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هدف :هدف پژوهش ،بررسی تعیین تأثیر آموزش راهبردهاي شناختی (مدل انگلرت) بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
پايه پنجم ابتدايی داراي اختالل يادگیري خاص در زمینهي اختالل نوشتن است.
روش :روش پژوهش آزمايشی با طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه كنترل میباشد جامعه آماري  084دانشآموز داراي
اختالل نوشتن پايه پنجم ابتدايی شهر ايالم بوده ،حجم نمونه به شیوهي نمونهگیري تصادفی ساده  04نفر ( 04نفر دختر
و  04نفر پسر) ،كه در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند .براي سنجش متغیرهاي پژوهش ،از پرسشنامه تحلیل
محتواي بیان نوشتاري ،آزمون هوش ريون ،فهرست رفتاري كودک ،خرده آزمون خواندن امالي فارسی ،مصاحبه بالینی
و آزمون پیشرفت تحصیلی دانشآموزان استفاده شده است ،پس از انتخاب گروههاي آزمايش و كنترل ،ابتدا بر روي هر
دو گروه پیشآزمون اجرا شد ،سپس مداخله آزمايشی فقط بر روي گروه آزمايش در  52جلسه در پنج مرحله مجزا ارائه
گرديد و پس از اتمام برنامه ،پسآزمون روي هر دوگروه اجرا شد .سپس دادهها با استفاده از تحلیل واريانس يک راهه و
آزمون توكی مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتايج نشان داد كه آموزش راهبردهاي شناختی در كاهش اختالل مؤثر بوده و تفاوت بین گروه آزمايش و
كنترل معنیدار است .همچنین بین دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معنیداري در عملکرد تحصیلی بعد از دريافت
آموزش راهبردهاي شناختی مشاهده نشد.
نتیجهگیري :بر اين اساس میتوان نتیجه گرفت كه آموزش راهبردهاي شناختی بر پیشرفت تحصیلی میتواند رويکرد
درمانی مؤثري براي دانشآموزان داراي اختالل نوشتن باشد.
کلیدواژهها :راهبردهاي شناختی ،پیشرفت تحصیلی ،اختالل يادگیري خاص ،اختالل نوشتن
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مقدمه
در  DSM-V1اختالالت يادگیري حذف شدهاند و بهجاي آنها ،يک اختالل به نام اختالل يادگیري
خاص ،معرفیشده است DSM-IV-TR5 .تعدادى از اختالالت يادگیرى خاص را به رسمیت
مى شناخت ،از جمله اختالل خواندن ،اختالل نوشتن ،اختالل رياضى ،اختالل زبان ،اختالل
فونولوژيک و لکنت زبان .اما  DSM-Vتالش كرده است كه بعضی طبقهبنديها را عمومیتر كند تا
بتواند جنبههاي مختلف و متنوع اختالالت را طوري پوشش دهد كه بر شروع آنها در كودكی تأكید
شده باشد و اين اختالالت از اختالالت مرتبط با ساير اختالالت (مثالً ،اختالل طیف اوتیسم) تفکیک
شوند .به اين ترتیب ،اختالل يادگیري به اختالل يادگیري خاص تغییر نام و ماهیت داده و اختالل
خواندن ،اختالل نوشتن و اختالل رياضی كه هـر يک قبالً يک اخـتالل مستقل و مجزا محسوب
میشد ،اكنون بهعنوان اختـالل يادگیري خاص مثالً همراه با اختالل در بیان نوشتاري گنجانده
شدهاند؛ يعنی ،از اين به بعد اختاللی به نام اختالل خواندن ،اختالل نوشتن ،يا اختالل رياضی
نخواهیم داشت؛ و روانشناسان نخواهند گفت كه اين كودک به اختالل نوشتن مبتالست ،در عوض
خواهند گفت كه به اختالل يادگیري خاص همراه با اختالل در بیان نوشتاري مبتالست (گنجی،
.)1030
نوشتن يکی از راههاي برقراري ارتباط است و مهارت در آن میتواند زمینهساز ارتباط بهتر و
كاملتر با ديگران باشد .در جهان امروز افراد با انبوهي از اطالعات و دانش مواجهاند كه براي انتقال و
سامان دهی آن بايد از آموزش و مهارت كافی برخوردار شوند .با اين حال ،بسیاري از دانشآموزان،
رغبت و عالقهاي به نوشتن نشان نمیدهند؛ زيرا نمیتوانند افکار خود را به روي كاغذ بیاورند .اين
مسأله میتواند در پیشرفت تحصیلی آنان تأثیر منفی داشته باشد .مشکالت دانشآموزان داراي
اختالل نوشتن از ديگر اختالالت يادگیري خاص مشهودتر است (انگلرت و دانسمور.)5445 ،0
باي و كورنیک )5410( 0در فراتحلیل ناتوانیهاي يادگیري از جمله نارسايی در نوشتن نتیجه
گرفتند كه كودكان متبال به ناتوانی يادگیري اغلب خودپنداره تحصیلی پايین ،درماندگی
آموختهشده و انتظارات پايین تري براي موفقیت در مدرسه و پشتکار كمتري در انجام تکالیف دارند.
سه نوع پیشنهاد مداخلهاي براي برانگیختن اين دانشآموزان ارائهشده است :جذاب كردن تکالیف،
تغییر باورها و پیشرفت توانايیها از طريق آموزش راهبردها.

1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision
3. Englert and Dunsmore
4. Bai and Korinek
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لند )5415( 1معتقد است دانشآموزان با نیازهاي مشخص اغلب در مهارتهاي طراحی و
سازماندهی براي نوشتن ،ضعف نشان میدهند .آنها معموالً از مرحله پیشنويس كردن میگذرند و
به مرحله نهايی نوشتن و تالش براي بارش فکري ايدههاي نوشتن میپرند.
گرچه كوک و تورنس )5415( 5دريافتند كه برنامهريزي ،كیفیت نوشتن را بهبود میدهد ،اما
دالپاز و گراهام )5415( 0معتقدند كه برنامهريزي میتواند مانع بروز ايدهها در نوشتن شود.
در پژوهشی كه ونگ ،ونگ و بلنکیسوپ )5442( 0انجام دادند ،عمل نوشتن دانشآموزان مبتال
به ناتوانی يادگیري و دانشآموزان عادي كالس هشتم با پرسشنامهاي كه فراشناخت مراحل نوشتن
(انگلرت )1388 ،2را وارسی میكرد ،موردبررسی قرار گرفت .دانشآموزان عادي بیشتر روي
فرايندهاي شناختی سطح باال ،مانند برنامهريزي ،سازماندهی ،پیشنويسی ،اصالح و ويرايش تمركز
داشتند ،درحالیكه دانش آموزان مبتال به ناتوانی يادگیري خاص بر استفاده از فرايندهاي شناختی
سطح پايینتر ،مانند امالي كلمات ،نقطهگذاري ،شکل جمله و آراستگی اصرار داشتند.
گراهام ،مکآرتور ،شوارتز و پیجوث )5445( 0اين پرسش را كه آيا راهبرد نوشتن و برنامهريزي،
در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مبتال به ناتوانی يادگیري مؤثر است يا خیر ،موردمطالعه قرار
دادند .در اين مطالعه چهار آزمودنی پايه پنجم ابتدايی مبتال به ناتوانی يادگیري با بهره هوشی
 82-112انتخاب شدند .آموزش اين راهبردها تأثیر مثبت و مداومی بر اجزاي نوشتن مقاله
دانشآموزان داشت و باعث پیشرفت نسبی در زمینههاي گوناگون تحصیلی آنان شد.
پیجوث و گراهام )5443( 7در مطالعهاي تعیین هدف را روي نوشتههاي دانشآموزان پايه هفتم
مبتال به ناتوانی يادگیري بررسی كردند .شركتكنندگان شامل  04دانشآموز با بهره هوشی بین
 84-154بودند .آنها در پاسخ به هدفهاي متفاوت مطلب نوشتند .نیمی از دانشآموزان از
راهبردهايی استفاده كردند كه دستیابی به هدف را آسان میكرد .هدفها به نحوي طراحی شدند كه
هم تعداد دلیلهاي حمايتی فرضی مقاله و هم تعداد دلیلهاي را كه به وسیله نويسنده رد میشود و
يا هر دو را افزايش میدادند .مقالههاي نوشتهشده كه داراي دلیلهاي حمايتی بودند ،طوالنیتر و از
نظر كیفیت بهتر از مطالب نوشتهشده به وسیله آزمودنی در شرايط كنترل بود.
آدمزاده ( ) 1087تأثیر آموزش راهبردهاي شناختی را در اصالح نوشتار  04دانشآموز پسر پايه
پنجم ابتدايی مبتال به ناتوانی يادگیري بررسی كرد .در اين پژوهش راهبردهاي شناختی به
دانشآموزان آموزش داده شد ،نتايج بهدستآمده حاكی از آن بود كه آموزش راهبردهاي شناختی
1. Land
2. Cooke and Torrance
3. Delapaz and Graham
4. Wong, Wong and Blenkinsopp
5. Englert
6. Graham; MacArthur; Schwartz & Page.Voht
7. Page.Voht and Graham
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بر اصالح نوشتار آنها تأثیر مثبت دارد .نورمحمدي ( )1082در پژوهش خود بهطور آزمايشی تأثیر
راهبردهاي شناختی را در كارآمدي نوشتاري ،بر روي نمونه  54نفري از دانشآموزان پايه چهارم
ابتدايی مبتال به نارسانويسی ،مورد بررسی قرا ر داد؛ نتايج نشان داد كه آموزش راهبردهاي شناختی
(راهبرد خود آموزش دهی و راهبرد تصحیحی) در پیشرفت كمی و كیفی انشاء تأثیر مثبت داشته
است.
آموزش راهبردهاي شناختی به كودكان مبتال به اختالل يادگیري و بهخصوص كودكان نارسانويس
به آنان كمک میكند كه در برخورد با مشکالت تحصیلی از راهبردهاي مناسب براي حل مشکل
استفاده كنند و بتوانند مشکل تحصیلی خود را حل كنند (چاپمن و تانمر.)5410 ،1
در زمینه روشهاي آموزش بیان نوشتاري میتوان به روش سنتی كه در اغلب مراكز آموزشی
متداول است ،اشاره كرد .در اين روش ،معلم ،ابتدا يک يا چند موضوع را انتخاب میكند و از
دانشآموزان می خواهد تا در مورد آن موضوع چندين سطر بنويسند .سپس چند دانشآموز انشاي
خود را در كالس میخوانند و معلم هم نمرهاي را براي ايشان در نظر میگیرد .در اين شیوه ،بیشتر
بر محصول نگارش تأكید میشود تا بر فرايند آن روش ديگر ،ارائه الگوهاي نوشتاري است .در اين
روش ،معلم با ارائه نوشتههايی از دانشآموزان میخواهد نسبت به تکمیل ،تفسیر ،ساده كردن
جملهها و داستانها اقدام كنند (آوانسیان.)1082 ،
آموزش راهبردهاي شناختی در نوشتن (مدل انگلرت) ،برنامهاي تحلیلی است كه در آن ،هم به
حمايت از دانش آموزان با ناتوانی يادگیري توجه شده است و هم به معلمان در ادراک بهتر همه
ويژگیهاي فرايند نوشتن .آموزش راهبردهاي شناختی ،در نوشتن برنامه آموزشی و رسیدن به درک
بهتر از همه حقايق فرايند نوشتن ،مؤثر است كه شامل راهبردهاي شناختی و فراشناختی براي
برنامهريزي ،سازماندهی ،نوشتن ،ويرايش و اصالح كردن است .وي دانشآموزان كالس چهارم و
پنجم ابتدايی را كه در بیان نوشتاري مشکل داشتند ،با استفاده از مدل انگلرت آموزش داد.
پسآزمون نشان داد كه بیان نوشتاري دانشآموزان ،بهبوديافته است (ماسن ،هريس و گراهام،5
.)5410
با توجه به اينكه پژوهشهاي انجامشده در اين زمینه نشاندهنده تأثیر آموزش راهبردهاي
شناختی بوده است ،اين پژوهش به دنبال بررسی اين مسأله است كه آيا آموزش راهبردهاي
شناختی (برنامهريزي ،سازماندهی ،نوشتن ،ويرايش و اصالح) بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
مبتال به اختالل يادگیري خاص در زمینه اختالل نوشتن تأثیر دارد و اگر جواب مثبت است ،آيا در
هر دو جنس به يکمیزان است .براي رسیدن به اين هدف دو فرضیه تدوينشده است.

1. Chapman and Tunmer
2. Mason, Harris and Graham
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خاص در زمینه اختالل نوشتن تأثیر دارد.
)5

آموزش راهبردهاي شناختی در دانشآموزان دختر و پسر مبتال به اختالل يادگیري خاص

در زمینه اختالل نوشتن به يک اندازه مؤثر است.
روش پژوهش
اين پژوهش با توجه به هدف در زمره پژوهشهاي كاربردي ،با توجه به نوع دادهها كمی و با توجه به
ماهیت و نوع مطالعه در رديف پژوهشهاي آزمايشی و بر اساس طرح پیشآزمون -پسآزمون با
گروه كنترل است.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیري
جامعه آماري در اين پژوهش عبارت است از دانشآموزان پايه پنجم ابتدايی با مشکل اختالل
يادگیري خاص در زمینهي اختالل نوشتن در سال تحصیلی  30-30شهر ايالم به تعداد  084نفر؛
در اين پژوهش به منظور برآورد حداقل حجم نمونه از فرمول نمونهگیري «برآورد حجم نمونه براي
متغیر كمی با در نظر گرفتن توان آزمون يک دامنهاي» براي گروههاي آزمايشی از فرمول زير
استفادهشده است (شريفی ،شريفی.)70 :1035 ،
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از بین اين دانشآموزان  04نفر به روش تصادفی ساده ،به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند12 ،
دختر و  12پسر به صورت تصادفی در گروه آزمايش و  12دختر و  12پسر به صورت تصادفی در
گروه كنترل قرار گرفتهاند.
ابزار پژوهش
 -1پرسشنامه تحلیل محتواي بیان نوشتاري :پرسشنامه بیان نوشتاري دانشآموزان بر اساس پنج
خرده فرايند (برنامهريزي ،سازماندهی ،نوشتن ،ويرايش ،اصالح و بازبینی) تدوينشده است كه به
صورت كمی نمرهگذاري میشود .اين پرسشنامه داراي  10سؤال است كه براي تحلیل محتواي بیان
نوشتاري به كار میرود .پنج خرده فرايند مـذكور را انگلرت ( )1334براي آموزش راهبردهاي
شناختی در نوشتن طراحی كرده است .همسانی درونی اين پرسشنامه از طريق آلفـــاي كرونباخ
 4/85بهدستآمده است (آدمزاده.)1087 ،
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 -5آزمون هوشی ريون :1اين آزمون توسط ريون (1305؛ به نقل از سیدعباسزاده ،گنجی و شیرزاد،
 )1085در انگلستان براي اندازهگیري هوش در گروه سنی  3تا  18سال ساختهشده است و داراي 04
آيتم ( 2سري  15تايی) میباشد .ضريب همسانی درونی اين آزمون با میانگین  34درصد و ضريب
پايايی بازآزمايی با میانگین  85درصد گزارششده است .همبستگی اين آزمون با آزمونهاي هوشی
وكسلر ،استنفورد -بینه ،مازهاي پروتئوس و آدمک گوديناف در دامنهاي از  04تا  72درصد
بهدستآمده است .میزان همبستگی آن با آزمونهاي غیركالمی بیشتر گزارششده است .در اين
پژوهش مالک انتخاب افراد نمره هوش بهر  34و به باال بود.
 -0فهرست رفتاري كودکCBCL ،5؛ آخنباخ و رسکورال :0از اين آزمون به منظور ارزيابی وضعیت
رفتاري و عاطفی دانشآموزان استفادهشده است و همچنین از طريق آن تفاوتهاي موجود میان
آزمودنیها كنترل میشود .اين فرم از مجموعه فرمهاي موازي آخنباخ  ASEBAبوده و مشکالت
كودكان و نوجوانان را در  8عامل اضطراب /افسردگی ،انزوا /افسردگی ،شکايتهاي جسمانی،
مشکالت اجتماعی ،مشکالت تفکر ،مشکالت توجه ،ناديده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه ارزيابی
میكند .دو عامل ناديده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه عامل مرتبه دوم مشکالت برونسازي شده
را تشکیل میدهند .سؤاالت مقیاسهاي اين پرسشنامه به صورت سه گزينهاي كامالً ( ،)5معموالً
( )1و اصالً ( )4است .هنجاريابی نظام سنجشی مبتنی بر تجربه آشنباخ در ايران توسط
مینايی( )1080صورت گرفته و ضرايب همسانی درونی بین  4/70تا  4/87گزارششده است .ضرايب
بازآزمايی نیز بین  4/08تا  4/37بهدستآمده است.
 -0مصاحبه بالینی ساختاريافته بر اساس عالئم مندرج در  :DSM- 5در اين پژوهش براي تشخیص
عالئم اختالل يادگیري خاص (اختالل نوشتن) و مشخصكنندههاي آن ،از افرادي كه به عنوان مشکل
اختالل نوشتن معرفیشده بودند ،مصاحبه بالینی بر اساس ويراست پنجم راهنماي آماري تشخیصی
اختالالت روانی به عمل آمد .در طی اين مصاحبه اختالل يادگیري نوشتن مورد بررسی بیشتر و
دقیقتر قرار گرفت.
 -2خردهآزمون خواندن و نوشتن :اين خردهآزمونها ،قسمتی از آزمون پیشرفت تحصیلی فارسی در
دوره ابتدايی پايه پنجم است كه گروه پژوهشی اندازهگیري و ارزشیابی آموزشی ( )1077آن را تهیه
و تدوين كره است .هدف از اجراي آزمون اين است كه تشخیص دهد آيا دانشآموزان در خواندن و
امالي فارسی (نوشتن) مشکل دارند يا خیر.
آزمون سنجش پیشرفت امالي فارسی دانشآموزان پايه پنجم  14خردهآزمون و يک پاسخنامه
 78سؤالی دارد كه شامل دو فرم الف و ب است .در اين پژوهش از فرم ب استفاده شد .اين آزمون را
1. Rayon
2. Child Behavior Checklist
3. Achenbach and Rskvrla
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میتوان به صورت فردي و يا گروهی اجرا كرد .در اين پژوهش از دو خردهآزمون خواندن و نوشتن
(امالي فارسی) استفادهشده است.
ضريب اعتماد اين آزمون از طريق آلفاي كرونباخ برابر با  4/83بهدستآمده است .اعتبار آزمون از
طريق دو نیمه كردن و ضريب اعتماد ،با فرمول گاتمن  4/84ارزيابیشده است .عالوه بر اين ،روايی
محتوايی و روايی مالكی آزمونها از طريق همبستگی بین نمرههاي اين آزمونها با نمره امتحانات
سهماهه دوم دانشآموزان موردمطالعه (به عنوان متغیر مالک) محاسبه شد .همبستگی نمره آزمون
با نمره امالء  4/00با نمره انشاء  4/02با نمره قرائت فارسی  4/03و با معدل ترم دوم  4/22بوده
است.
خردهآزمون نوشتن به دو صورت تدوينشده است :در نوع اول ،پرسشها به صورت جملههايی
است كه در هر جمله ،امالي يکی از كلمهها غلط است و آزمودنی بايد كلمه غلط را از بین
گزينههاي مطرحشده براي هر سؤال تشخیص دهد .در نوع دوم 10 ،سؤال وجود دارد كه در هر
سؤال چهار كلمه ،با معنی آنها نوشتهشده است .آزمودنیها میبايست در هر پرسش ،كلمهاي را كه
با امالي غلط نوشتهشده ،پیدا كند و عالمت بگذارد .ضريب اعتماد اين خردهآزمون از طريق آلفاي
كرونباخ  4/84برآورد شده است.
 -0آزمون پژوهشگر ساخته :وضعیت نمرات دانشآموزان و پیشرفت تحصیلی آنها به وسیله آزمون
پژوهشگر ساخته در دروس رياضی ،علوم ،انشاء بر اساس محتواي تدريس شده به صورت پیشآزمون
و پس آزمون ارزيابی شده است .هر يک از دروس علوم و رياضی در پیشآزمون و پسآزمون 54
سؤال دارد .براي به دست آوردن روايی سؤاال ت ،از پنج آموزگار برجسته ،از طريق مشورت با گروه
آموزش ابتدايی شهرستان دعوت به عمل آمد .سپس از آنها خواسته شد تا هر كدام  54سؤال براي
دروس رياضی و علوم در دو مرحله با توجه به حجم كتاب طراحی كنند .بعدازاين مرحله از پنج
آموزگار ديگر پايه پنجم ابتدايی كه هم از لحاظ روش تدريس و هم از نظر سابقه برجسته بودند
دعوت به عمل آمد تا از بین اين  144سؤال در هر درس  54سؤال را انتخاب كنند ،بهصورتیكه كل
محتواي كتاب را تا آنجا كه تدريس شده است در برگیرد؛ بنابراين سعی شده است كه از اين طريق،
روايی سؤاالت در پیشآزمون و پسآزمون دروس علوم و رياضی مورد ارزيابی قرار گیرد.
اعتبار سؤاالت پیشرفت تحصیلی در دو درس علوم و رياضی در پیشآزمون و پسآزمون با روش
دو نیمه كردن بهدستآمده است .در اين روش ،ابتدا آزمون در مورد گروه نمونهاي از آزمودنیها اجرا
می شود .سپس آزمون به دو نیمه مساوي تقسیم و هر نیمه آن جداگانه نمرهگذاري میشود .ضريب
همبستگی دو نیمه آزمون ،شاخصی از اعتبار هر يک از دو نیمه آن است؛ بنابراين ،ضريب اعتبار
بهدستآمده با استفاده از روش دو نیمه كردن آزمون و روش همبستگی سؤاالت زوج و فرد از طريق
فرمول اسپیرمن-براون به اين شرح است .اعتبار درس علوم (پیشآزمون)  ،4/84اعتبار درس علوم
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(پیشآزمون)  ،4/78اعتبار درس رياضی (پیشآزمون)  ،4/85اعتبار درس رياضی (پسآزمون) 4/80
بهدستآمده است.
روش اجرا
براي انجام پژوهش مورد بحث با مراجعه به سازمان آموزش و پرورش استان از مديريت آموزش و
پرورش استثنايی مجوز فعالیت در مركز توانبخشی ويژهي مشکالت يادگیري كسب گرديد .سپس با
هماهنگی با مسئول مركز ،پرونده دانشآموزانی كه بنا به داليلی يا توسط مربیان و يا اولیاء و يا به
توصیه مربیان مركز  S.L.D1جهت رفع مشکل به اين مركز مراجعه كرده بودند ،موردبررسی قرار
گرفت .آنگاه با مراجعه به آموزشگاههاي دوره ابتدايی شهرستان ،دانشآموزان موردنظر شناسايی و
بعد از شناسايی آنها اقدام به اجراي آزمونهاي تشخیصی شد .در انجام اين كار ،ابتدا با يک
پیش آزمون بیان نوشتاري ،موضوع توصیف زمستان با توجه به سن و فهم دانشآموزان و نظر معلم،
به  084نفر از دانشآموزان پايه پنجم داده شد سپس آزمونهاي مورد نظر پژوهشگر در اختیار
دانشآموزان قرار گرفت .همین طور نمرات درس علوم ،رياضی و انشاي آنها در ترم اول موردبررسی
قرار گرفت و مشخص شد كه نمرات آنها در هر سه درس ،پايینتر از سطح مورد انتظار نسبت به
همساالن خود است .همچنین با مراجعه به اين مدارس ،نظر معلمان هم پرسیده شد و مشخص
گرديد كه اين دانشآموران را در زمینهي نوشتن و ديگر دروس بسیار ضعیف توصیف میكنند.
ضمن اينكه آزمون پیشرفت تحصیلی دروس رياضی و علوم كه توسط پژوهشگر ساختهشده و بر
روي دانشآموزان اجرا شد و در نهايت ،تعداد  00نفر از دانشآموزان انتخاب شدند .دانشآموزان از
نظر سطح هوش با استفاده از آزمون ريون به صورت گروهی سنجیده شدند؛ كه بهره هوشی آنها
 34به باال به دست آمد .به عالوه پرونده تحصیلی آنها مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گرديد كه
تمام آنها داراي فرم سنجش از سازمان آموزش و پرورش استثنايی بوده و به عنوان دانشآموز
عادي تشخیص داده شدهاند .اين دانش آموزان از نظر عدم مشکالت حسی حركتی توسط كارت
بهداشتی و شناسنامه سالمت دانشآموزان و نظر مربی بهداشت بررسی شدند ،ولی موردي دال بر
ناتوانی جسمی حركتی آنها مشاهده نشد .اين دانشآموزان از نظر رفتاري و عاطفی نیز توسط
آزمون آشنباخ و رسکورال ارزيابی شدند ولی مشکلی از نظر عاطفی رفتاري در آنها ديده نشد .اين
دانش آموزان از نظر خواندن و نوشتن توسط آزمون خواندن و نوشتن بررسی شدند و در اين مورد نیز
مشکلی مشاهده نشد؛ و سپس موارد مشکوک مورد مصاحبه بالینی قرار گرفتند .آزمودنیها بهطور
تصادفی و بر اساس شمارههاي زوج و فرد به  04نفر ،بهعنوان گروه آزمايش و  04نفر بهعنوان گروه
كنترل انتخاب شدند .گروه آزمايش بهمدت  02روز آموزش بیان نوشتاري را فرا گرفتند .سپس 0
1. Specific learning disorder
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ماه پس از آموزش هاي الزم ،آزمون بیان نوشتاري و آزمون پیشرفت تحصیلی پژوهشگر ساخته بر
روي دانشآموران اجرا شد.
شیوه آموزش
طی پنج مرحله راهبردهاي نوشتن به آزمودنیهاي گروه آزمايش ،آموزش داده شد كه در هر يک:
ابتدا مربی به توضیح مفاهیم و اهداف هر مرحله میپردازد ،سپس پرسش و پاسخ بین مربی و
دانشآموزان انجام و ضمن ارائه تکالیف مربوط به دانشآموزان راهبردهاي موردنظر تکرار و تمرين
میشود .در پايان دانشآموزان از كار خود ارزشیابی به عمل آوردند و در گروه بازخورد الزم و تشويق
دريافت كردند.
اهداف و آموزشهاي پیگیري شده در هر مرحله مطابق الگوي انگلرت عبارتاند از:
 -1مرحله برنامهريزي
از دانشآموزان پرسیده میشود كه «مطلب را براي چه كسی مینويسند؟»
هدف« -چرا اين متن را مینويسند»؟ «خواننده چرا آن را میخواند؟»
«آيا از نوشته خوشش خواهد آمد ،چرا؟» «نامهاي براي دوست خود بنويسید» «در نوشتهاي براي
مدير مدرسه مشکالت خود را بگويید» «از زحمات مادر خود تشکر كنید» و ...
فعال كردن دانش زمینهاي در حیطه موردنظر« :درباره موضوع نوشتن خود چه چیزهايی
میدانید؟ چه چیزهايی الزم است بدانید؟ چطور میتوانید مطالب بیشتري جمعآوري كنید؟ آيا بايد
فقط مطالبی در اين مورد خوانده باشید؟ يک موضوع جديد و ناشناخته را چطور معرفی میكنید.
 -5مرحله سازماندهی
اولويتبندي ايدهها :مشکالت بهداشتی مدرسه خود را به ترتیب اهمیت فهرست كنید.
گروهبندي و سازماندهی اطالعات :میوه موردعالقه شما چیست؟ اول از خوراكیها شروع كنید ،بعد
میوهها را دستهبندي كنید و ويژگیهاي مهم مثل طعم ،رنگ ،بو يا خاصیت را مطرح كنید و بگويید
میوه موردنظر شما چرا بهتر از بقیه است؟
مقايسه و تحلیل تفاوتها و شباهتها« :چهار فصل سال از چه نظر به هم شبیهاند و چرا باهم فرق
دارند؟»
نوانديشی« :اگر آسمان صورتی بود« »...اگر روزي تمام ماشینها خراب شوند »...ضربالمثل خواهی
نشوي رسوا همرنگ جماعت شو را به زبان ساده براي خواهر يا برادر كوچکتر خود توضیح دهید،
درباره مادر چند بیت شعر يا جمله زيبا جمعآوري كنید.
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 -0مرحله نوشتن
با در نظر گرفتن هرچه تا به حال ياد گرفتهايد ،درس علوم اجتماعی خود را خالصه و پیشنويس
كنید .وسايل موجود در كالستان را از نظر جنس مواد تقسیمبندي و معرفی كنید (طبقههاي كلی
تا گروههاي جزئی).
با مشورت در گروه خود ،بنويسید چطور میتوانید به ناظم مدرسه خود در رعايت مقررات كمک
كنیم
 -0مرحله ويرايش
نوشته خود را بخوانید ،اگر موضوعی مبهم است آن را توضیح دهید .آيا هدف اولیه (قبل از شروع
نوشتن) بهدستآمده است؟ اگر به جاي خواننده مطلب باشید( ،معلم ،ناظم ،مادر يا غیره) منظور
نويسنده را كامالً میفهمید؟ كجا نیمهتمام يا مبهم است؟ صفتها يا قیدهاي بهكاررفته در متن را
دوباره نگاه كنید ،آيا در جاي خود قرار دارند؟
 -2مرحله اصالح نوشته
مطلب خود را با خط خوانا و تمیز پاکنويس كنید .آيا نوشته شما پاراگرافبندي شده و به هم
مربوط است؟ تغییرات مرحله قبل را انجام دهید ،آيا نوشتهتان از نظر اماليی صحیح است؟ از نظر
عالمتگذاري و دستور چطور؟
روش تجزیه و تحلیل اطالعات و دادهها
براي تجزيه و تحلیل دادههاي اين پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفادهشده است .در
بخش آمار توصیفی با استفاده از تعداد فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،واريانس و انحراف معیار
توصیف شدهاند .در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل واريانس يک راهه و آزمون تعقیبی توكی
مورد استفاده قرار گرفت و براي تجزيه تحلیل دادهها از نرمافزار  spssنسخه  18استفادهشده است.
یافتهها
جهت نرمال بودن توزيع دادههاي هوش بهر از آزمون كولمگروف -اسمیرونف استفاده گرديد .با توجه
به مقادير حد معناداري ( )p< 4/42دست آمده براي گروههاي مختلف و بزرگتر بودن اين مقدار از
 4/42و با فاصله اطمینان  %32میتوان گفت ،توزيع از منحنی نرمال پیروي میكند.
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جدول  :1میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره کل هوش بهر گروه آزمایش و گروه کنترل
متغیر

شاخصهاي
آماري

میانگین

انحراف

حداقل

حداکثر

معیار

نمره

نمره

تعداد

t

گروه

آزمايش

دختر

30/30

0/00

82

142

12

پسر

32/30

0/48

80

142

12

كل

30/00

0/17

82

142

04

دختر

37/07

2/28

88

148

12

پسر

37/87

2/12

88

142

12

كل

37/07

2/58

88

148

04

هوش

كنترل

-4/805
()p= 4/043

همانطوري در جدول  1مشاهده میشود میانگین و انحراف معیار هوش بهر هر يک از گروهها به
ترتیب براي كل گروه آزمايش  30/00و  ،0/17براي دختران گروه آزمايش  30/30و  0/00و براي
پسران گروه آزمايش  32/30و  0/48میباشد .همچنین میانگین و انحراف معیار براي كل گروه گواه
 37/07و  ،2/58براي دختران گروه گواه  37/07و  2/28و براي پسران گروه گواه  37/87و 2/12
میباشد .با توجه به  tمشاهدهشده و سطح معناداري ( )p> 4/42بین دو گروه از لحاظ هوش بهر
تفاوت معنیداري مشاهده نمیشود.
جهت نرمال بودن توزيع دادههاي سن از آزمون كولمگروف -اسمیرونف استفاده گرديد .با توجه
به مقادير حد معناداري ( )p< 4/42بهدستآمده براي گروههاي مختلف و بزرگتر بودن اين مقدار از
 4/42و با فاصله اطمینان  %32میتوان گفت ،توزيع از منحنی نرمال پیروي میكند.
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جدول  :2میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر سن آزمودنيهاي گروه آزمایش و گروه کنترل
متغیر

شاخصهاي
آماري

میانگین

انحراف

حداقل

حداکثر

معیار

نمره

نمره

تعداد

t

گروه

آزمايش

دختر

14/27

4/01

14

11/1

12

پسر

14/00

4/03

14

11/5

12

كل

14/04

4/03

14

11/5

04

دختر

14/03

4/07

14

11/0

12

پسر

14/70

4/00

14

11/0

12

كل

14/70

4/05

14

11/0

04

سن

كنترل

-1/50
()p= 4/550

همانطوري در جدول  5مشاهده میشود میانگین و انحراف معیار سن هر يک از گروهها به
ترتیب براي كل گروه آزمايش  14/04و  ،4/03براي دختران گروه آزمايش  14/27و  4/01و براي
پسران گروه آزمايش  14/00و  4/03میباشد .همچنین میانگین و انحراف معیار براي كل گروه گواه
 14/70و  ،4/05براي دختران گروه گواه  14/03و  4/07و براي پسران گروه گواه  14/70و 4/00
میباشد .با توجه به  tمشاهدهشده و سطح معناداري ( )p> 4/42بین دو گروه از لحاظ سن تفاوت
معناداري مشاهده نمیشود.
جهت نرمال بودن توزيع دادههاي اختالل رفتاري از آزمون كولمگروف -اسمیرونف استفاده
گرديد .با توجه به مقادير حد معناداري ( )p< 4/42بهدستآمده براي گروههاي مختلف و بزرگتر
بودن اين مقدار از  4/42و با فاصله اطمینان  %32میتوان گفت ،توزيع از منحنی نرمال پیروي
میكند.
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جدول  :3میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره اختالل رفتاري آخنباخ آزمودنيهاي
گروه آزمایش و گروه کنترل
متغیر

شاخصهاي
آماري

میانگین

انحراف

حداقل

حداکثر

معیار

نمره

نمره

تعداد

t

گروه

فهرست
اختالل
رفتاري
آخنباخ
و
رسکورال

آزمايش

كنترل

دختر

0/07

0/12

5

15

12

پسر

2/04

5/02

5

14

12

كل

0/10

5/73

5

15

04

دختر

0/44

5/01

1

14

12

پسر

2/07

5/00

1

3

12

كل

2/70

5/04

1

14

04

4/272
()p= 4/208

همانطوري در جدول  0مشاهده میشود میانگین و انحراف معیار اختالل رفتاري هر يک از
گروهها به ترتیب براي كل گروه آزمايش  0 /10و  ،5/73براي دختران گروه آزمايش  0/07و  0/12و
براي پســران گروه آزمايش  2/04و  5/02میباشد .همچنین میانگین و انحراف معیار براي كل گروه
گواه  2 /70و  ،5/04براي دختران گروه گواه  0/44و  5/01و براي پسران گروه گواه  2/07و 5/00
میباشد .با توجه به  tمشاهدهشده و سطح معناداري ( )p< 4/42بین دو گروه از لحاظ اختالل
رفتاري تفاوت معناداري مشاهده نمیشود.
همانطوري در جدول  0مشاهده میشود میانگین و انحراف معیار نمره پیشآزمون پیشرفت
تحصیلی هر يک از گروهها به ترتیب براي كل گروه آزمايش  8/44و  ،5/57براي دختران گروه
آزمايش  7/87و  5/50و براي پســران گروه آزمايش  8/10و  5/08میباشد .همچنین میانگین و
انحراف معیار براي كل گروه كنترل  8 /77و  ،1/83براي دختران گروه كنترل  8/70و  5/42و براي
پسران گروه كنترل  8/84و  1/78میباشد .با توجه به میانگینهاي دو گروه آزمايش و كنترل به نظر
میرسد بین دو گروه از لحاظ نمره پیشآزمون پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداري وجود نداشته
باشد.
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جدول  .4میانگین ،انحراف معیار پیشآزمون ،پسآزمون نمره پیشرفت تحصیلي آزمودنيهاي
گروه آزمایش و گروه کنترل
گروه
متغیر

پیش آزمون

شاخصهاي آماري

آزمايش
پیشآزمون ،پس-
آزمون پیشرفت
تحصیلی
كنترل

میانگین

انحراف
معیار

پسآزمون
تعداد

میانگین

انحراف
معیار

تعداد

دختر

7/87

5/50

12

12/47

5/00

12

پسر

8/10

5/08

12

12/04

1/70

12

كل

8

5/57

04

12/00

5/15

04

دختر

8/70

5/42

12

8/84

5/11

12

پسر

8/84

1/78

12

8/20

5/50

12

كل

8/77

1/83

04

8/07

5/12

04

همچنین همانطوري كه در جدول  0مشاهده میشود میانگین و انحراف معیار نمره پسآزمون
پیشرفت تحصیلی هر يک از گروهها به ترتیب براي كل گروه آزمايش  12/00و  ،5/15براي دختران
گروه آزمايش  12/47و  5/00و براي پســران گروه آزمايش  12/04و  1/70میباشد .همچنین
میانگین و انحراف معیار براي كل گروه گواه  8/07و  ،5/12براي دختران گروه كنترل  8/84و 5/11
و براي پسران گروه كنترل  8/20و  5/50میباشد .با توجه به میانگینهاي دو گروه آزمايش و كنترل
به نظر میرسد بین دو گروه از لحاظ نمره پسآزمون پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداري وجود
داشته باشد.
اين پژوهش شامل دو فرضیه است كه هر فرضیه همراه با نتايج بهدستآمده از تجزيه و تحلیل
آن در اين بخش ارائه میگردد.
فرضیه اول :آموزش راهبردهاي شناختی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پايه پنجم ابتدايی داراي
اختالل يادگیري خاص در زمینهي اختالل نوشتن تأثیر دارد.
فرضیه دوم :آموزش راهبردهاي شناختی در دو جنس (دختر و پسر) به يک اندازه در پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان پايه پنجم ابتدايی داراي اختالل يادگیري خاص در زمینهي اختالل نوشتن
تأثیر دارد.
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جدول  :5نتایج تحلیل واریانس یك راهه براي مقایسه نمرات تفاضل پیشآزمون ـ پسآزمون پیشرفت
تحصیلي گروه آزمایش و گروه کنترل
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

بین گروهها

1353/10

0

000/40

درون گروهها

1178/57

20

51/40

كل

0147/04

23

-

P

F

4/4441

04/20

همانطوري كه در جدول  2مشاهده میشود بین گروه آزمايش و كنترل از لحاظ نمره تفاضل
پیشآزمون ـ پسآزمون پیشرفت تحصیلی (درس رياضی ،علوم و انشاء) تفاوت معنیداري وجود
دارد ( p<4/4441و  )F= 04/20بنابراين فرضیه اول تأيید میگردد .معنیدار شدن تفاوت بین گروه-
ها با استفــــــاده از تحلیل واريانس يک راهه نشان نمیدهد كه بین كدام گروه تفاوت وجود دارد
لذا بهدنبال اين تحلیل ،آزمون تعقیبی توكی انجام شد كه نتايج آن در جدول  0نشان دادهشده
است.
جـدول  :6نتایج آزمون توکي براي مقایسه میانگین نمرات تفاضل پیشآزمون ـ پسآزمون
پیشرفت تحصیلي گروه آزمایش و گروه کنترل
میانگین

1

2

3

4

گروهها
1

دختران
گروه آزمايش

11/84

ـــــ

ـــــ

11/04
()4/4441

11/70
()4/4441

5

پسران
گروه آزمايش

11/00

ـــــ

ـــــ

14/30
()4/4441

11/57
()4/4441

0

دختران
گروه كنترل

4/04

-11/04
()4/4441

-14/30
()4/4441

ـــــ

ـــــ

0

پسران
گروه كنترل

0/07

-11/70
()4/4441

-11/57
()4/4441

ـــــ

ـــــ

همانطوري كه در جــدول  0مشاهده میشود بین گروه آزمايش «دختر» و گروه كنترل
«دختر» و نــــیز گروه آزمايش «پسر» و گروه كنترل «پسر» تفاوت معنیداري وجود دارد .بین
دختران و پسران گروه آزمايش و نیز بین دختران و پسران گروه گواه تفاوت معناداري وجود ندارد.
اين امر به خوبی بیانگر آن است كه مداخله تأثیر يکسانی بر هر دو جنس (دختر و پسر) دارد در
نتیجه فرضیه دوم تأيید میگردد.
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بحث و نتیجهگیري
نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش راهبردهاي شناختی به دانشآموزان داراي اختالل يادگیري
خاص در زمینه اختالل نوشتن میتواند عملکرد تحصیلی آنها را در دروس رياضی ،علوم و انشاء
بهبود بخشد.
دانشآموزانی كه با استفاده از مدل انگلرت آموزش دريافت كرده بودند ،توانستند عملکردي
بهتري نسبت به گروه كنترل از خود ارائه دهند .افراد گروه دريافتكننده آموزش توانستند دانش و
اطالعات خود را به شکل بهتري سازمان دهی كنند و در مرحله ارائه نوشتن ،ناتوانی كمتري را تجربه
و مطالب را آسانتر به روي ك اغذ منتقل كنند .در مقابل گروه كنترل در نگارش تکالیف با دشواري
بیشتري روبهرو شد و عملکرد آنها ضعیفتر از گروه آزمايش بود .اين نتیجه نشان میدهد كه
آموزش مدل انگلرت كه به سازماندهی مطالب حافظه ،برنامهريزي و نوشتن در دانشآموزان دچار
اختالل يادگیري كمک میكند ،میتواند تسلط اين دانشآموزان را افزايش دهد و دستیابی به اهداف
درسی را براي آنها میسر سازد .نتايج پژوهش حاضر با پژوهش گراهام ،مکآرتور و شوارتز ()5442
همخوانی دارد .آن ها در پژوهش خود به اين نتیجه دست يافتند كه آموزش راهبردهاي شناختی به
دانشآموزان دچار اختالل يادگیري ،تأثیر مثبتی در نحوه نگارش آنها دارد .اين يافته همچنین با
نتايج برخی ديگر از پژوهشها نظیر پژوهش دالپز و گراهام ( ،)5442گرستین ،كارنین و بلیک1
( ،)5443پیچوث و گراهام ( ،)5443باي و كورنیک ( ،)5410لند ( ،)5415فلچر و همکاران5
( )5410و كوک و تورنس ( )5415همخوانی دارد .نتايج اين پژوهشها نشان میدهد كه آموزش
راهبردهاي شناختی ،میتواند كیفیت نوشتن مطالب را در دانشآموزان داراي اختالل يادگیري
بهبود بخشد و آنان را قادر سازد مطالب شناختی خود را بهتر سازماندهی كنند.
بشاورد ( )1080نشان داد كه آموزش راهبردهاي شناختی موجب بهبود عملکرد حل مسأله
رياضی در دانشآموزان دچار عقبماندگی ذهنی شده است .در همین زمینه آدمزاده ( )1087نیز
نشان داد كه آموزش راهبردهاي شناختی به دانشآموزان مبتال به ناتوانی يادگیري ،تأثیر مثبتی بر
اصالح نوشتار آنها داشته است.
در اين پژوهش همچنین مشخص شد كه بین دانشآموزان دختر و پسر در زمینه تأثیر آموزش
راهبردهاي شناختی تفاوت معناداري وجود ندارد و میانگینها به هم نزديک است .اين يافته با
نتیجه پژوهش پاجارس ،میلر و جانسون )5443( 0كه نشان دادند دختران نسبت به پسران،
نويسندههاي برتري هستند ،همخوانی ندارد.

1. Gerstein, Carnine and Blake
2. Fletcher et al.
3. Pajares, Miller and Johnson
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در پايان میتوان نتیجهگیري كرد ،آموزش راهبردهاي شناختی راهحل كمک به كودكان داراي
اختالل يادگیري خاص در زمینهي اختالل نوشتن است .با توجه به اينكه در اين پژوهش سعی
شده كه اكثر عوامل تأثیرگذار در نتیجه پژوهش ،نظیر هوش ،سن و اختالالت رفتاري كنترل شود،
تفاوت بهدستآمده در عملکرد دو گروه ،نمايانگر موفقیتآمیز بودن آموزش راهبردهاي شناختی
است كه باعث شده است تا عملکرد دانشآموزان گروه آزمايش بهبود يابد.
در پژوهش حاضر به دلیل محدوديت زمانی حضور دانشآموزان در مدرسه ،اجراي دوره پیگیري
جهت ارزيابی تداوم اثربخشی آموزش میسر نشد .همچنین به دلیل محدوديت تعداد دانشآموزان
نارسانويس در مراكز اختالل يادگیري ،نمونه پژوهش از موارد غیر بالینی از مدارس عادي به صورت
غربالگري انتخاب شدند .بنابراين تعمیم نتايج پژوهش به دانشآموزان ديگر بايد با احتیاط صورت
گیرد .پیشنهاد میشود كه پژوهشی به منظور اثربخشی آموزش راهبردهاي فراشناختی بر پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان نارسانويس انجام شود .همچنین ازآنجاكه اين پژوهش فقط در حجم نمونه
كوچک دانشآموزان ناتوانی يادگیري و آن هم فقط دانشآموزان كالس پنجم ابتدايی انجام شد،
ضروري است كه چنین پژوهشی در نمونههاي بزرگتر و ديگر مقاطع تحصیلی صورت بگیرد.
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