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Abstract
Background & Objective: The term "learning disorder" describes a group of disorders characterized by inadequate development of specific
academic, language, and speech skills. One type of the learning disorder is dyslexia. It is a specific learning disability in reading. Dyslexic
children have trouble reading accurately and fluently. They may also have trouble with reading comprehension, spelling and writing. This study
was aimed to investigate the effect of cognitive and metacognitive strategies on reading performance and academic self-efficacy in dyslexic
boys.
Methods: A two group pretest-posttest quasi-experimental design was used in this study. The study population included all male students with
reading disabilities of third and fourth grades in primary school in the school year 96-1395 of Tehran. Multi-stage cluster sampling was used to
recruit 40 students with reading disorder. The participants were assigned to experimental and control groups in equal numbers. The research
instruments were the Wechsler Intelligence Scale for children and Bandura's academic self-efficacy questionnaire. The experiment group
received 10 sessions of Cognitive- metacognitive strategies training. Cognitive strategies included: Strategies to repeat or review: repeated
recitation, repeated coding, repeating key terms aloud, retelling stories, underlining the contents, memorizing the easy content and annotations,
highlighting the key words, marking and transcription the difficult subjects. Strategies for developing and making meaning: the use of
intermediaries, imagery, locations, keyword, using the acronym for the easy content and notes, analogy, summarizing, applying the learned
material. Metacognitive strategies included: strategic planning: Determining the purpose of study, predicting time to study and learn, determining
the speed of study, analyzing how to deal with the subject of learning, selecting cognitive strategies.
Results: The results showed that the experimental and control groups performed differently on the components of reading performance (error,
understanding and speed) and self-study group after testing.
Conclusion: Cognitive and metacognitive strategies instruction improves the reading performance and academic self-efficacy in students with
dyslexia. So, based on the findings of this study, it can be concluded that intervention based on the cognitive and metacognitive strategies
improves the reading performance of dyslexic children.
Keywords: Cognitive strategies, Metacognitive strategies, Dyslexia, Learning disorders.
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1مجله مطالعات ناتوانی 1۳۹۷؛ (.۳۲:)۸

مقاله پژوهشی اصیل

انتشار برخط آبانماه 1۳۹۷

اثربخشی آموزش راهبردهای شناختیفراشناختی در بهبود عملکرد خواندن و خودکارآمدی
تحصیلی دانشآموزان با اختالل خواندن

توضیحات نویسندگان

 .1کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکدٔه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران؛
 .۲دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکدٔه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران؛
 .۳دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران؛

 .۴کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.

*آدرس نویسندۀ مسئول :دانشکدٔه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.
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چکیده

هدف :عملکرد خواندن از موضوعهای مهم یادگیری در دانشآموزان است که میتواند در سایر جنبهها و موضوعها تأثیرگذار باشد .درواقع عملکرد خواندن در توانایی سلیس و

روانخوانی و درک مطالب کتاب اهمیت ویژهای در دانشآموزان دارد .هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختیفراشناختی در بهبود عملکرد خواندن
و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان بااختالل خواندن است.

روشبررسی :روش پژوهش حاضر آزمایشی از نوع طرحهای پیشآزمونپسآزمون با گروه کنترل بود .جامعٔه آماری این پژوهش را تمامی دانشآموزان پسر بااختالل خواندن
پایههای سوم و چهارم ابتدایی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی  1۳۹۵-۹۶شهر تهران تشکیل دادند.از بین آنها ۴۰ ،دانشآموز بااختالل خواندن بهروش نمونهگیری
تصادفیخوشهای چندمرحلهای ،انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه  ۲۰نفر) قرار گرفتند .برای جمعآوری دادهها از چکلیست اختالل خواندن عزیزیان و
عابدی و پرسشنامٔه خودکارآمدی تحصیلی بندورا  ۲۰۰۲و آزمون عملکرد خواندن یارمحمدیان ،قمرانی ،سیفی و ارفع 1۳۹۴استفاده شد .گروه آزمایش بهمدت  1۰جلسٔه

۴۵دقیقهای جلسات مداخله را دریافت کرد؛ ولی در گروه کنترل هیچ مداخلهای انجام نشد .برای تجزیهوتحلیل دادهها ،آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری ()MANCOVA

بهکار گرفته شد.

یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد آموزش راهبردهای شناختیفراشناختی به دانش آموزان بااختالل خواندن در بهبود عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی آنان مؤثر است

( .)p>۰٫۰۰1همچنین آموزش با این روش موجب کاهش خطاهای خواندن در پسران بااختالل خواندن شده است (.)p>۰٫۰۰1

نتیجهگیری :باتوجه با یافتههای پژوهش میتوان نتیجهگیری کرد که آموزش راهبردهای شناختیفراشناختی در بهبود عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان بااختالل
خواندن تأثیر دارد و میتوان از این آموزش بهعنوان روش مداخلهای مؤثر سود جست.

کلیدواژهها :راهبردهای شناختیفراشناختی ،عملکرد خواندن ،خودکارآمدی تحصیلی ،اختالل خواندن.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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رستمی۴

۱

مقدمه

بوده که در دانشآموزان بااختالل خواندن آساااایب میبیند و بهشاااادت
تحتتأثیر قرار میگیرد ( .)1۷تعبیرهای شااااناختی ما از موفقیتها و

اختالل یادگیری از اختاللهای شااااایع دوران کودکی اساااات .برخی از

شااااکسااااتهایمان بر باورهای خودکارآمدی بعدی ما تأثیر میگذارد.

کودکان باوجود رشااااد طبیعی که در تمام دوران تحول جساااامی خود

خودکارآمدی تحصاااایلی بهطور خاص بهمعنای قضاااااوت یادگیرنده

دارند ،زمانیکه شروع به خواندنونوشتن میکنند دچار مشکالت جدی

دربارٔه تواناییاش برای دسااااتیابی موفقیتآمیز به اهداف آموزشاااای

هساااتند .این کودکان از بهرٔه هوشااای تقریباً عادی برخوردارند .از نظر

ا شاره دارد ( .)1۹خودکارآمدی تح صیلی به شدت موفقیت تح صیلی

حواس بینایی و شنوایی سالمبوده و دارای امکانات محیطی و آموزشی
ن سبتاً منا سبی ه ستند .همچنین محرومیتهای شدید عاطفی ندارند؛

نشااااان دادند که افراد بااختالل یادگیری در خودکارآمدی تحصاااایلی

امّا بااینوجود در یک یا چند زمینٔه درسی خود دچار مشکالت اساسی

مشااکالتی را تجربه میکنند که میتواند منجربه افزایش اهمالکاری در

هسااااتنااد ( .)1در این بین ،یکی از انواع اختالل ی اادگیری ،اختالل

این افراد شود.

خواندن اسااات ( .)۲اختالل خواندن نوعی اختالل رشااادی بوده که با

تااکنون ماداخالت زیاادی برای بهبود مهاارتهاای خوانادن در افراد

مشااکل در پردازش واجشااناختی و آساایب در رشااد روانی خواندن در

بااختالل خواندن بهکار گرفته شااااده که یکی از این مداخالت ،آموزش

ارتباط اساات ( .)۳درواقع ،اختالل خواندن نوعی کژکاری در واژههای

راهبرد های شاااا ناختیفراشاااا ناختی اسااااات .درواقع امروزه ،ارت باط

شاااابیه بههم ،حدسزدن کلمات باتوجه به حروف ابتدا و انتهای آنها،

م شاهده شده بین تواناییهای شناختی (حافظهکاری و فراخنای توجه)

قرینهخوانی یا وارونهخوانی کلمات ،نارساااایی شااادید در هجیکردن و

و مهارت های خواندن افراد بااختالل خواندن ،پشااااتوانٔه ز یادی برای

درنهایت بیعالقگی و تنفر از یادگیری خواندن است ( .)۴این اختالل

تالش های اخیر ج هت تمرکز ویژه بر مداخالت شاااا ناختی برای این

جزو اختالالت عصااابیرشااادی بسااایاررایج بهحسااااب میآید ( )۵که

کودکااان فرا هم کرده اساااااات ( .)۲1در ا ین ب ین ،را ه بردهااای

حدود ۳تا۵درصد از کودکان سنین مدرسه را مبتال میسازد (.)۶

شاااناختیفراشاااناختی تدابیری هساااتند که به یادگیری و یادآوری کمک

در ایران شاااایوع این اختالل در کود کان دبساااا تانی ( ۷تا1۰ساااااال)

خواهند کرد و الزم است درزمینٔه استفاده از این راهبردها آموزش داده

1۰٫۵درصااد گزارش شااده اساات ( .)۷برخی ش ایوع این اختالل را در

شاااود ( .)۲۲،۲۳راهبردهای شاااناختی و فراشاااناختی ابزاری قدرتمند

پساااران ساااه برابر دختران گزارش کردهاند .درنتیجه پساااران را بیشاااتر

برای آشکارکردن چگونگی توسعٔه فرایند یادگیری بهشمار میآیند و این

تحت تأثیر قرار میدهد ( .)۸،۹کودکان مبتال به این اختالل بهغیر از

راهبردهااا باااع ا

مشاااکالت آموزشااای و مشاااکالت توجهی از مشاااکالت رفتاری مانند

یادگیرنده و تسااهیل تواناییهای یادگیری دانشااجویان میشااود (.)۲۴

اعتمادبهنفس ضااعیف و پرخاشااگری رنج میبرند .همابتالیی اختالل

معتقد است مهارتهای شناختی و فراشناختی دانشی هستند که مردم

خواندن شااامل اختالل زبانی ( ،)1۰مشااکالت حرکتی ( ،)11اختالل

دربااارٔه فرایناادهااای تفکرشااااااان دارنااد .پژوهشهااا بیااان میکننااد

نقص توجه /بیشفعالی ( ،)1۲اختالل نوشااااتن ( )1۳و مشااااکالت

دانشآموزانی که از راهبردهای شناختی و فرا شناختی متنوعی ا ستفاده

خواب میشااااود ( .)1۴همچنین برآورد شااااده اساااات که این افراد در

میکن ند ،دارای عملکرد تحصاااایلی بهتری هساااات ند .همچنین ن تایج

زندگی آینده درمعرض خطر نهفتٔه مشاااکالت ساااازگاری ( )1۵و خطر

آموزشااای بهتری را دریافت کرده و درگیری تحصااایلی بیشاااتری دارند

گرایش به سااااوفمصاااارف قرار دارند ( .)1۶پ یامدهای تأملبرانگیز و

( .)۲۵بهطورکلی ،اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی

شاااادید تحصاااایلی و وجود اختاللهای همبود و مشااااکالت ثانویهای

بر اضطراب ( ،)۲۶موفقیت تحصیلی ( ،)۲۷هوشیاری و خودکنترلی

همچون مشااااکالت رفتاری ،شااااناختی ،عزتنفس کم و مهارتهای

( )۲۸و افزایش حل مساااا له تأییدشااااده ،اما تاکنون این راهبردها در

بینفردی ضعیف ،درمان این افراد را با دغدغهها و م شکالت فراوانی

اختالل خواندن تحت بررس ای قرار نگرفته اساات .بهطورکلی باتوجه به

همراه میسازد و بر ابعاد مختلف و کارکرد بهنجار اثر میگذارد (.)1۷

مطالب ذکرشاااده مبنیبر وجود مشاااکالت در خواندن و خودکارآمدی

بااینوجود ،نشاااااان داد ند مداخالت زودهن گام میتوا ند در ارت قای

تحصاایلی در دانشآموزان بااختالل خواندن ،هدف از پژوهش حاضاار

عزتنفس و تابآوری و کاهش اختالالت روانی ازقبیل اضااااطراب و

بررسااای اثربخشااای آموزش راهبردهای شاااناختیفراشاااناختی در بهبود

افسردگی مؤثر باشد (.)1۸

عملکرد خواناادن و خودکااارآماادی تحصاااایلی دانشآموزان بااااختالل

عملکرد خواندن 1از موضااوعهای مهم یادگیری در دانشآموزان اساات

خواندن است.

که میتواند در سااااایر جنبهها و موضااااوعها تأثیرگذار باشااااد .درواقع
عملکرد خواندن در توانایی سلیس و روانخوانی و درک مطالب کتاب

2

اهمیت ویژهای در دانشآموزان دارد .در سااااالهای آغازین مدرسااااه،

روش بررسی

روش پااژوهااش حاااضاااااار ناایاامااهآزمااایشاااااای از نااوع طاارحهااای

یادگیری خواندن یکی از تکالیف مهم مربوط به رشااد اساات که باید در

پیشآزمونپسآزمون با گروه کنترل بود .جام عٔه آ ماری این پژوهش را

آن مهارت الزم را کسااااب کرد ( .)1۹پژوهش ها ب یان میکند عملکرد

تمامی دانشآموزان پساااار بااختالل خواندن پا یه های سااااوم و چهارم

خواندن در افراد بااختالل خواندن بهشاااادت آساااا یبد یده و درواقع،

ابتدایی مشغول به تح صیل در سال تح صیلی  1۳۹۵-۹۶شهر تهران

اصاااالیترین مالک تشااااخیص اختالل خواندن ،ضااااعف در عملکرد

تشکیل دادند .براساس دالور ( )۲۹که برای طرحهای آزمایشی حداقل

خواندن اسااات ( .)11،1۳،1۶ازطرفدیگر خودکارآمدی نیز مؤلفهای
Reading performance

افزایش مهااارت خودآموزی و ارتقااای اسااااتقالل

1
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را در ساااااال های مختلف ز ندگی ت حت تأثیر قرار مید هد (.)1۹،۲۰

نمونه در هر گروه  1۵نفر پیشااانهاد شاااده از بین آنها ۴۰ ،دانشآموز

خواندن پنج زیرگروه را دربردارد که شااااامل افزودن ،وارونهسااااازی،

بااختالل خواندن بهروش نمونهگیری تصااادفیخوشااهای چندمرحلهای،

حذف ،جابهجایی و جایگزینی میشااااود .در بخش درک مطلب از هر

انتخاب شااده و بهصااورت تصااادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر

پاراگراف دو ساااؤال و برای هر پایه شاااش ساااؤال درنظر گرفته شاااده

ابزارهای گردآوری دادهها عبارت بود از :چکلی ست اختالل خواندن :

میانجامد و به ثانیه محاسبه می شود .کسب نمرٔه بی شتر در بعد خطای

در این پژوهش برای تشااااخیص دانشآموزان بااااختالل خواناادن ،از

کل و مدتزمان خواندن از سااوی دانشآموز دارای ارزش منفی بوده و

چکلیسااات اختالل خواندن ( )۳۰اساااتفاده شاااد که  1۵ساااؤال دو

کسب نمرٔه بیشتر در درک مطلب دارای ارزش مثبت است.

گزینهای بله خیر دارد و توسااط معلم تکمیل میشااود .نمرٔه کل آن بین

جلسات مداخله :راهبردهای شناختیفراشناختی مبتنیبر رویکرد نظری

۰تا 1۵است .این آزمون را شریفی و رائفی ( )۷در جامعٔه دانشآموزی

فالول و دیمونت برای یادگیری و بهبود مهارتهای تحصیلی است که

1

شااااهر اصاااافهااان هنجاااری اابی کردنااد .آزمون دارای چهااار سااااط

در پژوهش حاضااار از جلساااات مداخلهای اساااتفاده شاااد که توساااط

پیشدبستانی ،دبستانی ،راهنمایی و دبیرستانی است .روایی این آزمون

ساااالی مانی و ع باساااای و طغ یانی تدوین و گسااااترش یاف ته اسااااات

ازطریق ضریب همبستگی کل آزمون با هوشبهر برابر با  ۰٫۶۳به دست

(.)۳۴،۳۵،۳۶

آمده و پایایی آزمون بهروش بازآزمایی  ۰٫۹۳گزارش شده است (.)۷

آموزش راهبردهای شناختیفراشناختی طی  1۰جلسٔه آموزشی صورت

مقیاس هوش ای وکساالر کودکان :2این مقیاس در سااال  1۹۶۹توسااط

گرفت .راهبردهای شناختی عبارتبود از:

دیوید وکساااالر طراحی و در سااااال  1۹۷۴تجدیدنظر شااااد .متوسااااط

اااا راهبردهای تکرار یا مرور :مکااااررخااااوانی ،مکااااررنویااااسی ،تکرار

همسااانی درونی گزارششااده توسااط وکساالر در  11گروه ساانی برای

اصاااطالحات کلیدی با صااادای بلند ،بازگویی مطالب ،اساااااااااااتفادٔه

مقیاس هوشاااابهر کلی و کالمی و عملی بهترتیب برابر  ۰٫۹۵ ،۰٫۹۶و

خاطکاشیدن زی ار مطالاب ،از تدابیر به یادس اری بارای مطالاب آساان

 ۰٫۹1اسات .همساانی درونی برای خردهآزمونهای خاص تغییرپذیری

و حاشایهنوی اسی ،برجاستهساازی قسمتهای مهام ،عالمتگاذاری و

5

بیشااتری داشااته و کمترین ضااریب همسااانی برای الحاق قطعات برابر

رونویسیکردن مطالب دشوار.

 ۰٫۶۹و بیشااترین ضااریب برای گنجینه لغات برابر با  ۰٫۸۷به دساات

ااااااا راهبردهای بسااط و گسااترش معنایی :اساااااااااتفاده از واسااطهها،

آمده است .ضرایب پایایی برای مقیاس کلی  ۰٫۹۵و برای مقیاسهای

تصویرسازی ذهنی ،روش مکانها ،استفاده از کلمٔه کلی اد ،اس اتفاده از

کالمی و عملی بهترتیب  ۰٫۹۴و  ۰٫۸۷گزارش شااده اساات .محاساابٔه

سرواژهها برای مطالب آسان و یادداشاااااتبااااارداری ،قیااااااسگاااااری،

روایی این آزمون توساااط شاااهیم ازطریق محاسااابٔه همبساااتگی نمرات

خالصاهکاردن باه زباان خاود ،کاارباستن مطالاب آموختهشده.

خردهمق یاس ها با نمرٔه کل آزمون ،روایی مطلوب این آزمون راب یان

اااااا راهبردهای سازماندهی مطالب :د ستهبندی اطالعات جدید تبدیل

میکند .ضرایب روایی این آزمون از  ۰٫۶۶تا  ۰٫۹۲گزارش شده است

متن درس بااااه طاااارح و نمااااودار ،نقااااشه ،دستهبندی اطالعات جدید

(.)۳1

براساس مقولههای آشااانا ،اساااتفاده از طرح درختی برای خالصهکردن

پرسشنامٔه خودکارآمدی تحصیلی بندورا  :در این پژوهش از پرسشنامه

اندیشههای اص الی ی اکمطل اب و نشاندادن روابط میان آنها ،استفاده

۳۰سااؤالی بندورا برای ساانجش خودکارآمدی تحصاایلی دانشآموزان

از نمودار گردشااای برای توضااای و تشاااری فرآیند تولید پیچیده برای

3

ابتدایی اساااتفاده شاااد .این پرساااشااانامه چهارگزینهایبوده و هریک از

مطالب پیچیده.

پرسشهای مقیاس مذکور از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم درجهبندی

راهبردهای فراشناختی 6عبارتبود از:

می شود .روایی این پر س شنامه در مطالعه با روش همب ستگی با نمرات

ا راهبردهای برنامهریازی :تعیاین هادف مطالعاه ،پایشبینای زمان الزم

خودکارآمدی عمومی برابر با  ۰٫۸۷و پا یایی آن با روش دونی مهکردن

برای مطالعه و ی اادگیری ،تعی این سارعت مطالعاه ،تحلی ال چگااونگی

به مقدار  ۰٫۹۲گزارش شااده اساات ( .)۳۲همچنین در ایران ضااریب

برخااورد بااا موضااوع یااادگیری ،انتخاااب راهبردهااای شناختی.

پایایی این مقیاس در مطالعٔه علیلو و هاشمی و فالحی با روش تحلیل

ااااا راهبردهای کنترل و نظارت :ارزشیابی پیشرفت ،نظارت بااااار توجه

اساا یرمنبراون برابر با  )۳۳( ۰٫۸۳و پایایی سااؤاالت پرسااشاانامه در

خود ،طرح سؤال درضمن مطالعه و یادگیری ،کنترل زماااااان و سرعت

پژوهش شهیم با روش آلفای کرونباخ  ۰٫۸۲بیان شده است (.)۳1

مطالعه.

آزمون عملکرد خواندن :4بهمنظور اندازهگیری سط توانایی خواندن و

ا راهبردهای نظمدهی :تعدیل س ارعت مطالع اه و ی اادگیری ،اصالح یا

تشااااخیص دانشآموزان بااختالل خوا ندن ،از آزمون اختالل خوا ندن

تغییر راهبرد شناختی.

استفاده شد که یارمحمدیان و همکاران آن را تهیه و هنجاریابی کردند

برای تجز یهوتحل یل داده های گردآوریشااااده ،آزمون تحل یل کوار یانس

( .)۲۶این آزمون شامل سه پاراگراف از متنهای در سی دانشآموزان

چندمتغیره ( )MANCOVAدر نرمافزار  SPSSنسااخٔه  ۲۳اسااتفاده

اساات و سااه مقوله از ناتوانیهای یادگیری را دربردارد که عبارتاساات

شد.

از.1 :خطاهای خواندن؛ .۲درک مطلب؛  .۳سرعت خواندن .خطاهای

مالحظات اخالقی :حفظ محرمانٔه اطالعات و اساااتفادهنکردن ابزاری

1

4

2

5

Reading Performance Test
Cognitive Strategies
6 Metacognitive strategies

Reading Disorder Checklist
Wechsler Intelligence Scale for children
3 Bandura Academic Self-Efficacy Inventory

۳
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گروه  ۲۰نفر) قرار گرفتند.

اساااات .ساااارعت خواندن نیز از شااااروع تا پایان متن خواندن ،بهطول

رعایت شد.

از اطالعات و حفظ شاااا ونات انسااااانی بهعنوان بنیادیترین اصااااول
اخالقی در پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفت و تمامی نکات ذکرشده،

۳

یافتهها

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در هر دو گروه آزمایش و کنترل بهتفکیک پیشآزمون و پسآزمون در جدول  1گزارش شده است.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در هر دو گروه آزمایش و کنترل بهتفکیک پیشآزمون و پسآزمون

خطاهای خواندن
درک مطلب
سرعت خواندن
خودکارآمدی تحصیلی

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

۳٫11

۰٫۴۵

1٫۲۵

۰٫۴۵

کنترل

۲٫۲۸

۰٫۵۵

۲٫۷۲

۰٫۶۵

آزمایش

۳٫۲۰

۰٫۶۳

۶٫۰۵

۰٫۲۵

کنترل

۳٫۵۲

۰٫۵۵

۳٫۲۰

۰٫1۹

آزمایش

1۲۰

11٫۷۰

1۲۵٫۲۲

۹٫۴۵

کنترل

11۹٫۷۳

1۲٫۸۵

1۲۰٫۴۷

۹٫۹۰

آزمایش

۲۴٫۵۷

۲٫۵۰

۳۸٫۸۰

۴٫۵۰

کنترل

۲۵٫۲۰

۲٫۸۰

۲۲٫۸۰

۲٫۸۵

مقدارF

مقدار p

اتا

۴1٫۰۴

>۰٫۰۰1

۰٫۴۷

۲۲٫۲۷

>۰٫۰۰1

۰٫۴۳

۲۶٫۶۳

>۰٫۰۰1

۰٫۴۰

۴1٫1۷

>۰٫۰۰1

۰٫۵۲

باتوجه به جدول  ،1بهنظر میرسد که در بررسی کلی میانگین گروه

خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان بااختالل خواندن را

آزمایش در خطاهای خواندن ،از پیشآزمون به پسآزمون کاهش یافته

بهبود میبخشد .نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر با نتایج

است؛ البته اگر آزمون معنادار باشد میتوان به این ادعا صحه گذاشت.

پژوهشی ( )۳۷که نشان داد آموزش راهبردهای شناختیفراشناختی

همچنین میانگین سرعت خواندن و درک مطلب و خودکارآمدی

منجربه ارتقای مهارتهای یادگیری و خودکارآمدی دانشجویان

تحصیلی از پیشآزمون به پسآزمون افزایش یافته است .بااینوجود ذکر

میشود ،همسوست .درهمینراستا )۲۶( ،در مطالعٔه اثربخشی

این نکته حائز اهمیت است که برای بررسی معناداری این تفاوت در

آموزش راهبردهای شناختی بر حافظه و عملکرد خواندن و سرعت

گروه کنترل یا آزمایش باید از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره

پردازش اطالعات دانشآموزان نارساخوان ،بیان کردند راهبردهای

استفاده شود .برای این کار ابتدا همگنی شیب خط رگرسیون بررسی

شناختی در بهبود عملکرد خواندن دانشآموزان نارساخوان مؤثر

شد که مشخص کرد پیشفرض همگنی شیب رگرسیون برقرار است.

است .همچنین )۲۷( ،اظهار داشتند مهارتهای شناختیفراشناختی

س س بهمنظور بررسی همسانی واریانس متغیر وابسته از آزمون لوین

عملکرد تحصیلی در دانشآموزان را ارتقا میدهد .آنها ضمن بیان

استفاده شد .براساس نتایج این آزمون ،فرض همگنی هر دو گروه برای

اینکه عملکرد تحصیلی نتیجٔه مهارتهای شناختی و فراشناختی

نمرٔه کل عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی تأیید شد .براساس

هدفمند است ،اشاره میکنند آموزش این مهارتها نقش زیادی در

جدول  1تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در خطاهای خواندن،

بهبود کارکردهای اجتماعی و تحصیلی و آموزشگاهی ایفا میکند.

سرعت خواندن ،درک مطلب و خودکارآمدی تحصیلی معنادار است

ازسوییدیگر ،در پژوهش بررسی راهبردهای فراشناختی در مراحل

( .)p<۰٫۰۰1اندازٔه اثر برای خطاهای خواندن ،سرعت خواندن ،درک

حل مس له در افراد بااختالل ریاضی مشخص کردند که راهبردهای

مطلب و خودکارآمدی تحصیلی بهترتیب برابر با ۰٫۴۰ ،۰٫۴۳ ،۰٫۴۷

فراشناختی بهبود توانایی حل مس له و تحمل ناکامی را بههمراه دارد

و  ۰٫۵۲مشاهده میشود؛ بنابراین باتوجه به یافتههای پژوهش میتوان

( )۳۸،۳۹آنها نشان دادند افراد با مشکالت خواندن در راهبردهای

گفت آموزش راهبردهای شناختی فراشناختی در بهبود عملکرد خواندن

فراشناختی مشکل داشته که میتواند عملکرد تحصیلی آنها را

و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان بااختالل خواندن تأثیر دارد

تحتتأثیر قرار دهد .همچنین بیان کردند آموزش راهبردهای

(.)p<۰٫۰۰1

فراشناختی منجربه بهبود عملکرد تحصیلی این افراد میشود.
در تمام پژوهشهای اشاره شده ،اثربخشی راهبردهای شناختی و

4

فراشناختی اعماز آموزشهای مستقیم و آموزشهای غیرمستقیم ،بر

بحث

بهبود حلمس له ،انعطافپذیری شناختی ،عملکرد تحصیلی،

هدف از انجام این پژوهش ،بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای

خودتنظیمی و ...تأیید شده است .بهاینترتیب ،دور از ذهن نیست که

شناختیفراشناختی در بهبود عملکرد خواندن و خودکارآمدی

چنین آموزشهایی عملکرد دانشآموزان را تحتتأثیر قرار میدهند .به

تحصیلی دانشآموزان بااختالل خواندن بود .نتایج مشخص کرد

نقش تعیینکنندٔه فراشناخت و مهارتهای شناختی برای عملکرد

مؤلفههای عملکرد خواندن (خطا و درک و سرعت) و خودکارآمدی

تحصیلی و موفقیت تحصیلی تأکید میکنند ( .)۴۰همچنین ( )۴1به

تحصیلی گروه آزمایش بعد از آموزش راهبردهای شناختیفراشناختی

ارتباط بین فراشناخت و خودکارآمدی و فرایندهای شناختی اشاره

متفاوتبوده و بنابراین آموزش راهبردهای شناختیفراشناختی عملکرد

۴
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متغیر

گروه

پسآزمون

مقایسٔه پسآزمون گروهها

۵

دارند .)۴۲) .بیان میکنند که راهبردهای شناختی و فرایندهای
شناختی در کودکان بااختالل خواندن دچار نارسایی و نقایصی است

در تبیین نتایج بهدستآمده میتوان اظهار داشت باتوجه به اینکه

( .)۴۳نشان دادند بهبود مهارتهای شناختی میتواند سبب بهبود

راهبردهای شناختی شامل حافظه ،توجه و دریافت ،نگهداری و

مهارتهای افراد با اختالالت یادگیری شود .بهطورکلی ،آموزش
مهارتهای شناختی و فراشناختی باع

نتیجهگیری

پردازش اطالعات و راهبردهای فراشناختی شامل کنشهای ناظر بر این

میشود دانشآموز دربارٔه

عناصر هستند ،آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی باع

موضوع مطالعه بیندیشد .پیشبینیهای خود را اصالح کند .بر توجه و

میشود

فرد بتواند تمام کنشهای درگیر در یکعمل شناختی از ابتدا تا انتها را

متمرکز کند .مس لٔه حقیقی را تشخیص دهد و آن را برای خود تعریف

بهرهوری فرایندهای ذهنیاش درقبال زمان و منابع دردسترس افزایش

و تحدید کند .درصورت ارتکاب اشتباه ،کانون توجه خود را تغییر

یابد .درنتیجه بهنظر میرسد این امر میتواند سبب بهبود عملکرد

داده ،جلوی اشتباهات خود را بگیرد و آن را اصالح کند .مفاهیم را با

خواندن شده و پیامدهایی بههمراه داشته باشد که خودکارآمدی را در

ساختهای دانش موجود خود ربط دهد .از خود سؤال کند .اطالعات

افراد بااختالل خواندن ارتقا بخشد؛ بنابراین باتوجه به این تلوی ها،

مهم متن یا تکلیف را از قسمتهای نامربوط جدا کرده ،تالش خود را

میتوان استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را در کنار سایر

مصروف آن کند .روابط موجود بین عناصر مشاهدهشده را شناسایی

مداخالت این اختالل ،به متخصصان و درمانگران این حوزه پیشنهاد

کند و درنهایت به بهبود مهارتهای خواندن خود بیانجامد.

کرد.

این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها همراه با محدودیتهایی بود که
میتواند تعمیم نتایج پژوهش را تحتتأثیر قرار دهد .از محدودیتهای
پژوهش حاضر میتوان به دسترسینداشتن به نمونٔه بیشتر و انجام
پژوهش روی پسران (یکجنسیت) اشاره کرد .همچنین بهدلیل
محدودبودن زمانی و گستردگی پژوهش امکان اجرای مرحلٔه پیگیری
فراهم نشد .پیشنهاد میشود این مطالعه با نمونٔه بزرگتر و استفاده از
هر دو جنسیت (دختران) و اضافهکردن بخش پیگیری به طرح
پژوهشی ،تکرار شود .همچنین پیشنهاد میشود معلمان و متخصصان
تعلیموتربیت و سایر متخصصانی که در ارتباط مستقیم با کودکان
بااختالل خواندن هستند ،ضمن آشنایی با راهبردهای شناختی و
فراشناختی ،از این راهبردها برای بهبود عملکرد خواندن و
خودکارآمدی تحصیلی استفاده کنند.
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