش این 
که کودکان دچار ناتوانی یادگیری  اندداده( که نشان 5660) 1( و سوانسون5554) 4کرکمن

رایند ف و از طرفی چون فراشناخت اندمشکلاصول فراشناخت دچار  کارگیریبهریاضی در 
 آموزش که، بنابراین بدیهی است کندمیو تنظیم  دهیسازمانشناخت و یادگیری را 

فراشناخت به بهبود عملکرد ریاضی کودکان دچار ناتوانی یادگیری ریاضی بینجامد. دلیل 
دیگری که ضرورت آموزش فراشناخت به کودکان دچار ناتوانی یادگیری ریاضی را نشان 

 صورتبهایند فراشناختی در این کودکان برخالف کودکان عادی این است که فر دهدمی
 و آنان این نقیصه را باید با آموزش جبران نمایند. پذیردنمیخودکار صورت 

 مرادی ( و5323) بناب و راقبیانغباری (،5326) چر، اکین(5550) 0واندر هایپژوهش
ان درک مطلب کودک افزایش برآموزش راهبردهای فراشناختی  تأثیر یزمینهدر (، 5325)

)به  شدبامی بودن این راهبردها مؤثردر ایران و در خارج از ایران صورت گرفته که بیانگر 
 .(5355بناب و همکاران، نقل از غباری

                                                           
1.Haman 

2. Kaliski 

3. Korkman & Pesonen 

4. Korkman 

5. Swanson 

6. Wonder 
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( در پژوهشی آزمایشی ارتباط بین استفاده از راهبردهای فراشناختی و درک 5665) 5سن
 آموزانبرای آموزش دانش شده استفاده. راهبردهای داد قرار بررسی موردمطلب خواندن را 

اصلی متن و حدس زدن قسمت آخر متن بود. نتایج این  یایدهدر این تحقیق، پیدا کردن 
نشان داد که آموزش  ،پنجم ابتدایی انجام شد یپایهآموزان تحقیق که بر روی دانش

است. هارتلب و  مؤثران آموزراهبردهای فراشناختی در افزایش میزان درک مطلب دانش
ارجاعی به و مطالعه خود SQ4Rمطالعه  هایروشاثربخشی  یمقایسه( با 5666) 5فورسیث

بی یعقو .مؤثرنداین نتیجه رسیدند که هر دو روش به یک اندازه در یادگیری و یادداری 
 آموزانآموزش راهبردهای فراشناختی را بر بهبود عملکرد خواندن دانش تأثیر( 5323)

پژوهش بیانگر این بود که آموزش راهبردهای  هاییافتهخوان پسر بررسی کرد. نارسا
مایش گروه آز هایآزمودنیمثبت معناداری بر اصالح اشکاالت خواندن  تأثیرفراشناختی 

 دارد.
 یادگیری ءآموزان برای درک مطلب بهتر و ارتقاکه دانش کندمی( اشاره 5665سن )

اندن راهبردی را آموزش ببینند. ضروری است که به آنان یاد داده خو هایمهارتالزم است، 
شود که همواره قبل از فعالیت خواندن، هدف خود را از خواندن مشخص کنند و در طول 

ابی ارزیخواندن بر عملکرد خود نظارت داشته باشند و بعد از خواندن عملکرد خود را مورد
یاد بگیرند که همواره در هنگام خواندن متن  آموزان همچنین الزم استقرار دهند. دانش

و نکات اصلی و مهم متن را از نکات  هاایدهاز خود بپرسند،  سؤاالتیموضوع آن  یدرباره
 و پایان متن را حدس بزنند. سؤاالتغیرمهم تشخیص دهند و پاسخ 

( نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناخت در بهبود عملکرد ریاضی 5525) 3لوپر
( نیز 5555) 4است. کینگ مؤثرآموزان دارای اختالل یادگیری آموزان عادی و دانشنشدا

که راهبردهای  آموزانیدانشآموزش راهبردهای فراشناخت نشان داد،  تأثیر تأییددر 
که چنین آموزشی را  آموزانیدانش، نسبت به شودمیآموزش داده  هاآنمسئله به حل

مسئله ریاضی از خودشان نشان باالیی در آموزش حل، کارکردهای کنندنمیدریافت 
 .دهندمی

                                                           
1. Sen 

2. Hartlep & Forsyth 

3. Looper 

4. King 
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 باشدمی مؤثردر اختالل نوشتاری آموزش راهبردهای فراشناختی در بهبود این اختالل 
، نوشتن، ویرایش و دهیسازمان، ریزیبرنامه) POWERراهبردهای  کارگیریبه ازجمله

، نوشتن، ویرایش و اصالح کردن با دهیسازمان، ریزیبرنامه) TREEاصالح کردن( و 
، 5رتمثبت داشته است )انگل تأثیر ،( در بهبود اختاللاظهاریخوددهی و بر خودنظم تأکید
(. 5320زاده، ؛ به نقل از آدم5552، 4؛ سکستون5525، 3؛ فالور و هایز5551، 5بک؛ هالن5555

 آموزش راهبردهای فراشناختی نیز همچنین قدرت تعمیم را دارد.
ه آموزش بیان کرد ک توانمیصورت گرفته در این زمینه  هایپژوهشبا توجه با  نتیجه در

برای بهبود و ارتقای عملکرد تحصیلی و  مؤثر هایروشراهبردهای فراشناختی از زمره 
ر مبنای بنابراین ب ؛باشدمیحوزه اختالالت یادگیری  جمله ازمختلف  هایعرصهیادگیری در 

های فراشناخت در توان گفت آموزش و تقویت مهارتاز این پژوهش میهای حاصل یافته
دلیل دیگری که ضرورت آموزش های یادگیری امری ضروری است. درمان ناتوانی

ناختی دهد این است که فرآیند فراشرا نشان می فراشناخت به کودکان دچار ناتوانی یادگیری
 پذیرد و آنان اینکار صورت نمیخود در این کودکان برخالف کودکان عادی به صورت

ان گردد مدیران و معلمدر این خصوص پیشنهاد می نقیصه را باید با آموزش جبران نمایند.
 های آموزشی غنی طراحی نمایند تا کودکان بهدبستان با همکاری متخصصان محیط

ریزی، راهبردهای نظارت و های عمده فراشناخت از قبیل راهبردهای برنامهمهارت
 دهی دست یابند.راهبردهای نظم

  منابع

(. اثر آموزش فراشناخت و روابط فضایی بر 5355اصلی آزاد، مسلم و یارمحمدیان، احمد )
(: 5)4، مجله روانشناسی بالینیعملکرد ریاضی کودکان دچار ناتوانی یادگیری ریاضی. 

35-05. 
 . تهران: نشر نظری.اختالل یادگیری(. 5356اکبری، الهه )

                                                           
1. Anglrt 

2. Haln Beck 

3. Flower & Hayz 

4. Sexton 
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(. تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درمان اختالل بیان نوشتاری. 5320زاده، فاطمه )آدم
 .5-55: 05و  02های ، شمارهتعلیم و تربیت استثنایی

ژوهش پآموزان ابتدایی ایران. (. فراتحلیل شیوع ناتوانی یادگیری در دانش5324) بهراد، بهنام
 .553-536(: 4)1، ی کودکان استثناییدر حیطه

های آموزش درک ای تأثیر روش(. بررسی مقایسه5322جباری، سوسن و خادمی، محسن )
زان آمومطلب با راهبردهای نوین شناختی و روش سنتی، بر میزان درک مطلب دانش

ه مجلی چهارم و پنجم دبستان با مشکالت خواندن و بدون مشکالت خواندن. پایه
 .55-13(: 5)5، ازمطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیر

(. تأثیر آموزش حافظه فعال و 5356پور، حمید )خدامی، نغمه؛ عابدی، احمد و آتش
انش دآموزان دختر ناتوان در یادگیری ریاضی. فراشناخت بر عملکرد تحصیلی دانش

 .41-13(: 5)55، و پژوهش در روانشناسی کاربردی
(. اثر آموزش 5355سینایی، علی )ح و زارع، حسین؛ احمدی ازغندی، علی، نوفرستی، اعظم

(: 5)5، یهای یادگیرمجله ناتوانیفراشناختی حل مسئله بر ناتوانی یادگیری ریاضی. 
12-46. 

 میزان بر ایچندرسانه آموزشی (. تأثیر5355) و غریبی، فرزانه زارعی زوارکی، اسماعیل

اراک.  چهارم شهر پایه ذهنی توانکم دختر آموزاندانش ریاضی یادداری و یادگیری
 .5-55 (:1)5، روانشناسی افراد استثنایی

 پژوهش روش بر درآمدی(. 5321) فاطمه محمدزاده، و حمیدرضا عریضی، احمد؛ عابدی،
-546(: 45)55 ،انسانی علوم شناسیروش فصلنامه. آموزشی تحقیقات در فراتحلیل

555. 
فعالی همراه با نقص توجه با (. ارتباط اختالل بیش5335مؤمنی، فرزاد ) و عالقبندراد، جواد

-5)0، پزشکی و روانشناسی بالینیروان مجلهساله.  3-55اختالل یادگیری در پسران 
3 :)30-35. 

 و پیرزادی، حجت زاده، سعید؛ بخشی، جعفربناب، باقر؛ افروز، غالمعلی؛ حسنغباری
ر درک نظارتی ب(. تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی فعال تفکرمدارانه و خود5355)

 .33-53 (:5)5 های یادگیری،آموزان با مشکالت خواندن. مجله ناتوانیمطلب دانش
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کارگیری راهبردهای فراشناختی و (. تأثیر به5320فاطمه ) ،زادهآدم و بناب، باقرغباری
جله مآموزان با اختالالت یادگیری در مقطع ابتدایی.دانششناختی در بهبود انشای 

 .13-35 (:5)33، تربیتی علوم و روانشناسی
(. درمان 5323) و خزایی، محمدمهدی بناب، باقر؛ دانشوری، عبداهلل؛ ذکایی، مریمغباری

اختالل توجه در کودکانی که اختالل یادگیری دارند و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی. 
 .561-553(: 33-34)5 ،درمانیهای روانتازهفصلنامه 

. انسانی علوم در پژوهش پیشرفته اصول(. 5324) حمیدرضا عریضی، و اهللحجت فراهانی،
 .اصفهان دانشگاهی جهاد انتشارات: اصفهان

 نژاد،خوی غالمرضا ترجمه .تربیتی روانشناسی .(5334) دیویدسی برالینر، و النیت گیج،

 .نژادنظری محمدحسین و طوسی منشی محمدتقی آبادی،لطف حسینطهوریان،  جواد
 .فردوسی حکیم موسسه انتشارات مشهد:

و  3 شماره، پیشنشریه آموزههای یادگیری. (. شناخت و درمان ناتوانی5326نیازی، مجتبی )
4: 56-5. 

ترجمه محمدتقی منشی  .های یادگیریناتوانی(. 5333) و مک الفین، جیمز واالس، جرالد
 طوسی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

پاشا شریفی و حسن. ترجمه های آماری در روانشناسیروش(. 5661) هویت، کرامر
 تهران: انتشارات سخن. ،همکاران

 افزار(. بررسی اثربخشی نرم5321رستگارپور، حسن ) و یاریاری، فریدون ؛نیایاوری، ماه
وهش فصلنامه پژآموزان حساب نارسا. ر یادگیری ریاضیات دانشیار بآموزشی حساب

 .353-334 (:3)0 ،در حیطه کودکان استثنایی

(. تأثیر راهبردهای فراشناختی بر بهبود عملکرد 5323) و احدی، حسن یعقوبی، ابوالقاسم
ی چهارم و پنجم ابتدایی شهر همدان. آموزان نارساخوان پسر پایهخواندن دانش

 .5-55(: 5)5، شناختیروانمطالعات 
(. بررسی تأثیر آموزش 5325) مجید لویه، یوسفی کامبیز و پوشنه، فخرالسادات؛ یوسفی،

ه نشریآموزان حساب نارسا. راهبردهای شناختی در بهبود عملکرد حل مسئله دانش
 .3-5 :55و  56شماره  ،تعلیم و تربیت استثنایی
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