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 Background and Purpose: One of the most important skills that play a key role in students' learning 

are reading skills. The purpose of this study is to design and validate an intervention program based 

on multiple learning systems for dyslexic students. 

Method: The present study was a meta-synthesis. five electronic databases from 2005 to 2021 were 

searched using a comprehensive search strategy. To obtain the selected articles for the analysis, 

systematic search strategies were used. The keywords procedural learning, statistics, sequence, 

dyslexia were searched in five databases including Scopus, Sciencedirect, PubMed, PsycINFO, 

Springer, Magiran, Sid and Noormags. As a result of this search, 229 articles were retrieved. Based 

on the inclusion and exclusion criteria, 22 research papers were selected for the study.The Seven -

step pattern of Sandelowski & Barroso research synthesis was used for data analysis. 

Results: Based on the identified codes, 10 main categories related to learning systems and 9 main 

categories in the field of Intervention programs were extracted. Some of the categories related to 

learning systems include implicit, non-verbal, gradual, behavioral and numerical learning. The 

categories related to Intervention programs were visual sequence, auditory sequence, motor 

sequence, sensory and motor coordination, language sequence, play, cognitive and metacognitive 

strategies, and accuracy and concentration. The extracted categories were agreed upon by the coders 

(Kappa Cohen: 0.65). After identifying the goals, content, and activities of the learning systems, the 

training program was organized into 14 training sessions. The content validity ratio of the Lavshe 

table showed that the program's objectives and content were valid with a score of 0.85 and a content 

validity index of 0.79. 

Conclusion: The findings of this study provide a program to help dyslexic students From our 

findings, we can conclude that paying attention to basic learning systems has been effective for 

improving reading skills, since our daily lives depend on implementing procedures. As a result, this 

program can be recommended as a useful rehabilitation program for specialists and therapists in the 

field of specific learning disorders. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Reading proficiency plays a vital role in a student's learning 

process. It helps students develop their understanding of 

writing and speaking skills and helps them learn how to think 

and live more effectively. The other type of problem children 

have, which can be viewed as an obstacle to school learning and 

acquiring life skills, is specific learning disorders. Learning 

disorders are characterized by continuous and disruptive 

difficulties in learning essential academic skills like reading, 

writing, and mathematics at an early age. Among these skills, 

reading is the common foundation of success in all fields of 

study. Three types of reading problems can be categorized: 

reading accuracy, reading speed and reading comprehension. 

Thus, a specific learning disorder is characterized by 

difficulties in reading, slow and incorrect reading, difficulties 

understanding meaning, and spelling difficulties. 

It is difficult for students with specific learning disabilities 

who do not possess the ability to read to distinguish between 

important and non-important parts of the text (3). In addition to 

their weak understanding of the subject, these students also 

have difficulty reading words accurately, and reading the text 

fluently and smoothly. This is a result of their difficulty coding 

words, correctly tracking rows of text, and combining content 

in a meaningful manner(4). Due to the complex nature of this 

disorder, different intervention and educational approaches 

have been used. Due to the fact that creating or improving any 

skill, such as reading, requires a familiarity with learning 

systems, paying attention to the essential learning systems can 

play an effective role in improving reading skills (7); therefore, 

it is imperative to be familiar with and pay attention to the 

essential learning systems. There are three types of learning 

systems: procedural learning, sequence learning, and statistical 

learning (5). The process of gradually acquiring new skills 

through practice and repetition is known as procedural learning. 

Procedural learning involves learning "how" to move and 

reframe non-moving experiences. A motion behavior is 

developed in the form of an abstract action plan before it 

manifests itself as a physical movement (8). A sequence 

learning procedure requires the acquisition of a relationship 

based on order between the elements of a model, whereas a 

statistical learning procedure involves acquiring probable 

connections between the elements of a model. It refers to the 

process of learning a set of stimuli (usually five to twenty-one) 

that occur repeatedly in a predictable order. In summary, 

statistical learning is the learning of relationships based on a 

great deal of information (6). It is also an ability to extract the 

principles of organization and regularities from the set of 

sensory inputs at any time and location. Reading is primarily a 

matter of learning these regularities (9).   

Cox-Magno and his colleagues (29) as well as Stievano and 

colleagues (30) have developed cognitive and metacognitive 

strategies to strengthen children's reading skills. To improve 

dyslexic children's reading skills, Leloup and colleagues (31) 

have used coding and decoding techniques for phonetics and 

orthographics. The interventional programs used in these 

studies have been successful in improving the skill-seeking 

abilities of participants. 

 Learning systems theory is a psychological theory that 

provides a conceptual framework for understanding learning. 

By paying attention to this theory of education and learning, 

new approaches and patterns are developed in the drummer of 

children's education and learning, especially children with 

special learning disorders (19). Therefore, awareness of the 

performance of learning systems in reading has the necessary 

research dependency, and this study was conducted with the 

intention of designing a learning system-based intervention 

program. 

Method 
The present study employs a qualitative methodology and a 

metasynthesis approach. In this study, Sandelowski, Barros 's 

seven-stage model was used, including: 1- setting the research 

question 2- systematic review of texts 3- searching and 

selecting appropriate resources 4- extracting resource 

information 5- analyzing and combining findings, 6- quality 

control of extractive codes and 7- presenting findings. Articles 

and dissertations indexed in Scopus, Siencedirect, PubMed, 

PsycINFO, Lerning System, and disability learning databases 

were included in the research population. According to the 

searches, 229 resources were found in line with the inclusion 

criteria as well as providing clear and sufficient information 

about the learning systems of this study. 207 of those resources 

were not appropriate for the final analysis and were removed 

from the analysis process based on exclusion criteria such as 

papers presented at conferences, seminars, as well as articles 

unrelated to the study's purpose. Finally, 22 resources were 

selected and analyzed for systematic study and coding. In this 

stage, a code was derived for all factors extracted from sources 

related to learning systems and reading defects, and these codes 

were then classified according to their sources. To increase 

interpretive validity and investigate the level of agreement on 

the categories and coding performed, an inter-coder reliability 

index was calculated (Kappa Cohen: 0.65).  In this research, 8 

experts who had the necessary knowledge about the subject of 

the research were selected by a "criterion-based sampling" 

method based on criteria such as authoring articles and 

authoring books and having scientific and practical activities to 

estimate the validity of the content of the intervention program, 

and the questionnaire was constructed online on the 

"questionnaire site" and provided to experts via e-mail and 

messaging. A content validity index of 0.79 and Lawshe 

content validity ratio of 0.85 were used to determine the 

relationship between programs and objectives of each session.  

Results 
Using a systematic review of resources (articles and 

dissertations related to learning systems in internal and external 

databases) and inclusion and exclusion criteria, 22 
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subcategories of procedural, statistical, and sequencing 

learning were identified. These categories were then aggregated 

and placed in more general categories. In conclusion, ten main 

categories or characteristics of learning systems were 

identified, including implicit, nonverbal, step-by-step, 

behavioral and numerical, automatic skills, rules and principles 

for learning, sequences for learning, and the role of the 

cerebellum and memory in learning systems. Also reviewed 

and reported separately were categories pertaining to the 

content of interventional research programs. Nine main 

categories were identified in this section. Since metasynthesis 

aims to combine all scientific findings in a single field and 

achieve coherence (33), open codes were combined and then 

re-coded in order to identify similar categories with semantic 

proximity. Among the main categories identified were auditory 

sequences, visual sequences, motor sequences, coordination of 

sensory and motor functions, linguistic sequences, games, 

cognitive strategies, metacognitive strategies, and accuracy and 

concentration. Using learning systems, the objectives, content 

and activities of the intervention program were outlined based 

on the main and sub-categories.  

 

Table 1: designing objectives , content and activities of the intervention program based on learning systems 

Session Objectives Content and activities of program 

First 

-Knowing the learners better 

-desirable communication 

-identification of needs 

-explanation of objectives 

Introducing and familiarizing members with each other,explanation of objectives and 

determining of rules, governing meetings, description of work method 

-Presentation of assignments 

Second 
-Discovering principles and 

relationships, learning rules 

-Check assignments, receive feedback from the previous session 

- teaching different patterns using colored shapes, cubes, numbers, letters and words 

-presentation of assignments 

Third 

Familiarity with listening order and 

sequence, remembering auditory 

patterns 

-Check assignments and receive feedback from the previous session 

 

- introducing order and sequence , numbers, letters and listening words in direct and 

reverse way 

- presentation of assignments 

Fourth 

Learning auditory order, 

Reminding and recognizing the pattern. 

-repetition of lisetening pattern and 

listening organization 

-Teaching the rules of the game, as well 

as the order and arrangement of the 

game 

 

Check assignments 

Remembering auditory instructions and repeat those instruction, building and 

completing the word, auditory sorting the jumbled letters and words,making 

sentences after hearing words, sorting jumbled sentences, rythemic game 

Presentation of assignments 

 

Fifth 

-Familiarity with visual patterns 

- learning visual patterns 

 

Check assignment and receive feedback from the previous session 

A familiarity with order and sequence, memorizing sequences of numbers, words and 

visual words, making and completing words, repeating patterns and visual models, 

playing the see-and-tell game and imitating movements. 

Presentation of assinments 

Sixth 

-Remembering visual patterns 

- recognizing visual patterns 

- organization of visual patterns 

Check assignment and receive feedback from the previous session 

Remembering the sequence of colors and events, pattern finding, drawing patterns of 

shapes, story sequence, completing incomplete shapes, drawing mazes, identifying 

relationships between shapes, filling dashes, chasing the light, recognizing patterns 

and casual, relationships in the picture, pantomime game 

Presentation of assignments 

Seventh 
-Familiarity with language principles 

- teaching phonological relationships 

Check assignment and receive feedback from the previous session 

Voicing and dividing the word, making words and sentences, sorting jumbled letters 

and words to make sentences, completing the incomplete words, completing the 

incomplete sentences 

Presentation of assignments 

Eighth 

-Learning pattern of phonological 

composition, phonological processing, 

familiarity with word and sentence 

construction 

- Learning the rules of the game, as 

well as the order and arrangement of 

the game 

Check assignment and receive feedback from the previous session 

Reading story, teaching short story and asking about the sequence of event in story, 

reading simple short texts, teaching exceptions in reading,voice imitation game 

Presentation of assignments 

 

Ninth 

Familiarity with the sequence of 

performing a specific skill, getting to 

know the procedures, 

Check assignment and receive feedback from the previous session 

Getting children to cut paper shapes, playing hopscotch, catching and moving the 

ball, playing with play dough, moving their arms and legs crosswise 

Play the game of jacks 
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Improving fine hand and finger skills, 

achieving automation 

Presentation of assignments 

Tenth 

Hand-eye coordination 

Maintaining the balance of body parts 

Strengthen the cerebellum 

Check assignment and receive feedback from the previous session 

Walking on a straight line back abd forth,keep balance on the fitness ball,turn around 

with your eyes closed, walking on a continuous line with a tennis racket and ball 

Presentation of assignments. 

Eleventh 

increasing sensory and motor 

integration 

Multisensory training 

-Check assignment and receive feedback from the previous session 

-writing on sand, air writing, writing the letters on fingers and making words, text 

tracking while reading 

-presentation of assinments 

 

Twelfth 
Repetition and mental review 

-teaching organizing 

-Check assignment and receive feedback from the previous session 

Reading story and explaining the summary, discussing the events in the story, finding 

a solution, concluding the story, discussing our strengths and weaknesses, and 

discussing our abilities and weaknesses, fast reading silently and feeling efficient 

with self-learning method, rereading the text and writing down the number of errors, 

writing down the achievements made during the sessions, speed reading and self-

correction with speed reading and reducing pauses. 

-presentation of assignments 

 

Thirteenth 

Teaching how to self-study and self-

evaluate 

Strength attention, auditory recognition, 

visual recognition, attention to details 

-Check assignment and receive feedback from the previous session 

Concentration on the text, recognition of differences and similarities between shapes, 

describing details of pictures, asking questions about the picture, asking questions 

about the text 

Fourteenth Review, pluralization and finalization 

 

-Check assignment and receive feedback from the previous session 

-Take the post-test 

-Presentation of permanent assignment 

 

Conclusion 
This study aimed to design and validate an intervention 

program based on multiple learning systems for dyslexic 

students. For this purpose, categories were extracted from 11 

internal and external sources using the transcendental method. 

It was found that implicit learning, nonverbality, gradualness, 

behavioral and numbering, skill automation, learning rules and 

principles, learning sequences, the importance of the 

cerebellum, and the importance of memory in learning systems 

are the main categories extracted from the theoretical 

foundations of learning systems. The categories identified the 

theoretical basis for the designed program and were used to 

design the intervention program. In implicit learning systems, 

skills are acquired unconsciously and covertly without the 

presence of overt knowledge. Nonverbalism refers to the 

inability of multiple learning systems to verbalize, and is in 

essence a learning of "how". Researchers such as Knowlton, 

Siegel, Moody (8), Lee (9), and Ullman (7) have developed 

these characteristics and principles. Intervention programs are 

developed based on theoretical foundations and objectives. 

Having reviewed the theoretical foundations of the study, 

intervention programs related to the research subject, content, 

and activities related to procedural, statistical, and sequential 

learning systems were selected for inclusion in the study.  

As discussed in the section on the findings regarding the 

content of intervention programs designed for dyslexic 

children, the categories obtained are identical to the program's 

goals. In order to improve dyslexia, it is very important to 

conduct research on these objectives. In order to strengthen 

procedural learning, one of the basic programs which has the 

most activity and content of intervention sessions is exercises 

and activities involving the recognition of different visual, 

auditory, motor and linguistic patterns and the discovery of 

relationships between these patterns. Since the intervention 

program involves a variety of visual and auditory stimulations 

as well as the simultaneous involvement of the sensory and 

motor areas of the brain, the exercises encourage dyslexic 

students to be more engaged and interested as well as to strive 

for better performance as a result A variety of rhythmic and 

musical games, cognitive and metacognitive activities were 

included in the program. According to Leloup (31) and 

Stievano (30) and Cox-Magno (29), these activities are crucial 

to improving dyslexia. According to Arroyo-Anllo (5), other 

activities of the intervention sessions included exercises to 

strengthen the cerebellum and acquire successive structures, in 

order to strengthen the cerebellum.  

This study has several limitations, including the selection of 

only students with dyslexia and the limited time due to the 

spread of Covid-22 disease. This intervention program should 

be evaluated for its effectiveness in children with a variety of 

disorders, such as math disorders, attention deficit disorders, 

and autism spectrum disorders. 
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مقاله پژوهشی

یادگیری خاص  آموزان با اختلالهای یادگیری چندگانه برای دانشطراحی و اعتباریابی برنامه مداخله مبتنی بر سیستم

 مطالعه فراترکیب با نارسایی در خواندن:
 

 4، شهروز نعمتی3داغی، علی قره2*، شهرام واحدی1سمیه رسولی
 شناسی دانشگاه تبریز، ایرانروان و تربیتی علوم شناسی تربیتی، دانشکدهدانشجوی دکترای روان .1

 دانشگاه تبریز، ایران شناسی،روان و تربیتی علوم دانشکده تربیتی، علوم گروه استاد .2

 شناسی دانشگاه تبریز، ایرانروان و تربیتی علوم دانشکده تربیتی، علوم گروه . استادیار3

 ایرانشناسی دانشگاه تبریز، روان و تربیتی علوم دانشکده تربیتی، علوم گروه . دانشیار4
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 22/90/1499دریافت شده: 

 11/96/1491پذیرفته شده: 

 16/90/1491منتشر شده: 

کند، مهارت خواندن است. بنابراین هدف می ایفا اساسی نقش آموزاندانش یادگیری در که هاییمهارت ترینمهم از یکی زمینه و هدف: 

ری خاص آموزان دارای اختلال یادگیهای یادگیری چندگانه برای دانشمداخله مبتنی بر سریستم طراحی و اعتباریابی برنامه حاضرر، پژوهش

 .با نارسایی خواندن بود

 راهبرد از اسرررتفاده با 2921 تا 2991 زمانی هایبازه در اطلاعاتی پایگاه پنج منظور همین به .نوع فراترکیب اسرررت این پژوهش از روش:

. دشرر اسررتفاده مندنظام جسررتجوی راهبرد از تحلیل، به ورود جهت منتخب مقالات آوردن دسررت به برای .شرردند بررسرری دقیق جسررتجوی

 Specific learning disability, Learningنارسرراخوانی و مدادل انگلیسرری آنها،  توالی، آماری، ای،رویه یادگیری یهادواژهیکل

Systems, Dyslexia اطلرراعرراتی پررایگرراه در Scopus، Sciencedirect ،PubMed ،PsycINFO  وSpringe، Magiran, 

Sid, Noormags به ورود برای مقاله 22 خروج، و ورود هایملاک اساس بر و بازیابی مقاله 220 جسرتجو، این نتیجه در. شردند جسرتجو 

 .شد استفاده «باروسو و ساندلووسکی ایمرحله هفت مدل» از پژوهش هایبرای تحلیل داده .شدند انتخاب پژوهش

های مقوله مداخله استخراج شد. برخی از های یادگیری و برنامهمقوله مربوط به سیستم 10 در کل شده، کدهای شناسایی اسراس بر ها:یافته

 و یری؛شرررمارگانی بودن یادگبودن،  ضمنی بودن، غیرکلامی بودن، تدریجی بودن، رفتاریاند از: های یادگیری عبارتمربوط به سررریسرررتم

مداخله عبارت بودند از: توالی دیداری، توالی شرنیداری، توالی حرکتی، هماهنگی حسی و حرکتی، توالی زبانی،  های مربوط به برنامهمقوله

قرار گرفت.  (9/ 61 های استخراج شده مورد توافق کدگذاران )کاپای کوهن:بازی، راهبردهای شناختی و فراشناختی، دقت و تمرکز. مقوله

جلسه تنظیم شد. روایی اهداف و محتوای  14های یادگیری شناسایی و برنامه مداخله در های مرتبط با سیستمسپس اهداف و محتوا و فدالیت

 مورد تأیید قرار گرفت. 00/9و نیز شاخص روایی محتوا  51/9برنامه نیز با فرمول نسبت روایی محتوا با نمره 

 همچنین خله وطراحی برنامه مدا برای را مناسبی های یادگیری، چارچوبتوان گفت توجه به سیستماسراس این ماالده می برگیری: نتیجه

بهبود مهارت  گروهی و انفرادی هایبرنامه طراحی در توانمی ماالده این هاییافته از. کندمی فراهم آموزان نارسررراخوان،دانش با کار

ویژه  رییادگی هایاختلال حوزه درمانگران و متخصررصرران به سررودمند بخشرریتوان برنامه یکعنوان به را برنامهو این  کرد اسررتفاده خواندن

 داد. پیشنهاد
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 مقدمه

یادگیری  هایی اسرررت که درترین مهارتمهارت در خواندن یکی از مهم

ها کند و پل ارتباطی با سررایر مهارتآموزان نقش اسرراسرری ایفا میدانش

آموزان در یادگیری نوشتاری و گفتاری نیز شرود دانشو باعث میاسرت 

 ارتقا کنند و شریوه اندیشیدن و بهتر زیستن را بیاموزند. امروزه حجم قابل

 شود. بنابراین خواندن ونوشتاری مبادله می صورتبهتوجهی از اطلاعات 

موفقیت و پیشررررفت در  یک ضررررورت و مقدمه عنوانبرهدرک مالرب 

 (.1) مارح استجامده 

 آن توانمی که کودکان مشکلات ترینشرای  از از سرویی دیگر یکی

 د،نامی زندگی هایمهارت کسب و ایمدرسه یادگیری راه سر بر ماندی را

تشررخیصرری و آماری  راهنمای ماابق با. اسررت 1خاص یادگیری اختلالات

 در عموماً خاص یادگیری ویرایش پنجم(، اختلالات) 2روانیهای اختلال

 هاینارسایی با و شده شرروع مدرسره سرن از قبل یدنی تحول دوره اوایل

 ماعی،اجت شخصی، کارکرد تخریب سبب که شروندمی مشرخص تحولی

 کلاتمشرر اختلال یادگیری، تشررخیصری وجه. شرودمی شرللی یا تحصریلی

 ندمان تحصرریلی اسرراسرری هایمهارت یادگیری در کنندهمختل و مسررتمر

 نمود تحصریلی ابتدایی سرنین در که اسرت اضریاتری و نوشرتن، خواندن،

 تمام رد موفقیت مشررترک پایه خواندن، هامهارت این بین از. کندمی پیدا

 حتص دسته سه به توانمی را خواندن مشکلات. است تحصیلی هایزمینه

 عبارتی به. کرد خلاصررره 1مالب درک ، و4خواندن سررررعت ،3خواندن

 از اسررت عبارت خواندن نوع از خاص یادگیری اختلال اصررلی ویژگی

 و مدنی درک در مشررکل کلمات، نادرسررت و کند دشرروار، روخوانی

 (.2) کردن هجی مشکلات

 خواندن در نارسررایی با همراه خاص یادگیری آموزان با اختلالدانش

های مهم متن و جزئیات غیرمهم آن تمایز توانند بین قسررمتخوبی نمیبه 

اینکه قادر باشررند پیام، موضرروع اصررلی و یا  جایبنابراین به  قائل شرروند؛

کنند. مرایره یرک متن را دریرابنرد بره جزئیرات غیرمهم آن توجه میدرون

آموزان از موضرروع اصررلی متن شررود این دانشهمین موضرروع باعث می

                                                           
1. Specific learning disorder 

2. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5) 

3. Reading accuracy 

4. Reading speed 

5.Comprehension 

6. Dyslexia 

7. Procedural learning 

آموزان (. دانش3منحرف شرده و درک مناسرب از ماالب نداشته باشند )

در درک مالب، توانایی  ، علاوه بر ضرررد 6دارای مشرررکل نارسررراخوانی

ها و همچنین توانایی خواندن متن به صورت سلیس دقت در خواندن واژه

ها، و روان را ندارند و این مسررله به علت مشررکل آنها در کدگذاری واژه

ردگیری صررحیس سررارهای متن و ترکیب محتوا برای سرراخت مدنا اسررت 

ای و مداخلهآوردهرای خراطر مراهیرت پیچیرده این اختلرال، روی (. بره4)

آموزشررری مختلفی به کار گرفته شرررده اسرررت و با توجه به اینکه ایجاد یا 

بهبود هر مهرارتی از جمله خواندن مسرررتلزم آشرررنایی با چگونگی فرایند 

 ادگیریی اساسی هایسریستم به یادگیری اسرت، بنابراین آشرنایی و توجه

 ی برآوردهای مبتنکنرد. همچنین مارالده درباره رویضررررورت پیردا می

ها در ستمهای مبتنی بر این سیو بررسری تأییر برنامه های یادگیریسریسرتم

بهبود خواندن از ارزندگی و بایسرررتگی لازم پژوهشررری برخوردار اسرررت. 

، 5، یادگیری توالی0ایهای یادگیری عبارت است از یادگیری رویهسیستم

 خیبر یریکارگبه و مشرررارکت نیازمند ایرویه (. یادگیری1) 0و آماری

 و 19مختلط -قشری مسریرهای شراملسرالان بزرگ در ملزی سراختارهای

 جدید هایمهارت اکتساب تدریجی فرایند. (6است ) 11ایمخچه-قشرری

ن نوع ای .اسررت شررده نامیده "ایرویه یادگیری "تکراری تمرین لهیوسرربه

 قیممسررت آگاهی بدون و زمان طول در تمرین و تکرار مسررتلزم یادگیری

 دارد، بسررتگی هارویه اجرای به ما روزمره زندگی ازآنجا که(. 0) اسررت

 .(5)گیریم می یاد چگونه بفهمیم که است ضروری

رفتارهای حرکتی و غیر  " 12چگونگی"ای، یادگیری یرادگیری رویره

حرکتی است. رفتارهای حرکتی قبل از آنکه به صورت حرکات عضلانی 

آیند. یادگیری وجود می به 13های عملی انتزاعیبروز کنند به شکل برنامه

سازی است و باید از طریق بهبود عملکرد رویه ای فاقد قابلیت کلامیرویه

گیری شرررود. همچنین این نوع یادگیری به صرررورت آگاهانه قابل اندازه

ط دارد. ما سازی، ارتبادسترس نبوده و این ویژگی با فقدان قابلیت کلامی

یشرررفت کنیم، بدون آنکه از تحول آن ای پهای رویهتوانیم در مهارتمی

 راباه کسررب مسررتلزم توالی یادگیری (.5مهارت آگاهی داشررته باشرریم )

8. Sequence learning 

9. Statistics learning 

10. Cortical-mixed pathways 

11. Cortical-cerebellar 

12. How 

13. Abstract action plans 
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 بر نیمبت آماری یادگیری الگو اسرررت و یک عناصرررر بین بر نظم مبتنی

والی به یادگیری ت .اسررت عناصررر یک الگو بین احتمالی ارتباطات کسررب

طور مکرر به  ( که به12 یال 1 ها )مدمولاًای از محرکفراگیری مجموعه

ا که یادگیری آماری بافتند، اشررراره دارد؛ در حالیهمان ترتیب اتفاق می

 به (. توجه6اطلراعات فراوانی مرتبط اسرررت ) بر اسررراسفراگیری روابط 

 مؤیری نقش خواندن مهارت بهبود در یادگیری اسرراسرری هایسرریسررتم

توانایی یادگیری است که . یادگیری آماری یک (0) باشد داشته تواندمی

های دهی یا قواعد از مجموعه ورودیمسررتلزم اسررتخراج اصررول سررازمان

مشررکل  عنوانبه 1حسرری در هر زمان و مکان اسررت. یادگیری این قواعد

(. فرم ضرررمنی حافظه فدال یکی از 0اصرررلی در فراگیری خواندن اسرررت )

و کند های اسررراسررری یادگیری آماری اسرررت که دیرتر رشرررد میمؤلفه

هررای مربوط برره عملکرد کودکرران سرررنین مختل  در تکررالی  تفرراوت

( متخصرصران علوم اعصاب بر 19شرود )یادگیری آماری از آن ناشری می

هایی مانند تقویت دقت و تمرکز، تصرویرسازی این باور هسرتند که رو 

توانند به بهبود حافظه هوشررریار و ضرررمنی هرای فکری میذهنی، و برازی

( در مورد تفاوت حافظه 12هش ماهلر و همکاران )(. پژو11کمک کنند )

کاری کودکان با و بدون نارسرراخوانی نشرران داد که کودکان نارسرراخوان 

با توجه به اهمیت  های بیشرررتری در حافظه کاری هسرررتند.دچار ضرررد 

کنند سراختار آماری در یادگیری خواندن، برخی پژوهشگران پیشنهاد می

ر یادگیری آماری اسرررت و بر اهمیت که فراگیری خواندن، یک تمرین د

(. طی  13کنرد )توانرایی عمومی در خوانردن و یررادگیری آن ترأکیرد می

وسرریدی از مشررکلات مشرراهده شررده نارسرراخوانی، بیش از آنکه به دلیل 

ضرد  در پرداز  آواشرناسری باشرد به یک نارسایی یادگیری در حوزه 

 کندمی بیان ایرویه یادگیری نارسایی فرضیه (.14عمومی مربوط اسرت )

 یادگیری در ضررد  مسررلول حدی تا دهیدبیآسرر ایرویه یادگیری که

 هحافظ سریستم در نارسرایی همان که اسرت نارسراخوان کودکان خواندن

 و ثبیتت فراگیری، کنندهتنظیم ایرویه حافظه سیستم(. 11) اسرت ایرویه

 است و یادگیری شرناختی و ادراکی حرکتی، هایمهارت خودکارسرازی

 قوانین رب که قاعده بر مبتنی هایرویه با و کندمی حمایت را زبان دسررتور

 (.16)است، ارتباط دارد  حاکم زبان

                                                           
1. Learning regularities 

بر اساس یک ماالده کودکان نارساخوان در مقایسه با کودکان بدون 

ای در طول تکلی  زمان واکنش نرارسررراخوانی در رشرررد یادگیری رویه

نتایج همین پژوهش نشررران داد که متوالی، تفراوت قرابرل توجهی دارنرد. 

ها نسررربت به کودکان بدون یادگیری حرکتی اولیه در گروه نارسررراخوان

نتایج پژوهش بوگارتس و همکاران  (.11تر اسررت )نارسرراخوانی ضرردی 

نیز نشران داد که افراد نارساخوان در یادگیری اعمال متوالی دچار مشکل 

(. نتایج دیگر 10اسررت )شرروند و این مشررکلات فراتر از حوزه کلامی می

( نشرران داد که کودکان دارای اختلال خاص زبانی 15مااله انجام شررده )

سه با مقایها را در ساس قابل که نارساخوانی نیز جزئی از آنها است، توالی

 گیرند.کودکان بدون اختلال نارساخوانی یاد نمی

شرررناختی در مورد روان هرای یادگیری یک نظریهنظریره سررریسرررتم 

تواند چارچوبی مفهومی برای یادگیری طرح کند. ادگیری اسررت که میی

ها آوردشررود که رویتوجه به این نظریه در آموز  و یادگیری باعث می

 ژهیوبررهو الگوهررای نوینی در موضررروع یررادگیری و آموز  کودکرران، 

بهبود مهارت خواندن  (.10کودکان دارای اختلال یادگیری مارح شررود )

های یادگیری همچون ای از سررریسرررتمطی  گسرررترده مسرررتلزم یادگیری

یادگیری آماری اسرررت. شرررواهد مسرررتقیمی در مورد راباه بین یادگیری 

و  های افرادی چون فراسرررتآماری و یادگیری خواندن توسرررط پژوهش

 ،(21) سررنکال و گینگراس های( ارائه شررده اسررت. پژوهش29همکاران )

 که داد نشرران( 23) ارانهمک و اسررتیسرری ، و(22) کوپرمن و رحمانیان

شواهد  .یابدمی رشرد نوشرتن و خواندن تجربه افزایش با آماری یادگیری

 که دادند ( نشان21) ( وندرکلیج24های کی و همکاران )تجربی پژوهش

 ینارساخوان به مبتلا کودکان در را خواندن مهارت رشد آماری، یادگیری

 در را سررالانبزرگ و کودکان در این پژوهش عملکرد .کندمی بینیپیش

 نشان جنتای و اندکرده بررسی دیداری و شنیداری متوالی آماری یادگیری

 خوانیروان با توجهی قابلطور به شنیداری آماری یادگیری که است داده

( در پژوهش خود به این نتیجه 26وسرررتندرا  و همکاران ) .دارد ارتباط

تر از های حرکتی ضررردی رسررریدند که کودکان نارسررراخوان در مهارت

 ( و20همسرالان بدون مشکل خواندن هستند. پژوهش ایمانی و همکاران )

برای بهبود اختلال خواندن  ( به تدوین برنامه مداخله25بمرانا و همکاران )

( به 39( و اسررتیوانو و همکاران )20همکاران )س مگنو و کاک اند.پرداخته
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اسررتفاده از راهبردهای شررناختی و فراشررناختی در تقویت مهارت خواندن 

( برای 31اند. همچنین لیلو  و همکاران )کودکران برا نارسرررایی پرداخته

های کدگذاری و بهبود مهرارت خوانردن کودکران نرارسررراخوان از رویه

جه اند که در نتیرتوگرافیک اسرررتفاده کردهرمزگشرررایی آواشرررناسررری و ا

ها در بهبود مهارت کار برده شررده در این پژوهشای به های مداخلهبرنامه

فر ها همچون پژوهش نبیخواندن، ایربخش بوده است. در برخی پژوهش

( به بررسررری روابط بین عوامل شرررناختی و بررسررری انواع 32و همکاران )

اسرررت. با بررسررری و بازنگری در این  هرای خواندن پرداخته شررردهمردل

های یادگیری در فرایند خواندن، به ها و با وجود اهمیت سرریسررتمپژوهش

 به های یافت شده، بیشتراین مسلله توجه چندانی نشده است و در پژوهش

هایی چون شررناخت و دقت و توجه و کارکرد حافظه در بهبود تأییر مؤلفه

 هایه آگاهی از کارکرد سرریسررتمخواندن پرداخته شررده اسررت. حال آنک

ان بر اساس تویادگیری از ارزندگی و بایستگی کافی برخوردار بوده و می

مداخله برای بهبود نارسررراخوانی پرداخت. با توجه به  آن به طراحی برنامه

آنچه گفته شرد پژوهش حاضرر به دنبال پاسخگویی به دو پرسش اساسی 

 است:

 هایسررریسرررتم بر مبتنی نامه مداخلهبر هایفدالیت و محتوا اهداف، -

اختلال یادگیری خاص با  دارای آموزاندانش برای چنردگانه یرادگیری

 نارسایی در خواندن چیست؟

 است؟ مدتبر اندازه چه تا شده طراحی برنامه -

 روش

 از لحاظ حراضرررر پژوهش کنندگان:طرح پژوهش و شرررک  (الف

 فراترکیب. اسرررت بوده 1فراترکیب شرررناسررری، کیفی و رویکرد آنرو 

 (. به33است ) مختل  هایقسرمت جم  کردن هم کنار فراتر از تفسریری

 نتایج و یاصل هایداده از تفسیری ترکیبی فراترکیب، ( با34زیمر ) عقیده

 مرکزت ماالداتی کیفیت بر که شودمی حاصل مورد بررسری هایپژوهش

 ژوهشیپ جامدهنظری نیسرت.  گسرترده مبانی دربرگیرنده ضررورتاً و دارد

 ا،هکتاب دسترس، در مدارک و اسناد همه شامل پژوهش نخست پرسش

 سررال از) کشررور از خارج و داخل در شررده انجام هاینامهپایان و مقالات

 ای،ویهر یادگیری با مرتبط اینترنتی هایسررایت و( میلادی 2921تا  2991

                                                           
1. Meta-Synthesis 

2. Glynn 

 Specific learningنارساخوانی و مدادل انگلیسی آنها،  توالی، آماری،

disability, Learning Systems, Dyslexia های مورد بود. پایگاه

 Sid, Noormags,Google Scholar, PubMed, Medex بررسرری

PsycINFO, Elsevier, Eric,Springer پرسش آماری جامده. بودند 

 مدتبر اندازه چه تا شرررده طراحی برنامه "کره نیا بر مبنی پژوهش دوم

ود. ب شناختی و علوم تربیتی علوم و شناسیروان متخصصان شامل ،"است

 هک متخصررصررانی ،"محورملاک گیرینمونه" شرریوه به پژوهش این در

 ونچ هاییملاک اساس بر داشتند، پژوهش موضوع درباره را لازم آشنایی

. دندشرر انتخاب عملی و علمی هایفدالیت داشررتن و کتاب و مقاله تألی 

نفر از این  1نامه پژوهش پاسخ دادند. متخصصان به پرسشنفر از  5تدداد 

نفر دانشرررجوی دکترا در رشرررترره  3افراد دارای تحصررریلررات دکترا و 

نفر  4سال و  11کمتر از  نفر از افراد، سرابقه 4شرناسری تربیتی بودند. نروا

سال  14سرال داشتند. میانگین سابقه متخصصان  29تا  16بین  دیگر سرابقه

ن دهنده میزان فدالیت بالای نمونه در حوزه فدالیت با کودکان بود که نشرا

 نارساخوان بوده است.

 ب( ابزار

 جهت ایکتابخانه هایپژوهش روایی بررسی برای :2لیست گلین. چک1

 تانداردیاس لیستچک ابزار این. شد استفاده گلین ابزار از برنامه طراحی

 ارائه شد و استفاده از آنطراحی و  2996که توسرط گلین در سال  اسرت

 وممرسرر فراترکیب پژوهش رو  در ژهیوبه ایکتابخانه هایپژوهش در

هر مقاله بر اساس چهار مدیار مورد ارزیابی قرار  ،ابزار این بر اساس .است

هررا، طرح پژوهش، و نتررایج گیرنررد: جررامدرره آمرراری، گردآوری دادهمی

 نیز مارح  3تفسررریری اعتبارپذیری کیفی هایپژوهش (. در33پژوهش )

 که ابدین مدن. است مدرفتی پژوهشگر ادعای درباره قضراوت که شرودمی

 فزایشامنظور . بههسررتند مدتبر پژوهشررگر هاییافته و پژوهش حد چه تا

و  هاقولهم توافق روی میزان نتایج و با ارتباط در تفسررریری اعتبارپذیری

 (9/ 16 کوهن: )کاپای  4کدگذاران بین ضرررریب توافق ،هایکردگذار

 .شد محاسبه

ای هفررت مرحلرره الررگوی از حرراضرررر پرژوهرش در ج( روش اجررا:

اند عبارت مراحل آن که شده است ( استفاده33) سراندلووسکی و باروسو

3. Interpretive validity 

4. Inter-coder reliability index 
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 و جسرررتجو .3 مند متون،. بررسررری نظام2 تنظیم پرسرررش پژوهش،. 1:از

 و لیوتحلهیتجز. 1مناب ،  اطلاعات اسرررتخراج .4 انتخاب مناب  مناسرررب،

 ها.یافته ارائه .0. کنترل کیفیت کدهای استخراجی، و 6 ها،ترکیب یافته

 هایافته

 و محتوا اهداف،"مبنی بر اینکه  در پاسرررخ به پرسرررش نخسرررت پژوهش

 ایبر چندگانه یادگیری هایسررریسرررتم بر مبتنی مرداخله هرایفدرالیرت

اختلرال یرادگیری خراص برا نرارسرررایی در خواندن،  دارای آموزاندانش

بدین  .است پرداخته هامقاله و مناب  مندنظام مرور به گرپژوهش ،"چیست

های برنامه در دسرررت ها و به عبارتی ویژگیمقوله ترتیرب کره نخسرررت

حاصل  هایاما تنها بر یافته شد؛ اسرتخراج پیرامون نظری مبانی ازطراحی، 

های یادگیری بسررنده نشررده اسررت و از مبانی نظری در خصرروص سرریسررتم

ر بهبود ب آن هایی که به طراحی برنامه مداخله و بررسی ایربخشیپژوهش

ها بررسررری این دسرررته از پژوهش. ماالده شرررد اند، نیزخوانردن پرداخته

ای جام  و فراگیر در این پژوهش بوده طراحی برنرامره مرداخلره منظوربره

های بررسررری تحلیل محتوای برنامه منظوربههای تجربی اسرررت. پژوهش

 ها مورد ماالده قرار گرفت.شده آنها و استخراج مقوله تدوین

 مرحله یکم

 نخستین مرحله از تنظیم پرسش پژوهش، تمرکزتنظیم پرسش پژوهش: 

 و ماالده است. هدف از انجام این پژوهش، طراحی« 1چه چیزی»بر 

آموزان شهای یادگیری برای داناعتباریابی برنامه مداخله مبتنی بر سیستم

لالات یادگیری خاص با نارسایی در خواندن است که از طریق دارای اخت

که جامده مورد ماالده را « 2چه کسی»کنیم. می ها به آن دست پیداپرسش

ها های داده، مجلهکند و به این ترتیب در این پژوهش پایگاهمشخص می

که بیانگر  «3چه وقت»و موتورهای جستجو مورد بررسی قرار گرفت. 

، بیانگر نوع رو  یا مدیارهایی «4چگونگی»ی است و چهارچوب زمان

است که مناب  بر اساس آن انتخاب و یا از فرآیند سنتزپژوهی خارج 

 شوند.می

 مرحله دوم

در این مرحله با توجه به ماهیت نظری پرسش، : مند متونبررسری نظام

دسترس،  در مدارک و اسناد اطلاعات لازم در چارچوب موضوع، از همه

                                                           
1. what 

2. who 

 مورد موضررروع با مرتبط شرررده انجام هایپژوهش مقالات و ها،کتاب

 میلادی( در 2921تا  2991کشررور )از سررال  از خارج و داخل پژوهش در

 ,Scopus, Sciencedirect PubMed هررای اطررلرراعرراترریپررایررگرراه

PsycINFO, Springer, Magiran, Sid, Noormags,  بررررا

نارسررراخوانی و مدادل  توالی، آماری، ای،رویه یادگیری هایکلیردواژه

 Specific learning disability, Learningهررا، انررگررلرریسرررری آن

Systems, Dyslexia .جستجو و بررسی شد 

 مرحله سوم

یافته  اب در من جسرتجو با مرحله این درجستجو و انتخاب منابع مناسب: 

ها با انجام دو مرحله غربالگری )در مرحله نخست عناوین و چکیده شرده،

 در داخل و خارج ایران هایحلره دوم کرل متن مقرالره(، پژوهشو در مر

 ورود اصلی مدیارهای. شدند پژوهش وارد 2921 تا 2991 هایسال فاصله

 :بودند زیر موارد شامل پژوهش این در

 ماالده به خارجی و داخلی هایپایگاه در که هایینامهپایان و مقالات -

 و اندنخو یادگیری زمینه در یادگیری مشررکلات یادگیری، هایسرریسررتم

 .پرداختند 2921 تا 2991 سال از نارساخوانی

 پژوهش اهداف با ارتباط در را کافی اطلاعات و هاداده باید هاپژوهش -

 .کردندمی گزار 

 چا  داوری، و ارزیابی فرایند کردن سررپری از بدد که هاییپژوهش -

 .بودند شده نمایه علمی هایسایت در یا و بودند شده

 :بودند زیر موارد شامل ماالده این خروج هایملاک

 و ایرویه یادگیری جمله از یادگیری انواع مورد در که هاییپژوهش -

 لیو بودند، کرده بحث خواندن یادگیری مشررکلات نیز و توالی و آماری

 .بودند نامناسب یا ناکافی آنها هایهداد

 و مجلات در و بودنرد علمی لرازم کیفیرت فراقرد کره هراییپژوهش -

 .بودند یافته انتشار نامدتبر هایها و سایتکنفرانس

 راسرررتای مقاله در 220 شرررده، انجام وجوهایجسرررت به توجه برا

 برای مقاله 22 نهایت در که شررردند یافت پژوهش این ورود هایملاک

 .شدند تحلیل وارد گزینش ماالده و بررسی

 

 

3. when 

4. how 



 و همکارانی رسول هیسم                                                         آموزان با اختلال یادگیری خاص های یادگیری چندگانه برای دانشطراحی برنامه مداخله مبتنی بر سیستم 

11 

ره 
دو
ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

0
ره 
ما
 ش
،

ت، 2
ان
ست
اب

 
14
91

 

    
 مرحله چهارم

نی نظری، مند متون و مبابدد از بررسی ماالده نظاماستخراج نتایج منابع: 

های های اسررتخراج شررده از مناب  مرتبط با سرریسررتمتمام مفاهیم و مقوله

دسرت آمد و سپس این  فرعی به مقوله 22بندی شردند که یادگیری طبقه

تر قرار گرفتند. به طوری که های کلیهرا تجمی  شرررده و در مقولهمقولره

گزار  شررده  1به دسررت آمد که در جدول  اصررلی مقوله 19درنهایت، 

 است.

 

 ای و آماری و توالی از مبانی نظریهای اصلی و فرعی درباره یادگیری رویه: استخراج مقوله1 جدول

 کد مقاله اصلیمقوله  فرعی مقوله مفاهیم نویسندگان

 (31) نظری و همکاران

 (6سیمور و همکاران )

 (36) ویلیامز

 (5ناولتون و مودی )

 هستند. ضمنی یهایادگیری جزء توالی و آماری ای،رویه یادگیری

 .کنندمی کسب را هایادگیری این ناخودآگاهصورت به فراگیران

 .اندشده محصور اولیه یادگیری بافت در هایادگیری نوع این

 ضمنی بودن یادگیری

 ناخودآگاه بودن

 وابسته به زمینه بودن

 1 یادگیری ضمنی

 (5ناولتون و مودی )
 ست.ا یادگیری نوع این سازیکلامی قابلیت عدم ای،رویه یادگیری ویژگی

 .است "چگونگی" یادگیری ایرویه یادگیری

 غیرکلامی بودن

 یادگیری چگونگی
 2 غیرکلامی بودن

 3 تدریجی بودن تدریجی بودن است یادگیری نوع این دیگر ویژگی اکتساب، و فراگیری بودن تدریجی (5ناولتون و مودی )

 4 خودکاری مهارت اهمیت تمرین و تکرار .شودمی شدهکسب مهارت خودکاری باعث تکرار و تمرین (0) اولمان

 (5ناولتون و مودی )

 (16) نیکولسون و فاوست

(0) 

 (16) نیکولسون و فاوست

 (13) ساوی و راکل

 .تاس قوانین و قواعد چگونگی یادگیری توالی، و آماری ای،رویه یادگیری

 ای بر یادگیری قواعد آماری و قواعد زبانی حاکم است.سیستم یادگیری رویه

ترتیبی، پیوندهای های مکانی، اطلاعات آماری برای یادگیری شامل قاعده

 مجاور یا غیرهمجوار است.

 کش  اصول و روابط

 یادگیری قواعد

 

 1 یادگیری قواعد و اصول

 (0اولمان )

 (13) ساوی و راکل

 یا و حرکتی حسی، پیچیده هایتوالی بین روابط ادراک ها،یادگیری نوع این

 .است شناختی

 ای مجاور پیوندهای ترتیبی، هایقاعده شامل یادگیری برای آماری اطلاعات

 .است غیرهمجوار

کش  روابط بین الگوهای حسی و 

حرکتی، ترتیب و توالی الگوهای 

 دیداری، شنیداری و زبانی

 6 هایادگیری توالی

 0 اهمیت مخچه اینقش مخچه در یادگیری رویه های یادگیری با کارکرد مخچه در ارتباط است.کارکرد این سیستم (1آریوآنلو و همکاران )

 (5ناولتون و مودی )

 (23استیسی)

 (5ناولتون و مودی )

 (0) لی

-محرک و عمل – شرط هایجفت صورت به ملز در هایادگیری نوع این

 .شوندمی ذخیره پاسخ

 های شنیداری و دیداری متفاوت است.یادگیری آماری در محرک

 شود. گیریاندازه رویه عملکرد بهبود ای از طریقیادگیری رویه

یادگیری آماری یک توانایی یادگیری است که مستلزم استخراج اصول 

 های حسی در هر زمان و مکان است.دهی یا قواعد از مجموعه ورودیسازمان

 محرک و پاسخ

 محرک شنیداری و دیداری

 بهبود عملکرد

 های حسیاهمیت ورودی

 5 رفتاری بودن یادگیری

 (24) کی و همکاران

 (6سیمور و همکاران )

 (13) ساوی و راکل

 خواندن یک نوع یادگیری آماری است.

 یادگیری آماری یادگیری بر اساس اطلاعات حاصل از فراوانی است.

 اطلاعات آماری برای یادگیری شامل آمار توزیدی است.

 اهمیت اطلاعات آماری

 آمار توزیدی

 فراوانی الگوها

 0 شمارگانی بودن

 (11) متیویر

 (19) آرسیلی

 (0اولمان )

 است. ضمنی حافظه انواع از یکی ای،رویه حافظه

 های اساسی یادگیری آماری است.حافظه کاری ضمنی، از مؤلفه

 د.دار نیاز تکرار و تمرین به و بوده تدریجی ایرویه حافظه با یادگیری

 ایحافظه رویه

 حافظه کاری ضمنی

 ای تدریجیحافظه رویه

اهمیت حافظه در 

 های یادگیریسیستم
19 
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های داخلی و خارجی مربوط به محتوای ای از پژوهشنمونه 2جدول 

 منظوربههای مداخله طراحی شررده برای بهبود نارسرراخوانی اسررت. برنامه

 ها تحلیل شد.، محتوای این برنامهتدوین برنامه مداخله جام 
 

 بهبود نارساخوانی منظور به شدهیطراحهای مداخله های مرتبط با برنامهنمونه پژوهش :2جدول 

 مقوله اصلی محتوای برنامه مداخله جامعه پژوهش نویسندگان عنوان مقاله ردیف

1 
ای هآموز  برنامه دانش و مهارت فراشناخت جاگر بر مهارتایربخشی 

 آموزان با اختلال یادگیری خواندنی دانششناختروانعصب 
 (30مرادی )

آموزان نارساخوان دانش

پایه سوم ابتدایی شهر 

 اصفهان

جاگر،  فراشناخت آموز  مهارت

، آموز  مسللهآموز  طرح 

 های خواندنمهارت

 راهبردهای فراشناخت -

 توالی دیداری و شنیداری -

2 
ایربخشی نوروفیدبک بر نقایص شناختی و ادراک دیداری حرکتی در 

 نارساخوانیبه  آموزان مبتلادانش

زارع نژاد و 

همکاران 

(35) 

 11تا  5آموزان دانش

ساله دارای اختلال 

 نارساخوانی شهر تهران

رو  درمانی نوروفیدبک، افزایش 

دقت و تمرکز، بهبود ادراک 

 ، بهبود حافظهحرکتی–دیداری 

 تمرکز و دقت -

 حرکتی توالی -

 توالی دیداری و شنیداری-

3 
یمی دتنظخوی مبتنی بر کارکردهای اجرایی توانمندسازایربخشی برنامه 

 آموزان نارساخوان دوره ابتداییبر عملکرد خواندن دانش

طریفی و 

همکاران 

(30) 

آموزان پسر دانش

نارساخوان پایه چهارم 

ابتدایی شهرستان 

 اسلامشهر

آگاهی بخشی، تمرکز، 

پذیری، نظارت، تقویت اندااف

سازی و بازیابی، حافظه، ذخیره

بینی، ارزیابی، پیشتحلیل و 

یابی، حلریزی، راهبرنامه

 گیریتصمیم

 تمرکز -

 توالی دیداری و شنیداری -

 فراشناخت -

4 
ایربخشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر حافظه کاری و بازداری 

 آموزان نارساخوانپاسخ دانش

زارع نژاد و 

همکاران 

(49) 

آموزان دختر پایه دانش

 به مبتلا چهارم و پنجم

 نارساخوانی اختلال

 مشهد شهرستان

 تکرار) یشناختآموز  راهبردهای 

و مرور(، راهبرد بسط و گستر  

ی، دهسازمانمدنایی، راهبرد 

دهی، فراشناخت و خود نظم

ی طلبمدیریت مناب ، راهبرد کمک

 و مدیریت تلا 

 راهبردهای شناختی-

 راهبردهای فراشناختی -
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 یهای عملتمرین و ایرایانه -شناختی بخشیتوان ایربخشی مقایسه

 آموزانپیوسته دانش توجه و یحافظه کار بهبود بر شناختیعصب روان

 نارساخوان

رنجبر و 

 همکاران

(41) 

 تلامب ابتدایی آموزاندانش

 صخا یادگیری اختلال به

 نارساخوانی نوع از

 و آمل شهرهای

 محمودآباد

پانتومیم، ارائه صداهای مختل  

یوانات، بازی خوراکی و ح

بادکنک، بازی جم  کردن 

شیرینی، به خاطر سپردن دستورات 

و بازگویی آنها، بازی ببین و بگو، 

ها، چیدن تکرار الگوها و مدل

قادات اشکال هندسی طبق الگو، 

 انجام حرکات موزون

 بازی -

 هماهنگی حسی و حرکتی-

 توالی دیداری و شنیداری-
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 اتمشکل با آموزاندانش در یحافظه کار بر واجی آگاهی آموز  تأییر

 خواندن
 (42) حریری

 دختر آموزاندانش

 شهر ابتدایی کلاس اول

 تهران

ی شناخت شناختواج یهاآموز 

خوانی، ی، واژهکشصداها و نشانه

ساخت کلمه، درک مالب، 

الگوبرداری از رو کلمات، مهارت 

خواندن، تکمیل کلمات ناقص، 

یداری مرتب کردن دیداری و شن

ریخته و ساخت  به همهای واج

 کلمه

 توالی دیداری و شنیداری -

 راهبردهای شناختی-

 راهبردهای فراشناختی -

 دقت و تمرکز -

 توالی حرکتی-

7 
ا ب آموزاندانش در مالب نوظهور درک و فراشناختی خواندن استراتژی

 ذهنی یهاناتوانی
 کاکس (20)

آموزان دانش

 کودکستانی مناقه

تدیین نیازهای فراگیران، 

ها فراشناختی، کارگیری مهارتبه
 فراشناختی راهبردهای -
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 ایالات شرقی جنوب

 متحده

های درک مالب، استراتژی

های ها و ضد شناخت توانایی

 خود

 

 آموز  حافظه فدال کودکان با نارساخوانی و بدون نارساخوانی 8
 ماهلر (12)

 و همکاران

آموزان شهری و دانش

روستایی نارساخوان و 

بدون نارساخوانی پایه 

 سوم

شامل  Cogmedبرنامه مداخله 

سازی موقت، دستکاری ذخیره

اطلاعات کلامی، دیداری، یادآوری 

توالی اعداد، توانایی آواشناسی، 

 بهبود حافظه بینایی و فضایی

 توالی دیداری و شنیداری -

 توالی زبانی -

 

9 

 بر یمبتن مداخله یک طی خواندن بهبود ساززمینه شناختی فرآیندهای

 به مبتلا ایتالیایی کودکان از کوچک مقیاس در پژوهش. ریتم

 نارساخوانی

(39) 

و  استیوانو

 همکاران

آموزان ایتالیایی دانش

 ساله 14تا  5نارساخوان 

تقویت پرداز  شنوایی، آموز  

ریتمیک خوانی، تقویت حافظه 

کلامی، شنیداری، توجه بصری، 

 های موزیکالبازیانجام 

 توالی شنوایی و کلامی

 توالی دیداری -

 توجه و تمرکز -

 

11 
 و زودیکاپی حافظه، فدال حافظه بر شناختی بهبودی درمانی رو  تأییر

 احتمالی یا تشخیصی نارساخوانی به مبتلا افراد در توجه
 آنجوم (43)

افراد ایرلندی مبتلا به 

نارساخوانی با میانگین 

 ساله 21سنی 

ای مانند یادآوری های رایانهفدالیت

ها و رخدادها اعداد و رنگ

صورت مستقیم و مدکوس، به

 -هاتشخیص محرک و پاسخ

 تشخیص تفاوت و تشابه در تصاویر

 حافظه دیداری -

 دقت و تمرکز -

 تحولی نارساخوانی دیداری در مداخله پروتکل 11

(44) 

انووا و شود

 همکاران

ساله  0الی  5کودکان 

 نارساخوان ایتالیایی

های شناختی، تقویت ارتقا مهارت

های بینایی برای تمایز مهارت

جهت، سرعت و کنتراست، تقویت 

توجه و حافظه دیداری فضایی و 

 پرداز  اطلاعات پیرامونی

 های شناختیمهارت-

 توجه و حافظه دیداری-

 

12 

االدات : میخواندن در کودکان مبتلا به نارساخوان یهابهبود مهارت

خواندن مکرر همراه با  -شده  شنهادیتازه پ یمداخله درمان یکارآمد

 ییآوا یقیموس

 لیلو  (31)

 و همکاران

کودکان نارساخوان 

 دوره ابتدایی

و  های کدگذاریتقویت رویه

رمزگشایی آواشناسی و 

ارتوگرافیک، تقویت سرعت 

 های واج شناختیخواندن و مهارت

 توالی شنیداری -

 های شناختیمهارت-

 
 مرحله پنجم

 و فرایند هب توجه با قسرررمت این درهای کیفی: تحلیل و تلفیق یافته

های مداخله ها و محتوای برنامهفدرالیرت فراترکیرب، از حراصرررل نترایج

 در. گرفتند قرار مورد بررسررری کلی منظر از 2گزار  شرررده در جدول 

ام گ در و شدند بازشرناسرایی کدگذاری طریق از مفاهیم نخسرت، مرحله

 مجدد، کدگذاری با و گرفتند قرار هم کنرار در براز بدردی، کردهرای

های ولهمق و ترکیب یکدیگر، با مدنایی قرابت و دارای های مشررابهمقوله

 استخراج شده از هاینیز برای تمام مقوله در نهایت. شدند کلی مشرخص

د در یک ک های یادگیری و نارسررایی در خواندنمناب  مرتبط با سرریسررتم

نظر گرفته شررد و سررپس این کدها با توجه به منابدی که از آنها اسررتخراج 

 بندی شدند.طبقه 3شده در جدول 

 

 های انجام شدهز پژوهشهای فرعی و اصلی ا: کدبندی و استخراج مفاهیم و مقوله3جدول 

 مفاهیم مقوله فرعی مقوله اصلی ردیف

 توالی شنیداری 1

 آشنایی با ترتیب و توالی،

یادآوری الگوهای شنیداری، به یادسپاری، 

 شنیداری الگوهای تکرار

آشنایی با ترتیب و توالی، یادآوری اعداد، حروف و کلمات شنیداری به صورت مستقیم و مدکوس، به یادسپاری 

، هختیرهمبهدستورات شنیداری و بازگویی آن دستورات، ساخت و تکمیل واژه، مرتب کردن حروف و کلمات 

 ساخت جمله، درک قواعد
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 توالی دیداری 2

و  یادسپاریبه دیداری، یادآوری الگوهای

 تکرار الگوهای دیداری،

 تشخیص الگو

 و ساخت س،مدکو و مستقیمصورت به حروف و کلمات دیداری و اعداد توالی یادسپاری به توالی، و ترتیب با آشنایی

ها و رخدادها، الگویابی، ترسیم الگوهای اشکال، های دیداری، یادآوری توالی رنگواژه، تکرار الگوها و مدل تکمیل

چین، تدقیب های ناقص، ترسیم ماز، تشخیص ارتباط اشکال مختل ، پررنگ کردن خطتوالی داستانی، تکمیل شکل

 نور، تشخیص الگوها و روابط علّی

 توالی حرکتی 3

ها، توالی انجام مهارت و رویه یادآوری

 خودکاری عمل

 

شتان، های ظری  دست و انگجابجایی آن، مهارتلی، گرفتن تو  و بریدن اشکال کاغذی، تمرینات حرکتی مانند لی

 صورت ضربدری،وپا به حرکت دست

 

4 
هماهنگی حسی و 

 حرکتی

هماهنگی چشم و دست، حفظ تدادل اعضای 

 بدن، یکپارچگی حسی و حرکتی،

 آموز  چندحسی

یتنس، فتقویت مخچه، هماهنگی چشم و دست، حرکت روی یک خط مستقیم به جلو و عقب، حفظ تدادل روی تو  

چگی های چند حسی، یکپارچرخش با چشم بسته به دور خود، راه رفتن روی خط ممتد با راکت و تو  تنیس، تمرین

 حسی، ردیابی للات، تدقیب متن با انگشت هنگام خواندن

 توالی زبانی 5

 آشنایی با قواعد زبانی

 آموز  روابط واجی

یادگیری الگوهای ترکیب واجی، پرداز  

 واجی

ها، رمزگشایی آواشناسی، ترکیب واجی، صداکشی و بخش کردن واژه، ساخت کلمه و جمله، اجی واژهتقای  و

ش از های کوتاه و پرسالگوبرداری از روی کلمات، افزایش گنجینه واژگانی، درک ساختارهای متنی، آموز  داستان

 توالی رخدادهای داستانی، آموز  استثناها در خواندن

 بازی 6
قواعد حاکم بر بازی، نظم و ترتیب یادگیری 

 در بازی
 وییهای ویدیافزاری و بازیهای نرمهای ریتمیک، بازی ببین و بگو، بازی پانتومیم، بازی تقلید، تمرینبازی

 راهبردهای شناختی 7

 تکرار و مرور ذهنی

 مسللهحل 

 دهیسازمان

 هادهندهمانسازی روابط جز و کل، استفاده از پیش، یادگیرمسللهچگونگی حل  -آشنایی با نحوه تکرار و مرور ذهنی

8 
راهبردهای 

 فراشناختی

 آشنایی با ترتیب و توالی

ریزی، خود مدیریت یادگیری، نظارت، برنامه

 دهی و خودارزیابینظم

 گیریتصمیم

گیری، میمتصیابی، حلریزی درسی، راهبینی و برنامهآموز  چگونگی مدیریت یادگیری، تحلیل و ارزیابی، پیش

 های خودها و ضد دهی، تدیین نیازهای فراگیران، شناخت تواناییتکنیک کاهش زمان مکث، آموز  نظم

 دقت و تمرکز 9
توجه، تمیز شنیداری، تمیز دیداری، توجه به 

 جزئیات

داری، شنیمدین افزایش دقت و تمرکز، آموز  و تمرین تمیز  موضوعی روی حواس تمرکز و توجه نگهداری و حفظ

 ها و تشابهات اشکالتشخیص تفاوت

 

 مرحله ششم

در این مرحلره جهت کنترل کنترل کیفیر  کردهرای اسررتخراجی: 

کیفیت، روایی و اعتبار کدهای اسرررتخراجی مورد سرررنجش قرار گرفت. 

روایی کدها با اسررتفاده از ابزار گلین ارزیابی شررد. این ابزار به پژوهشررگر 

های کیفی و کمّی را کنرد ترا دقرت، اعتبرار و اهمیت پژوهشکمرک می

د ها و تأییدگاه(. همچنین جهت بررسی اعتبار کدها، دی33مشخص کند )

ت که صرور گان مناب  مورد بررسری قرار گرفت. بدینتددادی از نویسرند

 شناسی وکدهای اسرتخراج شرده برای چهار نفر متخصص در زمینه روان

 قمیزان تواف و علوم تربیتی ارسرررال شرررد و مورد ترأییرد آنها قرار گرفت

 .شد محاسبه( 9/ 61: کوهن کاپای) کدگذاران
: ضریب کاپای کوهن و میزان توافق بین کدگذاران4جدول  

 شاخص نفر( 4) کدگذاران اندازه توافق خطای استاندارد همبسته تقریبی Tآماره  معناداری

11/1 11/3 10/9  (2* فرد 1)فرد  65/9 

 ضریب کاپای کوهن

11/1 63/2 21/9  (3* فرد 1)فرد  69/9 

11/1 63/2 21/9  (4* فرد 1)فرد  69/9 

 (3* فرد 2)فرد  65/9 10/9 11/3 11/1

 (4* فرد 2)فرد  65/9 10/9 11/3 11/1

11/1 63/2  21/9  (4* فرد 3)فرد  69/9 

 61/9میانگین ضریب کاپا بین کدگذاران=  10ها )کدها( =تدداد مؤلفه

 : ضریب کاپای کوهن و میزان توافق بین کدگذاران4جدول 
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 مرحله هفتم

اهداف،  ،3 و 2 ،1 جداول نتایج به توجه با یطورکلبهها: ارائره یافته

 گزار  شده است. 1های برنامه مداخله در جدول محتوا و فدالیت

 

 

 

 
 های یادگیریهای برنامه مداخله مبتنی بر سیستم: طراحی اهداف، محتوا و فعالی 5 جدول

 جلسه اهداف برنامه هایفعالی  و محتوا

 کار رو  از جلسات، و توصیفی بر حاکم قوانین اهداف و تدیین نییتبیکدیگر،  با اعضا مدرفی و آشنایی -

 تکلی  ارائه -

 شناخت بهتر فراگیران -

 ایجاد ارتباط مالوب -

 تشخیص نیازها -

 تبیین اهداف -

 یکم

 قبلی جلسه از بازخورد دریافتتکالی ،  بررسی -

 های رنگی، اعداد، حروف، کلماتآموز  الگوهای مختل  با استفاده از اشکال و مکدب-

 تکلی  ارائه

 کش  اصول و روابط-

 یادگیری قواعد-

 

 

 دوم

 قبل جلسه از بازخورد دریافت و تکالی  بررسی -

 مدکوس و مستقیمصورت به شنیداری کلمات و حروف اعداد، یادآوری توالی، و ترتیب با آشنایی -

 تکلی  ارائه -

 توالی شنیداری و ترتیب با آشنایی -

 شنیداری الگوهای یادآوری-

 

 سوم

 بررسی تکالی  -

 کلمات و حروف شنیداری کردن مرتب واژه، تکمیل و ساخت دستورات، آن بازگویی و شنیداری دستورات یادسپاری به -

 های ریتمیک، بازیختهیرهمبه جملات کردن مرتب ها،واژه شنیدن از بدد جمله ساخت ،ختهیرهمبه

 تکالی  ارائه -

 شنیداری الگوهای یادآوری -

 یادسپاری و تشخیص الگو به

 دهی شنیداریشنیداری سازمان الگوهای تکرار -

 یباز در ترتیب و نظم بازی، بر حاکم قواعد آموز  -

 چهارم

 پیش جلسه از بازخورد دریافت و تکالی  بررسی -

 تکمیل و ساخت مدکوس، و مستقیمصورت به حروف و کلمات دیداری و اعداد توالی یادسپاری به توالی، و ترتیب با آشنایی -

 های دیداری، بازی ببین و بگو و تقلید حرکاتواژه، تکرار الگوها و مدل

 ارائه تکالی  -

 دیداری الگوهای آشنایی با-

 دیداری یادسپاری الگوهایبه-

 

 پنجم

 پیش جلسه از بازخورد دریافت و تکالی  بررسی-

 از،م ترسیم ناقص، هایشکل تکمیل داستانی، توالی اشکال، الگوهای ترسیم الگویابی، رخدادها، و هارنگ توالی یادآوری-

 تومیمعلی در تصاویر، بازی پان روابط و الگوها تشخیص نور، تدقیب ین،چخط کردن پررنگ مختل ، اشکال ارتباط تشخیص

 تکلی  ارائه -

 یادآوری الگوهای دیداری -

 تشخیص الگوی دیداری-

 دهی دیداریسازمان -

 

 ششم

 قبل جلسه از بازخورد دریافت و تکالی  بررسی -

و ساخت جمله،  ختهیرهمبهو کلمات  ختهیرهمبهی و بخش کردن واژه، ساخت کلمه و جمله، مرتب کردن حروف صدا کش -

 تکمیل کلمات ناقص، تکمیل جملات ناقص

 تکلی  ارائه -

 زبانی قواعد با آشنایی -

 واجی روابط آموز  -

 

 هفتم

 قبل جلسه از بازخورد دریافت و تکالی  بررسی -

آموز  استثناها در های کوتاه و ساده، خواندن متن های کوتاه و پرسش از توالی رخدادهای داستان،خواندن قصه، آموز  داستان -

 بازی تقلید صداها خواندن،

 تکالی  ارائه -

واجی،  پرداز  واجی، ترکیب الگوهای یادگیری -

 واژه و جملهآشنایی با ساخت

 ازیب در ترتیب و نظم بازی، بر حاکم قواعد یادگیری-

 هشتم

 قبل جلسه از بازخورد دریافت و تکالی  بررسی -

 ورتص بهپا  و دست حرکت، خمیربازی آن، جابجایی و تو  گرفتن لی،لی مانند حرکتی تمرینات کاغذی، اشکال بریدن -

 ضربدری، بازی یه قل دوقل

 تکالی  ارائه -

 ها،مهارت خاص آشنایی با رویه انجام آشنایی با توالی-

 های ظری  دست و انگشتانبهبود مهارت

 عمل دستیابی به خودکاری-

 نهم

 دهم دست و چشم هماهنگی - قبل جلسه از بازخورد دریافت و تکالی  بررسی -
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 روی تنرف راه خود، دور به چشم بسته با چرخش فیتنس، تو  روی تدادل حفظ عقب، و جلو به مستقیم خط یک روی حرکت-

 تنیس تو  و راکت با ممتد خط

 تکالی  ارائه -

 بدن اعضای تدادل حفظ -

 مخچه تقویت -

 قبل جلسه از بازخورد دریافت و تکالی  بررسی -

 انگشت با تنم ردیابی کلمه و تدقیب نوشتن حروف روی انگشتان دست و ساخت کلمه، نوشتن روی شن یا ماسه، هوانویسی کلمه، -

 خواندن هنگام

 تکالی  ارائه -

 حرکتی، و حسی افزایش یکپارچگی

 چندحسی آموز 
 یازدهم

 قبل جلسه از بازخورد دریافت و تکالی  بررسی -

حبت ص گیری از داستان،یابی و نتیجهحلیی داستان، بحث در مورد رخدادها و جزئیات داستان، راهگوخلاصه وخوانی داستان -

 و احساس کارآمدی با رو  خودآموزی صدابی صورت تندخوانی به خود، هایضد  و هاتوانایی کردن از

 دنرو  خوان با خود اصلاح و تندخوانی، در طول جلساتانجام شده ی هاشتن موفقیتنو ،تدداد خااها نوشتن و هامتن بازخوانی -

 سری  و کاهش مکث

 تکالی  ارائه -

 ذهنی مرور و تکرار

 دهی کردن،آموز  سازمان

 آموز  نحوه خودآموزی و

 خودارزیابی

 دوازدهم

 قبل جلسه از بازخورد دریافت و تکالی  بررسی -

از  اشکال، نگاه کردن به تصویر و بیان جزئیات، پرسش تشابهات و هاتفاوت تشخیص متن، روی تمرکز و توجه نگهداری و حفظ -

 جزئیات تصاویر، پرسش از متن خوانداری

 تکالی  ارائه -

ت تقوی دیداری، تمیز شنیداری، تمیز تقویت توجه،

 جزئیات به توجه
 سیزدهم

 جلسات قبل از بازخورد دریافت و تکالی  بررسی -

 آزمونپسانجام  _

 دائمی تکلی  ارائه -

 بندی و اتمام جلساتمرور، جم -

 
 چهاردهم

 

ه هر با توجه به اینک شررده طراحی برنامه بررسرری روایی محتوایی برای

ر های متخصررص دبرنامه طراحی شرده نیاز به تأیید از طرف افراد یا سررازمان

ابراین بن شرررده اعتباریابی شرررود؛این زمینه دارد، لازم بود که برنامه طراحی 

پرسرشرنامه پژوهشرگرسراخته به هشت نفر از متخصصان ارسال شد تا روایی 

دول شده در جو مقدار تدیین  آن تدیین شرود. از فرمول نسبت روایی محتوا

کنندگان در آزمون استفاده شد. با توجه به لاوشره بر اسراس تدداد مشارکت

 جدول لاوشه، جلساتی مقادیر اساس برنفر( و  5کنندگان )تدداد مشارکت

بود، مورد قبول واق   01/9 از آنها بیشررتر محتوای روایی نسرربت که مقدار

ا شده در جدول لاوشه رشردند. تمامی جلسرات نمره بیشتری از مقدار تدیین 

ضررریب لاوشرره به دسررت آمده برای همه  نیانگیمبه خود اختصرراص دادند. 

که  شاخص روایی محتواییبرآورد شد.  51/9جلسرات برنامه پیشنهادی نیز 

 در ساس کندها و اهداف هر جلسره را مشخص میمیزان مرتبط بودن برنامه

برآورده شرردند که نشررران  00/9 تا 1هر جلسرره و در سرراس کل برنامه بین 

ابراین اعتبار برنامه طراحی شده از نظر دهنده روایی مناسرب برنامه اسرت. بن

ضرررروری بودن و یرا مرتبط بودن نیزترأییرد شرررد. نتایج تدیین روایی برنامه 

 6های یادگیری به تفکیک جلسررات در جدول پیشررنهادی مبتنی بر سرریسررتم

 آمده است.

 
 گیریهای یادنتایج روایی برنامه مداخله مبتنی بر سیستم :6جدول 

 کنید علاما های یادگیریسیستم برنامه جلسات یادگیری فدالیت و محتوا اهداف، با در ارتباط را خود نظر
 فراوانی درصد و فراوانی

CVR 
 غیرضروری مفید و غیرضروری ضروری

 01/9 - درصد( 13نفر ) 1 درصد( 50نفر ) 0 یکم جلسه

 01/9 - درصد( 13نفر ) 1 درصد( 50نفر ) 0 دوم جلسه

 1 - - درصد( 199نفر ) 5 سوم جلسه

 1 - - درصد( 199نفر ) 5 چهارم جلسه

 01/9 - درصد( 13نفر ) 1 درصد( 50نفر ) 0 پنجم جلسه
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 1 - - درصد( 199نفر ) 5 ششم جلسه

 1 - - درصد( 199نفر ) 5 هفتم جلسه

 1 - - درصد( 199نفر ) 5 هشتم جلسه

 01/9 - درصد( 13)نفر  1 درصد( 50نفر ) 0 جلسه نهم

 01/9 - درصد( 13نفر ) 1 درصد( 50نفر ) 0 جلسه دهم

 01/9 - درصد( 13نفر ) 1 درصد( 50نفر ) 0 جلسه یازدهم

 01/9 - درصد( 13نفر ) 1 درصد( 50نفر ) 0 جلسه دوازدهم

 01/9 - درصد( 13نفر ) 1 درصد( 50نفر ) 0 جلسه سیزدهم

 1 - - درصد( 199نفر ) 5 جلسه چهاردهم

 1 - - درصد( 199نفر ) 5 نظر کلی در مورد برنامه

 

 گیریبحث و نتیجه
اعتبرراریررابی برنررامرره مررداخلرره مبتنی بر و  یطراحهرردف از این پژوهش 

دین ب آموزان نارسرراخوان بود.های یادگیری چندگانه برای دانشسرریسررتم

منب  داخلی و خارجی  22میان منظور با اسرررتفاده از رو  فراترکیب و از 

و رو  این پژوهش مرتبط بودند(  ها،)منابدی که با عنوان، هدف، پرسش

مقوله اصررلی  10مقوله فرعی و  16ها اسرتخراج شررد که در مجموع، مقوله

های مبانی نظری های اصررلی اسررتخراج شررده از پژوهشیافت شررد. مقوله

یجی غیرکلامی بودن، تدراز ضمنی بودن،  اندعبارتهای یادگیری سیستم

های های سیستمبودن، و رفتاری و شمارگانی بودن که در واق  از ویژگی

اسرررت و در طراحی برنرامره مرداخله حاضرررر مورد تأکید قرار یرادگیری 

ه های یادگیری بدین مدنا اسررت کگرفتند. ویژگی ضررمنی بودن سرریسررتم

آگاه و ها بدون حضور دانش آشکار و به صورت ناخوداکتسراب مهارت

 افتنررد. غیرکلررامی بودن برره این مدنرا اسرررت کرره ویژگیپنهرانی اتفرراق می

و در  اسررت آن سرازیکلامی قابلیت عدم های یادگیری چندگانه،سریسرتم

شرررمارگانی بودن یادگیری به مدنای  .اسرررت "چگونگی" واق  یادگیری

فراوانی الگوهرای یرادگیری، نقش اطلراعرات آمراری، و آمار توزیدی در 

همچنین توجه به اهمیت تمرین و تکرار، کش  اصول و  اسرت. یادگیری

روابط بین الگوهررای دیررداری، شرررنیررداری، حرکتی و زبررانی، و اهمیررت 

اید در های حاصل بهایی هسرتند که بر اسراس یافتهتقویت حافظه از مقوله

 های یادگیری مورد توجه قرار گیرند. اینطراحی برنامه مبتنی بر سرریسررتم

ول برگرفته از نظریات پژوهشرررگرانی همچون ناولتون، هرا و اصرررویژگی

( است. هر 13( و سراوی و راکل )0(، اولمان )0(، لی )5سریگل و مودی )

ود. شبرنامه مداخله متناسب با مبانی نظری و اهداف مورد نظر طراحی می

های مداخله مرتبط با موضررروع در این پژوهش نیز پس از مارالدره برنرامه

ماری، و ای، آهایی که با سریستم یادگیری رویهالیتپژوهشری محتوا و فد

 توالی مرتبط بودند گزینش شده و در برنامه مداخله گنجانده شد.

ه شررردهای مداخله طراحیهای مربوط به ماالده برنامهدر بخش یرافته

هایی که به دسررت آمد عبارت بودند از: مقوله برای کودکان نارسرراخوان

ری، توالی حرکتی، همرراهنگی حسررری و توالی دیررداری، توالی شرررنیرردا

حرکتی، توالی زبانی، بازی، راهبردهای شررناختی و فراشررناختی، و دقت و 

شرررده هسرررتند. هرا همان اهداف برنامه طراحیتمرکز. در واق  این مقولره

شرده جهت بهبود نارساخوانی اهمیت تحقق این اهداف در برنامه طراحی

شرررده در نظر در برنامه طراحیهرایی کره زیرادی دارد و محتوا و فدرالیرت

ها و گرفتره شرررده اسرررت در راسرررتای تحقق این اهداف اسرررت. تمرین

مربوط به شرررناخت الگوهای مختل  دیداری، شرررنیداری، های فدرالیرت

هررای حرکتی و زبررانی، و کشررر  روابط بین این الگوهررا یکی از برنررامرره

 یای اسررت که بیشررترین فدالیت و محتوااسرراسرری تقویت یادگیری رویه

های برنامه مداخله جلسات مداخله را به خود اختصاص داده است. تمرین

های دیداری و شرررنیداری مختل  و درگیرکردن بره علت وجود محرک

ر مندی بیشرررتزمان مناطق حسررری و حرکتی ملز باعث درگیری و علاقههم

آموزان نارسررراخوان شرررده و برانگیختگی و تلا  بیشرررتر آنها برای دانش

 های مختل  ریتمیک وشررود. اسررتفاده از بازیرا موجب می عملکرد بهتر

های ای ایفا کند؛ یافتهتواند نقش سازندهموسریقی در جلسرات مداخله می

های شرررناختی که ها اسرررت. فدالیت( مؤیرد این نوع از فدالیت31لیلو  )

دربرگیرنده آشررنایی با نحوه تکرار و مرور ذهنی و یادگیری روابط جز و 

های فراشررناختی که دربرگیرنده آموز  چگونگی ن فدالیتو همچنی کل
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رسررری، ریزی دبینی و برنامهمردیریرت یرادگیری، تحلیرل و ارزیابی، پیش

گیری اسررت در برنامه مداخله گنجانده شررد. نتایج حل یابی، و تصررمیمراه

ها در (، مؤید کلیدی بودن این فدالیت20( و کاکس مگنو )39اسرررتیوانو )

 های مهم جلسات مداخله،نی هست. یکی دیگر از فدالیتبهبود نارسراخوا

سرازی حسرری و حرکتی اسررت. هایی به منظور هماهنگی و یکپارچهتمرین

شرررود و ازآنجا که بر طبق نظر این تمرینرات به کارکرد مخچه مربوط می

 خیبر کارگیریبه و مشرررارکت نیازمند ایرویه ( یادگیری1آرویوآنلو )

دیده اسررت و افرادی که مخچه آنها آسرریب مخچه و ملزی سرراختارهای

های اسرت در اکتسراب سراختارهای متوالی مشکل دارند، بنابراین فدالیت

 مداخله گنجانده شد. مربوط به تقویت مخچه نیز در برنامه

رد یکی از اهداف این برنامه مو عنوانبهترأکید بر تقویت حافظه فدال 

 کنندهمتنظی ایرویه حافظه توجه بوده اسرررت. با توجه به اینکه سررریسرررتم

 ناختیش و ادراکی حرکتی، هایمهارت خودکارسازی و تثبیت فراگیری،

هایی کند؛ بنابراین فدالیتمی حمایت را زبان دسرررتور اسرررت و یادگیری

همچون به یادسپاری و یادآوری توالی مستقیم و مدکوس اعداد و حروف 

 این مقوله مهم با تأکید و کلمرات در این برنامه مورد توجه قرار گرفت و

 ( همخوانی دارد.12و ماهلر ) (11، متیویر )(19) ، آرسیلی(0) اولمان

آورده شرررده  6تفصررریل در جدول  های مداخله بهها و برنامهفدرالیت

 صرررورتبهسررراعته  یک جلسررره 14ها به مدت اسرررت. اجرای این فدالیت

 به ربوطم هایگروهی و با امکانات در دسترس در نظر گرفته شد. فدالیت

 یزمان شررروند،می گرفته نظر مداخله در برنامه این برای کره یرادگیری

 تمایل انتا یادگیرندگ باشررند کنندهسرررگرم که دارند بیشررتری ایربخشرری

 به ایدب حالدر عین . باشررند داشررته آنها در فدال مشررارکت برای بیشررتری

 رندگانیادگی برای تمرین کردن و بهبود یادگیری فرصرررت کافی اندازه

 فراهم شود.

توان به محدود بودن گروه ماالده های این پژوهش میاز محردودیت

آموزان نارسررراخوان اشررراره کرد. علاوه بر این، اجرای این فقط بره دانش

 یو تدایلی مراکز مشکلات ویژه یادگیر 10ماالده شریوع بیماری کووید 

ا های بددی مشررابه بشررود در پژوهشهمراه شررد. بدین ترتیب پیشررنهاد می

 دهی نتایج افزایش یابد. ایربخشی برنامهرف  این محدودیت، سراس تدمیم

مرداخلره طراحی شرررده در این ماالده را در کودکان با اختلالات مختل  

مانند نارسرررانویسررری، اختلال ریاضررری، نارسرررایی توجه، و اختلالات طی  

ده آمدسرررتتوان بررسررری کرد. همچنین بر اسررراس نتایج به می سرررمیاوت

شررود در مراکز مشررکلات خاص یادگیری، به آموز  اولیا و پیشررنهاد می

زمان و هماهنگ به هم طوربهمربیران و نیز درمران و توانبخشررری کودکان 

 صورت چندبددی پرداخت.

 ملاحظات اخلاقی
برگرفته از رسررراله دکترا در رشرررته این ماالده  پیروی از اصررول اخلاپ پژوهش:

تاریخ  و 10/96/1300پروپوزال رساله مورخ  شرناسری تربیتی اسرت. تاریخ تصویبروان

ه شناسی دانشگاه تبریز بوددر دانشرکده علوم تربیتی و روان 91/91/1491دفاع از رسراله 

 است.

 .ده استانجام ش رساله دکترااین ماالده بدون حامی مالی و در قالب  حامی مالی:
در نقش دانشررجوی دوره دکترا و ه نخسررت سررندنوی نقش هر یک از نویسررندگان:

 .، نقش داشتنداستادان راهنما و مشاور عنوانبهنویسنده دوم تا چهارم 
ا به دنبال ر  مناف ضانجام این پژوهش برای نویسررندگان هیگ گونه تدار تضرراد منافع:

 .است شده گزار  صورت کاملاً شفافآن به نتایج ونداشته است 
چنین هم وپرور  واداره آموز  استادان، مسلولاناز  وسریلهبدین تشرکر و قدردانی:

که در اجرای این طرح به ما کمک همکراران مرکز مشرررکلرات یرادگیری نوظهوری از 

 .شودقدردانی می کردند، تشکر و
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