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 Background and Purpose: Dyslexia is one of the most common and important reading disorders 

among children, characterized by problems with word decoding, poor ability in phonological 

processing skills, and various problems with the written language. The purpose of the present study 

was to compare the effect of executive functions training and Barclay’s model on reading 

performance and academic self-concept in students with dyslexia. 

Method: This research is a quasi-experimental research. Accordingly, 45 students with dyslexia were 

selected from among the students of third grade primary school in Bandar Abbas in the academic 

year of 2016-2017 and randomly assigned into 3 groups of 15 students (two experimental groups and 

one control group). The Reading Performance Questionnaire (Abedi, 2016) and the Academic Self-

Concept Questionnaire (ASCQ) (Yi- Hsin Chen, 2004) were used to collect data in two pre-test and 

post-test stages. The Barclays Model Practices and executive functions education was given to the 

participants in the first and second experimental groups respectively in 7 sessions, but the control 

group did not receive any intervention. 

Results: Results of univariate analysis of covariance showed that executive functions intervention 

and Barclay's intervention had significant effect on reading performance and self-concept of students 

with dyslexia in general. Also, the results of multivariate analysis of covariance showed that both 

interventions had significant effect on the dimensions of reading performance and academic self-

concept, but training of executive actions had more effect on both dependent variables (p <0.05). 

Conclusion: Given the effectiveness of executive-based intervention in comparison with Barclay's 

model in students with reading disorder, it can be explained that the components of executive 

functions such as working memory, planning , and mental organization are very closely related to 

reading skills and thus increase their level of self-concept. 
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مقاله پژوهشی
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 16/05/79دریافت شده: 

 19/12/79پذیرفته شده: 

 11/12/79منتشر شده: 

های خواندن در بین کودکان است، با مشکلاتی در رمزگشایی کلمه، توانایی ترین اختلالترین و مهمنارساخوانی که از شایع زمینه و هدف: 

ر شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیزبان نوشتاری مشخص می شناختی، و مشکلات مختلفی در زمینههای پردازش واجپایین در مهارت

 آموزان مبتلا به نارساخوانی است.های اجرایی و الگوی بارکلی بر عملکرد خواندن و خودپنداشت تحصیلی در دانشآموزش کنش

تحصیل در پایه سوم دبستان شهر  آموزان شاغل بهآزمایشی است. بر این اساس از بین دانشهای نیمهپژوهش حاضر از نوع پژوهش روش:

گروه  3آموز مبتلا به نارساخوانی به صورت در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دانش 55، تعداد 1375-76بندرعباس در سال تحصیلی 

ودپنداشت ( و پرسشنامه خ1375نفره )دو گروه آزمایش و یک گروه گواه( جایدهی شدند. از پرسشنامه عملکرد خواندن )عابدی،  15

های اجرایی آزمون استفاده شد. بسته آموزش کنشآزمون و پسپیش ها در دو مرحلهآوری داده( برای جمع2005هیسن چن، -تحصیلی)یی

-آموزش داده شد، اما شرکتجلسه 9آزمایش اول و دوم در طی  کنندگان گروهو مداخله مبتنی بر الگوی بارکلی به ترتیب برای شرکت

 ای را در این زمینه دریافت نکردند. گونه مداخلهوه گواه هیچکنندگان گر

مره عملکرد خواندن بارکلی بر ن های اجرایی و روش مداخلهمبتنی بر کنش متغیری نشان داد که مداخلهنتایج تحلیل کوواریانس تک ها:یافته

ه تأثیر های اجرایی بر هر دو متغیر وابستدارند، اما آموزش کنش یرآموزان مبتلا به نارساخوانی به طور کلی تأثیر معنادادانش و خودپنداشت

بیشتری داشته است. همچنین نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نیز نشان داد که هر دو مداخله بر ابعاد عملکرد خواندن و خودپنداشت 

 (.>05/0pته تأثیر بیشتری داشته است )های اجرایی بر هر دو متغیر وابسداری دارند ولی آموزش کنشتحصیلی تأثیر معنی

وزان با اختلال خواندن آمهای اجرایی در مقایسه با الگوی بارکلی در دانشتر بودن مداخله مبتنی بر کنشبا توجه به اثربخش گیری:نتیجه

یکی با ماندهی ذهنی رابطه بسیار نزدریزی، و سازهای اجرایی از قبیل حافظه فعال، برنامههای کنشگونه تبیین کرد که مؤلفهتوان اینمی

 توانند بر عملکرد خواندن تاتیر بگذارند و در نتیجه سطح خودپنداشت آنها را نیز افزایش دهند.مهارت خواندن دارند و از این طریق می
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 مقدمه
آید. حسببباب میهای کسبببب دانش بهترین روشخواندن یکی از عمده

خواندن ضعیف هستند در یادگیری دروس مختلف  آموزانی که دردانش

پذیری بسببیاری نشببان های تحصببیلی و بعد از آن آسببیبدر تمامی سببال

آموزان با اختلال یادگیری در درصبببد دانش 90(. در حدود 1دهنبد )می

خواندن مشببکل دارند. کودکان با اختلال یادگیری خواندن ممکن اسببت 

ار خود اسببتفاده کنند اما در درک و های بسببیاری را بدانند و در گفتواژه

شبببنباسبببایی علاام نوشبببتاری، مشبببکل دارند. مهمترین مشبببکلاتی که 

 کنند شببامل نارسبباییآموزان با اختلال یادگیری خواندن تجربه میدانش

ها با در نظر گرفتن هبای شببببیبه به هم، حدس زدن واژهدر خوانبدن واژه

ها، مشکلات شدید در هجی هخوانی واژحروف ابتدا و انتهای آنها، وارونه

میلی و انزجار از یادگیری، و دشواری در تشخیص جزء از کل کردن، بی

 (. 2است )

درصد است و  12ساله،  10تا  6میزان شیوع اختلال خواندن در سنین 

درصد بیشتر از دختران به این اختلال مبتلا هستند. در این زمینه  6/1پسران 

هبای انجبام یافته در ایران نر  نتبایج پژوهش( ببا بررسبببی 1395بهرداد )

درصد گزارش کرده است ولی نتیجه گرفتند که میزان  9/5شیوع کلی را 

  (.2درصد بیش از دختران است ) 2/2تا  1/1ابتلا در پسران 

 1های اجراییانبد که توانایی خواندن با کنشهبا نشبببان دادهپژوهش

ای کلی ی اجرایی به سبببازهها(. اصبببطلان کنش3رابطه تنگاتنگی دارد )

گیری، هبای گوناگونی مانند تصبببمیماشببباره دارد کبه شبببامبل مهبارت

 های شناختی عالیریزی، بازداری، و سبازماندهی است و به فعالیتبرنامه

، زبان، ادراک، و تفکر خلاق نیاز دارد. این 2مغز مثبل توجبه، حافظف فعال

های هنی، و فعالیتهبا در انجبام تکبالیف یادگیری، عملکردهای ذکنش

اند که ها نشببان داده(. برخی پژوهش5کنند )تحصببیلی به افراد کمک می

د سطح توانهای حافظه فعال میدبسبتانی در مهارتتوانایی کودکان پیش

( و یبا حتی در دوران 5عملکرد خوانبدن آنهبا را در شبببش سبببال بعبد )

روی  لیلبینی کند. سبوانسون در یک پژوهش فراتح( پیش6بزرگسبالی )

پژوهش در پباسببب  ببه این پرسبببش کبه چرا حافظه فعال در  50بیش از 

مشببکلات خواندن نقش دارد به این نتیجه رسببید که حافظه فعال کلامی، 

                                                           
1. Excutive Function 

2. Active Memory  

نوان عپایه و اساس سایر عملکردهای شناختی دخیل در خواندن است و به

ند کها عمل مییک مکانیسببم جبرانی برای پوشببش دادن سببایر نارسببایی

(9 .)    

های اجرایی در موفقیت تحصیلی و رشد اجتماعی نقش کلیدی کنش

ها نارسببایی در رشببد کنش های اجرایی دارند. بر اسبباس نتایج پژوهش

ریزی برای شبببروع و پبایان تکلیف و به یادسببب اری توانبد در برنبامبهمی

های بسبببیاری عملکرد پایین (. پژوهش9تکبالیف، اختلبال ایجباد کنبد )

نا بر اند. بال یادگیری را در کنش های اجرایی نشببان دادهکودکان با اختل

تار دهی رفکنند تا نظمهای اجرایی کمک مینظر داوسببون و گوار کنش

های شناختی ویژه و تنظیم و هدایت آنها انجام کارگیری کنشاز طریق به

 (.7گیرد )

هبای اجرایی کودکبان با اختلال یادگیری وجود نبارسبببایی در کنش

های مهم تکلیف، آن اسبببت که این کودکان در توجه به جنبهحباکی از 

ارتباط با تکلیف، و نگهداری اطلاعات های بیببازداری، و مهبار پاسببب 

تواننبد دسبببتیبابی به دریبافتی از محی  مشبببکبل دارنبد و در نتیجبه نمی

ه انجام دادن مدار بهای تکلیفکننده را به تأخیر بیندازند و به شیوهتقویت

(. چنین مشبببکلاتی 10های روزمره ب ردازند )سبببی و فعالیتتکبالیف در

شبببود کببه این کودکبان نتواننببد در ارااببه پباسببب  و تکلیف، بباعببی می

خوبی سبببازماندهی و یک ارچه ریزی داشبببته و اجزای مختلف را بهبرنامه

 کنند.

انواع یادگیری اسبببت، شبببکسبببت در  همه از آنجا که خواندن پایه

های تحصبببیلی را در تمامی زمینه شبببکسبببت یادگیری این مهارت زمینه

ها در طول زمان تکرار شود ممکن است کند و اگر این شکستفراهم می

فرد تأثیر منفی داشته باشد و این مسئله  5و خودپنداشبت 3بر حرمت خود 

در نتیجه بر پیشرفت تحصیلی او تأثیر خواهد گذاشت و چرخه معیوب به 

های خود شبببامل ن کبه تمبامی جنبه(. نتیجبه ای12وجود خواهبد آورد )

حرمبت خود )ارزیابی فرد از ویژگی های خاص خود( و خودپنداشبببت 

شبببخص درباره خود دارد( تحت تأثیر منفی  )مجموعبه بباورهایی را که

 (. 13گیرد )اختلال یادپیری خاص قرار می

3. Self Steem 

4. Self Concept 
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های شبببناختی دخیل در فرایند خواندن، برای مدت که جنبهدر حالی

های هبا بود، پژوهشبببگران اهمیبت جنبهصبببلی پژوهشطولبانی تمرکز ا

گذاری، اسنادهای (. فرایندهای هدف15انگیزشی را نیز شناسایی کردند )

مربوط به موفقیت و شکست، خودپنداشت، حرمت خود، خودارزیابی، و 

که همگی با اسبببتفاده از راهبردهای یادگیری،  1احسببباس خودکارآمدی

ها ابطه دارند، به موضبببوع پژوهشگری، و انگیزه درونی رخودهبدایبت

(. از آنجا که مشبببکل خواندن در مقایسبببه با سبببایر 15اند )تبدیل شبببده

تر اسببت و این مشببکل زمینه را برای شببکسببت مشببکلات یادگیری شببایع

هبای درسبببی هموار کرده و موجب پایین آموزان در سبببایر حیطبهدانش

ت خود و آمدن سبطح ابعاد انگیزشبی همچون علاقه، خودپنداشبت، حرم

های اختلالات (، همواره در کلینیک16شود )احسباس خودکارآمدی می

 هایییادگیری و مراکز آموزشببی این سببوال مطرن اسببت که با چه شببیوه

توان به آموزش و اصبببلان مشبببکلات این کودکان پرداخت  و با چه می

توان سبطون انگیزشبی آنها را نسببت به مواد آموزشی بالا هایی میروش

های مکرر ای صبببورت نگیرد، شبببکسبببتگر در این زمینه مداخلهبرد  ا

آموز را کاهش داده و موجب ایجاد تصور احساس ارزش شخصی دانش

ار دشود و حرمت خود و خودپنداشت فرد را خدشهمنفی از خویشتن می

 (. 19و  19کند )می

آموزان بببا اختلببال نتببایج یببک پژوهش در ایران روی گروه دانش

های دوره دبسبببتان نشبببان داد که این گروه در تمامی مؤلفهخوانبدن در 

انگیزش، خودپنداشببت، و نگرش نسبببت به خواندن در مقایسببه با سببایر 

های دیگر در تری قرار دارند. برخی پژوهشآموزان در سطح پاییندانش

 (. 21و  20اند )این زمینه نیز به نتایج همسویی دست یافته

  های اجرایی، نظریه بارکلیر مورد کنشهای برجسته دیکی از نظریه

ها را از نوزادی به بعد کند تا توالی رشببد این مهارتاسببت که تلاش می

توان های های اجرایی را می(. در الگوی ببارکلی کنش22نشبببان دهبد )

 دهد تاطور خلاصببه اعمالی دانسببت که فرد برای هدایت خود انجام میبه

بینی پیبامبدهای آینده به اجرا و پیشمبدار، مهبارگری، رفتبار هبدفخود

هببای ذهنی خودراهبر کببه در درآورد. همچنین، در این الگو بر فعببالیببت

شبببوند تا پاسببب  نهایی را اصبببلان کنند و طول زمبان درنبا انجبام می

لی شببود. مدل بارکپیامدهای بلندمدت آینده را بهبود بخشببند، تاکید می

                                                           
1. Self Efficiency 

. آن بازداری پاس  است شبامل پنج مؤلفه اصبلی اسبت که مؤلفه کلیدی

 (. 23کند )ماهگی شروع به بروز یافتن می 12تا  5این مؤلفه در دامنه سنی 

انبد کبه بین کنش های اجرایی و هبای پژوهشبببی نشبببان دادهیبافتبه

های خواندن و ریاضی رابطه وجود ویژه در حوزههای درسی، بهیادگیری

 هایند یکی از نارساییاها نشان داده(. از سبویی، برخی پژوهش25دارد )

شبناختی در کودکان با اختلال یادگیری خواندن، نارسایی در کنش های 

ن هایی بیها درصدد یافتن تفاوتدسته از پژوهش (.این25اجرایی اسبت )

ه اند کافراد با و بدون اختلال یادگیری در کنش های اجرایی نشبببان داده

 آموزان بدون اختلالدانش آموزان با اختلال یادگیری در مقایسبببه بادانش

یزی رهای مختلف کنش های اجرایی از قبیل حافظه فعال، برنامهدر حوزه

تری دارند. بنابراین حجم وسبببیعی از ، عملکرد ضبببعیف2و سبببازماندهی

آموزان با اختلال های پژوهشبی ، ضعف در کنش های اجرایی  دانشیافته

توجه به نقش اسببباسبببی و اند. از سبببویی دیگر، با خواندن را تأیید کرده

زیربنبایی کنش هبای اجرایی مختلف مباننببد حببافظبه فعبال در یببادگیری 

های اجرایی شببود که با تقویت و رشببد کنشمهارت خواندن، فرض می

آموزان را ارتقبباء داد. وجود بتوان عملکرد خوانببدن این گروه از دانش

 ننقص در کنش اجرایی این کودکان حاکی از آن اسببت که این کودکا

اط با ارتبهای بیهای مهم تکلیف، بازداری و مهار پاس در توجه به جنبه

وانند تتکلیف و نگهداری اطلاعات دریافتی از محی ، مشکل دارند و نمی

مدار به تکلیف هایکننده را به تأخیر بیندازند و به شیوهدستیابی به تقویت

ت ند. این مشببکلاهای روزمره ب ردازانجام دادن تکالیف درسببی و فعالیت

شبببود کبه کودکبان نتواننبد در اراابف پاسببب  و انجام تکلیف بباعبی می

ریزی داشبببته باشبببند و اجزای مختلف را به خوبی سبببامان داده و برنامه

(. همبان طور کبه می دانیم، خواندن از تکالیف 36-26یک بارچبه کننبد )

 دبسیار دشواری است که کودکان برای داشتن عملکرد مناسب در آن بای

های مورد اشباره برخوردار باشند. با توجه به موارد از سبطح بهینف توانایی

ی های اجرایای در ارتباط با ضعف کنشذکر شده، شواهد حمایت کننده

آموزان با اختلالات یادگیری و به ویژه نارسبباخوانی وجود دارد  در دانش

ای هبنابراین، هدف پژوهش حاضبببر مقایسبببه و تبیین تأثیرآموزش کنش

اجرایی و آموزش بر اسبببباس الگوی بببارکلی بر عملکرد خوانببدن و 

 آموزان با اختلال نارساخوانی بود. خودپنداشت در دانش

2. Organization 
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 روش
ی آزمایشنیمهپژوهش حاضر  کنندگان:طرح پژوهش و شررکت (الف

آزمون بببا گروه گواه بود. جببامعببه آمبباری پس -آزمون و طرن آن پیش

ان با نارسبباخوانی پایه سببوم دبسببتان در آموزپژوهش شببامل تمامی دانش

ناحیه یک آموزش و پروش شبهر بندرعباس بودند که در سببال تحصیلی 

هبای اختلبال یادگیری مراجعه کرده بودند. از بین ببه کلینیبک 76-1375

آموز پسببرکه با تشببخیص کارشببناسببان دانش 55این جامعه آماری تعداد 

ا دریافت کرده بودند بمراکز اختلبال یادگیری، تشبببخیص نارسببباخوانی 

 15طور تصادفی در سه گروه تخاب و بهنگیری در دسبترس اروش نمونه

نفر  15نفر گروه آزمبایش دوم، و  15نفر گروه آزمبایش اول،  15نفری )

های ورود به مطالعه شامل تحصیل در گروه گواه( جایدهی شدند. ملاک

ورود  ضایتپایه سبوم دبسبتان، دریافت تشبخیص اختلال نارسباخوانی، ر

های آموزشببی و درمانی، و کودک و والدین او، عدم شببرکت در برنامه

های خروج شببامل عدم برخورداری از دامنه هوشببی بهنجار بودند. ملاک

های آموزشببی و رضببایت از شببرکت در پژوهش، دریافت سببایر برنامه

درمانی معمول مدارس غیر از مداخله آزمایشبی پژوهش حاضر، و غیبت 

جلسه در جلسات مداخله آموزشی بود. لازم به ذکر است که  بیش از یک

 سال بود.  799/0سال با انحراف استاندارد  59/7میانگین سنی افراد نمونه 

 ب. ابزار

توس  عابدی  1375این پرسشنامه در سال  :1.پرسشنامه عملکرد خواندن1

های آموزان بر اسببباس مؤلفهببا هدف تشبببخیص عملکرد خواندن دانش

شبببده برای اختلال یادگیری خواندن در راهنمای تشبببخیصبببی و  معرفی

سوال دارد 12های روانی طراحی شده است. این پرسشنامه  آماری اختلال

خوانی، هبای دقت در کلمهکبه ابعباد مختلف مهبارت خوانبدن در زمینبه

(. هر 26کند )آهنا و فصاحت خواندن، و درک خواندن را ارزیابی می

بندی شببده اسببت. درجهسببوال و به شببیوه لیکرت  5مقیاس دارای خرده

نفره از  30زار توسبب  سببازنده پس از اجرای روی یک گروه باعتبار این ا

آموزان دبسببتان با اسببتفاده از بازآزمایی و کرونبا  بررسببی و تأیید دانش

گزارش کردند. روایی محتوایی  91/0شد و ضریب آلفای کرونبا  آن را 

ی صصین رشته اختلالات یادگیری، مطلوب ارزیاباین پرسشنامه با نظر متخ

                                                           
1. Reading Performance Questionnaire 

2. Self-assessment questionnaire 

طلوب های همتا، مشد و از طریق مقایسه و ضریب همبستگی با پرسشنامه

 سنجیهای روانبخش گزارش شد.در مطالعه حاضر نیز شاخصو رضایت

این ابزار توسب  متخصبصبان مربوطه و استادان راهنما و مشاور این طرن 

 مورد تأیید قرار گرفت.

توس   2005این پرسشنامه در سال  :2نامه خودپنداشت تحصیلی. پرسبش2

آموز دوره دبستان با هدف دانش1612پس از اجرا روی  3هیسن چن -یی

گیری خودپنداشببت تحصببیلی طراحی شببده اسببت. پرسببشببنامه اندازه

سببوال دارد که ابعاد مختلف خودپنداشببت  15خودپنداشببت تحصببیلی 

آموزان وزشگاهی( را در دانشتحصیلی )عمومی، آموزشگاهی، و غیرآم

گذاری این پرسبشنامه در طیف کند. نمرهدبسبتان و راهنمایی ارزیابی می

شببود. این پرسببشببنامه توسبب  مرعشببیان و ای لیکرت انجام میپنج درجه

نفره اسبببتفاده شبببده و ضبببریب آلفای  36ای ( در نمونه2012همکاران )

(. در پژوهش حاضببر 19به دسببت آمده اسببت ) 73/0کرونبا  آن برابر با 

نفره از  30اعتبار این پرسشنامه با روش بازآزمایی و اجرا روی یک گروه 

به  71/0آموزان با اختلال یادگیری خواندن در دوره دبسببتان برابر با دانش

نامه توسب  متخصببصان و در این پژوهش روایی این پرسبشدسبت آمد. 

  ست.استادان راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفته ا

کار گرفته شبببده در این ای بههای مداخلهبرنبامه :ایبرنامه مداخله (ج

 های اجرایی و مداخله مبتنی بر الگویمبتنی بر کنش مطالعه شامل مداخله

ببارکلی بود. مبنای نظری مداخله مبتنی بر الگوی بارکلی، نظریه معروف 

تبدوین و منظور ( بببه10ببارکلی در زمینببه مببدیریببت رفتببار کودک بود )

هبای اجرایی، ابتبدا با روش کیفی نظرات اجرای مبداخلبه مبتنی بر کنش

نظران در مورد کنش های اجرایی بررسببی شببد. سبب س بعد از صبباحب

دسبببتیبابی به یک الگوی مفهومی در مورد مداخله، با اسبببتفاده از روش 

تحلیل مضبامین، برنامه آموزشبی مورد نظر تدوین شد. پس از تدوین هر 

در  های گواه و آزمایش اجرا وآزمون در گروهه مداخله، پیشدو برنبامب

های اجرایی و الگوی بارکلی به بسبببتبه آموزشبببی مبتنی بر کنش، ادامبه

کننبدگبان گروه آزمایش اول و دوم اجرا شبببد. ترتیبب روی شبببرکبت

 گزارش شده است.  1ای در جدول های مداخلهای از برنامهخلاصه
 

3. Yi-Hissn Chen 
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 چارچوب کلی جلسات مداخله کنش های اجرایی و مداخله مبتنی بر الگوی بارکلی :5جدول 

 محتوا محتوا جلسه

 جلسات مبتنی بر الگوی بارکلی های اجراییجلسات مبتنی بر کنش 

 آشنایی با اعضا و بیان منطق و اهداف جلسات، انجام ارزیابی اولیه و بیان چهارچوب کار 1
بیان منطق و اهداف جلسات، انجام ارزیابی اولیه و بیان آشنایی با اعضا و 

 چهارچوب کار

2 
موضوع عملکرد خواندن )مشخص کردن هدف متن، محی  مناسب مطالعه، تمرکز و توجه در حین 

 مطالعه، مرور و بازرسی مجدد متن و جبران اشتباهات

ت به پذیری نسبآموزش توجه مثبت کودک به تکالیف و احساس مسئولیت

 انجام تکالیف

3 
برداری، خلاصه کردن و ها، یادداشتها و روش مکانآموزش فنون تصویرسازی ذهنی، استفاده از واسطه

 بازگویی مطالب
 آموزش مهارت حل مساله و مراحل آن

 آموزش باورهای معقول و نامعقول و تغییر انتظارات دهی و خودتنظیمیآموزش راهبردهای نظم 5

 های اجرایی و عملکرد تحصیلیپرداختن به کنش 5
رباره های دمدیریت وضعیت تحصیلی و درسی کودک )انتخاب معلم، توصیه

 برنامه درسی و..(

 هامرور تکنیک 6
های مناسب، مدیریت رفتاری و استفاده از های پاداش و تنبیهآموزش روش

 پیامدهای منفی برای بهبود موفقیت تحصیلی

 آزمونها و اجرای پسمرور تکنیک جلسه آزمون و اختتاماجرای پس 9

 
بعد از گرفت مجوزهای لازم جهت اجرای این پژوهش، : روش اجرا (د

  نامه و سایرافراد نمونه برحسب شرای  ورود و خروج، دریافت رضایت

ملاحضات اخلاقی، انتخاب شدند. اطلاعات افراد گروه نمونه به صورت 

به صورت  هادادهمینان داده شد طنها اآافزار ثبت شد و به کد در نرم

محرمانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بعد از انتخاب نهایی افراد نمونه 

 ایهای مداخلهو توجیه آنها از نظر شرای  و مراحل اجرای پژوهش، برنامه

کنندگان گروه روی دو گروه آزمایش اجرا شد و طی این مدت شرکت

گونه آموزشی در این زمینه دریافت نکردند. مدت زمان هر یچگواه ه

دقیقه بود و اجرای آموزش برعهده پژوهشگر و در کلینیک  70جلسه

ش و های آزمایاختلالات یادگیری بود. لازم به ذکر است که تمامی گروه

آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. در آزمون و پسگواه در مراحل پیش

ها، تجزیه و تحیلیل با کمک آزمون تحلیل آوری دادهعپایان پس از جم

 کوواریانس انجام شد.

 هایافته
اطلاعات توصبیفی شامل میانگین و انحراف معیار متغیرهای خودپنداشت 

هبای آنها در دو گروه آزمایش و گروه و عملکرد خوانبدن و زیرمقیباس

آزمون شاپیرو آزمون به همراه خلاصه آزمون و پسگواه در مراحل پیش

ارااه شبده است.  2ها در جدول ویلکز برای تعیین نرمال بودن توزیع داده

ببا توجبه ببه این جدول نتایج آزمون شببباپیرو ویلکز برای تمامی متغیرها 

 دهد توزیع متغیرها، نرمال است.معنی دار نیست که نشان می

 
 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش در سه گروه  :2جدول 

 گروه متغیر
   آزمونپس   آزمونپیش

M SD W P M SD W P 

 نمره کل عملکرد خواندن

 725/0 795/0 32/5 13/19 325/0 731/0 65/1 00/27 بارکلی

 090/0 971/0 50/5 13/15 533/0 759/0 50/1 99/29 کنش اجرایی

 392/0 737/0 72/2 33/27 706/0 792/0 92/3 93/29 گواه

 خوانیدقت در کلمه

 165/0 715/0 22/1 29/6 225/0 720/0 93/0 59/7 بارکلی

 109/0 979/0 53/1 73/5 059/0 997/0 65/0 59/7 کنش اجرایی

 195/0 719/0 19/1 59/7 109/0 979/0 35/1 69/7 گواه

 فصاحت خواندن
 127/0 707/0 69/1 53/5 050/0 995/0 59/1 20/9 بارکلی

 350/0 736/0 92/1 99/3 079/0 700/0 51/1 9 کنش اجرایی
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 056/0 995/0 57/1 50/9 060/0 999/0 55/1 33/9 گواه

 درک خواندن

 999/0 765/0 92/2 33/9 133/0 710/0 19/1 33/12 بارکلی

 631/0 756/0 17/2 33/5 062/0 992/0 05/1 50/12 کنش اجرایی

 103/0 979/0 19/1 59/12 113/0 701/0 93/1 73/11 گواه

 نمره کل خودپنداشت تحصیلی

 097/0 975/0 93/9 59/51 313/0 735/0 63/5 90/31 بارکلی

 392/0 737/0 92/2 53/55 121/0 709/0 31/5 02/30 کنش اجرایی

 195/0 717/0 65/2 73/26 200/0 721/0 79/2 26 گواه

 عمومی

 056/0 995/0 52/3 59/13 060/0 999/0 25/2 29/11 بارکلی

 133/0 707/0 62/1 09/15 127/0 709/0 79/1 69/10 کنش اجرایی

 229/0 725/0 55/1 53/7 601/0 755/0 9/1 7 گواه

 آموزشگاهی

 167/0 716/0 57/5 59/22 553/0 755/0 59/3 59/16 بارکلی

 115/0 705/0 90/1 59/25 931/0 769/0 53/2 53/15 کنش اجرایی

 605/0 755/0 32/2 59/13 202/0 721/0 56/2 33/13 گواه

 غیر آموزشگاهی

 209/0 722/0 50/1 53/5 095/0 979/0 29/1 09/5 بارکلی

 251/0 722/0 95/0 6 191/0 719/0 13/1 5 کنش اجرایی

 0/ 211 0/ 713 33/1 73/3 072/0 977/0 05/1 69/3 گواه

 

هبای اجرایی و الگوی بارکلی بر برای بررسبببی تبأثیر آموزش کنش

ا آموزان نارسنمره کلی عملکرد خواندن و خودپنداشبت تحصبیلی دانش

راهه اسبتفاده شبد. نتایج آزمون بررسی خوان از تحلیل کوواریانس یک 

آزمون عملکرد خوانببدن آزمون و پسهمگنی شبببیببب رگرسبببیون پیش

(05/0<p ،79/1=F( و خودپنداشبببت تحصبببیلی )05/0<p ،26/2=F در )

های آزمایش و گواه نشبان داد که شبیب رگرسیون این متغیرها در گروه

 نی واریانسهبا برابر اسبببت. نتایج آزمون لوین برای بررسبببی همگگروه

( و خودپنببداشببببت تحصبببیلی p ،19/3=F>05/0عبملکرد خوانببدن )

(05/0<p ،10/3=F در گروه هبا نشبببان داد که واریانس این متغیرها در )

ا هتحلیل کوواریانس بررسببی تفاوت گروه Fگروه ها برابر اسببت. آماره 

( و خودپنداشبببت p ،93/57=F<001/0آزمون عملکرد خواندن )در پس

معنی دار به دست آمد.  001/0( در سطح p ،32/35=F<001/0تحصیلی )

اری دها در این متغیرها تفاوت معنیدهند بین گروهاین یافته ها نشبببان می

( و خودپنببداشبببت 95/0وجود دارد. انببدازه اثر برای عملکرد خوانببدن )

ها در دهد که تفاوت گروه( به دسببت آمد که نشببان می62/0تحصببیلی )

اده ها با استفنتایج مقایسه میانگین گروه 3جدول جامعه بزرگ اسبت. در 

از تصحیح بنفرونی در عملکرد خواندن و خودپنداشت تحصیلی گزارش 

 شده است.

 ها در عملکرد خواندن و خودپنداشت تحصیلی: نتایج مقایسه میانگین گروه3جدول 

 p خطای استاندارد تفاوت میانگین گروه مقایسه گروه مبنا متغیر

 03/0 55/1 79/3 کنش اجرایی بارکلی عملکرد خواندن

 001/0 55/1 -21/11 گواه بارکلی 

 001/0 55/1 -19/15 گواه کنش اجرایی 

 05/0 01/2 -55/5 کنش اجرایی بارکلی خودپنداشت تحصیلی

 001/0 29/2 19/13 گواه بارکلی 

 001/0 15/2 61/19 گواه کنش اجرایی 

، در عملکرد خوانببدن، میببانگین گروه کنش 3بببا توجببه بببه جببدول 

داری کمتر از میببانگین گروه بببارکلی اسبببت اجرایی بببه صبببورت معنی

(05/0>p و میببانگین گروه بببارکلی و کنش اجرایی نیز بببه صبببورت )

(. با توجه به این p<001/0داری کمتر از میانگین گروه گواه است )معنی
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 های اجرایی و الگوی بارکلی برتوان گفت که آموزش کنشها مییبافته

آموزان نارساخوان تأثیر مثبت دارد، اما تأثیر روش عملکرد خواندن دانش

کنش اجرایی بیشببتر از روش بارکلی اسببت. در خودپنداشببت تحصببیلی، 

یشتر از داری بمیانگین گروه بارکلی و کنش اجرایی نیز به صببورت معنی

( و بین دو گروه بارکلی و کنش p<001/0ین گروه گواه اسبببت )میبانگ

(. ببا توجبه به این p<05/0اجرایی نیز تفباوت معنی داری وجود نبدارد )

 های اجرایی و الگوی بارکلی برتوان گفت که آموزش کنشها مییبافته

آموزان نارسببا خوان تأثیر مثبت دارد ولی خودپنداشببت تحصببیلی دانش

 های اجرایی تأثیر معنادارتری دارد.روش مبتنی بر کنش

هبای اجرایی و الگوی بارکلی بر برای بررسبببی تبأثیر آموزش کنش

آموزان هبای عملکرد خوانبدن و خودپنبداشبببت تحصبببیلی دانشمؤلفبه

نارسبباخوان از تحلیل کوواریانس چندمتغیری اسببتفاده شببد. نتایج آزمون 

 هایلفهآزمون مؤآزمون و پسبررسبببی همگنی شبببیب رگرسبببیون پیش

(، p ،13/2=F>05/0خوانی )عبملکرد خوانببدن یعنی، دقببت در کلمببه

، p>05/0( و درک خوانببدن )p ،10/3=F>05/0فصبببباحببت خوانببدن )

51/2=F05/0های خودپنداشبببت تحصبببیلی یعنی عمومی )( و مؤلفه<p ،

56/1=F( آمبوزشبببگبباهی ،)05/0<p ،35/2=F و غیرآموزشبببگبباهی )

(05/0<p ،63/2=Fدر گروه )ایش و گواه نشبببان داد که شبببیب های آزم

ها برابر اسبببت. نتایج آزمون لوین برای ها در گروهرگرسبببیون این مؤلفه

هبای عملکرد خوانبدن یعنی، دقت در بررسبببی همگنی واریبانس مؤلفبه

( p ،31/1=F>05/0(، فصاحت خواندن )p ،76/0=F>05/0خوانی )کلمه

اشت تحصیلی های خودپند( و مؤلفهp ،19/2=F>05/0و درک خواندن )

( و p ،05/2=F>05/0(، آموزشببگاهی )p ،79/1=F>05/0یعنی عمومی )

ها نشببان داد که واریانس ( در گروهp ،66/1=F>05/0غیرآموزشببگاهی )

این متغیرها برابر اسبت. نتایج آزمون باکس برای بررسی برابری ماتریس 

اد دکوواریانس متغیرهای وابسببته در بین گروه آزمایش و گواه نیز نشببان 

( p ،91/1=F>001/0های عملکرد خواندن )که ماتریس کواریانس مؤلفه

( در دو گروه برابر است. p ،92/2=F>001/0و خودپنداشبت تحصبیلی )

طه بین داری رابدو بارتلت برای بررسبی کرویت یا معنینتایج آزمون خی

( و خودپنداشبببت p ،92/35=2X<001/0هبای عملکرد خوانبدن )مؤلفبه

ها ( نشبببان داد که رابطه بین این مؤلفهp ،97/62=2X<001/0تحصبببیلی )

معنی دار است. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که بین دو 

، p ،62/13=F<001/0هببای عببمببلببکببرد خببوانببدن )گببروه در مببؤلببفببه

، p ،51/7=F<001/0=لامبدای ویکلز( و خودپنداشبببت تحصبببیلی )23/0

داری وجود دارد. برای بررسبببی این =لبامبدای ویکلز( تفاوت معنی31/0

هببای عملکرد هببای آزمببایش و گواه در کببدام یببک از مؤلفببهکببه گروه

 5خواندن و خودپنداشببت تحصبببیلی با یکدیگر تفاوت دارند در جدول 

 متغیری گزارش شده است.نتایج تحلیل واریانس تک

 های عملکرد خواندن و خودپنداشت تحصیلیها در مؤلفهگروهراهه تفاوت : نتایج تحلیل واریانس یک4جدول 

 اندازه اثر F p خطا MS گروه MS خطا SS گروه SS مؤلفه متغیر

 عملکرد خواندن

 91/0 001/0 59/59 59/1 55/96 39/61 97/152 دقت

 56/0 001/0 12/19 93/2 99/56 56/106 56/73 فصاحت

 67/0 001/0 92/53 67/5 69/205 02/193 35/511 درک

 خودپنداشت تحصیلی

 53/0 001/0 92/15 65/5 12/93 17/220 25/166 عمومی

 65/0 001/0 12/36 56/10 95/391 10/512 59/963 آموزشگاهی

 27/0 001/0 33/9 30/1 93/10 92/50 69/21 غیرآموزشگاهی

 

(، فصاحت 59/59های دقت )برای مؤلفه Fآماره  5با توجه به جدول 

( و 12/36(، آموزشبببگبباهی )92/15(، عمومی )92/53(، درک )12/19)

دهد بین دار اسبببت  این یافته نشبببان می( معنی33/9غیرآموزشبببگاهی )

نتایج  5دار وجود دارد. در جدول هبا تفاوت معنیهبا در این مؤلفبهگروه

های فهدر مؤل ها با اسبببتفاده از تصبببحیح بنفرونیمقایسبببه میانگین گروه

 عملکرد خواندن و خودپنداشت تحصیلی گزارش شده است.
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 های عملکرد خواندن و خودپنداشت تحصیلیها در مؤلفه: نتایج مقایسه میانگین گروه1جدول 

 p خطای استاندارد تفاوت میانگین گروه مقایسه گروه مبنا مؤلفه

 دقت

 005/0 55/0 35/1 کنش اجرایی بارکلی

 001/0 56/0 -16/3 گواه بارکلی

 001/0 59/0 -52/5 گواه کنش اجرایی

 فصاحت

 32/0 60/0 60/0 کنش اجرایی بارکلی

 001/0 61/0 -90/2 گواه بارکلی

 001/0 61/0 -50/3 گواه کنش اجرایی

 درک

 01/0 97/0 01/2 کنش اجرایی بارکلی

 001/0 90/0 -35/5 گواه بارکلی

 001/0 91/0 -36/9 گواه کنش اجرایی

 عمومی

 06/0 99/0 -95/1 کنش اجرایی بارکلی

 002/0 01/1 35/9 گواه بارکلی

 001/0 75/0 10/5 گواه کنش اجرایی

 آموزشگاهی

 07/0 20/1 -12/2 کنش اجرایی بارکلی

 001/0 39/1 60/9 گواه بارکلی

 001/0 29/1 92/10 گواه کنش اجرایی

 غیرآموزشگاهی

 03/0 52/0 -55/0 کنش اجرایی بارکلی

 01/0 59/0 29/1 گواه بارکلی

 001/0 55/0 93/1 گواه کنش اجرایی

 

هبای دقت و درک، میانگین گروه ، در مؤلفبه5ببا توجبه ببه جبدول 

داری کمتر از میانگین گروه بارکلی است کنش اجرایی به صبورت معنی

(01/0>pاما در مؤلفه فصبباحت تفاوت معنی ،) داری بین دو گروه وجود

های دقت، فصببباحت و درک، میانگین گروه (. در مؤلفهp>05/0ندارد )

روه داری کمتر از میانگین گبارکلی و کنش اجرایی نیز به صببورت معنی

توان گفت که آموزش ها می(. با توجه به این یافتهp<001/0گواه است )

هببای عملکرد خوانببدن یی و الگوی بببارکلی بر مؤلفببههببای اجراکنش

آموزان نارساخوان تأثیر مثبت دارد، اما تأثیر روش کنش اجرایی بر دانش

های هبای دقت و درک بیشبببتر از روش بارکلی اسبببت. در مؤلفهمؤلفبه

خودپنداشببت تحصببیلی )عمومی، آموزشببگاهی، و غیرآموزشببگاهی(، 

یشتر از داری بنیز به صببورت معنیمیانگین گروه بارکلی و کنش اجرایی 

( و بین دو گروه بببارکلی و کنش p<01/0میببانگین گروه گواه اسبببت )

(. با p<05/0داری وجود ندارد )هبا تفاوت معنیاجرایی نیز در این مؤلفبه

هبای اجرایی و توان گفبت کبه آموزش کنشهبا میتوجبه ببه این یبافتبه

آموزان ی دانشهببای خودپنببداشببببت تحصبببیلالگوی بببارکلی بر مؤلفببه

أثیر های اجرایی، تنارسببباخوان تأثیر مثبت دارد ولی روش مبتنی بر کنش

 معنادارتری دارد.

 گیریو نتیجه بحث

های اجرایی و الگوی هدف پژوهش حاضببر مقایسببه تأثیرآموزش کنش

ن آموزابارکلی بر عملکرد خواندن و خودپنداشبببت تحصبببیلی در دانش

 هایبا کنش ها نشبببان داد که مداخلهدادهنارسببباخوان بود. نتایج تحلیل 

اجبرایبی و مببداخبلببه مبتنی بر الگوی بببارکلی بر عملکرد خوانببدن و 

آموزان نارسببباخوان تأثیر معنادار دارند ولی بسبببته دانش خودپنداشبببت

های اجرایی بر هر دو متغیر وابسببته، تأثیر بیشببتری داشببته آموزش کنش

 است. 

ای هبنی بر تأثیر آموزش کنشنتیجبه فرضبببیه نخسبببت این مطالعه م

آموزان ببا اختلال یادگیری خواندن در اجرایی بر عملکرد خوانبدن دانش

( که 29و  7، 6، 5های پیشببین از جمله )پژوهش حاضببر با نتایج پژوهش

های اجرایی نشببان دادند کودکان دارای اختلال یادگیری خاص در کنش

 هستند به طور ضمنیریزی، و سبازماندهی ضببعیف گیری، برنامهتصبمیم
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همسبو است. هولمز و همکاران در پژوهش خود نشان دادند که عملکرد 

هببای اجرایی )حببافظببه فعببال( در کودکببان پس از مغزی مرتب  بببا کنش

هببا از جملببه (. در این راسبببتببا برخی پژوهش29یبباببد )آموزش بهبود می

با  آموزاناند، عملکرد خواندن دانش( نشببان داده29کریمی و عسببکری )

اختلبال یبادگیری خوانبدن از طریق آموزش راهبردهبای حافظه فعال که 

ر کند. دشود، پیشرفت میهای اجرایی محسوب میبخش مهمی از کنش

ای هراسبببتا با پیشبببینه پژوهشبببی به نارسببباییتوان همتبیین این نتیجه می

های اجرایی اشببباره کرد. حجم آموزان با اختلال خواندن در کنشدانش

آموزان با اختلال خواندن در از مطالعات عملکرد ضببعیف دانشوسببیعی 

ها با ضبببعف های اجرایی و رابطه این نارسببباییهای مختلف کنشمؤلفه

اند. همچنین پژوهشببگران بر نقش کلیدی عملکرد خواندن را نشببان داده

ویژه مهارت های تحصبببیلی، بههبای اجرایی در یبادگیری مهبارتکنش

همچنین می توان چنین تبیین کرد کببه (. 27د )انببخوانببدن تبباکیببد کرده

، ریزی کنندتواننبد برنبامههبای اجرایی میآموزان ببا تقویبت کنشدانش

ی بهبود ها باعرفتارهایشان را ارزیابی و مهار کنند، و در نتیجه این توانایی

هایی های اجرایی شببامل تواناییشببود. کنشعملکرد خواندن در آنها می

حفظ  جایی تکلیف وزی، حافظه کاری، تغییر و حفظ جابهریمبانند برنامه

توجه هستند که در لب پیشانی)فرونتال( کرتکس مغز قرار دارند و به فرد 

 (.30)دهندپذیری در تکالیف را میتوانایی مهارگری و انعطاف

شببناختی حوزه خواندن بر این های عصببباز سببویی دیگر، پژوهش

رای تسبببل  یافتن بر مهارت خواندن موضبببوع تاکید دارند که کودکان ب

(  .در واقع، 31و  30های اجرایی مهارت داشبببته باشبببند)ببایبد در کنش

های اجرایی شبببامل حافظه فعال، بازداری هبای گونباگون کنشتوانبایی

و  خوانی،ریزی، و سازماندهی ذهنی امکان رمزگشایی، روانپاس ، برنامه

ین، بببا توجببه بببه اهمیببت (. بنببابرا32کننببد )درک مطلببب را فراهم می

هببای اجرایی و نقش کلیببدی آن در یببادگیری مهببارت خوانببدن کنش

هببای اجرایی بر هبای مؤثر بر کنشتوان انتظببار داشبببت کبه مببداخلببهمی

پیشببرفت مهارت خواندن تأثیر داشببته باشببد. در پژوهش حاضببر فرایند 

ای طراحی شببببده بود تببا گونببههببای اجرایی بببهمبتنی بر کنش مببداخلببه

هبای اجرایی کبه در مهبارت خوانبدن دخیل هبای کنشثرترین مؤلفبهمؤ

هستند طی جلسات مختلف به کودکان گروه آزمایش آموزش داده شود. 

آموزان هببای اجرایی مؤثر در مهببارت خوانببدن بببه دانشآموزش کنش

کننده در گروه آزمایش به آنها کمک کرده است تا با بهبود این شبرکت

هارت خواندن نیز پیشرفت نشان دهند. آموزش گام ها بتوانند در ممهارت

سببازد تا تصببویر روشببنی از آموز را قادر میها، دانشبه گام این مهارت

تکالیف داشبته باشبد و با برداشتن هرگام احساس توانمندی کنند و برای 

 برداشتن گام بعدی انگیزه داشته باشد.

رایی و ای اجهدر تبیین فرضببیه دوم مبنی بر اثربخشببی مداخله کنش

وان همسو با تمداخله مبتنی بر الگوی بارکلی بر خودپنداشت تحصیلی می

ال آموزان با اختل( این گونه تبیین کرد که دانش12نتیجه برخی مطالعات )

آموزان، خودشبببان را بببا یبادگیری خبباص در مقببایسبببه ببا سبببایر دانش

ان شیلیهای تحصکنند و شکستهای منفی بیشبتری توصبیف میعبارت

دهند. هرچند در مورد را ببه عوامبل بیرونی و غیرقباببل مهبار نسببببت می

ام ای انجهای عمدههای اجرایی پژوهشاثربخشی آموزش مبتنی بر کنش

توان گفت، بخش مهمی از این شبببرای  ناشبببی از نشبببده اسبببت، اما می

های مکرر تحصیلی در کودکان با اختلال یادگیری خاص است. شبکست

تمرکز برنبامبه مبداخله بر بهبود مهارت خواندن، موجب در این مطبالعبه 

پیشببرفت عملکرد خواندن افراد گروه آزمایش شببده اسببت به طوری که 

انبد احسببباس موفقیبت کننبد که در نتیجه مداخله بر این افراد توانسبببتبه

خودپنداشببت تحصببیلی آنها اثر مثبت گذاشببته اسببت. در این زمینه نتایج 

اند که بین خودپنداشت ضبوع را نشان دادهها کاملا این موبرخی پژوهش

د  به دوسویه وجود دار آموزان رابطهتحصبیلی و پیشرفت تحصیلی دانش

این صببورت که بهبود پیشببرفت تحصببیلی موجب افزایش خودپنداشببت 

ت تحصببیلی بر افزایش پیشببرف شببود و بهبود خودپنداشببتتحصببیلی می

 ل خواندن به خاطر تجربهآموزان با اختلا(. دانش33تحصببیلی تأثیر دارد )

های تحصبببیلی که با مداخلههبای تحصبببیلی، هنگامیمکرر شبببکسبببت

آمیز، احسببباس موفقیت و شبببایسبببتگی کنند، نسببببت به خویش موفقیت

ا و هکنند بر شببکسببتکنند و احسبباس میتری کسببب میادراک مثبت

توانند غلبه کنند که این موضبببوع بر خودپنداشبببت هایشبببان میضبببعف

 تأثیر مثبت خواهد داشت.  تحصیلی آنها

شبناسبان درباره ماهیت خودپنداشت در چند دهه اخیر، دیدگاه روان

عدی، بنظران اولیه، ماهیت خودپنداشت را تکتغییر کرده اسبت. صاحب

نظران معاصببر اعتقاد که صبباحبکردند، درحالیواحد و ثابت فرض می

های نش(. ک35خودپنداشببت یک سببازه پویا و چندبعدی اسببت ) دارند
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د شببوناجرایی از طریق مهار و تنظیم رفتارهای ارادی و هدفمند باعی می

دهی، تمرکز، توجه پایدار، تغییر از یک محرک به محرک دیگر، سازمان

. در (35نایافتگی در افراد، تقویت شبببود )دهی و مبدیریبت کامخودنظم

کانشی تهای اجرایی از کارگیری کنشآموزان با یادگیری و بهواقع دانش

ل  بر ای با تسطور هوشمندانهشوند و بههدفی تحصیلی دور میبودن و بی

شبببان بهبود های فراشبببناختی و حافظه فعال، عملکرد تحصبببیلیمهبارت

 یابد. می

های اجرایی در مقایسبببه با مداخله مبتنی بر کنش اثربخشبببی مداخله

ه گونن اینتواآموزان ببا اختلبال خوانبدن را میالگوی ببارکلی در دانش

نش ک های مداخلههبای پیشبببین، مؤلفهتبیین کرد کبه مطبابق ببا پژوهش

ریزی، و سازماندهی ذهنی رابطه بسیار اجرایی از قبیل حافظه فعال، برنامه

فنون های اجرایی از نزدیکی ببا مهبارت خوانبدن دارند. در مداخله کنش

ب، مطالبرداری، خلاصه کردن، بازگویی تصبویرسبازی ذهنی، یادداشبت

سیار بدهی، و خودتنظیمی اسبتفاده شبد. با توجه به رابطه راهبردهای نظم

نندگی کبینینزدیک این راهبردها با یادگیری مهارت خواندن و نقش پیش

( تأیید 36های قبلی )بینی مهبارت خوانبدن کبه در پژوهشآنهبا در پیش

بردها و راهها توان انتظار داشت که استفاده از این تکنیکشبده است می

بتوانببد تببأثیر معنبباداری بر یببادگیری مهببارت خوانببدن و در نتیجببه بر 

 آموزان داشته باشند.خودپنداشت دانش

و  های اجرایینتایج پژوهش حاضببر مبنی بر اثربخشببی مداخله کنش

الگوی ببارکلی بر بهبود پیشبببرفبت مهارت خواندن و خودپنداشبببت در 

رمانگران اختلال یادگیری خاص، آموزان با اختلال خواندن، برای ددانش

ازآموزش  شود معلمانبسبیار قابل اسبتفاده است. بدین ترتیب پیشنهاد می

وزان آمهای اجرایی جهت آموزش دانشگام به گام برنامه مبتنی برکنش

یر سازد تا تصوآموز را قادر میاسبتفاده کنند. آموزش گام به گام، دانش

برداشبتن هرگام، احساس توانمندی روشبنی از تکالیف داشبته باشبد و با 

ن از والد باشد. کمک گرفت کند و برای برداشبتن گام بعدی انگیزه داشته

برای نظارت بر فرایند انجام تکلیف و تشبببویق کودک پس از اجرای هر 

مرحلببه، احتمببال موفقیببت و افزایش خودپنببداشببببت تحصبببیلی را در 

 درمانگران و متخصببصان بالینیکند. در این زمینه، آموز، بیشبتر میدانش

 توانند از مداخلهیبادگیری خاص میآموزان ببا اختلبال در کبار ببا دانش

های هعنوان مداخلهبای اجرایی و مداخله مبتنی بر الگوی بارکلی بهکنش

های توانبخشی و درمانی این گروه از محور در فعالیتاثربخش و پژوهش

وهش را کنندگان این پژاینکه شرکت آموزان بهره ببرند. با توجه بهدانش

دادنبد، تعمیم نتایج آن به آموزان ببا اختلبال خوانبدن تشبببکیبل میدانش

آموزان بدون اختلال، با ها و یا دانشآموزان مبتلبا ببه سبببایر اختلالدانش

دهی نتایج باید با احتیاط عمل کرد. از محدودیت روبرو است و در تعمیم

شببناختی های روشش باید به محدودیتمحدودیت های دیگر این پژوه

گیری، یکی بودن پژوهشببگر و درمانگر، و عدم آزمون مانند شببیوه نمونه

به  کنندگانپیگری اشبباره کرد. همچنین، به خاطر محدود بودن شببرکت

حصیلی ها و مقاطع تپایه سبوم دبسبتان، تعمیم نتایج پژوهش به سبایر پایه

د تا شبببوپژوهشبببگران پیشبببنهاد میدر همین راسبببتا به  باید احتیاط کرد.

ان آموزهای اجرایی و الگوی بارکلی را در دانشاثربخشی مداخله کنش

نند. ها و مقاطع تحصیلی، بررسی کها و نیز سبایر پایهمبتلا به سبایر اختلال

ای ههای آتی از طرنشود تا پژوهشگران در پژوهشهمچنین پیشنهاد می

اه هبای مبتنی بر دیبدگشبببی مبداخلبهآزمودنی نیز برای تعیین اثربختبک

بارکلی و مداخله کنش های اجرایی اسبببتفاده کنند تا امکان شبببناسبببایی 

 ود. ها فراهم شکنندگان در پاس  به این مداخلههای فردی شرکتتفاوت

برگرفته از رساله دکترای  22523/1/75ین پژوهش باکد اتشرکر و ددردانی: 

و آموزش کودکان با نیازهای خاص  شبناسیآقای عماد یوسبفی در رشبته روان

نین مجوز اجرای آن بر روی افراد نمونه از سببوی چهم دانشبگاه اصبفهان اسبت.

در 25/12559/1 سبببازمان آموزش و پرورش اسبببتان هرمزگان با شبببماره مجوز

بدین وسیله از تمامی افراد نمونه که در اجرای این  صادر شد.25/9/1375تاری  

چنین استاد راهنما و مشاور این پژوهش تشکر و پژوهش مشبارکت داشتند و هم

 شود.قدردانی می

داشته گونه تضاد منافع نانجام این پژوهش برای نویسندگان هیچ: تضراد مناف 

است. 
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