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چكيده

۸/۱۲/۱۳۸۴ييدأــتاريخ ت-۱۸/۱۱/۱۳۸۲تاريخ دريافت
. كنـد مـي را بررسـي يـادگيري با اخـتالالت آموزاندانشدر بهبود انشايو فراشناختيشناختي هايحاضر اثر راهبرد   مطالعه

شـده در نظر گرفتهپژوهشدر اينو فراشناختيشناختي از درمان  معرفي نوانع به) ۱۹۹۰(انگلرت ايمداخله هايروش مجموعه

گـروه عنـوان بـه ) آزمايشينفر در گروه۳۰، و گواهنفر در گروه۳۱(يادگيريبا اختالالتآموزاننفر از دانشو يك شصت. است

وضـعيت . گرديدانتخابطور تصادفيبهآباد اصفهانشهر نجفابتداييدرسهم ۵در   آموزاندانش از جامعه  شد که  انتخاب نمونه

بود شدهمنظور ساختههمينبرايانگلرتاز مدلبا استفادهپژوهشگرانتوسطكهايبا پرسشنامهآموزاندانش) انشاء(نوشتاريبيان

) انشاء(نوشتاريدر بيانداريطور معنيبهآزمايشيگروهداد كهها نشاندادهاريآمتحليل. قرار گرفتگيريو اندازهمورد سنجش

در درمـان اثراتداد كهنشانها همچنينتحليل) . P<0/01(بودند كردهپيشرفتو فراشناختيشناختيمداخلهكارگيرياز به پس

.استشدهو نگهداريحفظزمانطول

انشاء. نوشتاريبيان. شناختيراهبردهاي. يادگيريبا اختالالتآموزاندانش: هايدواژهكل

مقدمه

و عـاطفي اخـتالالت و نداشـتن هوشـبهر متوسـط  با وجودداشـتن  يادگيري با اختالالت  آموزاندانش
). ۲۰۰۳،و كافمن  هاالهان(هستند يدر يادگير  دچار مشكالتي  وشنيداري ديداري حواس و سالمت  رفتاري
در كمبـود و نقـصان      يـادگيري  با اخـتالالت   كودكان اصلي مشكالت معتقدند كه  شناسان از روان  بسياري

كودكـان ايـن  معتقدنـد كـه    آموزشـي  كارشناسـان . آنهاسـت  كـارگيري  و روش  يـادگيري  راهبرد مناسـب  
و  هاالهـان (هـستند  و تحـصيلي   آكـادميكي  مـشكالت  حل براي رد مناسب و فاقد راهب   منفعل يادگيرندگان

خود در هايتوانمندي به كودكان اين معتقدند كه  همچنين متخصصان). ۱۹۸۰و ريو،  ، هاالهان ۱۹۸۱،برايان
خـود  هايانمنديدر مورد تواعتماد الزمباورندارند و داراي مسئله و حل  شناختي راهبردهاي كارگيري به

كمـك آنـان بـه كودكـان در ايـن  فرايند فراشـناخت   نمودن و فعال  مسئله حل راهبردهاي آموزش. نيستند
كننـد و  اسـتفاده مـشكل حـل بـراي مناسـب هاياز استراتژيتحصيليدر برخورد با مشكالت    كند كه مي

و درك  از دانـش   اسـت  عبـارت  فراشـناخت ). ۱۹۹۸بـاتلر، (كننـد  خـود را حـل     تحـصيلي  بتوانند مـشكل  
برايكههاييمكانيزمدادنو سازماندرسيتكاليفيادگيري براي در دسترس  از راهبردهاي  آموزاندانش



بـر چگـونگي  نظـارت ) الف: كنندمي خالص اساسي را در دو مرحله    فراشناخت. است الزم تكليف انجام
بـه مرحلـه ؛ در ايـن يـادآوري و بـه ، حافظـه ، توجـه  مطلـب  درك از قبيـل   شـناختي  فراينـدهاي  عملكرد

باشند و داشتهكامل خود نظارت  و تحصيلي  شناختي بر عملكردهاي  شود كه مي داده آموزش آموزاندانش
ها در راستاي  آن و سازماندهي  شناختيفرايندهاي كنترل)پسخوراند بگيرند؛ ب   حيطه عملكرد اين  از نحوة 

شـدند كـه  اگـر متوجـه   شـود كـه   مـي  ياد داده  آموزاندانش به مرحله در اين . موجود و مشكل  مسئله حل
و  دادن كننـد و در سـازمان      اسـتفاده  الزم شوند، از راهبردهاي  نمي هدايت آنها درست  شناختي فرايندهاي

.كنندخود را حلتحصيليبهتر بتوانند مشكالتبكوشند تا اينكهشناختيفرايندهايهدايت
. هـستند فـراوان دچار اشـكاالت نوشتاريدارند در انشاء و بيان     يادگيري اختالالت كه آموزاني دانش

، از ازو كار نوشـتن و سدر سبكفراوانياشكاالتآموزاندانشايناند كهدادهگزارشهرچند پژوهشگران 
). ۱۹۸۰،، ومهرينـگ ، بانيكوويـسكي ، الرسـن ، گـري ؛ پـاپلين ۱۹،  باسـت  مايكـل (، دارنـد  گذاري نقطه قبيل

انـشاء  نوشـتن مبنـاي كـه استنثر استوار و در فرايند فكريدر پردازشآموزان دانش اين عمدة اشكاالت
انديـشيدن بـدون . اسـت انديشيدننوعي، نوشتناستداشتهانبي) ۱۳۶۱(ويگوتسكيطور كه  همان. است
.دادرا پرورشاستواريمتنتواننمي

و دانـش بـه تـوان آنهـا مـي  تريناز مهمدهند كهميهمدستبهدستزيادي هاي، مهارت در نوشتن 
نمايند مي را توصيف  حوادثي) الف: از متون  برخي. نمود اشاره ساختار متن  از نحوة  آموزاندانش اطالعات

بـه از ديگـري پسرا يكي اتفاقات توانند ترتيب مي آموزاندانش كنند كه مي صحبت حوادث يا از تسلسل  
رخيدر ب) پردازد، و جميها و نظراتايدهو مقابلة  مقايسه به ديگر نويسنده  در برخي ) بنويسند، ب  ترتيب

يـر،  ، مه۱۹۷۵ير،مه(شود مورد نظر استميصحبتآندربارة كه موضوعي هايويژگي ديگر نيز شمارش  
).۱۹۸۰،و بلوتبراندت

متبحـر در  آمـوزان دانـش آنتوسـط گذارد كهميرا در اختيار نويسندهچارچوبياز ساختار متن  اطالع
سؤاالتايناز جملة. نمايدميانشاء هدايتآنها را در نوشتنكنند كهميرا از خود   سؤاالتي مرتب نوشتن

مـورد نيـاز   مواد و وسايلي  ؟ چه )موضوع(شودمي داده شرح چيزي چه: داشت موارد زير اشاره   به توانمي
مقابلـه مقايسهباهمو نظراتيهايايده؟ چه)متواليحوادثترتيب(افتاد، سوم، دوماولاتفاقي؟ چهاست

از نوشتار در هر نوعيكليدي؟ كلماتاستها كدامها وتفاوت؟ شباهتچيستمقايسه شوند؟ موضوع مي
كدامنـد؟ عنـاوين  اصـلي ؟ عناوين است چگونه ها باهم ها و گزاره  و ايده  مفاهيم ارتباط كدامند؟ و باالخره  

بايـد  او كدامنـد؟ و چگونـه  حمايتيو جمالتنويسندهاصليهايكدامند؟ ايدهچهارمو، سوم دوم درجه
او بتواند دهد كهقرار ميرا در موقعيتينويسندهاز ساختار متنآگاهيخالصه. باشندداشتههماهنگيباهم
.غذ آوردكاو آنها را بر رويدادهساماننحو مقتضيخود را بههايايده

خـود و در    هايايده در شرح  يادگيري با اختالالت  آموزاندانش دهند كه مي نشان ايمقايسه تحقيقات
، ، رافايـل  ، انگلرت ۱۹۸۷،و توماس  انگلرت(هستند جدي دچار اشكاالت  نوشتاري متن به ساختار بخشيدن 

از نـوع  چنـداني  دارنـدآگاهي  يـادگيري  اخـتالالت  كـه  آمـوزاني  دانش). ۱۹۸۹،  و آنتوني  ، گرگ اندرسون
بـه ساختار دادنبرايدانند كهدهند ندارند، و نميخود جواب متن به در ساخترا دادن   بايستي كه سؤاالتي

صـورت  بـه آمـوزان دانش اين ، نوشتة عالوه به. نمايند استفاده و چگونه  كلماتي خود از چه   نوشتاري متن
اسـكارداماليا و  (باشـد داشـته آناننوشتاري با هدف  و هماهنگي  ارتباط اينكه ، بدون است پراكنده جمالت
).۱۹۸۷اسكارداماليا و بريتر، (آورندكاغذ ميبيايد بر رويذهنشانبههرچهدر حقيقتآنان). ۱۹۸۶بريتر، 



گفتــار از تنظــيممطالــبنوشــتنمــاهر در هنگــامندگاننويــساز ســاختار مــتنبــر آگــاهيعــالوه
يـا حـواس    فكـري  با مشكل  شدن مواجه جويند، مخصوصاً هنگام  سود مي ) دروني از زبان  استفاده(درماني

، يـت د(پردازندآنها مياز نوشتنقبلشفاهيصورتخود بههايايده بيان به آنان كه است شده ديده پرتي
هـاي از روشدر بـسياري فراينـد فكـري  بهدادننظمبرايدرونياز زباناستفاده). ۱۹۸۷،  ، ديسون ۱۹۸۵

گفتـار  ايـن . خـود را دارد مخصوصجايگاه در نوشتن  شود كه مي ديده و تغيير رفتار شناختي    خودآموزي
خواننـدگان  ، تـشخيص  نوشـتن  هـدف  تعيين(ريزي رنامهب از قبيل  مختلفي فرايندهاي كنندة هدايت دروني
و دانـش تنظـيم (سازماندهي)آنو موضوعدر مورد نوشتناي، زمينه و اطالعات  دانش ساختن ، فعال بالقوه

كـردن پيـاده (نويـسي ، پـيش )و فرعـي اصـلي و عناوين  منظم طبقات به موضوع دربارة ايزمينه اطالعات
محتـوا، و سـاختار   بـر چگـونگي  نظـارت (نوشـته ، و ويرايش، اصالح)مقدماتينوشتةصورتها به دانسته
فالور و )(خوانندگانفهمبرايآننمودناز نظر محتوا و ساختار و مناسب در بهبود آن   و سعي  نويسپيش
از گفتـار  يـادگيري با اخـتالالت  آموزاندانش دهند كه مي نشان تحقيقات). ۱۹۸۷، هيز و فالور،     ۱۹۸۱هيز،

ــاني ــرايدرم ــتندادنســامانب ــدنمــيخــود اســتفادهنوشــتاريم ــه(كنن ــالب ــگطــور مث ــگوون ، وون
، ؛ ليمـك ۱۹۸۵،ديـت (دهـد انشاء قرار مـي در پرورشضعف را در موضع   امر آنان  اين). ۱۹۸۹،بلينكيسوپ

روش اي از پرسـشنامه   بـا اسـتفاده   ) ۱۹۸۹(بليكتيـوپ  ، وونگ وونگ). اندرسونو   ، رافايل ؛ انگلرت ۱۹۸۲
نتيجـه ايـن قرار دادند و بهرا مورد مقايسهيادگيريبا اختالالتآموزانو دانش  عادي آموزاندانش نوشتن

برنامهدر آنآورند كهميحساببهشناختياز نوععاديرا فرايندينوشتنعاديآموزاندانشرسيدند كه
بـا اخـتالالت  آمـوزان دانـش دارد، در حاليكـه  اساسي نقش ، و ويرايش  ، اصالح مطالب ، سازماندهي ريزي

با در مقايسه. تأكيد داشتند  در آخر جمالت   گذاري ، نقطه بندي امالء جمله  بودن صحيح بيشتر به  يادگيري
را در نوشـتن شـناختي از راهبردهـاي اسـتفاده نقشيادگيريبااختالالتآموزان، دانشعادي آموزاندانش

.دانستندميكمتر دخيل
از مـصاحبه بـا اسـتفاده  ) ۱۹۸۹(و اندرسون، رافائلو انگلرت) ۱۹۸۸(، فير، و اندرسون، رافائل انگلرت
قـرار دادنـد و نتيجـه   را مورد مطالعهيادگيريبا اختالالت آموزانو دانش  عادي آموزاندانش گفتار دروني 

نوشـتن شـناختي از راهبردهـاي  عادي آموزاندانش اندازة به يادگيري با اختالالت  آموزاندانش گرفتند كه 
عـالوه ؛ بـه )نويـسي  ، و دوبـاره   و اصـالح   ، ويـرايش  ، توليـد، سـازماندهي    ريـزي برنامه مثل(ندارند آگاهي
. و مهـار كننـد  كنتـرل  را چگونـه   نوشـتن  فراينـدهاي  داننـد كـه   نمـي  يـادگيري  با اخـتالالت   آموزاندانش
متكـي بيرونيو رهنمودهايو عالئمنشانگانبهمتكيدر نوشتناغلبيادگيري با اختالالت  آموزاندانش
. كننـد خود راكنتـرل تا بتوانند فرايند نوشتن ) نوشتار مكانيكيهايانشاء، جنبه  ، طول پسند معلم  مثل(بودند

انـدازة بهدر مورد مطلبيدهند كهمي تشخيص وقت چه شود كه مي پرسيده آموزاندانش از اين  مثالً وقتي 
.استكافيگفتمعلموقتيكاغذ پر شد و يا اينكهصفحهكهزمانيدارند كهاند، اظهار مينوشتهكافي

در نوشتنشناختيراهبردهايآموزش
اسـت دادهو نـشان شدهكار گرفتهبه) ۱۹۹۰(انگلرقبالً توسط در نوشتن  شناختي راهبردهاي آموزش

. باشـد داشتهبسيار باالييكارآيييادگيريبا اختالالتآموزاندانش تواند در بهبود انشاي   مي روش اين كه
در شـامل كـه ريـزي و برنامهطراحي)الف: استمؤلفه۵از   متشكل انگلرت توسط شده كار گرفته  به مدل

هـدف ، در نظـر گـرفتن  اسـت و انگيزشـي و اطالعاتي شناختي هاياز نظر ويژگي   خوانندگان نظر گرفتن 



خوانندگان به اطالعات آيا دادن  كنند كه مي مشخص خود را از نوشتن    هدف نويسندگان كه است نويسنده
.استكاريانجامها برايآنو ترغيبقرار دارد ياتشويقاهميتاولدر درجة

كـه اسـت ريـزي برنامـه از اركـان انـشاء يكـي  فرد در مـورد موضـوع     ايپايه اطالعات در نظر گرفتن  
داننـد، و اگـر   مـورد نظـر مـي   چقدر در مورد مطلـب كنند كهمياز خود سؤال  مرحله در اين  آموزاندانش

ديگـر الگـوي  مؤلفـة )كنند، بخود را جبرانتوانند كمبود اطالعاتميچگونهنيستها كافيآن اطالعات
در نظـر  . كنـد مـي هاسـتفاد  از آنها در نوشتن    نويسنده كه است هاييايده بندي و گروه  سازماندهي انگلرت
ها در ايندر پاراگراف  تأييدي ، و جمالت  اصلي هايها، ايده ، پاراگراف فرعي ،عناويناصلي عناوين گرفتن
سازماندهيخود، اين، خود بهدر نوشتنزيردستاز نويسندگان گيرد و بسياري  قرار مي  مورد سؤال  مؤلفه
تواننـد در سـازماندهي  نمـي يـادگيري بـا اخـتالالت    كودكـان  هند؛ در حاليكه  دمي انجام طور مؤثري  را به 
هـا  ايـده از سـازماندهي پـس ) شـود، ج دادهالزمآمـوزش آنـان بـه باشند، مگر اينكه   خود موفق  هايايده

جمـالت صـورت دهنـد و بـه  ميو گسترشخود را بسطهايكنند و ايده  مي نوشتن به شروع نويسندگان
پـيش تـوان را مـي مرحلـه ايـن . رسـانند مي خوانندگان خود را به   پيام و حمايتي  تأييدي و جمالت  اصلي

هـايش آمـوز و همكالسـي  خود دانـش توسطنوشتار بايستيناميد، زيرا اينمقدماتي ومرحلة كردن نويسي
اينكـه نمـودن و روشنبر نوشتهنظارتويرايش)گردد، دبرطرفآنشود و اشكاالت   و بازخواني  نظارت

را آن، و خواننـدگان استرسا و بليغ، آيا نوشتهاست رسيده خود در نوشتن   و برنامة  طرح به آيا نويسنده 
نيـاز احـساس  كـه شـود و جاهـايي  ميحذفاصليو نكاتجمالتمرحله در اين . خواهند يافت  جالب

) مقصود باشد، و هـبه، و وافيرسا، بليغشود تا نوشته  مي اضافه وجود دارد نكاتي   مبهمي شود ونكات مي
بهبا توجه. استگرفتهصورتقبليدر مرحلة كه و اضافاتي  حذف به با توجه  از نوشته  نهايي نسخة تهية

و ابتـدايي دورهآمـوزان دانـش انـشاي را در پـرورش و آن  ر گرفتـه  كـا  قبالً بـه   را انگلرت  مدل اين اينكه
را روشايـن كـه ما نيز درصدد برآمديم . است داده داشتند مفيد تشخيص   يادگيري اختالالت كه راهنمايي

را آنبـودن و مـؤثر  داشـتند اجـرا كنـيم   نوشتارياختالالتكهآموزاني دانش بر روي  گروهي صورت به
.نماييمآزمايش

پژوهشروش
اسـت شدهاستفادهتصادفيو انتسابكنترلبا گروهآزمونو پسآزمونپيشاز طر ح پژوهش دراين

هـاي آزمـودني ). ۱۳۷۸، ، حجـازي  سرمد، بازرگـان  (است آزمايشي معتبر در تحقيقات   هاياز طرح  يكي كه
اند، دادهداشتند تشكيلنوشتاريبياندر زمينةناتوانيكهپنجمدختر پايهآموزانر از دانشنف۶۴را پژوهش

۷اند از بينشدهانتخابگواهگروهعنوانبهنفرشان۳۱و آزمايشيگروهعنواننفر آنها به۳۳افراد كهاين
نفر ۳آزمايشمدتدر طول. بودندشدهانتخابتصادفيرتصوآباد بهنجفدر شهرستانابتداييمردسه

آزمـون افـراد توسـط  ايـن . يافـت نفر تقليل۳۰بهآزمايشدر نهايتاً گروهداشتند كهاُفت آزمايش از گروه 
ر مطمـئن قرار گرفتند و پژوهـشگ معتبر ديگر مورد آزمايشهاي، و آزمون عاطفي اختالالت ، آزمون هوشي
، ـ رفتـاري  عـاطفي ، اخـتالالت هوشـي نـاتواني گـواه و گروهآزمايشياز افراد در گروههيچكدامشد كه

بيـان در زمينـة يـادگيري ناتوانيفقط، افراد هر گروه  بنابراين. ندارند حركتي ، يا مشكالت  بينايي مشكالت
.بودنديادگيرياختاللداشتند و فاقد هرگونهنوشتاري

پژوهشابزارهايمعرفي



، ريـزي برنامـه شـامل كهنوشتاريبيانشناختيراهبردهايآموزشمختلفهايفرم بر كارگيري  عالوه
مورد متغير مستقلعنوانبهنوشتار كهنهايينسخه و تهيه  و اصالح  ، ويرايش كردن نويسپيش سازماندهي
شـد و در گـروه  دادههـا آمـوزش  روشايـن ) آزمـايش گـروه (گروهـي و در يـك  قرار گرفـت   دستكاري

بـه بهبـود انـشاء كـه   به مربوط د، و آزمون  آم عمل به راهبردها خودداري  اين از آموزش ) گواه گروه(ديگر
قرار مورد استفادهآزمونو پسآزمونيشپعنوانبهشدهكار گرفتهبهپژوهشدر اينمتغير وابستهعنوان
بـراي . شـد اسـتفاده گودينـاف از آزمـون  و كنترل  آزمايش در دو گروه   هوش يكساني كنترل براي. گرفت

راتـر اسـتفاده  از آزمـون نيستآموزاندانشعاطفياز اختالالت  در انشاء ناشي   مشكالت از اينكه  اطمينان
.شد

۷۲/۰سـيمون بـا بنيـه  آزمـون آنشود و همبستگياجرا ميگروهيصورتبه گوديناف هوشي نآزمو
).۱۳۵۴،همايوني(استشدهگزارش

بـراي پژوهـشگران و بارها توسـط استموجهيو اعتبار، پرسشنامهپايايي راتر نيز از لحاظ    پرسشنامه
آزمـون از روش۱۹۷۵در سالراتر و همكاران. استقرار گرفته  ادهمورد استف  رفتاري اختالالت تشخيص

ايـن پايـايي شـدند كـه   آوردند و متوجـه    دست را به  آزمون اين هاي، پايايي ماه سه زماني مجدد با فاصلة  
قادر (استزماندر طول افراد   و جايگاه  نمرات ثبات دهندة نشان كه است بوده ۸۸/۰معلمان براي آزمون

).۱۳۷۵،آباديدر ليلنقل۱۳، باقريزادة
و محتـواي و اعتبار صوري  شده ساخته پژوهشگران توسط كه نوشتاري بيان محتواي تحليل پرسشنامة

، ، سـازماندهي ريزيفرايند برنامهخرده پنج انگلرت مدل بر طبق  دهد كه مي نشان است گرديده برآورده آن
=  ).۸۹/۰(بسيار باالستآنسؤاالتدرونيسنجد و هماهنگيرا ميو اصالح، ويرايشنويسيپيش

اجراو شيوةآموزشيبرنامة
دانـش از آنپـس . شـد گرفته) نفر۵۴۶جمعاً (پنجمپايةآموزاناز دانش نوشتاري بيان آزمون ابتدا يك 

تهيهپرسشنامةوسيلةبهنوشتاريبيانمحتوايتحليل داشتند از طريق   نوشتاري در بيان  مشكل كه آموزاني
مـاه ۲مـدت  به آزمايشي گروه از آن  و پس . شدند انتخاب فرايند راهبرد آموزشي   خرده پنج براساس شده

اسـت  اساسـي  مؤلفة پنج در برگيرندة  آموزشي مدل اين. ديدند) ۱۹۹۰(انگلرت مدل انشاء را طبق   آموزش
در . اسـت نهـايي نسخه، و تهيه، ويرايشاوليهنوشتارينسخه ، تهيه ، سازماندهي ريزيعبارتند از برنامه   كه

انـشاء و  موضوعانشاء،دقيقاً در مورد از نوشتنقبلشد كه ياد داده  آموزاندانش به)  P(ريزيبرنامه مؤلفة
دارند اساسيمورد نظر اطالعاتنويسند، و چقدر در مورد مطلبنويسند، چرا مي  مي منظوري چه به اينكه

اصـلي هايايدهدر مورد سازمانشد كهياد دادهآموزاندانشبه)  O(سازماندهيدر مؤلفة. دقيقاً فكر كنند  
فرعيو چند ايدهاصليچند ايدهوار بنويسند كه  فهرست صورت ذ به كاغ خود فكر كنند و روي     و فرعي 

مـورد نظـر   افـراد گـروه  بـه )  W(اوليـه نسخةتهيهدر مؤلفة. دهندو آنها را بسطدادهربط هم خود را به  
نثر صورتوردهاند بهآايوار در صفحهخود را قبالً فهرست   و فرعي  اصلي هايايده شد كه  داده آموزش

كننـد و  شروع) جديدتم( اصليايدهرا با يكبياورند و هر پاراگراف   مختلف هايدر پاراگراف   نوشتاري
هـا و حقـايق  مثـال و با آوردندادهرا بسطاصليهاياز ايده دهند و هركدام   ادامه فرعي هايرا با ايده   آن

خـود را از نظـر   نوشـتة شـد كـه  ياد دادهآموزاندانش به)  E(ويرايش در مؤلفة . ندكن مورد نظر پشتيباني  
. نماينـد را برطـرف آن قـرار دهنـد و اشـكاالت       ، و نحو مـورد مطالعـه      گذاري، نقطه نويسي ساختار جمله 

خود بدهند دوستانبهويرايش يخود را برا   نوشتة شد كه  ياد داده  آموزاندانش به مرحله ، در اين  عالوهبه



بـه )  R(نهـايي نـسخه تهيـه در مؤلفـه . قـرار دهنـد  خود را نيز مورد مطالعـه دوستان اصالحي و نظرات 
نـسخة چگونـه خود ودوستانـشان اصالحينظراتكردناز ملحوظپس شد كه  داده آموزش آموزاندانش
آزمـون ) و گـواه آزمايش(از هر دو گروهاز آن پس). ۱۹۹۰،  بيشتر انگلرت  فصيلت براي(نمايند تهيه نهايي

.شدسنجيدهو گواهآزمايشهايگروهانشاء بامقايسهآموزشآمد و نتايجعملانشاء به
رفتـه گصـورت و آمار اسـتنباطي آمار توصيفيحاضر در دو سطح  ها در پژوهش  داده و تحليل  تجزيه

بـه افـزوده معيار نمرات  و انحراف  نظير ميانگين  آماري هاياز شاخص  با استفاده  توصيفي در سطح . است
خـرده در پـنج افـزوده نمـرات ميـانگين تفاوتهايجدول صورت و به  است شده ها پرداخته داده تحليل

تفـاوت (افـزوده نمـرات tاز آزمـون آمـار اسـتنباطي  حو در سطاستشدهدادهنمايش فرايند نوشتاري 
تـأثير آمـوزش  سـنجش بـراي و گـواه آزمـايش در دو گـروه )اولآزمونو پسآزمون ها در پيش  ميانگين

دومآزمونها از پسيافتهپذيريتعميم دادن نشان براي. است شده استفاده در نوشتن  شناختي راهبردهاي
و پـس آزمـون پـس تفاوتميانگين(افزودهنمراتtاز آزموننيز با استفاده اثر آن  كه است شده استفاده
).استشدهبرآوردهو گواهآزمايشدر دو گروهدومآزمون
پژوهشنتايج

آزمـون و پـس آزموندر پيش) آزمايشوگواه(در دو گروهافزوده نمرات"  t"از آزمون  استفاده نتايج
فرايندهايپنجدر تمام) افزودهنمرات(اولآزمونو پسآزمونپيشبينداد كهنشان

ديگـر اثربخـشي  عبـارت بـه . وجود داردداريبارز و معني تفاوت و گواه  آزمايشي در گروه  نوشتاري
كـامالً مـشهود   كهنهاييو اصالح، ويرايشكردننويسي، پيش، سازماندهيريزيبرنامهفرايندهاي آموزش

.استآمده۱شمارةها در جدولدادهتفصيل. بود

راهبردهاياولآزمونو پسآزمونپيشنمراتتفاضلمقايسه. ۱جدول

گواهو آزمايشيهايفرايند در گروهخردهپنجبراساسشناختي
ميانگين نمرات گروهخرده فرآيند

(D)افزوده
tPمقدارانحراف معيار

۶۳/۷۰۱/۷/۵۰۰۰/۰آزمايشبرنامه ريزی
۹۰/۱%۳گواه

۶۳/۹۰۷/۴۸۳/۱۱۰۰۰/۰آزمايشسازماندهی
۳۵/۰۰۱/۱گواه

۷۰/۲۴۱۹/۱۲۱۱۰۰۰/۰آزمايشنوشتن
۱۶/۰۱۳/۲گواه

۳۷/۱۳۸۶/۷۵۲/۹۰۰۰/۰آزمايشويرايش
۵۱/۰۴۱/۱گواه

۰۴/۲۹۹/۱۸۲/۴۰۰۰/۰آزمايشاصالح
۲۹/۰۳۴/۱گواه

فراينـدها  تـأثير آمـوزش  پنجگانـه فراينـدهاي شود در تمامميديده ۱ شماره در جدول  طور كه  همان
معنيآزمايشو گروهگواهگروهنبيتفاوتاين) ۰P</۰۱(۰۱/۰كمتر از   آلفاي و در سطح   مشهود است 

.دار است

راهبردهايدومآزمونو پسآزمونپيشنمراتتفاضلمقايسه. ۲جدول

و گواهآزمايشيهايفرايند در گروهخردهپنجبراساسشناختي



ميانگين نمرات گروهخرده فرآيند
(D)افزوده

tPمقدارانحراف معيار

۷۲۷/۶/۵۰۰۰/۰/آزمايشريزیبرنامه 
۹۶/۱۹۴/۳گواه

۸۳/۸۵۴/۳۸۳/۱۱۰۰۰/۰آزمايشسازماندهی
۳۵/۰۴۲/۱گواه

پيش نويسی 
)نوشتن(کردن

۶۳/۲۵۶۱/۹۱۱۰۰۰/۰آزمايش

۰۰/۱۶۷/۲گواه
۵۰/۱۳۱۱/۵۵۲/۹۰۰۰/۰آزمايشويرايش

۵۱/۰۷۴/۱گواه
۵۶/۲۰۲/۲۸۲/۴۰۰۰/۰آزمايشاصالح

۲۹/۱۲۹/۰گواه

در تمـام )P>۰۱/۰%(۱كمتـر از   آلفـاي  در سـطح   شده مشاهده  tآيد    برمي ۲از جدول  طور كه  همان
دومآزمونو پسآزمونپيش هايميانگي تفاضل بين شده مشاهده ، تفاوت بنابراين. فرايندها معنادار است  

ديگر نيز شرايطبهاز آموزشحاصلهايدادهپذيريديگر، تعميم  عبارت به. ار است معناد آماري از لحاظ 
.استگرفتهصورت

گيريو نتيجهبحث
نوشـتاري  بيـان  مـشكالت  بـر اصـالح    شـناختي  راهبردهـاي  تأثير آمـوزش   حاضر بررسي  در پژوهش 

حاضـر تـأثير آمـوزش    از پـژوهش   هـدف . اسـت  قرار گرفته  عهمورد مطال  يادگيري با ناتواني  آموزاندانش
ابتـدايي پـنجم پايـة يادگيريبا ناتوانيآموزاندانشنوشتاريبيانمشكالتبر اصالحشناختي راهبردهاي

و كنترلروه، گآزمونـ پسآزمونپيشتحقيقياز طرحبا استفاده. استآباد بودهنجفشهرستاندختران
شـناختي فراينـدهاي خردهدر تمامكهدادهنشاندهمآدستبهنتايجافزوده نمرات ميانگين" t"از     استفاده
آزمـون پـس بـه آزموناز پيش  نمرات افزايش از لحاظ  و گواه  آزمايشي هايگروه بين داري معني تفاوت

امر تأثير آموزشاين. استدار بودهمعني%  ۱كمتر از در سطحها همگيتفاوتن، و اياستشدهمشاهده
دهـد كـه  مـي نشانحاصلهايدادهتحليلعالوهبه. دهدميانشاء نشانرا در آموزش   شناختي راهبردهاي

ديگـر  موضـوعات بهتعميمقابلشناختيراهبردهايدر اثر آموزشآمدهدستبهتأثير موجود در بهبودي   
.كار برندديگر خود نيز بههايراهبردها را در نوشتهتوانند اينميآموزانباشد، و دانشنيز مي

همـسو  ) ۱۹۸۱(و فـالور و هيـز     )۱۹۹۵(بـك  ، هـالن  )۱۹۹۱(انگلرت حاضر با تحقيقات   پژوهش نتيجة
يـادگيري با اخـتالالت كودكانمعلمانكهاستبر آندالآنهمسو با هايو پژوهش  تحقيق اين. باشدمي
آمـوزش هـاي در كالس. كنندخود استفادهآموزاندانشبهبود انشايبرايشناختيتوانند از راهبردهاي  مي

انـشاء  هايشود تا در كالسدادهآموزششناختيراهبردهاي گونه اين بايستي معلمان براي خدمت ضمن
ديگـري ، تحقيقاتهمهبااين. نمايندها استفادهرو روش دارند از اين   يادگيري اختالالت كه كودكاني براي

ديگر و و در مقاطعرا در پسرانشناختيراهبردهاياينتأثير آموزش تا چگونگي  است الزم زمينه در اين 
.دهدنشان) هوشيهايبا ناتوانيآموزاندانشاز جمله(ناييديگر استثهايبا گروههمچنين
مآخذ

آگاه: تهران، رفتاريدر علومتحقيقهايروش).  ۱۳۷۶(، الهه، عباس؛، و حجازيسرمد، زهره؛، بازرگان



اخـتالل و مبتال بـه عاديآموزاندانشمادرانيفرزند پرورهايو شيوهشخصيتيهايويژگيو مقايسةبررسي). "۱۳۷۵(، ليال آبادي ليل

عالمـه دانـشگاه تربيتـي و علـوم شناسـي روانارشد، دانـشكده كارشناسينامةپايان". شهر تهران پسرانه ابتدايي در مدارس  سلوكي

.طباطبايي

.انديشمند: ، تهراناحمد صبوريترجمه.و زبانانديشه). ۱۳۶۱(، لئوويگوتسكي

كارشناسينامهپايان" ساله۱۵-۱۴سنينبرايهنجارهاييو تهيةانسانتصوير يكآزموناعتبار و پاياييبررسي). "۱۳۵۴(، كبريهمايوني
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