
 
 هاي نوين روانشناختي امه پژوهشفصلن

 

 7931تابستان  05شماره  سال سيزدهم

    

-

 *
 

چ برحل ينتريپ يبر اساس الگو يميخودتنظ يريادگي ياثربخش ين پژوهش بررسيهدف ا
نارساخوان  ييآموزان ابتدادانش يجانيه-يرفتار يدهو سازمان يده/سازمانيزيرمسئله/برنامه

 يود. جامعه آمارآزمون با گروه کنترل بپس-آزمونشيپ طرح با يتجربمهيبود. روش پژوهش، ن
 يليز در سال تحصيک تبريه ياختالل خواندن ناح يدارا ييابتدا آموزان پسرشامل تمام دانش

در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه  يريگصورت نمونهنفر به 03آنها  نيبود، که از ب 59-59
 يوانشناختر -پژوهش از آزمون عصب يهاداده يآورجمع يبرا .گرفتند يجا ش و کنترليآزما

مبتني  يميجلسه يک ساعته آمـوزش خودتنظ 8استفاده شد. گروه آزمايش ( 4339) کانرز
 ليج تحلياي را دريافت نكرد. نتاکه گروه کنترل مداخلهرا دريافت کرد؛ درحالي چينتريپ يبرالگو

بر حل  ير مثبتيثأچ تينتريپ يبراساس الگو يميانس نشان داد که روش خودتنظيکوار
اساس  آموزان دارد. برن دانشيا يجانيه -يرفتار يدهو سازمان يده/سازمانيزيربرنامه/مسئله

تواند در بهبود ثر ميؤعنوان روشي مآموزش خودتنظيمي به جه گرفتيتوان نتيها مافتهين يا

                                           
   Emial:aeghbali88@gmail.com  (شناسي، استاديار دانشگاه فرهنگيان )نويسنده مسئولتخصصي روان دکترايـ 1

 تبريز مربي مرکز اختالالت يادگيري ناحيه يک ارشد روان شناسي تربيتي، کارشناسـ 4

 .ناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز استخراج شده استشنامه کارشناسي ارشد رشته رواناين مقاله از پايان *

 



 
 
 

 



استفاده  ينارساخوان يآموزان دارادانش يريادگي ت بهبود مشكالتيو در نها يياجرا يکارکردها
 .گردد

 /يزـيربرنامهيچ، حل مسئله/نتريمدل پ بر يمبتن يميخودتنظ يريـادگي :
 .، اختالل خواندنيجانيه -يرفتار يده، سازمانيدهسازمان

 

 

1يريادگياختالل 
 (LD) يدارا کودکان است، يع دوران کودکيشا يهااز اختالل يكي 

 ژهيو يهاآموزش از يريگبهره بدون ،يعيطب هوش داشتن رغميعل يريادگي اختالل
تيد با اهمين و شايترعيشا (.1088، ينادر ،ينراق فيس) ستندين ليتحص ادامه به قادر

4ي، اختالل خواندن است که نارساخوانيريادگين نوع اختالل يتر
شود، يده ميز نامين 

و خاص در خواندن، شامل خواندن نادرست، پرزحمت  يريادگيتظاهراختالل  نيترعيشا
، سرعت يدر پردازش آواشناس ين اختالل با مشكالتيکلمه است. ا آهسته در سطح

ا ين يياب هوش پايها در غسرعت پردازش و رشد خودکار مهارت دن، حافظه فعال،ينام
و   (4312 ،0زيسادوک، سادوک، روئ) شوديم قابل مالحظه مشخص يحس يينارسا

 (.4310 ،9شود )لومياز آن متأثر م يل زندگزمان تولد وجود دارد و تمام طو از احتماالً
ان يان شده است. با توافق ميب ير متفاوتيز مقادين ينارساخوان وع افراد بايزان شيدرباره م

مانند  ييازمان ها(، س4313، 9کيديه نقل از ر؛ ب4332، لزياز پژوهشگران )ما ياريبس
 ن محافظهيک تخمي(، در 4313ک،يدي؛ به نقل از ر4332ا )يتانيبر يانجمن نارساخوان

ف تا يخف يگر نارساخوانيصد ددر 2د و يشد يدرصد از جامعه، نارساخوان 9کارانه حدود 
 نين اختالل در بيوع ايش از آن است که يقات حاکيتحق يج برخيکه نتا دارند، متوسط
وجود الگوهاي  (.4319، 2)کوئين و واگنر باشدمي 2از  1 و در دختران 9از  1پسران 

 هاي حرکتي و سازماندهي سازماندهي ديداري، مهارت در جدي مشكالت و شناختيفضعي

  

1- Learning disorder 

3- Sadock, Sadock, Ruiz 
5- Riddick 

2- Dyslexia 

4- Lum 
6- Quinn, Wagner 



 
 

 
 

 

 



همين  شود و آموزان مي اطالعات موجب ضعف تحصيلي قابل توجه در اين گروه از دانش
1لوريکند )س مي اجتماعي را در آنان دچار مشكلهاي  امر مهارت

(. 4338و همكاران،  
دچار مشكل  يياجرا يمربوط به کارکردها يهاکودکان در کسب مهارت نين ايهمچن

د يکودک را تشد يريادگين حوزه، ممكن است اختالالت يدر ا شوند و وجود نقصيم
 (.4332 ،4ر و رازاي)بال کند

ر، ياخ يهااند و در سالختهيدرهم آم يو عصب روانشناس يريادگي يناتوان يهاحوزه
 ياحتمال يدرک بهتر عوامل اصل يو علوم اعصاب برا يشناخت يدر روانشناس ييهاپژوهش

است که  يشگرانـن پژوهياول از يكـي( 1552دنكال ). دـانآغاز شده يريـادگي يـناتوان
 ن مفهوم را به عنوانيداده است و ا قرارمورد استفاده  ينيصورت بالرا به يياجرا يکارکردها
 با9يدهپاسخ ريخأو ت0يکه شامل بازدار کنديم فيتعر يکل کنترل يندهاياز فرآ يامجموعه

9يدهسازمان هدف
 2يبارکل .در طول زمان است يشناخت يندهايفرآ يسازكپارچهي و 

 را اصالح يياسخ نهاپ تا کنديکمک م فرد به يياجرا يکارکردها است که ز معتقدين (1552)
 نيبروز نقص در رشد ا دهديمطالعات نشان م .نده را بهبود بخشديبلندمدت آ يامدهايو پ

آغاز و  يبرا يزير، اختالل در برنامهيفعالشيکارکردها، موجب اختالل نقص توجه، ب
دهد يشواهد نشان م نيشود. همچنيف، اختالل حافظه ميتكل يادسپاريف، به ياتمام تكل

است  يريادگي ، اختالليياجرا يثر از نقص در کارکردهاأمت يهااز حوزه يكي
در  يريادگيمشكالت  يآموزان دارادانش (.4339، 2جيجونگ و وندرل يس، دي)وندراسلو

5کردن ينيبازب ،8کردن يبررس مانند يميخودتنظ ياستفاده از راهبردها
 13دنظر کردنيتجد و 

آموزان ممكن است آگاهي کمي از دانش نيارند. اد يمشكالت يريادگيف يتكال در طول
ثر داشته باشند و نيز در ؤراهبردهاي خاص براي حل مسئله کارا و يادگيري م مفيد بودن

 (.4331 ،14ملتزر و مونتاگيو ؛1550 ،11شناختي ضعف داشته باشند )ملتزرپذيريانعطاف

  

1- Silver 

3- Inhibition 

5- Organization 
7- Van der sluis, De Jong & Van der Leij 

9- Monitoring 

11- Meltzer 

2- Blair, Razza 

4- Delay of responding 

6- Barkley 
8- Checking 

10- Revising 

12- Montague 



 
 
 

 



ژه يو يهاييبا نارسا يياجرا يوجود دارد که به ارتباط کارکردها ياديز يهاپژوهش
مثال،  ياند. براپرداخته يريادگي ياد با و بدون ناتوانآن در افر سهيا به مقايو  يريادگيدر 
 198را با  يريادگي يساله با ناتوان 12تا  2آموز دانش( 4314)  902 سيسون و مايمات

 يآموزان با ناتوانافتند که دانشيسه کردند و دريمقا يريادگي يکودک بدون ناتوان
در  يريادگي يزان بدون ناتوانآموسه با دانشيدر مقا يبدتر اريعملكرد بس يريادگي

 يزاده و سلطانيعل يهان راستا، پژوهشيدر هم .داشتند يياجرا يکارکرد ها ياس هايمق
آموزان با دهد که دانشي( نشان م1088و عليزاده و سيف نراقي ) يرمهديم ( و4332)

 يو سازمانده يزيربرنامه-يريگمي، تصميبازدار يات در کارکردهاياضير اختالل
مختلف  ين، پژوهش هايات هستند. همچنياضيآموزان بدون اختالل ردانش تر ازفيضع

پردازش در کودکان نارساخوان نشان  يو ناتوان يياجرا يتوجه، کارکردها در يينقص ها
، يربيک ؛4339، 4تر، توکا و النگي؛ ر4334، 1لريل و مي، لئونارد، کايلسپيکاتز، گ) اندداده
 (.4313، 0اليپار نوسن ويو، مارتيگيگئور

هاي معلم و محتواي وسيله متغيرهاي گوناگوني شامل ويژگيهب پيشرفت تحصيلي
ها همچنين بر برخي ن عوامل، پژوهشيگيرد، در کنار اقرار مي ثيرأبرنامه درسي تحت ت

9خودتنظيمي هاي کودکان مانندويژگي
کنند که يادگيري کيد ميأرفتارهاي کالسي ت و 

نلسون، بنر، لين و  ؛4334 ،9دهد )باليرمي ثير قرارأتدايي را تحت تهاي ابدر کالس
هاي تحصيلي و اجتماعي در دليل ارتباطي که با موفقيتخودتنظيمي به(. 4339 ،2اسميت

ها مورد توجه قرار گرفته است )روداسيل و صورت ويژه در پژوهشبه مدرسه دارد،
ريف متنوعي از يادگيري خودتنظيم شده وجود تعا (.4332  ،8بالير و رازا ؛4338، 2کونولد

لفه آن در عملكرد کالسي مهم باشند. نخست، يادگيري ؤم رسد سهنظر ميدارد، اما به
ريزي، بازبيني و تغيير آموز براي برنامهفراشناختي دانش خودتنظيم شده شامل راهبردهاي

  كاليف کالسي بهـت الش خود رويـآموز بر تکنترل دانش ناخت خود است. مديريت وـش

  

1- Catts, Gillespie, Leonard, Kail & Miller 
3- Kirby, Georgiou, Martinussen & Parrila 

5- Blair 

7- Rudasill & Konold 

2- Reiter, Tucha, & Lange 
4- self-regulation 

6- Nelson, Benner, Lane & Smith 

8- Razza 



 
 

 
 

 

 



ه است. سومين جنبه مهم يادگيري خودتنظيم شده شد لفه مهم ديگر پيشنهادؤم عنوان
اند، راهبردهاي شناختي واقعي هاي خود داخل کردهسازيکه برخي پژوهشگران در مفهوم

کنند )زيمرمن به يادآوري و فهم تكليف استفاده مي آموزان براي يادگيري،است که دانش
 يريادگي زش ويش انگسنج يبرا يچارچوب مفهوم ،(4339) چينتريپ(. 1588 ،1و پونز

مد نظر او  يخود پرداخت. الگو ينظرات قبل ق به بسطين طرياز ا ارائه داد و يميخودتنظ
ش يآن، پ يبوده و برا يريادگيزش و يانگ مربوط به يميكرد خودتنظيبر رو يمبتن

 رندهيادگي 0کنترل داشتن تيظرف ،4سازنده بودن د. فعال وينمايز مطرح ميرا ن ييهافرض
9دفمند بودنا هي

 يهايژگين ويب يگريانجيو م يميخودتنظ يهاتيار( فعاليا معيمالک ) 
 نيا يفرض او هستند. بر مبناشيچهار پ يو عملكرد واقع شرفتي، پي، شخصيبافت

 .ارائه داد يميمختلف خودتنظ يهالفهؤاز م يتحول يي( الگو4339) چيها، پنترفرضشيپ
، در يعنوان عوامل علافراد به ض استوار است کهن فرير اـب يميظـخودتن يريـادگي

 يعمل بر رو انتخاب و يت افراد برايبه قابل9تيعامل»رگذار باشند، يثأشان تيزندگ
 (.4339 چ،ينتري)پ« جاد بكندير اييآنان تغ يزندگ که در يقيشود به طريگفته م هاانتخاب

 آموزان عادي و دانشجوياندرباره اثربخشي خودتنظيمي بر روي دانش هابيشتر پژوهش
نتايج بسياري از اين مطالعات نشان مي دهد که يادگيري خودتنظيمي  انحام شده است و

 ، به نقل4331، 2، پنتريج و گارسيا4332رابطه دارد )هينكل و لونكا،  با پيشرفت تحصيلي
 اين تعداد برعالوه(. 1050پسند، ، طالعيگدلي؛ اندرخور، ب4339 ،2از نوتا، سورسيو زيمرمن
 تواند پيشرفتاند که آموزش يادگيري خودتنظيمي ميها نشان دادهقابل توجهي از پژوهش

(، 4313 ،5اکار و اکتاميس ؛4332 ،8چي)من تحصيلي را تقويت کند و انگيزه يادگيري
 ( را تسهيل کند و1053خودپنداره و پيشرفت تحصيلي )عسگري، ميرمهدي و مظلومي، 

 مچنين در همينـبهبود بخشد. ه ( را1054نكاح،  يو اصغر ير، کارشكگ حل مساله )جلوه
  هايمهارت يادگيري و خودتنظيمي داري را بينراستا برخي مطالعات هم رابطه مثبت معني

  

1- Zimmerman & Pons 
3- potential for control 

5- agancy 
7- Nota, Soresi  & Zimmerman 

9- Acar & Aktamis 

2- active and constructive assumption 
4- goal criterion or standard 

6- Garsiya 
8- Man- Chih 



 
 
 

 



هاي انجام (. پژوهش1082؛ مردعلي و کوشكي، 1082 اند )نامدارپور،تحصيلي نشان داده
آموزان با مشكالت کارکردهاي اجرايي دانش ثير خودتنظيمي برأگرفته در زمينه ت

 يمطالعه تک مورد کي( در 1054) يراميب مثال يدود است، برانيازهاي ويژه بسيار مح
 يياجرا يکارکردها بر يميآموزش خودتنظ يبه اثربخش يريگيه و با پيبا طرح خطوط پا

 آموزش د کهيرس جهين نتيو به ا آموزان نارساخوان پرداختو عملكرد خواندن دانش
 .کنديآموزان کمک منشن دايو عملكرد خواندن ا يياجرا يبر کارکردها يميخودتنظ
 ( با عنوان1088) ي، کرامتيرامي، فرزاد، بي، هاشميمراد ج پژوهشينتا نيهمچن

و  يزشيانگ يرفتارها يمي، خودتنظيتوجه يرفتارها يميآموزش خودتنظ ياثربخش
 سوم هيآموزان پسر پادر دانش يفعالشيتوجه و ب نقص يهابر نشانه يکالم يميخودتعل

ز، نشان داد: آموزش يهـمراه با نقص توجه شهر تبر يفعالشيه اختالل بمبتال ب ييابتدا
 نقص توجه يهااثرات معنادار بر کاهش نشانه يتوجه يرفتارها يميخودتنظ يراهبرد
 ن آموزشيهمراه با نقص توجه دارد، همچن يفعالشيآموزان مبتال به اختالل بدانش

، اثرات معنادار بر يکالم يميودتعلخ و يزشيانگ يرفتـارها يميخودتنظ يراهـبردها
 .دارند يفعالشياختالل ب آموزان مبتال بهدانش يفعالشيب يهاکاهش نشانه

مختلف  يهاد بودن موضوع و فقر پژوهشي در حوزهيت به جديعنا ن اساس و بايبر ا
 يپاسخ و حافظه کار ي، بازداريزير، برنامهيدهازجمله سازمان يياي کارکرد اجرامداخله

وال ن سي، به ايميآموزش خودتنظ يبرا ين برنامه آموزشيبا تدو ما را بر آن داشت تا
آموزان دانش ن کارکردها دريدر بهبود ا يريثأت يميآموزش خودتنظ ايم که آيپاسخ ده

اي و آموزشي ر؟ براي اين منظور نخست بسته مداخلهيا خيدارد  اختالل خواندن يدارا
 يميخودتنظ آموزش ياثربخش زانيچ تهيه شد؛ سپس مينتريپ يبراساس الگو يميخودتنظ

بررسي قرار  نارسا خواني مورد آموزان داراي اختاللدانش يياجرا يبر بهبود کارکردها
، يميخودتنظ يريادگي آموزش (الف  :پژوهش حاضر عبارتند بودند از يهاهيگرفت. فرض
 .بخشديم اختالل خواندن را بهبود يآموزان دارادانش يسازمانده/يزيربرنامه/حل مسئله



 
 

 
 

 

 



 اختالل يآموزان دارادانش يجانيه-يرفتار ي، سازماندهيميخودتنظ يريادگيآموزش  (ب
 .بخشديخواندن را بهبود م

 

 د.پس آزمون با گروه کنترل بو -زمونش آيبا طرح پ يشيآزما روش پژوهش حاضر، شبه

اختالل  ساله داراي 14-2 ن پسرآموزا دانش ين پژوهش شامل تماميا يجامعه آمار
هاي پسرانه آموزش و پرورش در دبستان 59-59 يليخواندن است که در سال تحص

 يريادگينكه مراکز مشكالت يا باتوجه به .ل بودنديتحص ک شهر تبريز مشغول بهيه يناح
جلسات  يرا در ط يتيتقو يهامدارس، برنامه يا معرفي آموزان ودانش ييبعد از شناسا

ت يافت برنامه تقويرند و بعد از دريگينظر م در (زان و نوع مشكليباتوجّه به م) تلفمخ
ن يا ين روش برايگردند، لذا بهتريم صيآموزان ترخالزم دانش يهاندها و آموزشيفرآ

اختالل خواندن  يآموزان دارادانش نيب باشد که ازيدر دسترس م يريگپژوهش نمونه
 .انتخاب شدند يعنوان نمونه آماردانش آموزان به نفر از 03 ادتعد شده در مرکز ييشناسا

ات يصورت گرفت. در مرحله اول طبق ادب يدو مرحله اصل ن پژوهش دريا ياجرا
منظور بهبود کارکردهاي اجرايي از، بهيمورد ن يامداخله يهاطهيموجود و ح يپژوهش

چ ينتريپ يبر الگو يمبتن يميخودتنظ بسته آموزشي اختالل خواندن يبراي کودکان دارا
آن  يبرنامه به مرحله اجرا گذاشته شد و اثربخش نين شد و سپس در مرحله دوم ايتدو

 .قرار گرفت يمورد بررس

 ها ابتدا مجوز الزم ازن پژوهش براساس هماهنگييا يهاداده يگردآور يبرا
مراجعه به مراکز جهت  شرقياستان آذربايجان ييآموزش و پرورش استثنا تيريدم

ر صورت يشرح زمرحله به ها در چندداده يآورافت شد. جمعيدر يريادگيژه يمشكالت و
 يابيارز ن مرکز مورديان ايتوسط مرب آموزان پسر که قبالًنفر از دانش 03انتخاب  .گرفت

دسترس  صورت نمونه دربه ص داده شده بود،يتشخ يمشكل آنها نارساخوان قرارگرفته و



 
 
 

 



 ياياول يان مرکز سپس برايمرب ي)ابتدا برا يهيتوج جلسه يبرگزار .شدند انتخاب
 -ش آزمون با استفاده از آزمون عصبيپ ياجرا د.يگرد ن جلسه برگزاريآموزان( ادانش

 يج آموزشيپك برنامه و ياجرا .گروه گواه ش ويآزما هر دو گروه يبرا کانرز يروانشناخت
 هفته 9در طول  ياقهيدق 99 جلسه، 8 يش طياگروه آزم يبرا ،يميتنظخود يريادگي

ار يبس يبا همكار يبرنامه آموزش يهفته دو جلسه(. الزم به ذکر است که روند اجرا )هر
آزمون با استفاده از آزمون پس ياجرا .ت آموزشگاه صورت گرفتيريمد ان ويمرب خوب

از از يمورد ن ج و اطالعاتياستخراج نتا .هر دوگروه يکانرز برا يروانشناخت– عصب
 .آزمونآزمون و پسشيپ يهاپرسشنامه

ه شده يته چينتريپ يمين برنامه براساس مدل خود تنظي: ايميخودتنظ برنامه آموزش
 .آمده است (1)در جدول  جلسه انجام شد که 8 ين آموزش طيبود، ا

 

 يريادگي يت افراد راجع به راهبردهادانش و اعتقادا يارتباط و بررس يبرقرار 1جلسه

 آموزدانش يزش برايانگ يساز يدرون زش و عالقه،يانگ 4جلسه

  ن هدفييرفتار و تع ييو خودپا با مشاهده ييآشنا 0جلسه

  مكان مطالعه يدهبا نظم ييآشنا 9جلسه

 تالش يدهزمان و نظم يزير برنامه ييآشنا 9جلسه

 ييگسترش معنا با راهبرد بسط و ييآشنا 2جلسه

 و آموزش روش پس ختام يسازمانده با راهبرد ييآشنا 2جلسه

  يها و خودکنترلجانيبا راهبرد توجه به ه ييآشنا 8جلسه

 نيا .شد استفاده کانرز نوجوان و کودک يروانشناخت – اس عصبين پژوهش از مقيدر ا
 از يروانشناخت عصب يهامهارت يابيارز منظوربه  4339 سال در کانرز توسط آزمون
 فيط چهار در ييفضا -يينايب پردازش و يحرکت-يحس يهاتيفعال حافظه، توجه، جمله

 يگذارنحوه نمره .است شده ساخته ساله 14 تا 9 کودکان يبرا (ديشد اي نشده مشاهده)



 
 

 
 

 

 



، (1ف )ي(، خف4متوسط ) ،(0) ديتم، شديکانرز بر اساس چهار آ ياس عصب روانشناختيمق
 مانند مختلف اختالالت و مختلف يهاگروه مورد در آزمون نيا .( است3مشاهده نشده )

 ينافرمان اختالل و سلوک اختالل و يفعالشيب-توجه نقص اختالل ،يريادگي اختالالت
ترجمه و  ن پرسشنامه رايا 1053 در سال يديجد .رديگيم قرار استفاده مورد يامقابله
 باز ييايب پايو ضر 3/53 تا 3/29ز ا يابا دامنه يدرو ن يياياب پيکرد ضرا يابيهنجار

انرز  يهافرم يهااعتبار سازه .گزارش شده است 3/53 تا 3/23 هفته فاصله 8 با ييآزما
 يآمار يآنها با بررس ياعتبار افتراق دست آمده ول عوامل بهيتحل يهابا استفاده از روش

 -و اختالل نقص توجه يريادگي تال به مشكالتز افراد مبيپرسشنامه در تما ييتوانا
 يي( روا1053) يديشده است. جد ديياً تأيقو ينيبال يهاگر گروهيو د ياز عاد يفعالشيب

گزارش  3/24 روش کرونباخابزار را به نيا ييايکرده و پا يابين ابزار را مناسب ارزيسازه ا
 د.انکرده

 دست آمده ازهب يهال دادهيتحل ه ويتجز و يبندف و طبقهين پژوهش جهت توصيا در
 يانحراف استاندارد و از آمار استنباط ن ويانگيم يهامانندشاخص يفيآمارتوص يهاروش

 18نسخه   Spssافزارها با استفاده از نرم ل دادهيانس استفاده شد. تحليل کواريروش تحل

 .صورت گرفت

 يبر الگو يمبتن يميتنظ خود يريادگي آموزش ياثربخش يبررس پژوهش حاضر با هدف
ج ينتا صورت گرفته است که آموزان نارساخواندانش يياجرا يج بر کارکردهاينتريپ
 .انده شدهيپژوهش در ادامه ارا يهاافتهي



 
 
 

 



   

    

 يزيرحل مساله/ برنامه
 ي/سازمانده

 شيآزما
 آزمونشيپ

 آزمونپس

 کنترل
 آزمونشيپ

 آزمونپس

 يرفتار يسازمانده
 يجانيه/

 يشيآزما
 آزمونشيپ

 آزمونپس

 کنترل
 آزمونشيپ

 آزمونپس

 کل يياجرا يکارکردها

 يشيآزما
 آزمونشيپ

 آزمونپس

 کنترل
 آزمونشيپ

 آزمونپس

راهه ابتدا کيانس يل کواريپژوهش با استفاده از روش تحل يهاهيل فرضيقبل از تحل
رنف استفاد شد ياسم -پژوهش از آزمون کولموگروف يهاريمتغ نرمال بودن يبررس يبرا

 يآزمون مفروضه همگن يها بود. آزمون لون برااز نرمال بودن داده يج حاکيکه نتا
آزمون لون استفاده شد که  ش ازيکنترل و آزما يهان گروهير وابسته بيمتغ يهاانسيوار

کنترل و  يهاگروه نير وابسته بيمتغ يهاانسيوار ين است که همگنياز ا يحاک
ن يون به رابطه بيرگرس يهابيش يمفروضه همگن اهيبرقرار است. طبق بررس يشيآزما
 مربوط است يشيکنترل و آزما يهاک از گروهيهر  يو وابسته برا يکمك ير تصادفيمتغ

 هايفرضبا توجه به محقق شدن پيش. ز برقرار استين مفروضه نيست و ايتعامل معنادار ن
روش مداخله، آزمون تحليل  ياثربخش يجهت بررس ه تحليل کوواريانس،مربوط ب

 .راهه انجام گرفتکيکوواريانس 



 
 

 
 

 

 



 

  SS df MS F P 

 يزيرحل مساله/ برنامه
 ي/سازمانده

 آزمونشيپ

 گروه

 خطا

 ر حل مساله/ سازمانيدر متغ يداريدهد تفاوت معنينشان م (0) همانطور که جدول
جود و کنترل و يشيآزما يهادر گروه يآموزان دچار نارساخواندانش يزيرو برنامه يده

بهبود حل مساله/  يعنيشود. يد ميئأه اول تين، فرضيبنابرا( >920/90F=، 31/3pدارد )
 يميخودتنظ يريادگيآموزش  ياز اجرا يآموزان ناشدانش يزيرو برنامه يدهسازمان

 .ج بوده استينتريپ يبر الگو يمبتن

 

  SS df MS F P 

 يسازمانده
 يجاني/هيرفتار

 آزمونشيپ

 گروه

 خطا

 /يرفتار يدهر سازمانيدر متغ يداريدهد تفاوت معنينشان م (9)همانطور که جدول 
و کنترل وجود دارد  يشيآزما يهادر گروه يدچار نارساخوان آموزاندانش يجانيه
(02/19F=، 31/3p< )يرفتار يدهسازمان يعنيشود. يد ميأيه دوم تين، فرضيبنابرا /
 يبر الگو يمبتن يميخودتنظ يريادگيآموزش  ياز اجرا يآموزان ناشدانش يجانيه
 .ج بوده استينتريپ



 
 
 

 



  

  SS df MS F P 

 يياجرا يکارکردها
 کل

 آزمونشيپ

 گروه

 خطا

کل  يياجرا يدر کارکردها يداريدهد تفاوت معنينشان م 9همانطور که جدول 
، =329/20Fو کنترل وجود دارد ) يشيآزما يهادر گروه يآموزان دچار نارساخواندانش

p<01/0.  )آموزانکل دانش يياجرا يکارکردها يعنيشود. يد ميه سوم تائين، فرضيبنابرا 
 .ج بوده استينتريپ يالگو بر يمبتن يميخودتنظ يريادگيآموزش  ياز اجرا يناش

 بر يمبتن يميتنظ خود يريادگي آموزش ياثربخش يهدف از انجام اين پژوهش بررس
 يده، سازماني/سازماندهيزير)حل مسئله/برنامه يياجرا يج بر کارکردهاينتريپ يالگو
ن دادند که در ها نشاافتهي .ز بوديآموزان نارساخوان شهر تبر( دانشيجانيه -يرفتار

 يياجرا يج بر کارکردهاينتريپ يبر الگو يمبتن يميخودتنظ يريادگيآموزش  مجموع
 آموزانن دانشي( ايجاني/ه يرفتار يده، سازمانيده/سازمان يزيرمساله/ برنامه )حل

 ريمتغ يه برايهر سه فرض يهان مقدار مجذور اتا در آزمونيدارد. همچن ير معناداريتأث
 ير کارکردهايش در متغير نمرات گروه آزمايياز تغ ين است که بخشيدهنده اگروه نشان

 يمبتن يميخودتنظ يريادگيآموزش  ياز اجرا يآزمون( ناشها در پس)تفاوت گروه يياجرا
 هاي قبليهاي پژوهشج بوده است. نتايج اين پژوهش با يافتهينتريپ يبر الگو

(؛ وان در اسلويس و 4334همكاران، )(؛ براسنان و 1088و همكاران، ) )ميرمهدي
و  ي، فرجي(، خانجان1054) يراميب (،4339) 1توچا و النگ ( و ريتر،4339همكاران )

 .است ( همسو1088و همكاران ) ي(، مراد1059) يفاروق
 

  

1- Reiter,Tucha& Lange  



 
 

 
 

 

 



عف اين موضوع با دانش ما درباره ض توان اظهار داشت،يفوق م يهاافتين ييدر تب
طور کلي هاي خودتنظيمي منطبق است. بهو ويژگي اصلي روش LD آموزاندانش
هاي با ضعف گسترده در روش هاي يادگيري معموالًآموزان داراي ناتوانيدانش

 گردند. اين افراد در پردازش اطالعات به شيوه معطوف به هدف،مي مشخص خودتنظيمي
رساندن اهداف و بازبيني پيشرفت تدريجي راهبردهاي مناسب براي به انجام  در انطباق

در يک يا همه  LD خورند. اغلب کودکانيابي به اهداف شكست ميدر جهت دست
 استفاده از راهبردهاي دهند مانند: آگاهي از ضرورتهاي خودتنظيمي ضعف نشان ميجنبه

طف و شيوه منعراهبردها به صورت خودکار، به کاربردنکارگيري راهبردها بهخاص، به
، کند که خودتنظيميها مشخص ميها و نظريهمرور پژوهش .ارزيابي رفتار استراتژيک خود

خود اختصاص داده است و خودتنظيمي يادگيري را به بخش مهمي از ادبيات مربوط به
آموزان در کالس يادگيري و عملكرد تحصيلي دانش اي مهم ازشناختي و هيجاني جنبه

صورت معناداري خودتنظيمي، به (. راهبردهاي1553گروت، درس است )پنتريچ و دي 
بخشد و تحصيلي بهبود مي آموزان را در توجه طوالني مدت بر اهدافتوانايي دانش

 گر، کاربندي آموزش خودتنظيمييعبارت دبه(. 4313، 1د )جانسشومي موجب موفقيت آنان
هاي خودتنظيمي )خودنظارتي، اعمال فرايند ها کمک کند که باتوانسته است به آزمودني

خودتقويتي( بتوانند فرآيندهاي پردازش اطالعات  ثبتي، خودارزيابي، خودواکنشگري ودخو
ها به فيلتر کردن و گزينش اطالعات و ورود داده داد اطالعات، ادارک اطالعات،)درون

و به تغيير  وجود آوردهرونده را بههاي پيشدر پاسخ مغز( را بهبود بخشند و انعطاف الزم
هاي نائل شوند. از طرفي اين کاربندي، دريافت نشانه هاها در موقعيتضروري پاسخ

 هابه درک ضرورت تغيير الگوهاي پاسخ توسط آزمودني عيتي و بدني را تسهيل کرده وقمو
ها در راستاي اين تغييرات، اقدام به تغيير پاسخ نحوي که درمنتهي شده است. به

همچنين اين کاربندي توانسته است توانمندي  .گي بروز کرده استهاي زندموقعيت
را افزايش دهد و حساسيت آنها نسبت به  ها در توقف الگوي پيشرونده پاسخآزمودني

  .عملكردهاي پيشرونده انعطاف الزم را بروز دهند خطاهاي رفتاري را توسعه داده تا آنها در
 

  

1- Jantz  



 
 
 

 



خودتنظيم شده که  هاي يادگيريگرفته روي مهارتهاي صورت اساس پژوهش بر
حالي که خوانندگان ماهر  که در  کند، مشخص شده استدر درک خواندن مشارکت مي

صورت معناداري در انواعي از راهبردهاي شناختي و فراشناختي درگير هنگام خواندن به
ادن يا تنظيم آموزان کم سن و داراي مشكالت درکي اغلب در نشان دشوند، دانشمي

 .خورندخود به مشكل برمي اهداف براي خواندن

/ ريزيبرنامه کارکرد خواني درداراي نارسا کودکان که نددهيم مطالعات نشان
 در مهمي بسيار نقش کارکردها اين .هستند خود عادي همتايان از ترضعيف ازماندهي

 ريزيبرنامه توانايي و (1552زندگي بارکلي، ) روزمره تكاليف انجام و تحصيلي عملكرد

 و انگيزچالش تكاليف ساماندهي در ناتواني دارند، و (4431) ،1زماني ويلسون و سوانسون
و 4است )واروارا ريزي/سازماندهيبرنامه کارکردهاي در کودکان اين ضعف اثر در جديد

كان سريع ناتواني يادگيري خواندن و رياضي در تغيير م آموزان بادانش (.4319همكاران، 
دارند که به نقص آنها در بازگشت سريع و  گذاري روي تكاليف مشكلو ترتيب

(. در برخي 4339اسلويس، دالنگ و وان درليج،  فرايندهاي بازداري مربوط است )وان در
پذيري راهبردي و هاي شناختي و انعطافدر آزمون آموزان با ناتواني يادگيريموارد دانش

دارند )الزار و  ADHD آموزاننسبت به دانش تريكرد پاييندستكاري اطالعات عمل
با  تا دهدمي را امكان اين آموزاندانش هـآموزش خودتنظيمي ب(. 1558، 0کـفران

 درسي تكاليف انجام به مدارتر هاي تكليفشيوه به و خودبازبيني ريزي، سازماندهيبرنامه

بررسي و بازبيني قرار  باره موردهاي متعدد، دوبپردازد و شكست روزمره هايفعاليت و
آموزان ن دانشيبهبود يابد. ا آموزانگونه دانشگيرند و در نهايت يادگيري فعال در اين

حل مسئله کارا و  يخاص برا يد بودن راهبردهايواسطه خودتنظيمي از مفهممكن است ب
ي الزم را به توانمند يشناخت يريپذز در انعطافيداشته باشند و ن يثر آگاهؤم يريادگي

 آموزان با مشكالتتر، دانشصورت خاصبه(. 4331و، يدست آورند )ملتزر و مونتاگ
 دي ـبني و اولويتـدهازي، سازمانـسهايي در مرتبواريـلب دشـيري و توجهي اغـيادگ

  

1- Wilson & Swanson 

3- Lazar & Frank 

2- Varvara 



 
 

 
 

 

 



 بيشتر روي مودن موضوعات اصلي،اطالعات دارند و هنگام تالش براي مشخص ن
ج يا گهجه، ممكن است اطالعات انباشته گردند و آنيشوند. در نتيات متمرکز ميجزئ

کند تا به  تواند به آنها کمکثر ميؤعنوان روشي مشوند. بنابراين آموزش خودتنظيمي به
 نيگزيجا ين راهبردهايدر ب ير جهت منعطفييا تغيد را شروع کنند يف جديتكال يآسان

 ييهاتوانند هدفيم يو خودنظارت يزيربرنامه يريادگيا ي(. و 4339انجام دهند )ملتزر، 
اساس و با  نيو تفكر خود آگاهانه عمل کنند. برا يريادگيم کرده و بر يخود تنظ يرا برا

عنوان روشي توان نتيجه گرفت که آموزش خودتنظيمي بههاي پژوهش ميتوجه به يافته
بهبود  تيو در نها يفراشناخت يهاش مهارتيد در خدمت کمک به افزاتوانثر ميؤم

 .گردد ينارساخوان يآموزان دارادانش يريادگيمشكالت 

 مانند، محدود بودن مطالعات مربوط به اهداف ييهاتيق حاضر با محدوديتحق
 برو بود،ور يريگيان مراکز اختالالت و و نبود مرحله پيمرب يبرخ يپژوهش، عدم همكار

 با آموزاندانش در آموزش خودتنظيمي ثيرأت گردد،يشنهاد ميپ يآت يهاپژوهش در
و آزمون  آمده، دستهب نتايج تعميم منظوربه ديگر جنسيت و مختلف سني هايگروه

 .رديمختلف صورت گ يزمان يهادر فاصله يريگيپ

اختالالت مرکز  آموزانان و دانشيمرب يهاير و تشكر: پژوهشگران از همكاريتقد
 .کننديم ين پژوهش تشكر و قدردانيز درانجام ايتبر 1ه يناح يريادگي
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خودنظم داده شده و  يريادگي(. رابطه 1050)پسند طالعاوش يس و اهللماني، ايگدليب ؛اندرخور، هاجر
  .19-1 (:09)5،  ،ياضيشرفت ريبا پ يخودکارآمد
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  .110-100(: 45)8  ،يدبستان شيپ دکانکو

 يياجرا يهابر کنش يدهآموزش خودنظم ي(. اثربخش1059)فاروقي ا ي، رضا و پريفرج ؛نبيز ،يخانجان
 ،يريادگي يهايآموزان با ناتواندانش
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  (.1089)نادري اهلل عزت و مي، مرينراق فيس

 .اليمك يانتشارات يفرهنگ هموسس :تهران ،
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هاي اختالل  مي کالمي بر نشانهخودتنظيمي رفتار انگيزشي و خودتعلي خودتنظيمي رفتار توجهي،

 .151-414(: 10)9 ، با نقص توجه، فعالي همراه بيش

(:2)4 ، رابطه خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي، (.1082) کوشكي شيرين و ليال مردعلي،
82-25 .  

 آموزانات و خواندن دانشياضيعملكرد ر (.1088) يسيف نراق ميد و مريزاده، حميدرضا؛ عليس ،يرمهديم

 .1-14: 10 ، ژه،يو يريادگي يهايبا ناتوان يدبستان



 
 

 
 

 

 



هاي تحصيلي و پيشرفت تحصيلي رابطه خودتنظيمي يادگيري با مهارت(. 1082فهيمه ) نامدارپور،
       اسالمي واحد خميني شهر، دانشجويان دانشگاه آزاد

1(9 :)191-102. 

Acar, E.G. & Aktamis, H. (2010). The relationship between self –regulation 

Strategies and Prospective elementary school teachers’ Academic 

achievement in mathematics teaching course, Procedia social and 

behavioral sciences, 2: 5539-55.                                  

Alizadeh, H., & Soltani, S. (2006). Executive function in students with and 

without mathematics disorder, Paper presented in the 26
th

 International 

congress of Applied Psychology, Athens, Greece.     

Barkley, R.A. (1997). ADHD and the nature of self-control, New York: 

Guildford Press.Barkley, R. A. (1997). Behavioural inhibition, sustained 

attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of 

AD/HD. Psychological Bulletin, 121: 65-94.  

Blair C, Razza R. (2007).  Relating effortful control, executive function, and 

false belief understanding to emerging math and literacy ability in 

kindergarten, Child Development, 78: 647–663.   

Brosnan M, Hamill S, Robson K, Sheperd H, Cody G. (2002). Executive 

functioning in adults and children with developmental dyslexia, 

Neuropsychologia, 40: 2144–2155. 

Denckla, M.B. (1996). A theory and model of executive function: A 

neuropsychological perspective. In G.R. Lyon & N.A. Krasnegor (Eds.), 

Attention, memory, and executive function (pp.263–278), Baltimore: 

Brookes. 

Jantz, C. (2010). Self- regulation and online developmental student success, 

MERLOT Journal of online learning and teaching, 6(4): 852-857. 

 Lazar, J.W., & Frank, Y. (1998). Frontal systems dysfunction in children 

with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Learning Disabilities, 

The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences، 10: 160-

167. 

Kirby, J.R., Georgiou, G.K., Martinussen, R., & Parrila, R. (2010). Naming 

speed and reading: from prediction to instruction, Reading Research 

Quarterly, 45:341–362. 



 
 
 

 



Lum, J. (2013). Procedural learning is impaired in dyslexia: evidencefrom a 

meta-analysis of serial reaction time studies, Research of Developmental 

Disabilities, 34(10): 3460–76. 

 Man- Chih, A. (2006). The effect of the use of self- regulation learning 

strategies on college student's performance and satisfaction in physical 

education, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of 

degree doctor of Education. 

 Mattison, R. E., Mayes, S.D. (2012) Relationships between learning 

disability, executive function, and psychopathology in children with 

ADHD. Journal of Attention Disorders, 16:138-46. 

Meltzer, L. (1993). Strategy use in children with learning disabilities: The 

challenge of assessment, In L.J. Meltzer (Ed.), Strategy assessment and 

instruction for students with learning disabilities: From theory to practice 

(pp. 93–136). Austin, TX: Pro-Ed. 

Meltzer, L. & Montague, J. (2001). Strategic learning in students with 

learning disabilities: What have we learned? In B. Keogh & D. Hallahan 

(Ed.), Research and global perspectives in learning disabilities: Essays 

in honor of William J. Cruickshank (Chapter 7), Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Nelson, J.R, Benner, G.J, Lane, K, & Smith, B.W. (2004). Academic 

achievement of K-12 students with emotional and behavioral disorders. 

Exceptional Children, 71(1), 59–73. 

Nota, L., Soresi, S. & Zimmerman, B. (2004). Self-regulation and academic 

achievement and resilience: A longitudinal study International Journal of 

Educational Research, 41(3): 198-215. 

Pintrich, P.R. & De Groot, E. (1990). Motivation and self-regulated learning 

component of classroom academic performance, Journal of personality 

and Social Psychology, 57: 749-761. 

Pintrich, P.R. (2004). A Conceptual Framework for Assessing Motivation 

and Self-Regulated Learning in College Students, Educational 

Psychology Review, 16(4): 385-407. 

Quinn, J.M., Wagner, R.K. (2015). Gender Differences in Reading 

Impairment and in the Identification of Impaired Readers, Journal on 

Lear4ning Disabilities, 48(4): 433-445. 



 
 

 
 

 

 



Reiter, A., Tucha, O. & Lange, K.W. (2005). Executive functions in children 

with dyslexia. Dyslexia, 11, 116-131. 

Riddick, B. (2010). Living with Dyslexia: The social and emotional 

consequences of specific learning difficulties, London: Rutledge.  

Rudasill, K.M. & Konold, T.R. (2008). Contributions of children’s 

temperament to teachers’ judgments of social competence from 

kindergarten through second grade, Early Education and Development, 

19, 643–666. 

Sadock, B.J., Sadock, V.A., Ruiz, P. (2017). Kaplan & Sadock's 

Comprehensive Textbook of Psychiatry, New York, Wolters Kluwer. 

Silver, H., Ruff, M., Iverson, L., Barth, T., Broshek, K., Bush, S., Koffler, P., 

Reynolds, R. (2008). Learning disabilities: The need for 

neuropsychological evaluation, Archives of Clinical Neuropsychology, 

23(3), 217–219. 

Van der Sluis, S., de Jong, P.F. & van der Leij, A. (2004). Inhibition and 

switching in children with learning deficits in arithmetic and reading, 

Journal of Experimental Child Psychology, 87, 239-266. 

Varvara, P., Varuzza, C., Sorrentino, AC.P., Vicari, S. & Menghini, D. 

(2014). Executive functions in developmental dyslexia, Frontiers in 

Human    Neuroscience, 8: 1-8.  

Wilson, K.M. & Swanson, H.L. (2001). Are mathematics disabilities due to a 

domain general or a domain-specific working memory deficit? 34: 237.  

Zimmerman, B. & Pons, M. (1988). Construct validation of a strategy model 

of student self-regulated learning, Journal of Educational Psychology, 

80: 284-290. 

 


