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 چکیده
ت که به نقص اختالل خواندن یکی از انواع رایج اختالل یادگیري اس مقدمه:

هاي خواندن اشاره دارد. هدف این تحقیق بررسی در اکتساب مهارت
  هاي عصب روانشناختیاثربخشی رویکرد فراشناختی جاگر بر مهارت

این پژوهش نیمه تجربی  روش:آموزان با اختالل یادگیري خواندن بود. دانش
ه این پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. ب - با طرح پیش آزمون
-97آموزان نارساخوان در شهر اصفهان در سال تحصیلی منظور از بین دانش

هاي اي و با توجه به مالكگیري چند مرحلهبا استفاده از روش نمونه 98
آموز انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه دانش 30ورود به پژوهش 

ها از ري دادهآونفر) گمارده شدند. براي جمع 15نفر) و کنترل(  15آزمایش(
مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش چهارم و آزمون عصب روانشناختی 

 spss-23ها به روش تحلیل کواریانس با استفاده از کانرز استفاده شد. داده
ها نشان داد که آموزش تحلیل داده ها:یافتهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

آموزان روانشناختی دانش روش فراشناختی جاگر بر بهبود عملکرد عصب
تواند ). روش آموزشی فراشناختی جاگر میp<0/01نارساخوان موثر است(

هاي عصب روانشناختی رویکرد درمانی موثري در جهت بهبود مهارت
  آموزان نارساخوان که پیش نیاز خواندن است، باشد. دانش

ناخت، ناتوانی یادگیري خواندن، عصب روانشناختی، فراش واژگان کلیدي:
 برنامه جاگر

Abstract 
 

Aim: one type of learning disorder is Dyslexia which refers 
to the defect in the acquisition of a person's reading skills. 
The purpose of this study was to investigate the 
effectiveness of training of jager's knowledge and 
metacognitive skill program on Improving 
Neuropsychological skills in Students with Dyslexia. 
Method: this semi experimental study carried out with pre-
test post-test design with control group. Accordingly, using 
the stratified random sampling method, from among 
dyslexic students of the fourth grade primary schools in 
Isfahan in 2018-2019, 30 students were selected regarding 
assigned inclusion criteria and then, and they were assigned 
randomly into experimental (15participants) and control(15 
participants) groups. For data collection, the fourth edition 
of the Wechsler Intelligence Scale for children (WISC-IV) 
and Connors Neuropsychological Scale were used. Data 
were analyzed using MANCONA and using SPSS software 
version 23. Findings: Data analysis showed that training of 
jager's knowledge and metacognitive skill program is 
effective in improving neuropsychological performance of 
dyslexic students (p<0.01). Conclusion: training of jager's 
knowledge and metacognitive skill program can be an 
effective therapeutic approach to improve the 
neuropsychological skills of dyslexic students. 
 
 
Keywords: reading learning disability, 
Neuropsychological, metacognition, Jager's program 
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  مقدمه
نوعی ناتوانی تحول عصبی  1اختالل یادگیري ویژه

با منشاء زیستی است. اساس این اختالل در سطح 
هایی از قبیل خواندن است و با نشانهشناختی 

نادرست، مشکل در درك معانی، مشکالت امالیی، 
دشواري در نوشتن، سختی در محاسبه اعداد و 
مشکل در درس ریاضی همراه است(انجمن 

ترین نوع اختالل ). رایج2013، 2روانپزشکی آمریکا
، 4است(وستوود 3یادگیري ویژه، اختالل خواندن

رساخوانی اغلب براي اشاره به اصطالح نا ).2004
رود، نه ناتوانی در مهارت خواندن به کار می

). 2014، 5بوگی و مشکالت تکلم و گفتار (دکر
نارساخوانی، عملکرد آشکارا  خصوصیت عمده
تر از هاي خواندن بوده که پایینضعیف در مهارت

). 2007و سادوك،  6هوش فرد است(سادوك
کی است که بر نارساخوانی اختاللی نورولوژی

توانایی مغز در دریافت، پردازش و نگهداري و 
گذارد و اصطالحی پاسخ به اطالعات تاثیر می

آموزان به است که براي توصیف آن دسته از دانش
ها در خواندن به نحو رود که پیشرفت آنکار می

هاست تر از میزان هوش طبیعی آنچشمگیري پایین
 ).2006، 7(رندال

اخوانی نوعی اختالل یادگیري در واقع نارس
است که نارسایی روانی، توانایی دقت در خواندن، 

گیرد و صحبت کردن و هجی کردن را در بر می
                                                
1. Specific Learning Disabilities 
2. American Psychiatric Association 
3. Reading disorder 
4. Westwood 
5. Decker & Buggey 
6. Sadocks 
7. Randal 

شناختی، رمزگشایی امال، تواند در آگاهی واجمی
گذاري سریع نام حافظه شنوایی کوتاه مدت و 

). به 2011و همکاران،  8مشکالتی ایجاد کند(چارو
خوانی نوعی اختالل در اشتباه طور خاص نارسا

کردن کلمات شبیه به هم، حدس زدن کلمات با در 
        نظر گرفتن حروف ابتدا و انتهاي کلمات،

خوانی کلمات، مشکالت خوانی یا وارونهآیینه
میلی و انزجار از شدید در هجی کردن کلمات، بی

یادگیري خواندن و دشواري در تشخیص جزء از 
  ). 2011، 9رنینجرو ابوتکل است(بروکس، ب

هاي کودکان نارساخوان ممکن است کلمه
بسیاري را بدانند و در تکلم خود استفاده کنند، اما 
از درك و شناسایی عالئم نوشتاري 

). معموال این 2012، 10عاجزند(پترسون و پانینگتون
آموزان در درك و تمیز حروف و صدا، دانش

ري حروف و گذاها، نامبرقراري ارتیاط بین واج
ها، درك معنی گروهی از کلمات بازنمایی آن

نوشتاري در قالب جمله، حافظه کوتاه مدت، 
هاي حرکتی ادراك دیداري و شنیداري و مهارت

  ). 2004، 11ضعیف هستند(مک میالن
شناسی نارساخوانی علل متعددي در سبب

       از قبیل نقایص آواشناختی، نقص حافظه
و ش دیداري، عوامل عاطفی مدت، نقص پرداکوتاه

و همکاران،  12فینهیجانی و غیره مطرح شده است(
). نارساخوانی منشاء عصب زیست 2014همکاران، 

                                                
8. Charoo 
9. Brooks, & Berninger & Abbott 
10. Peterson & Pennington 
11. Macmillan 
12. Finn 
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). 2009، 1شناختی دارد(کریستیو، دیویس و بروك
توان به ترکیبی از تاثیرات در مجموع می

زیستی(ژنتیک، مغز و اعصاب)، شناختی(انواع 
ولیه مثل هاي اعملیات شناختی) و رفتاري(ویژگی

خواندن و هجی کردن) در سبب شناسی 
، 2نارساخوانی اشاره کرد(ساهاري و جوهري

2012 .(  
اگرچه دالیل بنیادي نارساخوانی مشخص 
نشده است ولی به صورت گسترده عقیده بر این 

هاي زیرین عصب -است که نارساخوانی به الیه
روانشناختی و به طور جدي به عوامل نقص 

و همکاران،  3مرتبط است(نورتونچندگانه شناختی 
و  5؛ استنکلن2013، 4؛ نیتروئر و لوینستین2014

) معتقدند 2006و شویتز( 6). شویتز2011همکاران، 
که علوم اعصاب شناختی و آموزش خواندن ارتباط 
بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. انجمن بین المللی 

) معتقد است که 2008(7ناتوانی یادگیري
اراي منشاء عصب روانشناختی است نارساخوانی د

    هاي عصب روانشناختی درکه البته مهارت
یابد. به نظر نورتون هاي اجرایی مغز تبلور میکنش

) کارکرد مغزي غیرطبیعی، به 2014و همکاران(
عنوان یک دلیل اساسی براي نارساخوانی فرض 
شده است. شواهد قابل توجهی منشاء عصب 

اند. مطالعات ایید کردهشناسی نارساخوانی را ت
تصویربرداري عصبی، اختالالت شناختی را به 
                                                
1. Christo. Davis & Brock 
2. Sahari & Johari 
3. Norton 
4. Nittrouer & Lowenstein 
5. Stenneken 
6. Shaywitz 
7. International Dyslexia Association 

عصبی مربوط دانسته  - اختالالت زیستی
  ).2012و همکاران،  8است(پیرین

هاي عصب روانشناختی ساختار مهارت
مهمی هستند که با فرایندهاي روانشناختی مسئول 
کنترل هشیاري و تفکر در عمل، مرتبط است. این 

دادهاي رفتار را تنظیم و سازمان ونکارکردها بر
  ). این2015و همکاران،  9کنند(مورادهی می

گیرند و ها در طول تحول کودك شکل می مهارت
یابند، تا دوره نوجوانی و جوانی گسترش می

بنابراین در پیشرفت تحصیلی بسیار تاثیرگذار 
و  11؛ آلتانی2018و همکاران،  10هستند (آربل

  ). 2017همکاران، 
ارتباط قابل توجهی بین اختالل خواندن و 

هاي عصب روانشناختی وجود دارد. این نقص
ارتباط با توجه به منابع علمی عبارتند از: نقص 

؛ رندال، تارکار، 2016، 12شناختی(یانگ و منگواج
 - ). نقص شناختی2015مور، التورکو، و فیتچ، 

و  14؛ زاپیراین2016و همکاران،  13ادراکی(دبسکا
). 2016و همکاران،  15؛ آراونا2016ن، همکارا

و همکاران،  16هاي حافظه (مانلنقص در مهارت
و  17). نقص در توجه (پارك2015؛ گري، 2015

). 2013و همکاران،  18؛ باولیر2013همکاران، 

                                                
8. Peyrin 
9 .Moura 
10. Arbel 
11. Altani 
12. Yang, X. & Meng 
13. Debska 
14. Zapirain 
15. Aravena 
16. Mannel 
17. Park 
18. Bavelier 
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و همکاران،  1نقص در سرعت پردازش(بیوتیو
و  2). نقص کارکردهاي اجرایی(گري2016

). و 2014اران، ؛ نورتون و همک2015همکاران، 
و  3هاي حرکتی (بوگدانویسنقص در مهارت

  ).2014همکاران، 
میزان شیوع اختالل خواندن باال بوده و 
همچنین این اختالل باعث ایجاد پیامدهاي 

گردد(کورتیال و تحصیلی و روانشناختی منفی می
). بنابراین باید به دنبال ارائه 2014، 4هوروتیز

ی براي این کودکان راهکارهاي درمانی و آموزش
بود. در چند دهه اخیر مطالعه فراشناخت و تاثیر آن 
در انجام دادن تکالیف متفاوت مدرسه، مورد توجه 
پژوهشگران واقع شده است. فراشناخت، شناختی 
است وراي شناخت و تفکر عادي و به آگاهی فرد 
  از شناخت، یادگیري و نحوه تفکر خود اطالق

فراشناخت تفکر درباره شود و به طور کلی، می
  ). 2005، 5تفکر و کنترل آن است(پروین

راهبردهاي فراشناختی به افراد در افزایش 
توانند می آموزانکند، دانشیادگیري کمک میبازده 

   مسیر خود را در روند یادگیري با توسعه 
هاي یادگیري فراشناختی ترسیم کنند و ظرفیت

دگیري بهتر خود توانند راه را براي یامحصالن می
جا که  ). و از آن2009و کولب،  6باز کنند(کولب

آموزان خود به خود درگیر فراشناخت همه دانش
هاي ها نیازمند آموزششوند، برخی از آننمی

                                                
1. Biotteau 
2. Gray 
3. Bogdanowicz 
4. Cortiella & Horowitz 
5. Pervin 
6. Kolb 

هایی را یاد صریح هستند تا چنین مهارت
  ). 2009، 7بگیرند(کوباکو

هاي فراشناختی متعددي براي تا کنون برنامه
ها طراحی شده است که از جمله آن آموزاندانش

توان به راهبردهاي فراشناختی می
) و برنامه آموزشی 1996، 8تفکرمدارانه(واندر

) اشاره کرد. یکی 2007(9فراشناخت پانورا و فیلیپو
هاي فراشناختی که براي کودکان از برنامه

نارساخوان طراحی شده است، برنامه دانش و 
) است. این 2005و همکاران ( 10مهارت جاگر

دانش  - 1برنامه از دو بخش تشکیل شده است: 
مهارت فراشناخت. بر این اساس  - 2فراشناخت. 

در مرحله اول اطالعات الزم در مورد فراشناخت 
گردد و در مرحله دوم آموزان ارائه میبه دانش

چگونگی استفاده از دانش به دست آمده، آموزش 
  شود. داده می

وهشی نریمانی و در همین رابطه در پژ
) اثربخشی آموزش برنامه دانش و 1393همکاران (

آموزان مهارت جاگر را بر عملکرد خواندن دانش
 باناتوانی یادگیري بررسی کردند. نتایج پژوهش 

ها نشان داد آموزش برنامه فراشناخت جاگر بر آن
آموزان با ناتوانی یادگیري عملکرد خواندن دانش
ن صورت که این برنامه تاثیر مثبتی دارد، بدی

  آموزشی منجر به افزایش دانش فراشناختی 
بناب و گردد. همچنین غباريآموزان میدانش

) در پژوهش خود به این نتیجه 1387راقبیان(

                                                
7. Cubukcu 
8. Wander 
9. Panoura, A. & Philippou 
10. Jager 
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رسیدند که آموزش راهبردهاي فراشناختی فعال 
 تفکر مدارانه و خود نظارتی بر درك مطلب 

  تاثیر دارد.آموزان با مشکل یادگیري خواندن دانش
با توجه به مطالبی که ذکر شد بررسی 

 فراشناخت مهارت و دانش برنامه آموزش اثربخشی
      روانشناختی عصب هايمهارت بر جاگر
خواندن ضروري  یادگیري اختالل با آموزاندانش

تواند در رسد و نتایج حاصل از آن میبه نظر می
در  هاي خواندنمداخالت آموزشی و بالینی اختالل

نظر گرفته شود و به حل مشکالت خواندن در 
کودکان نارساخوان کمک کند. بنابراین پژوهش 
حاضر با هدف پاسخ دهی به این مساله که آیا 

  بر جاگر فراشناخت مهارت و دانش برنامه
 با آموزاندانش روانشناختی عصب هايمهارت
 خواندن موثر است، انجام شد.  یادگیري اختالل

  
  روش

تجربی با طرح ژوهش از نوع نیمهروش پ
آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پس -آزمونپیش

آموزان نارساخوان آماري این پژوهش را کلیه دانش
دهد. از پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان تشکیل می

گیري چند آموز با روش نمونهدانش 30این تعداد 
اي انتخاب و به تصادف در دو گروه مرحله

نفر) گمارده شدند.  15نفر) و کنترل( 15آزمایش(
هاي ورود به پژوهش عبارت بودند از: داشتن مالك

هوش متوسط یا باالتر بر اساس مقیاس هوشی 
وکسلر کودکان، نداشتن نقص جسمی یا روانی 
همراه، داشتن نقص جدي در مهارت خواندن، 

گونه عملکرد مطلوب در سایر دروس، تحت هیچ

رویی نبودن و داشتن رضایت مداخله یا درمان دا
کامل براي شرکت در پژوهش. پس از انتخاب 

ها از هر دو نمونه پژوهش و گمارش تصادفی آن
آزمون گرفته شد. در ادامه گروه آزمایش گروه پیش

اي قرار گرفت. در دقیه 60جلسه مداخله  10تحت 
آزمون به عمل آمد. انتها از هر دو گروه مجددا پس

و با  SPSSآمده با نرم افزار  اطالعات به دست
روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. 

  ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:
آزمون هوش کودکان وکسلر ویرایش 

مقیاس  1991در سال ): WISK-IVچهارم (
مقیاس هوشی  2003وکسلر کودکان سه و در سال 
شد.  سال تهیه 6- 16وکسلر چهارم براي کودکان 

مقیاس چهارم وکسلر کودکان فرم کامالً متفاوتی 
گردد. دارد و از آن پنج بهره هوشی استخراج می

این هوشبهرها شامل هوشبهر درك مطلب کالمی، 
هوشبهر استدالل ادراکی، هوشبهر حافظه فعال، 
هوشبهر سرعت پردازش و هوشبهر کل است. این 

) 1386آزمون در ایران توسط عابدي و همکاران(
اي از کودکان ایرانی انطباق و بر روي نمونه

ها در هنجاریابی شده است. پایایی خرده آزمون
گزارش شده  95/0تا  65/0بازآزمایی در محدوده 

 است.

 روانشناختی عصب هايمهارت آزمون

به  2004این آزمون توسط کانرز در سال  :کانرز
هاي عصب روانشناختی از منظور ارزیابی مهارت

حرکتی و  -هاي حسیتوجه، حافظه، فعالیت جمله
فضایی در چهار طیف(مشاهده  -پردازش بینایی

سال ساخته  12تا  5نشد تا شدید) براي کودکان 
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این  1390شده است. جدیدي و عابدي در سال 
پرسشنامه را ترجمه و در شهر اصفهان هنجاریابی 

تا  75اي از کردند. ضرایب پایایی درونی با دامنه
ها روایی این ابزار صد گزارش شده است. آندر 90

و روایی  را به روش تحلیل عاملی به دست آورده
اند. همچنین سازه ابزار را مناسب گزارش نموده

گزارش  72پایایی این ابزار به روش آلفاي کرونباخ 
  شده است. 

  

  خالصه جلسات آموزش دانش و مهارت فراشناخت جاگر .1جدول
  شدهاقدام انجام   جلسه
  بهترین کار قبل از خواندن یک متن چیست؟  اول
  بهترین کار حین خواندن یک متن چیست  دوم
  اید؟بهترین کار پس از خواندن متن چیست تا از طریق آن متوجه شوید متن را به خوبی دریافت کرده  سوم

  فهمید بهترین کار چیست؟اگر یک جمله را نمی  چهارم
  فهمید بهترین کار چیست؟میاگر بخشی از متن را ن  پنجم
  مرور و جمع بندي پنج جلسه اول  ششم
  آموزش و تمرین مهارت فراشناختی مورد نیاز براي قبل از خواندن متن  هفتم
  آموزش و تمرین مهارت فراشناختی مورد نیاز براي حین خواندن متن  هشتم
  دن متنآموزش و تمرین مهارت فراشناختی مورد نیاز براي بعد از خوان  نهم
  هاي آموزش داده شدهمرور و تمرین مهارت  دهم

 

  هایافته
در این بخش ابتدا میانگین و انحراف معیار 

هاي دو گروه کنترل و آزمایش در حیطه مهارت
هاي داده ب روانشناختی ارائه شده است. سپسعص

 مربوط به آزمون فرضیه ارائه گردیده است.
  

  هاي عصب روانشناختیدو گروه کنترل وآزمایش در حیطه مهارتمیانگین وانحراف معیار  .2جدول

  تعداد  گروه  متغییر
  آزمون پس  آزمون پیش

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

  توجه
 06/1 86/32 79/1  73/28  15 آزمایش

 16/2 13/29 97/1 80/27  15 کنترل

 کارکردهاي اجرایی
 12/1 91/32 64/1 86/29  15 آزمایش

 14/1 46/31 11/1 06/29  15 کنترل

 زبان
 13/1 53/28 45/1 60/26  15 آزمایش

 16/1 73/26 24/1 86/26  15 کنترل

 حافظه و یادگیري
  11/1  06/36  95/1  66/30  15  آزمایش
  35/1  60/33  65/1  80/30  15  کنترل

 پردازش بینایی
  79/0  93/13  12/1  13/12  15  آزمایش
  84/0  00/12  25/1  00/12  15  کنترل

  78/0  93/14  01/1  00/12  15  آزمایش خواندن
  83/0  53/12  38/1  73/11  15  کنترل
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  روانشناختیهاي عصبفرض کوواریانس چندمتغیره(مانکوا) تفاوت دو گروه کنترل وآزمایش در مهارتنتایج آزمون المبداویلکز پیش .3جدول
  شاخص آماري

  منبع
  توان  تاا سطح معناداري F  المبدا ویلکز

  00/1  92/0  001/0  74/38  068/0  گروه

  
نتایج آزمون پیش فرض  3اطالعات جداول 

تفاوت دو  تحلیل کوواریانس چند متغیري (مانکوا)
ــود   ــداخالت) در بهب ــایش (م ــرل وآزم ــروه کنت گ

دهـد.  هاي عصب روانشناختی را نشان میمهارت
هـاي  بر اساس این نتایج، بین دو گروه در مهارت

 p > 001/0داري نشناختی تفاوت معنیعصی روا
توان گفت، تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر، می

بین نمرات دو گروه ، بیان کننده این مطلب است 
کــه آمــوزش روش فراشــناختی جــاگر بــر بهبــود 

آمـوزان بـا   هاي عصب روانشناختی دانـش مهارت
اختالل یادگیري تاثیر داشته است. با در نظر گرفتن 

% این تغییرات ناشی از 92توان گفت ا میمجذور ات
) نیز کفایت 00/1تاثیر مداخله است. توان آزمون (

  دهد. حجم نمونه را نشان می
  

 روانشناختیهاي عصبهاي مهارتهاي آزمایش کنترل در خرده آزمون. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره(مانکوا) تفاوت گروه4جدول

 متغیر منابع تغییر
جموع م

 مجذورات
درجه 
 آزادي

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 توان Eta2 معناداري

 گروه

33/74 توجه  1 33/74  79/27  001/0  55/0  99/0  

29/9 کارکردهاي اجرایی  1 29/9  65/9  005/0  30/0  84/0  

03/25 زبان  1 03/25  48/20  002/0  48/0  99/0  

14/32 حافظه و یادگیري  1 34/32  98/24  001/0  53/0  99/0  

79/21 پردازش بینایی  1 79/21  13/28  001/0  56/0  99/0  

24/42 خواندن  1 24/42  88/63  001/0  74/0  00/1  

  
دهـد، بـا در نظـر    نشان مـی  4نتایج جدول
آزمـون بـه عنـوان متغیرهـاي     گرفتن نمرات پـیش 

هـاي  همپراش(کمکی)، تفاوت بین عملکرد گـروه 
هـاي  ارتهاي مهآزمونآزمایش و کنترل در خرده

عبارت دیگر  دار است. بهعصب روانشناختی معنی
توان گفت، تفاوت بین نمرات دو گـروه، بیـان   می

اثربخشـی روش   کننده این مطلب است که فرضیه

هـاي عصـب   فراشناختی جاگر بـر بهبـود مهـارت   
هـــاي توجـــه، آزمـــونروانشـــناختی در خـــرده

کارکردهاي اجرایـی، زبـان، حافظـه و یـادگیري،     
همچنـین بـر   ینایی و خواندن تایید شد. پردازش ب

توان گفت میزان تغییـرات از  اساس ضریب اتا می
% متغییر بوده است. عالوه بر این تـوان  74% تا 30

  آزمون نشان دهنده کفایت حجم نمونه است.
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  گیريبحث و نتیجه
مطالعه حاضر که با هدف بررسی اثربخشی 
آموزش برنامه دانش و مهارت فراشناخت جاگر 

آموزان با هاي عصب روانشناختی دانشر مهارتب
اختالل یادگیري خواندن انجام گرفت نشان داد که 

هاي آموزش برنامه فراشناخت جاگر بر مهارت
آموزان با اختالل عصب روانشناختی دانش

  یادگیري خواندن تاثیر معنادار دارد.
هاي فراشناختی بر در زمینه تاثیر مهارت

آموزان در ایران تا کنون عملکرد تحصیلی دانش
تحقیقات مختلفی انجام گرفته است. همسو با 

) 1393نتایج این پژوهش نریمانی و همکاران(
اثربخشی روش دانش و مهارت فراشناخت جاگر 

آموزان با ناتوانی را بر عملکرد خواندن دانش
یادگیري خواندن مورد بررسی قرار دادند. نتایج 

امه فراشناخت جاگر ها نشان داد برنتحقیقات آن
آموزان هاي خواندن دانشتواند مهارتمی

نارساخوان را بهبود بخشد. در پژوهش دیگري 
) تاثیر آموزش راهبردهاي 1397شرفی و داوودي(

    فراشناخت بر پیشرفت ریاضی و فارسی 
    ها نشانآموزان را بررسی کردند. یافتهدانش

     هاي تواند مهارتدهد فراشناخت میمی
آموزان را در دروس فارسی و ریاضی بهبود دانش

  بخشد. 
) در 1397همچنین صادقی و همکاران(

پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که با تلفیق 
راهبردهاي خود نظارتی و سکوسازي فراشناختی 

توان بر درك مطلب و افزایش انگیزه خواندن می
پور، آموزان تاثیر گذاشت.  همچنین قدمدانش

)، تاثیر آموزش 1397خلیلی و رضاییان(
 فراشناختی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی 

ها آموزان را بررسی کردند. نتایج پژوهش آندانش
نیز حاکی از اثربخشی روش فراشناختی دارد. 

هاي پژوهش حاضر با پژوهش عالوه بر این یافته
) تحت عنوان 1398حسینی و همکاران(طریقی

مه توانمندسازي مبتنی بر کارکردهاي اثربخشی برنا
     اجرایی خودتنظیمی بر عملکرد خواندن 

  آموزان نارساخوان دوره ابتدایی همسو است. دانش
) تاثیر 1383در پژوهشی دیگر یعقوبی(

آموزش راهبردهاي فراشناختی را بر بهبود 
آموزان نارساخوان پسر عملکرد خواندن دانش

ش بیانگر این بود که هاي پژوهبررسی کرد. یافته
آموزش راهبردهاي فراشناختی تاثیر مثبت 
    معناداري بر اصالح اشکاالت خواندن 

چهارم و هاي گروه آزمایش در هر دو پایهآزمودنی
نژاد، سلطانی و پنجم ابتدایی دارد. همچنین زارع

) در پژوهش خود اثربخشی 1398کارشکی(
ز راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی که یکی ا

هاي اصلی آن فراشناخت است را برحافظه مولفه
  کاري و بازداري پاسخ تایید کردند. 

  توان گفت ها میدر تبیین این یافته
آموزان با اختالل یادگیري خواندن دچار دانش

هاي عصب روانشناختی هستند نقص در مهارت
هاي مورد نیاز سطح توان با ارائه مداخلهاما می
انشناختی را ارتقاء بخشید. هاي عصب رومهارت

پذیري مغز، رویکردهاي با توجه به انعطاف
بخشی که فراشناختی با توجه به ماهیت سازمان

توانند سب بهبود دهی مغز میدارند با سازمان

24 



  
  

  
  1399 بهار)، 20(پیاپی اول، شماره ششمروانشناسی،سال علمی ـ پژوهشی عصب هفصلنام

  

 

هاي عصب روانشناختی شوند و بهبود این مهارت
هاي تحصیلی ساز افزایش مهارتها سببمهارت

. باید توجه داشت که از جمله خواندن خواهد شد
هاي عصب روانشناختی قابلیت بهبود بر مهارت

اساس تجربه و آموزش را دارا هستند. بنابراین 
رویکردهایی مانند فراشناخت که مستقیما سبب 

توانند بر بهبود گردند، میمندي اطالعات مینظام
هاي عصب روانشناختی نقش قابل توجهی مهارت

  داشته باشند. 
هاي ذهنی نظمیاست بی آن چه مشخص

      اي از طیف گسترده در یویژگی مشترک
هاي فراشناختی مهارت .استهاي یادگیري ناتوانی

آموزان با ناتوانی خواندن این امکان ار به دانش
اي براي سازماندهی تفکر خود وسیلهدهد که می

ها آنعالوه بر این، به دست آورد.  و درك جهان
کنند تا بر اي فراهم میوسیلهآموزان براي دانش

نحوه تفکر خود نظارت داشته باشند. به عبارت 
دیگر با استفاده از دانش فراشناخت است که 

شناسد آموز نقاط ضعف و قوت خود را میدانش
تواند با استفاده از راهکارهاي ارائه شده و می

دست به تقویت نقاط قوت و ترمیم نقاط ضعف 
ر به فرد روش خود بزند. ویژگی منحص

فراشناختی جاگر در همین قسمت است که از دو 
   مرحله تشکیل شده است. در مرحله اول

آموز به چالش هاي فراشناختی دانشمهارت
آموز با شود. در این مرحله دانشکشیده می

شود که او را نسبت به سواالتی رو به رو می
کند. فراشناخت در یادگیري آشنا می اهمیت دانش

هاي مورد نیاز به دست آمد، از آن که آگاهی پس

     گردد. در این مرحلهمرحله دوم آغاز می
هاي مختلف گیرد که در گامد میآموز یادانش

اندن چه کاري باید انجام دهد. در نتیجه این خو
هاي عصب آموز است که بر مهارتخود دانش

روانشناختی خود از قبیل توجه و حافظه نظارت 
آموز به طور مستمر ا روش جاگر دانشدارد. ب

فعالیت یادگیري خود را زیر نظر دارد و اگر دچار 
ها را دقتی شود یا مطالب را درك نکند یا آنبی

تواند فراموش کند، متوجه خواهد شد، بنابراین می
  مجددا خود را به مسیر اصلی یادگیري برگرداند. 

عالوه بر موارد گفته شده، روش 
کند که  آموزان کمک میاگر به دانشفراشناختی ج

عملکرد خود را ارزیابی کنند و موانع احتمالی 
بهبود و پیشرفت خود را شناسایی و رفع نمایند. 

سازي براي  سازي محیط و بستر بنابراین، با غنی
استفاده از الگوهاي ذهنی احتماال به رشد و بهبود 

آموزان هاي عصب روانشناختی دانشمهارت
هاي مهم پژوهش، این  د شد. از یافتهکمک خواه

ها از طریق تجربه، آموزش و  است که این مهارت
آموزان این آیند. اکثر دانش یادگیري به دست می

دهند  ها را به صورت خودکار انجام می مهارت
آموزان با ناتوانی یادگیري در این ولی دانش

ها در هنگام یادگیري با مشکل مواجه  مهارت
د به آنان آموزش داد، لذا روش هستند و بای

هاي زیر بنایی را  تواند مهارت فراشناختی جاگر می
  بهبود بخشد.

هاي پیچیده و  هاي فراشناختی نظاممهارت
شناخت   آورند که پایه هدفمندي را به وجود می

شوند. از آن جا که مشکل در توجه و حافظه  می
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    تواند زیر بناي مشکالت زبانی باشد،  می
آموز براي آن که بتواند کلمات را بخواند، شدان

کند.  ها را در ذهن خود پردازش ابتدا باید آن
پردازش خود نیاز به توجه دارد. از میان محرکاتی 

هاي حسی دریافت  که از محیط توسط گیرنده
شوند که به  هایی کامال پردازش میشود، آن می

ها توجه شود. همان گونه صورت انتخابی به آن
دهد با سازماندهی محرکات  ه پژوهش نشان میک

   آموزان، توجه افزایش بیرونی در ذهن دانش
توان  یابد. لذا با بهبود توجه و حافظه میمی

  مشکالت زبانی از جمله خواندن را حل نمود. 
هاي عصب از آن جا که مهارت

نیازهاي اساسی مهارت روانشناختی یکی از پیش
-ها نشانر این مهارتخواندن است، و اختالل د

آموزان دهنده مشکالت احتمالی در یادگیري دانش
آموزشی   با اختالل یادگیري است، لذا در برنامه

هاي یادگیري  آموزان مبتال به ناتوانیبراي دانش
توان با آموزش غیرمستقیم به عنوان مثال روش  می

گیري از مشکالت  فراشناختی جاگر باعث پیش

توان نتیجه  د. بنابراین میتحصیلی واجتماعی ش
تواند نه تنها موجب بهبودي  گرفت که آموزش می

هاي عصب روانشناختی گردد عملکرد مهارت
بلکه درعملکرد بهتر خواندن نیز نقش به سزایی 

  داشته باشد.
تواند راهگشاي نتایج این پژوهش می

معلمان، مربیان و درمانگران حوزه اختالالت 
حیطه اختالالت یادگیري و به طور خاص 

هایی از خواندن باشد. این پژوهش با محدودیت
آموزان دختر جمله عدم استفاده از دانش

ها همراه بود. نارساخوان و محدوده سنی آزمودنی
هاي مشابهی با شود که پژوهشلذا توصیه می

ها و فواصل سنی توجه به جنسیت آزمودنی
مختلف صورت گیرد. از طرفی دیگر این پژوهش 

آموزان سوم ابتدایی و با حجم نمونه وي دانشر
شود که محدود صورت گرفت. لذا پیشنهاد می

  پژوهشی مشابه با حجم نمونه بزرگ روي 
آموزان مقاطع مختلف تحصیلی صورت دانش
 گیرد. 
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