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چکیده
پژوهش حاضر با هدف ،بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و حافظهی فﻌال بر
عملکرد خواندن (دقت ،سرعت و درک مطلب) دانشآموزان نارساخوان انجام شد .طرح پژوهش،
آزمايشی از نوع پيشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .جامﻌه آماری پژوهش کليه دانشآموزان
دختر نارساخوان دوره ابتدايی شهر کرمانشاه درسال تحصيلی  90-93بود .با روش نمونهگيری تصادفی
خوشهای ابتدا340نفر مشکوک به نارساخوانی در پايه سوم و چهارم انتخاب شدند سپس از آن تﻌداد
 46دانشآموز نارساخوان به عنوان نمونه انتخاب گرديد .به صورت تصادفی به سه گروه (دو گروه
آزمايش و يک گروه کنترل) تقسيم شدند .چک ليست خواندن ،آزمون هوشی وکسلر کودکان ،آزمون
تشخيصی خواندن فالح چای و آزمون خواندن (محقق ساخته) به عنوان ابزارهای گردآوری اطالعات
استفاده شدند .آموزش راهبردهای فراشناختی و حافظهی فﻌال به مدت هشت جلسه 80دقيقهای به
گروههای آزمايش ارائه شد .نتايج تحليل کوواريانس نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی و
حافظهی فﻌال تأثير مﻌنی دار در بهبود عملکرد خواندن داشتند .همچنين نتايج آزمون تﻌقيبی نشان
دادکه راهبردهای فراشناختی در درک مطلب و حافظهی فﻌال در دقت برتری مثبت مﻌنی داری نسبت
به گروه آزمايشی ديگر داشتند .براساس يافتههای به دست آمده میتوان نتيجه گرفت هر دو روش
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آموزشی موجب بهبود عملکرد خواندن میشود و راهبردهای فراشناختی در درک مطلب و حافظهی
فﻌال در دقت موثرتر هستند.

کلید واژگان :نارساخوان ،راهبردهای فراشناختی ،حافظهی فﻌال ،خواندن

مقدمه
نارسايیهای ويژۀ يادگيری 3اصطالحی کلی است که به گروهی ناهمگن از اختالالت که
به صورت غيرمنتظرهای ظاهر میشوند و علیرغم آموزش متﻌارف ،حواس سالم ،هوش
طبيﻌی ،انگيزۀ کافی و فرصت اجتماعی-فرهنگی مناسب ،مشکالت ويژه و مزمنی در کسب و
کاربرد توانايیهای خواندن (نارساخوانی ،)2نوشتن (نارسانويسی )1و رياضی (حساب
نارسايی )4دارند .همچنين اصطالح نارسايیهای ويژۀ يادگيری شامل کودکانی که مشکل
يادگيری آنها عمدتاً نتيجه مﻌلوليت در بينايی ،شنوايی ويا حرکتی يا هوش پايين ،اختالل
هيجانی ويا وضع نامساعد اجتماعی فرهنگی هستند ،نمیباشد (ورتس ،کاالتا و تامکينز،5
 ،2002ترجمه اميری مجد .)3190 ،مشکل در يادگيری به منزلة علت اصلی مشکالت شديد
يادگيری تحصيلی شناخته شده است (لرنر ،3992 ،8ترجمه دانش .)3165 ،تقريباً  %5از کل
دانشآموزان مدارس دولتی دارای ناتوانی يادگيری هستند و  60تا  90درصد افراد دارای
ناتوانی خواندن هستند (ليون .)3998 ،2مشکالت خواندن از اساسیترين مشکالتی است که
کودکان با ناتوانايیهای يادگيری با آن مواجه هستند ،زيرا کودکی که نمیتواند بخواند ،شانس
بسيار کمی جهت موفقيت در مدرسه دارد همچنين عدم موفقيت کودکان در يادگيری خواندن
در سالهای اولية مدرسه ،او را به طور مؤثری از ديگر مواد درسی باز میدارد (داکرل و مک
شين ،3991 ،6ترجمه احمدی و اسدی .)3128 ،اگر اين شکستها در طول زمان تکرار شود
ممکن است در عزت نفس و خودپنداره فرد تأثير منفی داشته باشد و اين مجدداً در پيشرفت
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تحصيلی او تأثير خوهد گذاشت و يک دور مﻌيوب به وجود خواهد آمد (بخشی.)3190 ،
کودکان دارای نارساخوانی علیرغم وجود هوش طبيﻌی ،فرصتهای مناسب آموزشی و
عدم وجود اختالالت هيجانی ،يادگيری خواندن برایشان دشوار است .سن خواندن کودکان
دارای نارساخوانی دو سال يا بيشتر از سن تقويمی آنها پايينتر است (واجوهيئن 3و نايدو،
 .)2033در مجموع میتوان به ترکيبی از تاثيرات زيستی (ژنتيک ،مغز و اعصاب) ،شناختی
(پردازش اطالعات) و رفتاری (ويژگیهای اوليه مثل خواندن و هجی کردن) در سبب شناسی
نارساخوانی اشاره کرد (ساهاری 2و جوهری.)2032 ،
از دهه  ،3920عالقه و توجه به " فرايندهای شناختی" در زمينه يادگيری و خواندن و به
ويژه در زمينة فراشناخت 1که عبارت است از "کنترل و تنظيم دانش واقﻌی توسط خود
شخص" بيشتر شده است .يک دليل که برای توجه به اين زمينه است تغيير رويکرد روانشناسی
يادگيری از رويکرد رفتاری به رويکرد رشدی -شناختی است (کيس و بريتر ،3964 ،4به نقل از
بخشی .)3190 ،بسياری از محققان ،کاربرد راهبردهای فراشناختی را در فرايند يادگيری بسيار
مهم میدانند (شکرپور ،زارعی ،زاهدی و رفﻌت بخش ،)2033 ،که در اين ميان خواندن بيشتر
مورد توجه قرار گرفته است (اندرسون ،آسبرن و تيرنی .)3964 ،5از طرفی ،صاحب نظران
براين باورند که خواندن ،يک فرايند پيچيده شناختی است ،که شامل مهارتهای مختلفی
میباشد (تمرو ،کارگم ،سادت و بايار .)2030 ،8در واقع خواندن ،تﻌادل بين فرايندهای درک
مطلب ،شناخت ،دانش و مهارتهای فراشناخت میباشد (هاديان ،عليپور ،مجيدی و مالکی،
 .)2032فراشناخت را به عنوان سيستم "کنترل اجرايی "2ذهن انسان میدانند که به عنوان
شناختهای سطح باال که ناظر بر تفکر فرد و دانش و اعمال او است به حساب میآورند .به
عبارت ديگر فراشناخت آگاهی و کنترل افکار خود است .فراشناخت به عنوان تفکر درمورد
تفکر تﻌريف میشود .که شوارتز ،2001( 6به نقل از قاسمی و احدی )3162 ،ادعا میکند که
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تفکر درباره تفکر در يادگيری دانشآموزان اثرات شگرفی دارد که حتی برای کودکان دوره
ابتدايی کاربرد آن کار دشواری نيست (کيلی و ارنی .)2030 ،3منظور از راهبردهای فراشناختی
مجموعه ساز و کارهايی است که فرد در جريان يادگيری يا حل مسأله به طور فﻌال به کار
میگيرد تا عملکرد شناختی خود را تنظيم و هدايت کند .کودک از طريق وارسی نتايج اين
فرصت را میيابد تا دقت و صحت عملکرد شناختی خود را تصريح کند.
الگوی ديگری در تبيين خواندن ضﻌيف ،حافظهی فﻌال 2است (بدلی .)3962 ،1فرايند
مربوط به حافظهی فﻌال در کودکان دارای ناتوانی خواندن يکی از مهمترين عرصههای
تحقيقات شناختی در  10سال گذشته بوده است .نوو و برزنيتز )2033( 4در پژوهشی حافظهی
فﻌال ،زبان ،آگاهی واجی ،خواندن و نوشتن ،سرعت ناميدن و سرعت پردازش را برای
پيشبينی توانايیهای خواندن (رمزگشايی ،درک مطلب و زمان خواندن) را در کودکان  8ساله
بررسی کردند .نتايج نشان داد که حافظهی فﻌال کالمی بيشترين سهم را در پيش بينی هر سه
توانانيی خواندن (رمزگشايی ،درک مطلب و زمان خواندن) در سال بﻌد داشت .حافظهی فﻌال
يک منبع پردازشی با ظرفيت محدود مﻌرفی شده است که شامل نگهداری اطالعات در حين
پردازش اطالعات ديگر است .فﻌاليتی که حافظهی فﻌال را اندازگيری میکند .توانايی فرد را در
درگير بودن با فﻌاليت مورد نظر ارزيابی میکنند (سوانسون ،ژنگ و جرمن .)2009 ،5حافظهی
فﻌال تنها میتواند مقدار محدودی اطالعات را نگهداری کند اما افراد نارساخوان در به خاطر
سپردن همين تﻌداد محدود مشکل دارند (ريد .)2005 ،8کودکان نارساخوان نقايص حافظه
کوتاه مدت و حافظهی فﻌال را تجربه میکنند و در تکاليف مربوط به حافظهی فﻌال،
ضﻌيفتر عمل میکنند .همچنين ظرفيت حافظهی فﻌال اين افراد ،محدود است و در يادآوری
موارد کالمی ،دچار مشکل هستند (فصيحانی فرد و ميکائيلی منيع.)3169 ،
يکی از مشکالتی که کودکان دارای ناتوانايیهای يادگيری با آن روبه رو هستند ،نقص در
فراشناخت و حافظهی فﻌال است (انگل ،کارلو و کالينز3993 ،2؛ گترکل ،پيکرينگ ،کينگ و
Kelly & Irene
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استيگمان2004 ،3؛ وينمن ،ويلهلم و بيشويزن2004 ،2؛ کانر2002 ،1؛ الوت2030 ،4؛ ورگت و
اُرت 2006 ،5و دالين .)2030 ،8پژوهشهای انجام شده درباره راهبردهای فراشناختی و حافظه
فﻌال نشان دادهاند که آموزشها اين راهبردها منجر به افزايش يادگيری يادگيرندگان به
خصوص در يادگيرندگانی که دارای مشکالت يادگيری هستند میشود (نريمانی ،جاللینژاد،
شﻌربافزاده و اژدری3191 ،؛ يارمحمديان ،قمرانی ،سيفی و ارفع3194 ،؛ کريمی و عسکری،
3192؛ عابدی و آقابابايی.)3169 ،
نتايج پژوهشهای متﻌدد نشان دادکه آموزش راهبردهای فراشناختی و باال بردن و
مهارتهای فراشناختی موجب بهبود يادگيری به ويژه خواندن میشود .همچنين اين تحقيقات
گزارش میکنند با باال رفتن مهارتها و آگاهیهای فراشناختی انگيزه و عزت نفس فراگيران
نيز افزايش میيابد (داوينگ ،کانگ ،چان ،الم و داوينگ2006 ،2؛ جانسون ،آرچيبالد و تننبام،6
 ،2030حسنلو و پوشنه3165 ،؛ دهقانی ،اميری و مولوی3168 ،؛ بخشی3190 ،؛ عاطی نژاد،
 .)3193در زمينه حافظه فﻌال نيز پژوهشهای موجود حاکی است که نقض در حافظه فﻌال
موجب مشکل در ياگيری میشود و آموزش مستقيم حافظه فﻌال موجب بهبود عملکرد
فرايندهای شناختی به میشود (جفريز و اورت2004 ،9؛ لوسلی ،بوسکهل ،پريگ و جايگ،30
2032؛ خدامی و کرمی نوری3163 ،؛ قمری گيوی ،نريمانی و محمودی.)3193 ،
گرچه مفهوم فراشناخت و حافظهی فﻌال يک عنصر مهم در هر زمينه دانش است ،در
پژوهشهای فراوانی اثر آنها بر يادگيری تأييد شده است ،اما در بﻌضی پژوهشها راهبردهای
فراشناختی و حافظهی فﻌال تأثير مﻌنیداری روی بﻌضی از جنبههای يادگيری وخواندن
آزمودنیها نداشته است (دالين 2030 ،و ولیزاده .)3160 ،در کل ،راهبردهای فراشناختی و
حافظهی فﻌال تأثير عمدهای بر خواندن دارند .تﻌيين تأثير آموزش اين راهبردها بر خواندن به
1- Gathercole, Pickering, Knight, & Stiegmann
2- Veenman, Wilhelm, & Beishuizen
3- Conner
4- Lovet
5- Vrugt & Oort
6- Dahlin
7- Downing, Kwong, Chan, Lam, & Downing
8- Johnson, Archibald, & Tenenbaum
9- Jeffries & Everat
10- Loosli, Buschkuehl, Perrig, & Jaegg
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خصوص در دانشآموزان دارای نارساخوانی ضروری مینمايد .از اين جهت که کودکان
نارساخوان در مؤلفههای خواندن (سرعت ،دقت ودرک خواندن) از همتايان عادی خود ،به
شکل قابل توجهی در سطح ضﻌيفتری قرار دارند (قائمی ،سليمانی و دادگر )3169 ،و در
پژوهشهای انجام شده در اين زمينه اکثراً بر جنبه خاصی از خواندن به خصوص درک مطلب
توجه شده و ديد کلی به سه جنبه خواندن ندارند و همچنين دستهای از اين پژوهشها روی
افراد عادی يا ديگر اختاللها که مشکل اصلی آنها خواندن نيست صورت گرفته است ،به
همين جهت پژوهش حاضر به منظور پاسخگويی به اين سوال طراحی شده است که آيا
آموزش راهبردهای فراشناختی و حافظهی فﻌال بر سه مؤلفه سرعت ،دقت و درک مطلب
خواندن دانشآموزان نارساخوان تأثيری دارد؟ و کدام يک از اين آموزشها اثربخشی مؤثرتری
در خواندن دانشآموزان دارد؟

روش پژوهش
جامﻌه و نمونه و روش نمونهگیري
جامﻌه آماری در پژوهش حاضر ،شامل کل دانشآموزان نارساخوان دختر پايه سوم و و
چهارم دوره ابتدايی شهر کرمانشاه که در سال تحصيلی  3190-93مشغول به تحصيل بود.
برای نمونهگيری ،از روش نمونهگيری تصادفی خوشهای چند مرحلهای به کار گرفته شد.
مرحله نخست ،از نواحی سهگانه آموزش و پرورش شهر کرمانشاه ،ناحيه  1به صورت تصادفی
انتخاب شد و در مرحله دوم ،ازبين مدارس ابتدايی ناحيه سه به صورت تصادفی  30مدرسه
انتخاب شد و در اين مدارس تمام کالسهای پايه سوم و چهارم برای نمونهگيری مورد بررسی
قرار گرفتند تا نمونه مورد نظر بدست بيايد ،که از اين ميان  340دانشآموز از طريق چک
ليست نارساخوانی به عنوان افرادی که احتمال میرفت دارای اختالل نارساخوانی باشند جدا
شدند و سپس با گرفتن آزمون هوش وکسلر کودکان جهت رد احتمال وجود کم توانی ذهنی
و آزمون تشخيصی خواندن فالح چای ( )3124و داشتن عدم مشکالت بينايی ،شنوايی،
سالمت جسمی و عاطفی-روانی و عدم مردودی و نداشتن مشکالت اقتصادی-اجتماعی مورد
بررسی قرار گرفت که برای اطمينان از سالم بودن حواس شنوايی و بينايی و ديگر مشکالت
دانشآموزان مورد نظر ،به اطالعات موجود در پروندههای تحصيلی و بهداشتی رجوع شد .از
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اين ميان  52دانشآموز انتخاب شد که برای کنترل پايه تحصيلی  46نفر از آنها به عنوان افراد
نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمايشی (راهبردهای فراشناختی و
حافظهی فﻌال) و يک گروه کنترل جايگزين شدند .که در هر گروه تﻌداد  38نفر قرار داده شد.

ابزار
چک لیست نارساخوانی :اين چک ليست ،ابزار غربالگری است که برای دانشآموزان
مشکوک به نارساخوانی به کار میرود و در کلينيک اختالالت يادگيری سازمان آموزش و
پرورش طراحی شده است .اين فرم 34 ،مورد دارد که مﻌلم کالس آن را تکميل میکند .هرگاه
در هر يک از اين فرمها ،برای دانشآموزان بيش از  5مورد عالمت زده شود ،آن دانشآموز
مشکوک به نارساخوانی شناخته میشود.
9

مقیاس تجدیدنظر شدهي هوشی وکسلر براي کودکان  :مقياس هوش وکسلر برای
کودکان در سال  3989به وسيله وکسلر به منظور سنجش هوش کودکان تهيه شد .مقياس مورد
نظر دارای  32زير آزمون ( 8زيرآزمون کالمی شامل اطالعات ،شباهتها ،حساب ،واژگان،
فهم ،حافظه عددی و  8زير آزمون غيرکالمی يا عملی شامل تکميل تصاوير ،تنظيم تصاوير،
مکﻌبها ،تنظيم قطﻌات ،تطبيق عاليم و مازها) است .اين آزمون در دانشگاه شيراز برای
کودکان  8تا  31ساله انطباق و هنجاريابی شده است ضرايب پايايی دوباره سنجی آزمونها از
 0/44تا  0/94متغير بود (شـهيم.)3165 ،
آمون تشخیصی خواندن فالح چاي :آزمون خواندن دارای هجده متن است که برای
سنجش خواندن به کار میرود .برای هر پايه سه آزمون ساخته شده است .هر يک از آزمونها
دارای چند آزمون همتا میباشد .اين آزمون سن بندی شده است و به راحتی برای پايههای
مختل ف قابل کاربرد است .اعتبار و روايی اين آزمون در دانشگاه تربيت مدرس توسط فالح
چای ( )3124از طريق بازآزمايی برابر  0/68برآورد شده است .ميکائيلی و فراهانی ( )3164در
پژوهش خود پايايی آزمونهای سنين  9 ،6و  30سال مجدداً از طريق بازآزمايی مورد بررسی
قرارگرفت .پايايی به دست آمده 0/66بودکه ضريب مناسبی به شمار میرود .همچنين روايی
آزمون از نظر متخصصان در اين پژوهش مناسب تشخيص داده شد.
)1- The Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R
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آزمون خواندن (محقق ساخته) :از کتابهای بخوانيم سوم و چهارم ابتدايی متنهای
انتخاب میشد مبنای اين آزمون ،سه خصوصيت عمده خواندن دقت ،سرعت خواندن و درک
مطلب دانشآموزان نارساخوان بود .برای محاسبه دقت و صحت خواندن ،نسبت تﻌداد کلماتی
که فرد به طور صحيح خوانده است ،به کل کلمات متن خوانده شده ،تﻌيين میگرديد .در پايان
هر متن  30سوال درک مطلب ارائه میشد .تﻌداد سؤاالت صحيح پاسخ داده شده ،مهارت
درک خواندن را نشان میداد .ميزان مدتی که آزمودنی از شروع تا پايان متن خواندن (بر حسب
ثانيه) صرف میکرد ،شاخص سرعت خواندن محسوب شد .اين ابزار به صورت (پايلوت) بر
روی  35نفره درهر پايه سوم و چهارم اجرا شد .با استفاده از نظر کارشناسان و مﻌلمان هرپايه،
روايی محتوايی ابزار فوق نيز بررسی شد .پايايی خرده آزمون از طريق باز آزمايی در پايه سوم
به ترتيب در سرعت ،دقت و درک مطلب و در کل آزمون  0/62 ،0 ،0/62و  0/25و  0/62و
آلفای کرونباخ آن  0/62بود و در پايه چهارم در سرعت ،دقت و درک مطلب و در کل آزمون
به ترتيب  0/29 . 0/68 ،0/62 ،0/65و الفای کرونباخ آن  0/60بود.

روش اجرا
پژوهش حاضر از نوع طرحهای آزمايشی (پيشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل)
میباشد .برای آموزش راهبردهای فراشناختی از برنامه آموزش راهبردهای فراشناختی خواندن
دمبو )3994( 3استفاده شد .اين برنامه شامل مجموعهای از تکنيکهای خواندن (تﻌيين اهداف
خوندن ،تمرکز توجه ،پيش مرور متن ،خط کشيدن زير مطالب ،يادداشتبرداری ،خالصه
کردن ،سوال کردن ،خود پرسشی ،آموزش خود تنظيمی ،روش آموزش دو جانبه و بازرسی
مجدد متنها) است .آموزش حافظهی فﻌال براساس برنامه مداخله حافظهی فﻌال کالمی دن

2

( )2006طراحی شده است .اين برنامه شامل چهار تکنيک تمرين شرح جزئيات ،1تمرين
مﻌنايی ،4قطﻌهبندی 5و تفسير 8میباشد که هر کدام از آموزشها در  6جلسه  80دقيقهای
Dembo
Dehn
elaborative rehearsal
semantic rehearsal
chunking
paraphrasing

123456-
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طراحی گرديد .پس از اجرای پيشآزمون خواندن ،دو گروه آزمايشی ،به صورت انفرادی،
تحت تأثير متغير مستقل يﻌنی آموزش راهبردهای فراشناختی و آموزش حافظهی فﻌال قرار
گرفتند .به گروه کنترل در اين مدت هيچ گونه آموزشی داده نشد .پس از پايان جلسات
آموزشی ،نيز پسآزمون خواندن از همه آزمودنیهای دو گروه آزمايشی و گروه کنترل گرفته
شد.

یافتهها
پيشآزمون به عمل آمده در اين پژوهش شامل سه خرده آزمون دقت ،سرعت و درک
مطلب میباشد .دادههای توصيفی ميانگين و انحراف استاندارد در پيش آزمون و پس آزمون
گروههای آزمايشی و گروه کنترل در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول .3
ميانگين و انحراف استاندارد گروههای آزمايشی و کنترل
پسآزمون
پیشآزمون
گروهها
متغیر
انحراف
انحراف
میانگین
میانگین
استاندارد
استاندارد
5/42
69/58
4/32
آموزش راهبردهای فراشناختی 89/89
1/69
98/81
1/22
86/25
آموزش حافظهی فﻌال
دقت
5/04
20/25
4/32
86/25
گروه کنترل
آموزش راهبردهای فراشناختی 22/12 322/25 32/43 322/16
سرعت
20/68 324/25 38/09 322/16
آموزش حافظهی فﻌال
(برحسب زمان)
39/82 323/50 32/26 324/13
گروه کنترل
3/14
6/08
3/36
آموزش راهبردهای فراشناختی 2/08
2/38
5/81
3/25
2/13
آموزش حافظهی فﻌال
درک
3/44
1/25
3/55
2/58
گروه کنترل

برای بررسی پيش فرضهای مانکووا ،ابتدا همگنی شيب پيشآزمونها با پسآزمونها در
تﻌامل با گروه محاسبه گرديد .نتايج نشان داد شيب ميان ترکيب خطی پيشآزمونها با
پسآزمونهای متغير دقت ،سرعت و درک مطلب تفاوتی نمیکند .سپس آزمون لوين برای
بررسی همگنی واريانسها انجام شد ،نتايج نشان داد که متغير دقت در سطح ( ،)0/83متغير
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سرعت در سطح ( )0/80و متغير درک مطلب در سطح ( )0/53مﻌنیدار نمیباشند بنابراين
پيش فرضهای تحليل کواريانس فراهم است.
برای مقايسه گروههای آزمايشی و کنترل ،ازلحاظ سه ابﻌاد خواندن از تحليل کوواريانس
چند متغيری استفاده شد .نتايج حاصل از اين تحليل در جداول ( )2و ( )1نشان داده شده
است.
جدول .2
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل مانکوا بر روی ميانگين نمرههای پسآزمون ابﻌاد خواندن گروههای
آزمايشی و کنترل ،با کنترل پيشآزمون
نام آزمون
اثر پياليی
المبدای ويلکز
اثرهتلينگ
بزرگترين ريشه روی

مقدار

F

 dfفرضیه

3/542
0/034
13/145
29/986

48/823
303/080
201/243
409/580

8
8
8
1

 dfخطا سطح مﻌناداري
62
60
26
43

0/003
0/003
0/003
0/003

همانگونه در جدول ( )2مالحظه میشود بين نمرههای ابﻌاد خواندن گروههای
آزمايشی و گروه کنترل در سطح  0/003تفاوت مﻌنیداری وجود دارد .بر اين اساس میتوان
نتيجه گرفت که دست کم در يکی از متغيرهای وابسته (ابﻌاد خواندن) بين دو گروه ،تفاوت
مﻌنیداری وجود دارد .برای پی بردن به اين تفاوت ،سه تحليل کوواريانس تک متغيری در متن
مانکوا انجام گرفت که نتايج حاصل از آنها در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول .1
نتايج حاصل از تحليل کوواريانس تک متغيری در متن مانکوا بر روی ميانگين نمرههای پس آزمون
ابﻌاد خواندن گروههای آزمايشی وگروه کنترل
متغیر وابسته
سرعت
دقت
درک

مجموع مجذورات  dfمیانگین مجذورات
5609/429
23026/120
360/534

2
2
2

2904/235
30519/380
90/252

F

سطح مﻌناداري

222/368
120/612
40/935

0/003
0/003
0/003
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جدول ( )1نشان میدهد که بين گروههای آزمايشی و گروه کنترل از نظر سرعت
( ،)F=222/368دقت ( )F=120/612و درک مطلب ( )F=40/935تفاوت مﻌنیداری در سطح
 0/003وجود دارد.
برای اينکه دقيقاً مشخص شود که بين کداميک از گروههای آزمايش در متغيرهای وابسته
تفاوت وجود دارد از آزمون تﻌقيبی بنفرونی استفاده شد که نتايج آن در جدول ( )4مشاهده
میشود.
جدول .4
نتايج آزمون تﻌقيبی بنفرونی برای مقايسه نمرات دقت ،سرعت و درک مطلب در گروههای سهگانه
متغیر
دقت

سرعت

درک

گروههاي مورد مقایسه
راهبردهای فراشناختی -حافظه فﻌال
راهبردهای فراشناختی-کنترل
حافظه فﻌال-کنترل
راهبردهای فراشناختی -حافظه فﻌال
راهبردهای فراشناختی-کنترل
حافظه فﻌال-کنترل
راهبردهای فراشناختی -حافظه فﻌال
راهبردهای فراشناختی-کنترل
حافظه فﻌال-کنترل

تفاوت
میانگینها
-2/65
36/85
28/49
-1/94
-48/66
-42/94
2/40
4/61
2/44

خطاي
استاندارد
3/26
3/29
3/26
3/93
3/92
3/90
0/51
0/51
0/51

سطح
مﻌنیداري
0/003
0/003
0/003
0/312
0/003
0/003
0/003
0/003
0/003

همان گونه که در جدول ( )4مالحظه میشود ،تفاوت بين گروه کنترل و گروه آزمايشی
راهبردهای فراشناختی در متغير دقت برابر  ،36/85سرعت  -48/66و درک مطلب 4/61
میباشد که همگی در سطح  0/003مﻌنیدار میباشد .اين يافته نشان میدهد که بين ميانگين
گروه کنترل نسبت به ميانگين گروه راهبردهای فراشناختی در متغيرهای دقت ،سرعت و درک
مطلب تفاوت مﻌنیداری به نفع گروه آموزشی راهبردهای فراشناختی وجود دارد .اين يافته
نشان میدهد که آموزش راهبردهای فراشناختی موجب بهبود عملکرد خواندن دانشآموزان
نارساخوان میگردد .همچنين تفاوت بين گروه کنترل و گروه آزمايش حافظهی فﻌال در متغير
دقت برابر  ،28/49سرعت  -42/94و درک مطلب  2/44میباشد که همگی در سطح 0/003
مﻌنیدار میباشد .اين يافته نشان میدهد که بين ميانگين گروه کنترل نسبت به ميانگين گروه
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حافظهی فﻌال در متغيرهای دقت ،سرعت و درک مطلب تفاوت مﻌناداری به نفع حافظه فﻌال
وجود دارد .اين يافته نشان میدهد که آموزش حافظهی فﻌال موجب بهبود عملکرد خواندن
دانشآموزان نارساخوان میگردد .همچنين در مقايسه تأثير راهبردهای فراشناختی و حافظه
فﻌال در متغير دقت تفاوت ميانگين  -2/65در سطح مﻌنیداری  0/003به نفع حافظه فﻌال
است ،به اين به اين مﻌناست که در متغير دقت حافظهی فﻌال اثربخشی بااليی نسبت به
راهبردهای فراشناختی داشته است و در درک مطلب تفاوت ميانگين  2/40در سطح مﻌنیداری
 0/003به نفع راهبردهای فراشناختی است که بيانگر اثربخشی بااليی راهبردهای فراشناختی
نسبت به حافظهی فﻌال در درک مطلب میباشد.

بحث و نتیجهگیري
با توجه به اين که نارساخوانی اغلب با نقص در دقت ،روانی و درک خواندن همراه است.
در پژوهش حاضر اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و حافظه فﻌال در بهبود عملکرد
خواندن نمونهای از دانشآموزان دارای نارساخوانی مورد بررسی قرار گرفت .نتايج يافته نشان
داد که بين گروههای آزمايشی راهبردهای فراشناختی و حافظهی فﻌال با گروه کنترل در
پسآزمون تفاوت مﻌنیدار وجود دارد .بنابراين ،میتوان نتيجه گرفت که آموزش راهبردهای
فراشناختی و حافظهی فﻌال در دانشآموزان نارساخوان ،موجب بهبود عملکرد خواندن (دقت،
سرعت و درک مطلب) میشود.
نتايج به دست آمده با پژوهشهای جفريز و اورت ( ،)2004گترکل و همکاران (،)2004
کانر ( ،)2002داوينگ و همکاران ( ،)2009ورگت و اُرت ( ،)2006جانسون و همکاران
( ،)2030دالين ( ،)2030لوسلی و همکارانش ( ،)2032حسنلو و پوشنه ( )3165دهقانی و
همکاران ( )3168بخشی ( )3190خدامی و کرمینوری ( )3163و قمریگيوی و همکاران
( )3193همسو میباشد و نتايج اين پژوهش را تأييد میکنند .نتايج تحقيقات ذکر شده حاکی
از آن است که ناآگاهی از دانش فراشناختی ،و ظرفيت پايين حافظهی فﻌال موجب نارساخوانی
و مشکل در دروس و پيشرفت تحصيلی میشود.
کودکان نارساخوانی به علت عدم آگاهی از راهبردهای فراشناختی هنگام خواندن
نمی توانند راهبردهای متناسب با شرايط متنی خود را انتخاب کنند و خود را با متن تنظيم کنند
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ولی يادگيرندگان کارآمد ،از راهبردهای فراشناختی به طور سيال و انﻌطافپذير استفاده میکنند
و راهبردهای مختلف را به منظور يافتن بهترين راهبرد ادغام میکنند .اين مهارتها را بدون
اينکه ياد گرفته باشند در دورهای خاصی ظاهر میشود .اما کودکان نارساخوان نمیتوانند اين
آگاهی و مهارت را در خود ايجاد کنند ،لذا کودکان نارساخوان هنگام خواندن سرگردان و
بدون هدف در متن پيش میروند و اين امر موجب میشود که چون از قبل به هدف متن
توجهی ندارند ،نتوانند به طور مستقل با متن کتاب به چالش بپردازد ،به همين دليل بايد اين
راهبردها از طريق آموزش مستقيم به آنها آموزش داده شود تا به يک خواننده فﻌال و مستقل
تبديل شود .به عبارتی هرچه توانايیهای شناختی فراگير باالتر باشد ،فرآيند يادگيری
موفقيتآميزتر خواهد بود .آموزش مهارتهای فراشناختی به فراگيران ،در افزايش يادگيری و
يادداری دروس تأثير قابل توجهی دارد.
حافظه فﻌال يک منبع ذخيرهسازی موقت و زودگذراست و اطالعات دريافتی را به همان
صورتی که دريافت میکند ذخيره نمیکند ،بلکه با دستکاری اطالعات آنها را به صورت فﻌال
به حافظه کوتاه مدت انتقال میدهد (بدلی .)3962 ،محدوديت در ظرفيت حافظه فﻌال موجب
مشکل در خواندن میشود فردی که ظرفيت پايينی دارد نمیتواند به نحو مطلوبی از حافظه
خود استفاده کند و در تکاليف دشوارتر که الزمه آن نگهداری اطالعات بيشتر ،سازماندهی و
مرتبط کردن آنهاست دچار مشکل میشود.
نتايج نشان داد که در گروه آزمايشی حافظهی فﻌال نسبت به راهبردهای فراشناختی
بيشترين اثر را روی دقت داشته است که نشانگر بيشترين اثر روی کاهش اشتباهات در هنگام
خواندن در دانشآموزان نارساخوان است و همچنين در مؤلفه درک مطلب ،راهبردهای
فراشناختی نسبت به حافظهی فﻌال بيشترين تأثير را داشته است .همچنين اين دو مداخله
آموزشی در سرعت خواندن با هم تفاوت چشمگيری نداشتند .در واقع يکی از عوامل تحولی
دخيل در فرايند خواندن حافظه است .حافظه دانشآموزان نارساخوان از جمله مواردی است
که مورد توجه اکثر محققان و متخصصان اين حيطه بوده و انواع خطاهای خواندن دانش
آموزان نارساخوان براساس آن قابل تبيين است .بنابراين ،يافتهها حاکی از اين است که آموزش
حافظه فﻌال در دقت خواندن نقش مؤثری داشته است.
با توجه به اينکه پژوهشهای انجام شده فراشناخت را به عنوان تسهيل کننده درک مطلب
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ذکر کردهاند اين گونه میتوان نتيجه گرفت که راهبردهای فراشناختی يک ديد کلی و هدفگرا
به متن دارد و به خواندن هدفمند و برنامهريزی شده که روی خودتنظيمی تأکيد دارد ،که
موجب میشود خواننده روی درک و فهم مطلبی که میخواند آگاهی داشته باشد .آموزش
حافظهی فﻌال تأ کيد بر رمزگشايی و شناسايی واج و توجه روی باال بردن تشخيص کلمه دارد،
تا با اين روش سرعت پردازش خواندن باال برود .بنابراين ،آموزش مستقيم حافظهی فﻌال با
باال بردن ظرفيت آن موجب بهبود مؤثر صحت و روانی خواندن میشود.
عدم اجرای آزمون پيگيری و فشردگی مطالب آموزشی به علت محدوديت زمانی و نبود
آزمون استاندارد و هنجار در زمينه خواندن از جمله محدوديتهای موجود در پژوهش
میباشد.
با توجه به نتايج به دست آمده از يافتههای پژوهش میتوان اين پيشنهاد را ارائه کرد در
کودکان نارساخوانی که مشکالت عديدهای در زمينه دقت و صحت خواندن دارند آموزش
حافظهی فﻌال درمان مؤثرتری برای اصالح هرچه بيشتر اين دسته از دانشآموزان باشد
همچنين راهبردهای فراشناختی بهتر است برای دانشآموزان نارساخوانی که در زمينه درک
مطلب مشکل دارند بکار برد .بنابراين با صرفه جويی در زمان و هرينهها میتوان روشی را که
مناسب هر دسته از اين کودکان است را انتخاب کرد .به عالوه ،میتوان اين آموزشها را به
صورت ترکيبی طراحی کرد تا اثربخشی بيشتری داشته باشند.
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