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خالصه

توانند پیشرفت تحصـیلی مطلـوبی   وش طبیعی بسیاري برخوردارند، نمیاز هکودکان نارساخوان، با وجود اینکه در اکثر مواقع :مقدمه

ثیر آمـوزش  پژوهش حاضـر بـا هـدف تعیـین تـأ      .کننددهند و یا اغلب ترك تحصیل میسختی به تحصیل ادامه می داشته باشند و به

.آموزان دچار اختالل نارساخوانی انجام شدخودنظارتی بر پیشرفت تحصیلی دانش

هـاي   آزمـودنی .آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیري است پس –آزمون  طرح پیشاین مطالعه از نوع نیمه تجربی با :هاروشمواد و 

گیـري در دسـترس    نمونـه  شهرستان جوانرود بودند که بـه روش  درپسر نارساخوان مقطع ابتدایی آموزاندانشنفر از  32پژوهش شامل 

به مـدت ده جلسـه    ه نفر 8صورت دو گروه  گروه آزمایش به.هاي آزمایش و کنترل قرار گرفتند طور تصادفی در گروه و به انتخاب شده

)علـوم، ریاضـی، فارسـی و امـالء    (نمرات امتحـانی دروس اصـلی   .آموزش خودنظارتی را دریافت کردند)اي دو روز هفته(اي  دقیقه 50

گیـري مکـرر، مـورد تجزیـه و     اطالعات با استفاده از آزمون انـدازه  .مورد استفاده قرار گرفت ت تحصیلیعنوان معیار سنجش پیشرف به

.تحلیل قرار گرفتند

بـه گـروه    داري بین گروه آزمایش و کنترل وجـود نداشـته امـا پـس از آمـوزش     آزمون تفاوت معنینتایج نشان داد در پیش :ها یافته

به این معنی که نمرات درسی آنها افزایش پیـدا    )p>001/0(دار بوده آزمون و پیگیري معنیآموزان در پسآزمایش، نمرات این دانش

.کرده است

آمـوزان نارسـاخوان داشـته اسـت، پـژوهش حاضـر       بتی در بهبود پیشرفت تحصـیلی دانـش  ثیر مثأبرنامه خود نظارتی ت:گیري نتیجه

آمـوزان مبـتال بـه اخـتالل نارسـاخوانی دارد کـه       مدارس و متخصصـان دانـش  ان، مربیان شناسان، معلمکاربردهایی براي والدین، روان

.توانند از این راهبردها براي بهبود پیشرفت تحصیلی استفاده کنند می

نارساخوانی، خودنظارتی، پیشرفت تحصیلی:هاي کلیدي واژه
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مقدمه

هـاي یـادگیري، مشـکل خوانـدن یکـی از      در میان اختالل

درDeber.آموزان نارساخوان استدانشترین مشکالت شایع

ــاتوانی در   ــه ن ــه هرگون فرهنــگ روانشناســی نارســاخوانی را ب

آمـوزان از سـطح   واسطه آن دانش کند که به خواندن اطالق می

ایـن  .ماننـد  ي کالسی خود در زمینـه خوانـدن عقـب مـی     پایه

کودکان به رغم آموزش معمولی ماننـد سـایر دانـش آمـوزان،     

فرصت فرهنگی اجتماعی مناسـب دچـار ایـن    هوش متوسط و 

عـالوه هـیچ گونـه آسـیب عمـده مغـزي یـا         اند؛ به مشکل شده

مشکالت هیجـانی و نیـز زبـان گفتـاري در ایـن افـراد وجـود        

همچنین تحقیقات نشان داده است که نارسـاخوانی  .[1]ندارد

هـا و در   هاي کودکان بدون توجـه بـه جـنس آن    در همه گروه

ماعی، سـطوح ذهنـی و نـواحی جغرافیـایی     هاي اجت همه گروه

.[2]اتفاق خواهد افتاد

درصد  10تا  3براساس آمار جهانی، شیوع نارساخوانی بین 

درصـد   12تـا   4میزان شیوع این اخـتالل در ایـران   .[3]تاس

گزارش شده است که با توجـه بـه جـوان بـودن ایـران، حتـی       

توانـد جمعیـت وسـیعی را گرفتـار      شیوع کمتر از این نیز مـی 

.[4]کند

درصد از افت تحصیلی  25پژوهشگران معتقدند که بیش از 

[5].گیـرد  کودکان دبستانی از نارسایی خواندن سرچشمه مـی 

خوانـدن در اغلـب    افراد نارساخوان به دلیل داشتن اختالل در

ایـن گـروه بااینکـه در    .شـوند  دروس خود با مشکل مواجه می

تواننـد پیشـرفت    اکثر مواقع از هوش طبیعی برخوردارند، نمـی 

تحصیلی به هنجار داشته باشند و به همین دلیل یا بهسـختی  

.[6]کنند دهند، یا ترك تحصیل می بسیار به تحصیل ادامه می

گیـري   هاي اندازه آموزان نارساخوان با توجه به تواناییدانش

ــه از آن  ــا  شــده و ســطح انتظــاري ک ــرد ه وجــود دارد، عملک

و از نظر پیشـرفت تحصـیلی در مقایسـه بـا      تري داشته ضعیف

هاي اولیه  ر سالد].7[تري دارند هاي پایین همساالن خود نمره

دو  آموزان از نظر سطح پیشـرفت تحصـیلی  مدرسه، این دانش

تر هستند و حتـی   تا چهار سال از هم سن و ساالن خود پایین

ایـن  .شودپس از چند سال تحصیلی، این فاصله بیشتر هم می

آموزان  کننده معموالً موجب ترك تحصیل دانش الگوي مأیوس

یا پایان دوره تحصـیل بـدون کسـب مهـارت الزم در خوانـدن      

]شود می 8].

ن استثنایی معتقدنـد کـه   کارشناسان تعلیم و تربیت کودکا

و  دو عامل محتمل وجود دارد که با پیشرفت تحصیلی ضـعیف 

:آموزان نارساخوان ارتباط داردانفعالی بودن در یادگیري دانش

شود، این  راشناختی مربوط میاولین عامل به دانش و کنترل ف

آمــوزان بــدون درك و فهــم در بــاب نحــوه کــار ذهــن  دانــش

لـب از راهبردهـاي شـناختی مناسـب و     تنها اغ و نهاند؛ خویش

بلکـه  .خبرنـد  سازي عملکرد خـود بـی   قابل استفاده براي آسان

بردهایی توان آغاز مؤثر، تنظیم و بازبینی استفاده از چنین راه

آموزان نسبت به همساالن خود توانایی این دانش.را نیز ندارند

تنهـایی   کمتري در شروع و به پایان رساندن تکلیف درسی بـه 

دارند این نوع مشکالت عالوه بـر دالیـل شـناختی مربـوط بـه      

آمـوزان نیـز   هاي خودتنظیمی و فراشناختی این دانـش  مهارت

شــود بــه همــین دلیــل بــر آمــوزش صــریح راهبردهــاي   مــی

فراشناختی با استفاده از فنونی نظیر خودنظارتی تأکیـد شـده   

.[9]است

اسـت،   خودنظارتی یکی از انواع راهبردهـاي خودمـدیریتی  

آموزان بر عملکردشان در مـورد  اي است که در آن دانش شیوه

ها را  اي از رفتارها نظارت نموده آن یک رفتار مشخص یا دسته

هاي خودشان را  آموزان فعالیتوقتی دانش.[10]کنند ثبت می

در یک موقعیت بهتري براي ارزیابی اهدافشـان   ،کنند ثبت می

و کـرده  ي جدیـد را انتخـاب   هـا  گیرند، احتماالً هـدف  قرار می

آمـوزان  نوعی دانش دهند و این راهبرد به رفتارشان را تغییر می

هـاي الزم بـراي   و زمینـه را از حالت منفعل بودن خارج کـرده  

ــراهم   تــالش و فعالیــت جهــت بهبــود پیشــرفت را در آنهــا ف

در  خودنظــارتیاثربخشــی  مختلــف تحقیقــات.[11]کنــد مــی

ــدار   ــف م ــار تکلی ــزایش رفت و عملکــرد تحصــیلی را نشــان  اف

کـه بـا    و همکاران Scheithauerنتایج مطالعه  .[12]اند داده

ثیر آموزش خودنظارتی بر پیشرفت تحصـیلی و  هدف بررسی تأ

 خودنظـارتی  انجام گرفت، نشان داد کاهش عالئم بیش فعالی

توجهی در کـاهش  ثیر قابلعالوه بر بهبود پیشرفت تحصیلی تأ

و همکـاران   DiGangi.]13[داشته اسـت عالئم  بیش فعالی 

ــ  ــأثیر آم ــز در پژوهشــی ت ــارتی را در نی ــرد خودنظ وزش راهب

دادنـد قـرار   بررسی آموزان عادي مدارس ابتدایی مورددانش
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که نتـایج نشـان داد آمـوزش خودنظـارتی در بهبـود عملکـرد       

.[14]سـت اثرمـؤ آمـوزان  دانـش تحصیلی و افزایش انگیـزش  

ــارانLabuhnیــــنعــــالوه بــــر ا وRock؛[15]و همکــ

TheadBarbara [16] هاي خـود بـه ایـن    پژوهشدر [17]

نتیجه رسیدند که آموزش راهبرد خودنظـارتی موجـب بهبـود    

آمـوزان بـا و بـدون    رفت تحصیلی و افزایش دقت در دانشپیش

.شود ناتوانی می

آمـوزان ابتـدایی از   به دانـش  هاي خودنظارتی روشآموزش 

خـود، ارزیـابی، ثبـت و تقویـت      هـاي  فعالیـت طریق مشـاهده  

که این عوامـل باعـث کـاهش     گیرد میخود صورت  هاي پاسخ

نظـارتی   هـاي  گیري مهارت ، شکلبه معلم آموز دانشوابستگی 

از.[18]شـود  میاي مالحظهو پیشرفت تحصیلی قابل ارزشمند

صورت یک مؤلفه حیاتی براي  هاي خودنظارتی بهبرنامه ،طرفی

آمـوزان بـا   ویـژه بـراي پیشـرفت تحصـیلی دانـش      بهیادگیري،

آیـد کـه موجـب درگیـر شـدن      ناتوانی یادگیري به شمار مـی 

کـه   و بـا توجـه بـه ایـن    [19]شـود  آموزان در تکلیف میدانش

آموزان نارساخوان پیشرفت تحصیلی الت دانشترین مشک اصلی

ثیر آمـوزش  هـدف تـأ   باشد ضرورت پـژوهش زیـر بـا    ها می آن

آمـوزان نارسـاخوان   بر پیشـرفت تحصـیلی دانـش   خودنظارتی 

.شود احساس می

هامواد و روش

–آزمون  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش 

ثیر آموزش خودنظارتی بر أتعیین تآزمون است که با هدف  پس

انجام  آموزان دچار اختالل نارساخوانیپیشرفت تحصیلی دانش

آمـوزان پسـر   جامعه آماري این پژوهش را کلیـه دانـش  .گرفت

پایه سوم، چهـارم و پـنجم ابتـدایی شـهر جـوانرود کـه داراي       

ــد  )1392-93در ســال تحصــیلی (.اخــتالل نارســاخوانی بودن

گیـري در  ، از روش نمونـه مطالعـه در ایـن   .دادنـد تشکیل مـی 

از کـه  به ایـن صـورت   .دسترس و مبتنی بر هدف استفاده شد

ــین  ــه 12ب ــه   مدرس ــوانرود، مدرس ــهر ج ــدایی ش ــه ابت اي ک

آمــوزان نارســاخوان در آن مشــغول بــه تحصــیل بودنــد دانــش

آمـوزانی  سپس از معلمین درخواست گردید دانش.انتخاب شد

که به نظر آنها و روانشناس مدرسـه و بـا توجـه بـه پرونـده      را 

د که تعـداد  معرفی نماین ،تحصیلی آنها معیار نارساخوانی دارند

آمـوزان مـورد نظـر، آزمـون     سپس براي دانش.بودنفر 58آنها

نارساخوانی فالح چاي به منظور تشخیص نارساخوان بودن آنها 

متن است که براي سـنجش   18این آزمون داراي .اجرا گردید

براي هر پایه سه آزمـون سـاخته شـده    .رود خواندن به کار می

ب درسـی، آزمـون دو،   است که آزمون یک پنجـاه درصـد کتـا   

هفتاد و پنج درصد کتـاب درسـی و آزمـون سـه تمـام کتـاب       

ها داراي چند آزمـون   هر یک از آزمون.گیرد درسی را در برمی

راحتـی   باشد و بـه  این آزمون سن بندي شده می.باشد همتا می

آزمـون فـالح چـاي از     .هاي مختلف قابل کاربرد است براي پایه

درك و فهـم مطلـب تشـکیل شـده     دو آیتم بازشناسی لغات و 

است به طوري که اگر نمره فرد در بازشناسـی لغـات کمتـر از    

درصد باشد به  50درصد و در درك و فهم مطالب کمتر از  90

روایـی درونـی ایـن    .شـود عنوان نارساخوان تشخیص داده مـی 

بــرآورد /.85کــه  صــورت گرفــتآزمــون توســط فــالح چــاي

پـژوهش   بـراي کـل آزمـون در   پایایی برآورد شده .[20]گردید

در.[20]برآورد شـده اسـت  /.86آزمایی فالح چاي از طریق باز

هاي  پژوهش دیگر که توسط میکائیلی و فراهانی براي آزمودنی

برآورد /.88سال انجام شد، پایایی این آزمون  10و  9، 8سنین 

.[21]گردید

نفـر از ایـن دانـش     45پس از اجراي آزمـون نارسـاخوانی،    

در نهایـت بـه شـیوه    .آموزان  نارساخوان تشخیص داده شـدند 

تصــــادفی ســــاده و براســــاس فرمــــول حجــــم نمونــــه 
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 انآموزنفر از بین دانش 32تعداد([

همچنین با بکارگیري مالك هاي ورود و خـروج  .انتخاب شدند

ي هـا مـالك  -الف:ها رعایت گردیدزیر معیار همگونی آزمودنی

ورود مشتمل بردریافت تشخیص اختالل نارساخوانی براسـاس  

آزمون نارساخوانی فالح چاي، سطح پیشرفت تحصیلی ضـعیف  

امتحانی آنها در دروس ریاضی، فارسی، امالء و براساس نمرات(

..)مانند نابینایی، ناشـنوایی و  (، عدم وجود نقیصه حسی )علوم

.و سایر اختالالت همراه از قبیل اختالل رفتاري و بیش فعـالی 

شـدید  هـاي  هاي خروج مشتمل بـر وجـود اخـتالل   مالك -ب

تن گـردان و داشـ  آموزان، مصرف داروهـاي روان  روانی در دانش

.بـود )خودنظـارتی (سابقه شرکت در جلسات آموزشـی مشـابه   

دو گروه از نظـر نمـره پیشـرفت تحصـیلی و پایـه       ،عالوه براین

هـاي  آموزان داراي مالكاز میان دانش.تحصیلی همگون شدند
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و)نفــر 16(نفــر در دو گــروه آزمــایش  32،ورود بــه پــژوهش

حظـات  بـا رعایـت مال  سـپس  .قـرار گرفتنـد  )نفـر  16(کنترل 

بیان و اخالقی و بیان اهداف پژوهش، با آگاه سازي والدین و مر

آمـوزان  نامه کتبی از والدین و دانشکسب اجازه از آنها، رضایت

 نیهمچنـ .نمونه تحقیق براي شرکت در این پژوهش اخذ شـد 

داده شـد هـر وقـت کـه بخواهنـد،      نـان یآمـوزان اطم به دانش

به شرکت در پـژوهش   توانند از پژوهش خارج شوند، نسبتیم

و اطالعـات افـراد    تیـ نـام و هو  سـت، ین ياصرار و اجبـار  چیه

 تیبدست آمده با کسـب رضـا   جید ماند، نتاخواه یمحرمانه باق

هـا قـرار خواهـد    افـراد و نهـاد   اریدر اخت وهاز تک تک افراد گر

مداخلـه نمـرات امتحـانی افـراد     قبل از شروع جلسات  .گرفت

وم، ریاضــی، علــ(دروس اصــلی کننــده در پــژوهش در شــرکت

.آوري گردیـد آزمون ثبت و جمعبه عنوان پیش)فارسی و امالء

آمـوزان در جلسـات   به دلیل کنترل و نظـارت بـر تمـام دانـش    

مداخله و توصیه محققان دیگري که روي آموزش خودنظـارتی  

عالوه .دنفره تقسیم ش 8مایش به دو گروه اند گروه آزکار کرده

براي کنترل بهتر این کودکان از دو نفر دستیار استفاده  ،بر این

؛ سپس هر یک از این دو گروه آزمـایش تحـت آمـوزش    گردید

گروهی راهبرد خودنظارتی در یک زمان قـرار گرفتنـد و گـروه    

گروه کنتـرل در طـول   (اي دریافت نکردند کنترل هیچ مداخله

سـی  اي آموزشی صرفاً آموزش معمـول کال مدت اجراي مداخله

ي اجراي روش خودنظارتی با الهـام از   شیوه).را دریافت کردند

.[22]دهی شـد  سازمانبرنامه آموزشی فیروز کوهی و همکاران 

آمـوزان  هدف از این برنامـه بهبـود پیشـرفت تحصـیلی دانـش     

اي  دقیقـه  50جلسـه   10گروه آزمایش طـی نارساخوان بود که 

نظــارتی تحــت در برنامــه آمــوزش خــود)اي دو جلســههفتــه(

نمـرات   ،و یک هفته بعد از اتمـام مداخلـه   آموزش قرار گرفتند

علوم، ریاضی، فارسـی و  (آموزان در دروس اصلی امتحانی دانش

در مرحلـه  .آوري و ثبت گردید آزمون جمع عنوان پس به)امالء

ماه پس از اجراي پژوهش بـراي اطمینـان از پایـدار     2پیگیري 

نظارتی بـر پیشـرفت تحصـیلی     ماندن تأثیر آموزش روش خود

آمـوزان در  دانـش آمـوزان نارسـاخوان، نمـرات امتحـانی     دانش

عنـوان معیـاري بـراي پیگیـري پیشـرفت       دروس ذکر شده بـه 

آوري بـا  جمعها پس از داده.آوري گردید تحصیلی ثبت و جمع

گیري مکرر و تی هاي اندازهو آزمون 16نسخه  SPSSافزار نرم

داري معنـی سـطح  .حلیل قـرار گرفتنـد  زوجی مورد تجزیه و ت

05/0p< در نظر گرفته شد.

محتواي جلسات آموزشی

برنامه آموزشـی  ي اجراي روش خودنظارتی با الهام از  شیوه

ضمن  در این برنامه، در هر جلسه.[22]دهی شده است سازمان

هاي ارائه شده در جلسـه قبلـی و پیگیـري انجـام     مرور آموزش

و در پایـان هـر   گردیـد   بعدي آموزش آغـاز ها، گام  این آموزش

.ها پاسخ داده شد هاي آزمودنی جلسه به پرسش

آمـوزان و جلـب اعتمـاد    برقراري ارتباط با دانـش  :جلسه اول

هاي آنان نسبت به خوانـدن و ایجـاد    آنان و اقدام به اصالح نگرش

جو مناسب و امنیت و آسایش خاطر براي شروع آموزش، یادآوري 

آموزان براي درگیر شـدن بـا   ن و آماده کردن دانشاهمیت خواند

.مشکل

آمـوزان  آموزش تعیین اهـداف، آمـوزش دانـش    :جلسه دوم 

تعیین هدف بـه معنـاي ایجـاد    (براي تعیین هدف قبل از خواندن

).یک نقشه یا چهارچوب ذهنی براي مطالعه

آموزان براي آموزش تمرکز، توجه، آموزش دانش :جلسه سوم

عامـل اساسـی در یـادگیري و درك مطلـب و رفـع      توجه به یک 

.اشکاالت به هنگام خواندن، اینکه کی و کجا بخواند

راهبـرد  (آموزش انتخاب راهبردهاي یادگیري  :جلسه چهارم

آمـوزان در خصـوص چگـونگی مطالعـه     ، آموزش دانـش )شناختی

تکرار و مرور، :کردن و استفاده از بعضی راهبردهاي شناختیمانند

تـوان بـه    ی و سازماندهی و اینکـه یـک مطلـب را مـی    بسط معنای

.هاي مختلفی خواند روش

ارزشــیابی از پیشــرفت، آمــوزش  :جلســه پــنجم و ششــم

آموزان براي وارسی متن بـراي جبـران نقـایص و اشـکاالت      دانش

خواندن

آموزش سؤال کردن و خودپرسشـی،   :جلسه هفتم و هشتم

در تعامل فعـال بـا   آموزان براي درگیر ساختن خود آموزش دانش

متن، وارسی اشکاالت و اشتباهات در متن و پرسیدن سـؤاالتی از  

ام؟ ایده اصلی مطلب چیست؟ آیا مطلب را فهمیده:قبیل

آموزش کنترل زمان و مدیریت زمـان در   :جلسه نهم و دهم

آمـوزان بـراي تنظـیم و    مطالعه و نقش یادگیري، آمـوزش دانـش  

.بندي شده براي خواندن ریزي زمان تعادل زمان و برنامه
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ها یافته

37/9±84/1هـا   سنی آزمـودنی انحراف معیار ±و میانگین 

از طریق مصاحبه با والدین و مسئولین مدرسه معلوم .سال بود

نظـر اقتصـادي در سـطح    آمـوزان از شد که والدین این دانـش 

سـوادي تـا    هـا از بـی   و سـواد آن  نزدیک به متوسط قرار دارنـد 

درصــد از والــدین ایــن  13.آکــادمی متغیــر اســتتحصــیالت

ــی ســواد و  ــدایی، درصــد داراي تحصــیالت  87کودکــان ب ابت

.راهنمایی، دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس بودند

گیري مکـرر  هاي مراحل مختلف مداخله با آزمون اندازهداده

دار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که نشان از تفاوت معنـی 

براساس این .)p>001/0(گیري بود ف اندازهبین مراحل مختل

آزمون میزان تأثیر آموزش خودنظارتی بـر پیشـرفت تحصـیلی    

 2براساس نتایج مندرج در جـدول  و )1جدول (درصد بود  39

آزمـون و همچنـین میـان    آزمون بـا پـس  تفاوت میان پیشنیز 

پیش آزمون و مرحله پیگیري در متغیر پیشرفت تحصـیلی در  

ن داري میـا دار بود امـا رابطـه معنـی   عنیم)p>50/0(سطح 

.آزمون و مرحله پیگیري دیده نشدپس

گروه آزمایش و آزمون و پیگیري درآزمون، پسو انحراف معیار نمره پیشرفت تحصیلی در مراحل پیشمقایسه میانگین  -1جدول 

کنترل

نتایج آزمون 

گیري مکرراندازه

گیريپی پس آزمون پیش آزمون گروه متغیر

P

001/0<

انحراف معیار

03/1

08/0

میانگین

25/15

68/15

انحراف معیار

21/1

01/1

میانگین

71/16

65/15

معیار انحراف

15/1

01/1

میانگین

31/15

25/15

آزمایش

کنترل
پیشرفت تحصیلی

جدول تحلیل واریانس با اندازه گیري مکرر×

آزمون و پیگیري در گروه آزمایشآزمون، پسنمره پیشرفت تحصیلی در مراحل پیشمقایسه تفاوت میانگین  -2جدول 

P Tمقدار 
انحراف 

استاندارد

تفاوت 

هامیانگین
مقایسه با مرحله متغیر

001/0< 54/5 95/0 59/0- پس آزمون
پیش آزمون پیشرفت 

تحصیلی
001/0< 40/5 90/0 53/0- پی گیري

63/0 47/0 92/0 41/0 پی گیري پس آزمون

جدول تی زوجی×

بحث 

ــ   ــی ت ــی بررس ــدف کل ــژوهش حاضــر ه ــوزش أدر پ ثیر آم

آموزان نارساخوان بـود  ت تحصیلی دانشخودنظارتی بر پیشرف

جلسـه   10بعـد از  .دار ارائـه شـد   صـورت فرضـیه جهـت    که به

ــا  آمــورش خــود نظــارتی ــانس ب ــل واری ــایج آزمــون تحلی ، نت

اداري در نمـرات  کـه تفـاوت معـی    گیري مکرر نشان داداندازه

آمـوزان گـروه آزمـایش، نسـبت بـه       پیشرفت تحصـیلی دانـش  

آزمون وجود دارد که نشـانگر   آموزان گروه کنترل در پس دانش

ثیر مثبت آموزش خود نظارتی در بهبود پیشـرفت تحصـیلی   أت

بنابراین فرضیه  ؛)>001/0p(نارساخوان بوده استآموزان  دانش

نتـایج حاصـل از مطالعـه     ،عالوه بر این.شود پژوهش تأیید می

شـده بـر گـروه آزمـایش در     یجادا پیگیري نشان داد که تأثیر

.پیشرفت تحصیلی دو ماه پس از آموزش نیز ادامه داشته است

RockوThead   ــرد ــوزش راهب ــا آم ــود ب ــژوهش خ در پ

آموزان با ناتوانی خودنظارتی بر پیشرفت تحصیلی و دقت دانش

سـبب   آموزش راهبرد خود نظارتیو بدون ناتوانی دریافتند که 

آموزان شـده  فت تحصیلی و افزایش دقت این دانشبهبود پیشر

اســت و از ایــن جهــت بــا نتــایج مطالعــه حاضــر هــم خــوانی  

بررسـی   بـا هـدف  ايمطالعـه Barbaraهمچنـین ].16[دارد

آمـوزان  بر پیشرفت تحصـیلی دانـش  آموزش خودنظارتی ثیر تأ
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ا هـ نتایج مطالعه آن.داددبیرستانی با اختالل نقص توجه انجام 

اي در بهبـود  ثیر قابل توجهنشان داد که آموزش خودنظارتی تأ

و تغییــر نگــرش  پیشــرفت تحصــیلی، افــزایش دقــت و توجــه

بـه درس و مدرسـه   آموزان با اختالل نقص توجه نسـبت  دانش

هــاي در پــژوهش حاضــر آمــوزش مهــارت.[17]داشــته اســت

آمـوزان جهـت   خودنظارتی از طریق دادن مسئولیت بـه دانـش  

پرتـی  تـوجهی و حـواس  ها و تکالیف به کاهش بیانجام فعالیت

ثر در  بهبود پیشـرفت تحصـیلی   که به عنوان یکی از عوامل مؤ

عـالوه بـراین نتـایج     .آموزان نارساخوان است، کمک کرددانش

ــژوهش ــاي پ ــه   Scheithauerه ــان داد ک ــاران،  نش و همک

آموزش خودنظارتی در بهبود پیشرفت تحصیلی و کاهش عالئم 

]13[ثر بوده استمؤ ADHDبیش فعالی در کودکان 

Labuhn  و همکاران وDiGangi   و همکاران، با آمـوزش

خودنظارتی بر خودکارآمدي و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

ثیر معنـاداري بـر   دریافتند که آمـوزش ایـن راهبـرد تـأ     عادي

آمـوزان  و بهبود پیشـرفت تحصـیلی ایـن دانـش     خودکارآمدي

]14-15[داشته است 

ها، کـه بـا نتـایج مطالعـه حاضـر همسـو       علیرغم  این یافته

هاي پژوهش تیموري و همکاران با نتایج پژوهش فتهاند، یابوده

ها نشان داد که نتیجه پژوهش آن.حاضر مطابقت نداشته است

هاي نظارتی و خودتقویتی بر بهبود مهارتآموزش راهبرد خود

ثیر أثر بـوده امـا تـ   اعی کودکان با اختالل نقص توجه مـؤ اجتم

.نداشته استآموزان داري بر پیشرفت تحصیلی این دانشیمعن

علت ناهمسو بودن مطالعه ذکر شده با پژوهش رسد به نظر می

حاضر این مسئله بود که در پژوهش تیموري و همکاران هدف 

اصلی در آموزش خودنظارتی، اصالح رفتارهاي تکانشی و فزون 

آموزان بوده است در حالی که در پـژوهش حاضـر   کنشی دانش

اهیم درسـی و تکـالیف   آموزش خودنظارتی بیشتر مبتنی بر مف

[23].آموزشگاهی و درك مطلب بوده است

ــوان گفــت اغلــب در تبیــین نتــایج پــژوهش حاضــر مــی  ت

ــادگیري خودنظــارتی،  دانــش ــا درك بهتــر فراینــد ی آمــوزان ب

آموزان دانش.تحصیلی خود را بهبود بخشندتوانند پیشرفت  می

 نارساخوان به علت فقـدان مهـارت در اسـتفاده از راهبردهـاي    

شوند؛  مطالعه و یادگیري، دچار ناامیدي و شکست تحصیلی می

ماننـد   ،که راهبردهـاي یـادگیري ازجملـه خودنظـارتی     درحالی

ابزاري است که در حل مشکالت تحصیلی مورد اسـتفاده قـرار   

هایی را که در  کند تا مهارت آموز کمک می گیرند و به دانش می

.دتوسـعه دهـ   طول دوران تحصیل بـه آن نیـاز دارنـد، رشـد و    

شـود تـا بـا    آموزان باعـث مـی  تقویت خودنظارتی در این دانش

هـاي خـود، قـادر باشـند، بـا موفقیـت کامـل         تکیه بـر توانـایی  

و همچنـین بـا توجـه بـه     .تحصیالت خود را پشت سر بگذارند

تسلط بر خـود  :توان گفتثیر آموزش راهبرد خودنظارتی میأت

این امکان را به فـرد   و محیط و داشتن فرایندهاي کنترل خود

دهد که فعالیت هـا و فراینـدهاي مختلـف درسـی خـود را      می

یشـتر بـراي   امکـان تمرکـز ب   ،کنترل و نظارت کند و در نتیجه

یادگیرنـدگان خـودتنظیم در   .گـردد انجام فعالیـت فـراهم مـی   

دانند چگونـه فراینـدهاي   دانش فراشناختی مهارت داشته و می

هـاي فـردي سـوق    و هـدف ذهنی خود را در جهـت پیشـرفت   

ل مختلف یادگیري اقـدام  ها در مراح، آنچنینهم.]24[دهند

ــه ــه برنامـ ــنجی  بـ ــودکنترلی و خودسـ ــارت، خـ ــزي، نظـ ریـ

شود فرد خود را الیق، استفاد از این راهبرد سبب می.کنندمی

هایی که در آموزش ]25-26[خودکارآمد و مستقل تصور نماید

آموز حمایت ست از تالش دانشگیري خودنظارتی اکید بر یادأت

)در نوشتن، خواندن و حسـاب کـردن  (شود و اشتباه کردن می

بـه میـزان    آمـوز شـود، دانـش  بخشی از یادگیري محسوب مـی 

دار و راهبردهاي سطح باال اسـتفاده  بیشتري از یادگیري معنی

 ،در واقـع .یابـد دنظـارتی افـزایش مـی   ند و در نتیجـه خو کمی

سازد تا به ارزیابی، هـدایت  خودنظارتی یادگیرندگان را قادر می

هاي درسی جهت رسیدن به هدف اصـلی کـه   و کنترل فعالیت

.]25-26[باشد نائل شونداش پیشرفت تحصیلی مینتیجه

پـذیر نبـودن    توان به امکـان  از محدودیت پژوهش حاضر می

ت آمـوزان نارسـاخوان در مـدارس دیگـر بـه علـ      انتخاب دانش

تــداخل زمــانی مــدارس دیگــر بــا زمــان مداخلــه اشــاره کــرد 

ي در دسـترس مبـادرت   ناچار به استفاده از نمونـه  پژوهشگر به

.نمود بنابراین در تعمیم نتایج باید احتیاط کرد

بـا گـروه    یی با همـین عنـوان   ها پژوهش شود پیشنهاد می 

همچنــین .انجــام شــودنیــز دختــران بــا اخــتالل نارســاخوانی 

خودنظـارتی بـر   هاي آینـده آمـوزش    پژوهش شود پیشنهاد می

هاي یـادگیري و   آموزان با سایر ناتوانیپیشرفت تحصیلی دانش

بـا توجـه بـه شـیوع بـاالي      .را بررسـی نماینـد  اختالل رفتاري 
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ــایج ایـــن  ــار  نارســـاخوانی در جامعـــه نتـ پـــژوهش دراختیـ

ی شناسان، معلمان و مربیان جهت بهبود پیشرفت تحصـیل  روان

تـا  .ها قرار گیـرد  آموزان نارساخوان در مدارس و کلینیک دانش

ریـزي مناسـبی    هاي تحقیق، برنامـه  ها بتوانند براساس یافته آن

.داشته باشندآموزان جهت بهبود پیشرفت این دانش

 ست آمده از این پژوهش نشان داد نتایج به د:گیريهجنتی

در درك نقـاط  آمـوزان  هبرد خود نظارتی باعث شد که دانشرا

ریزي بـراي رسـیدن بـه    ها، انتخاب اهداف، برنامهقوت و ضعف

آنهـا   ،هدف و ارزشیابی از تکالیف بهتـر عمـل کننـد، بنـابراین    

کارگیري این ب ،از طرفی.کنترل بیشتري بر اعمال خود داشتند

پرتی در حین انجـام  هاي ذهنی و حواسراهبرد از دل مشغولی

آموزش این راهبـرد و   ،بنابراین.تکلیف جلوگیري به عمل آورد

آموزان باعث شد که آنها با اعتماد بـه  یادگیري آن توسط دانش

هـاي درس  نفس بیشتري در جلسات مداخله و حتی در کالس

حاضر و در نتیجه پیشرفت بهتري در عملکرد  تحصـیلی خـود   

.داشته باشند

تشکر و قدردانی

شهرستان جوانرود و مـدیر   پرورشوآموزشاز همکاري ارزنده 

محترم، معلمین و کارکنان مدرسه ابتدایی شهرستان جـوانرود بـه   

ین محیط انجـام پـژوهش تشـکر و    تأمخاطر همکاري صمیمانه در 

الزم به ذکر است مقاله حاضر برگرفته از پایـان  .نماییم یمی قدردان

.باشدنامه کارشناسی ارشد نویسنده اول می
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Introduction: Dyslexic children, despite having normal intelligence, cannot achieve desirable

academic achievement. For some of them continuing education is difficult and occationally drop

out of school. The purpose of this study was to determine the Effect of self-monitoring training on

academic achievement of students with dyslexia.

Material and Methods: This quasi-experimental study with pre-test, post-test included 32

elementary male dyslexic students at Javanrood citywich were randomly placed in two groups of

control and experimental The experimental group had 10 sessions of 50-minutes trainings two

days a week. The grades of science, mathematics, Persian, and spelling in the pre-test, post- test

and follow-up, were used as the criterion for measuring the academic achievement of students and

the data were then analyzed by repeated measures.

Results: Findings indicated that there was not a Significant difference between the experimental

and control groups in the pre-test but there were significant differences between pre-test, post-test

and pre-test, follow up(p<./001) of the experimental groups in which their academic scores had

increased.

Conclusions: The self- monitoring training program had a positive effect on improving the

academic achievement of students with dyslexia. This research introduces an intervention strategy

for the use of parents, teachers and professionals who work with students with dyslexia.
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