
 فصلنامه علمی 
 پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي

 )60 - 47(ص  1401)، زمستان 39سال دهم، شماره سوم (پیاپی 

Quarterly Journal of 
Research in School and Virtual Learning 
Year 10, No 3 (Serial Number 39), Winter 2023 (P 47-60) 
DOI: https://doi.org/10.30473/etl.2023.65729.3886 

 

  bahramipourisfahani@khuisf.ac.ir :Corresponding Author                                                                               منصوره بهرامی پور مسئول: نویسنده *

   چکیده
پذیري بر انعطاف »اشترن« پژوهش با هدف اثربخشی مداخله آموزشی

هاي سازماندهی و توانایی هاي تحصیلی، مهارتشناختی، هیجان
ساله داراي  12 -10شناختی (سرعت نامگذاري، ترجمه نماد) کودکان 

ناتوانی یادگیري ویژه انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح 
 45و دوره پیگیري  آزمونپس -آزمونپیشدو گروه آزمایش و کنترل با 

ساله داراي  12-10آموزان روزه بود. جامعه آماري شامل کلیه دانش
 1400-1401اختالالت یادگیري ویژه شهر اصفهان در سال تحصیلی 

کودك از بین مراجعه  40گیري در دسترس تعداد بود که به شیوه نمونه
کنندگان به مراکز مشاوره فعال در حوزه کودك انتخاب و به طور 

بندي  نفر کنترل) دسته 20نفر آزمایش) و ( 20روه (تصادفی در دو گ
پذیري شناختی دنیس و وندروال نامه انعطافشدند. ابزار شامل پرسش

، )2005نامه هیجان تحصیلی پکزان و همکاران ()، پرسش2010(
)، مقیاس  2009نامه مهارت سازماندهی آبیکوف و گاالگر ( پرسش

) طی 2018مه آموزشی اشترن () بود و برنا2014هوش وکسلر کودکان (
ها نشان داد اي بر روي گروه آزمایش اجرا شد. یافتهدقیقه 60جلسۀ  14

پذیري شناختی، بر انعطاف »کوهنورد اشترن«که مداخله آموزشی 
هاي سازماندهی و توانایی شناختی (سرعت هیجانات تحصیلی، مهارت

رات آموزش در مرحله داري دارد و اثنامگذاري و ترجمه نماد) تأثیر معنی
پیگیري نیز باقی مانده بود. نتیجه اینکه مداخله آموزشی اشترن، آموزشی 

  مناسب براي کمک به یادگیري کودکان داراي ناتوانی یادگیري است.
  

  هاي کلیديواژه
هاي تحصیلی، پذیري شناختی، هیجانآموزش اشترن، انعطاف

  ناتوانی یادگیري ویژهیی شناختی، هاي سازماندهی، توانامهارت
 
 

Abstract 
This research was conducted with the aim of the ef-
fectiveness of educational intervention "stern" on 
cognitive flexibility, academic excitement, organiza-
tional skills and cognitive ability (naming speed, 
symbol translation) of 10-12 year old children with 
special learning disabilities. The research method was 
semi-experimental with the design of two experi-
mental and control groups with a pre-test-post-test 
and a 45-day follow-up period. The statistical popula-
tion included all 10-12-year-old students with special 
learning disabilities in the city of Isfahan in the aca-
demic year of 1401-1400, which was randomly se-
lected in two The group (20 experimental people) and 
(20 control people) were assigned. The tools included 
cognitive flexibility questionnaire by Dennis and 
Vanderwaal (2010), academic excitement question-
naire by Pekzan et al. (2005), organization skills 
questionnaire by Abikov and Gallagher (2009), 
Wechsler intelligence scale for children (2014) and 
stern educational program (2018) during 14 sessions 
of 60 minutes was conducted on the experimental 
group. The findings showed that the educational in-
tervention of "Estern Mountaineer" has a significant 
effect on the flexibility of cognitive acceptance, aca-
demic excitement, organizational skills and cognitive 
ability (speed of naming and symbol translation) and 
the effects of the training remained in the follow-up 
phase.Therefore, it can be concluded that the educa-
tional intervention of Stern is suitable for helping 
children with learning disabilities to learn. 
 
Keywords 
Stern Educational, Cognitive Flexibility, Academic 
Excitement, Organizational Skills, Cognitive Ability, 
Special Learning Disability. 
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  مقدمه 
در کودکان یک اختالل مبتنی بر  1اختالل یادگیري ویژه
شناختی است که در طی تحول بر اثر  کارکردهاي عصب

آید و بر تعامل عوامل ژنتیکی و محیطی به وجود می
هاي مغزي در ادراك یا پردازش مؤثر اطالعات توانایی

، 2گذارد (کاتادال و کارتاکالمی یا غیرکالمی تأثیر می
ایدار در زمینه ). مشخصۀ این اختالل مشکالت پ2021

هاي تحصیلی مربوط به خواندن، بیان یادگیري مهارت
شود می نوشتاري و ریاضی است که در اوایل کودکی شروع

هاي هوشی کلی کودك همخوانی ندارد (آورت و با ناتوانایی
). مشکالت تحصیلی این کودکان شامل 2021، 3و روموت

از  هاي تحصیلیکارگیري مهارتمشکالت یادگیري و به
جمله روخوانی دشوار، کند و نادرست کلمات، ناتوانی در 
درك معنی کلمات خوانده شده، مشکالت هجی کردن، 
اشکال در بیان نوشتاري، یادگیري مفاهیم و معانی اعداد و 
، 4یا محاسبات و استداالل ریاضی است (یازکایر و گورگور

). این اختالل داراي ماهیتی ناهمگن است که این 2021
همگنی در الگوهاي تحصیلی، قوت و ضعف پردازش نا

بندي اصلی به عنوان اطالعات، همچنین در سیستم طبقه
هاي تحصیلی حوزه ویژه مانند خواندن، نوشتن، زبان اختالل

). بر 2022، 5شود (آیار و یالسینو ریاضی منعکس می
اساس راهنماي تجدید نظر شده تشخیصی و آمار 

درصد از کودکان مبتال  10تا  2د ، حدو6هاي روانیاختالل
به این اختالل هستند و معموالً تعداد پسرها سه برابر 
دخترها است (انصاري اردلی و حاجی حسنی دره شوري، 

1400.(  
شواهد پژوهشی حاکی از آن است که کودکان با 

هاي شناختی، تحصیلی، اختالل یادگیري ویژه در حوزه
هیجانی دچار  -ماعیحرکتی، زبان شناختی و اجت-ادراکی
). در واقع 2021، 7ها و مشکالتی هستند (پرتو و کارتانقص

هاي شناختی مرتبط با اختالل یادگیري ویژه شناسایی ضعف
                                                
1. Special Learning Disability 
2. Cataudella, Carta 
3. Averett , Remote 
4. Yazcayir, Gurgu 
5. Ayar, Yalsin 
6 . Diagnostic and Statistical Manual for Mental 

Disorders (DSM) 
7. Petretto, Carta 

به عنوان یک هدف تجربی و بالینی به دو دلیل از اهمیت 
اي برخوردار است. نخست به عنوان هدایت کننده ویژه

انگرهاي خطرآفرین مطالعات پیشگیري با هدف شناسایی نش
شناختی اولیه براي اختالل یادگیري، دوم به عنوان هدایت 
کننده مطالعات طولی با تمرکز بر مشخص کردن مسیرهاي 

شناختی غیرمعمول براي اختالل یادگیري تحول
  ). 2022، 8(قیسالنزونی و توبیا

آموزان داراي از جمله متغیرهایی که در رابطه با دانش
ویژه در پژوهش حاضر مطرح است،  ناتوانی یادگیري

یانعطاف ی، هیجان9پذیري شناخت ، 10هاي تحصیل
است. فنگ  12و توانایی شناختی 11هاي سازماندهیمهارت

) بیان کردند که کودکان داراي اختالل 2020( 13و پرسوال
پذیري شاختی عملکرد بهتري در یادگیري با انعطاف

 14نیادگیري خواهند داشت. سرمود چکیکمان و فای
) نیز نشان دادند که کودکان داراي اختالل داراي 2014(

پذیري شناختی و استدالل سیال مشکالتی در انعطاف
) نیز 1396هستند. امانی، فدایی، توکلی، شیري و شیري (

آموزانی که داراي اختالل یادگیري ویژه بیان کردند دانش
پذیري شناختی ضعیفی دارند. در نهایت هستند انعطاف

) بیان کرد که آموزش راهبردهاي حافظه 1400ري (سردا
دهد که فرایندهاي آموزان این توانایی را میفعال به دانش

پذیري شناختی و خودتنظیمی هیجانی خود را بهبود انعطاف
پذیري شناختی به معناي ایجاد دهند. از این رو انعطاف

هاي توانایی در انتخاب عملی است که در بین گزینه
تر باشد، و نه انجام عملی که فقط براي مناسبمختلف، 

ها یا امیال آزاردهنده اجتناب از افکار، احساسات، خاطره
پذیري، ). با این حال، انعطاف2020باشد. (فنگ و پرسوال، 

امري کلی و یا یک ویژگی ثابت در افراد نیست و با توجه به 
، کند (محمدپورفشار روانی، بافت و عوامل مشابه فرق می

  ). 1400رحیمی چم حیدري، رمضانی، احمدي و بیرانوندي، 
) نشان دادند که بین هیجانات 1400فرامرزي و عنایتی (

آموزان با انواع اختالل یادگیري خاص ارتباط تحصیلی دانش
                                                
8. Ghislanzoni, Tobia 
9. Cognitive Flexibility 
10. Academic Emotions 
11. Organizational Skills 
12. Cognitive Ability 
13. Feng, Perceval 
14. Semrud-Clikeman, Fine 



 49        ...هايتحصیلی، مهارتي هاپذیري شناختی، هیجانبر انعطاف» اشترن«اثربخشی مداخلۀ آموزشی  :نگار فروزان، منصوره بهرامی پور

  

ي وجود دارد. کودکان داراي اختالل یادگیري داراي دارمعنی
با توجه به  پایین و خودپنداره تحصیلی منفی هستند وانگیزه 

اینکه خودپنداره منفی دارند به این موضوع باور دارند که 
کفایتی هستند، لذا همواره ترس از شکست باعث افراد بی

گردد در مسیر پیشرفت تحصیلی ناتوان باشند (اسدي می
). از این رو، توجه به مبحث 2021قندومانی، معین و علوي، 

باشد که هیجان و  تواند به دلیل نقشیهیجانات تا حدي می
نماید و تنظیم هیجانی در رفتارهاي بیرونی (فردي) ایفا می

، 1کند (کوهوالت و حیاتموفقیت تحصیلی را تبیین می
آموزان در ) معتقدند که دانش2005( 2). گاتز و بري2017

اي) نه تنها به کسب دانش و طی آموزش رسمی (مدرسه
شوند، بلکه هیجانات خوشایند هاي شناختی نائل میمهارت

دهند. و ناخوشایند مرتبط با یادگیري و پیشرفت را رشد می
هایی که کند که هیجان) اظهار می2006در نهایت پکران (
ها یا پیامدهاي تحصیلی رابطه دارند، به تمستقیمًا با فعالی

هاي شوند و هیجانعنوان هیجانات تحصیلی تعریف می
کنند که به طور مستقیم هایی تعریف میتحصیلی را هیجان

اند هاي تحصیلی یا نتایج تحصیلی، گره خوردهبه فعالیت
). در سخنی دیگر 1399(فرزین، برزگر بفرویی و فقیهی، 

تواند به صورت مثبت (افتخار، لذت و میهیجانات تحصیلی 
امید) یا منفی (خستگی، خشم و اضطراب) فعال (لذت، 
، 3افتخار یا خشم) یا غیرفعال (شرم) باشد (پکران و الیوت

هاي تحصیلی (قبل، حین و ) که در تمامی موقعیت2009
شوند بعد از حضور در کالس، مطالعه و آزمون) تجربه می

  ). 1399ی و فقیهی، (فرزین، برزگر بفروی
پذیري شناختی و هیجانات عالوه بر متغیرهاي انعطاف
گرفته توسط اسکندري،  تحصیلی، پژوهش صورت
 دارمعنی) بیانگر ارتباط 1398کاکابرایی، امیري و حسینی (

بین مهارت سازماندهی و اختالل یادگیري در کودکان است. 
کارکردهاي ین ترمهمتوانایی سازماندهی به عنوان یکی از 

هاي عالی مغز چه به لحاظ نقش در انجام اجرایی و فعالیت
روزمره زندگی و چه به لحاظ نقش آن در هاي فعالیت

هماهنگ ساختن دیگر کارکردها جهت رسیدن به هدف 
، 4مورد توجه محققان مختلف بوده است (باراتو و سیوکا

                                                
1. Kohoulat, Hayat 
2. Pekrun, Goatz, Perry 
3. Pekrun, Elliot 
4. Bratu , Cioc 

) کارکرد اجرایی را به 2017( 5). آچرمن و شافتل2021
ان توانایی شناسایی و سازماندهی مراحل و عناصر مورد عنو

 نیاز براي انجام یک قصد یا رسیدن به یک هدف تعریف
کنند و از آنجا که مهارت سازماندهی جزء کارکردهاي می

پیشانی است، اعتقاد بر این است که عالی کرتکس پیش
پیشانی و برخی از مناطق آسیب یا اختالل در مناطق پیش

سی مغز با توانایی کودك براي انجام مهارت زیر کرتک
ي مرتبط است (جانه، ابراهیمی دارمعنیسازماندهی به طور 

). در نهایت سازماندهی، توانایی مرتب 1391قوام و علیزاده،
کردن اجزاي تکلیف و یا قرار دادن عناصر آن مطابق با 

 ). 1398گویند (بنیسی، قاعده و اصول را سازماندهی می
) بیان کردند که نقش و اهمیت 1397زینعلی ( صادقی و

هاي شناختی و آموزش راهبردهاي فراشناختی در توانایی
آموزان مبتال به اختالل یادگیري پیشرفت عملکرد دانش

الزم است. از این رو از جمله عوامل مؤثر در بین کودکان 
هاي شناختی افراد یعنی مبتال به اختالل یادگیري، توانایی

). 2014، 6تخاب و تعقیب اهداف است (کاالننحوه ان
هایی هستند که طی تحقق هاي شناختی از قابلیتتوانایی

یابند. پدیدآیی تحول در دستگاه روانی کودك استقرار می
این امکانات شناختی جدید بر اساس نظریه پیاژه امري 

کنند تا اطالعات درونی است. این راهبردها به فرد کمک می
ي ترکیب با اطالعات قبال آموخته شده و تازه را برا

سازي آنها در حافظه بلندمدت آماده کنند (بیان فر و ذخیره
توان به هاي شناختی می). از جمله توانایی1395جهانیان، 

شاخص سرعت نامگذاري و نماد ترجمه که به میزان سرعت 
آموز در راستاي اسکن تصاویر و شناسایی و دقتی که دانش

، 7دهد، اشاره کرد (اندرسونارزیابی قرار می اشیا مورد
2020 .(  

آموزان ی دانششناختوانهاي ربه منظور بهبود مؤلفه
اي هاي مداخلهداراي ناتوانی یادگیري ویژه، از روش

ها، مداخله اند. یکی از انواع این روشگوناگون استفاده کرده
مورد هاي ) است که فنون و استعاره2018آموزشی اشترن (

شناختی کودکان با نارسایی  استفاده در آن، مطابق با سطح
یادگیري کالمی و غیرکالمی طراحی شده و در 

                                                
5. Ascherman, Shaftel 
6. Kalan 
7. Andersson 
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هاي خارجی نیز براي کودکان داراي ناتوانی پژوهش
یادگیري ویژه همچون یادگیري کالمی و غیرکالمی 
(مهارت سازماندهی، تعادل و هماهنگی، مشکالت شناختی، 

ري، مشکالت زبانی به کار برده شده مشکالت پردازش دیدا
) به 2018). مداخله آموزشی اشترن (2018، ١است (اشترن

آموزان و چگونگی دنبال کشف علل مشکالت شناختی دانش
درك آن در قدم اول و در مرحله دوم به دنبال پیوند زندگی 

ریزي و در گام آموزان در مدرسه همراه با نظم و برنامهدانش
هاي کالمی (خواندن، شناسایی نارساییسوم به دنبال 

ریاضی، بیان نوشتاري، زبان شفاهی) و یادگیري غیرکالمی 
آموز را براي زندگی بیرون از است و در گام آخر دانش

مدرسه از طریق چگونگی برخورد با احساسات، داشتن 
احساس خوب نسبت به خویشتن و پیدا کردن یک دوست 

با سختی و در نهایت  خوب و دنبال کردن اهداف همراه
ادامه مسیر همراه با قدردانی است. در واقع هدف اصلی در 
آموزش اشترن این است که کودکان داراي ناتوایی یادگیري 

هایی را کسب کنند که بتوانند به شیوه مؤثر هیجانات مهارت
کند تا کودکان منفی را مدیریت کنند و این درمان کمک می

هم بهتري از تعامل افکار، داراي ناتوانی یادگیري ف
هاي هیجانی درونی ها و رفتارها در ایجاد تجربهاحساس

ها و هاي شناختی منفی از احساسداشته باشند و با ارزیابی
هاي جسمی چالش کنند، رفتارهاي ناشی از هیجان هیجان

هاي را شناسایی و اصالح کنند، آگاهی و تحمل احساس
ا کسب کنند و در ر زاددرونجسمی در طی مواجهه 

هاي هیجانی خود با تجربه زاددرونهاي موقعیتی و بافت
). در راستاي آن چه بیان گردید، 2018 مواجه شوند (اشترن،

) 1396امانی، فدایی، توکلی، شیري و شیري (هاي پژوهش
)، 1400زاده، سلیمانی و صادقی () ابراهیم1400و سرداري (

نزاده، عباسعلی و کوشا )، حسین خا1399دهقانی و مرادي (
)، ناجیان و نجاتی 1397)، کاوسیان و کریمی (1397(
)، میرزاخانی، باقري، 1394)، شهیدي و منشئی (1396(

)، مشهدي، رسول زاده 1393صادقی، میرزاخانی و مدانلو (
)، اسکندري، 1389فر (طباطبایی، آزادفالح و سلطانی

زینعلی و )، صادقی، 1398کاکابرایی، امیري و حسینی (
)، بدامیان و 2019حسنوند و ارجمندنیا ( )،1397فروغی (

)، سرمود 2020)، فنگ و پرسوال (2017ابراهیمی (
                                                
1. Eshtern 

)، 2022)، مختاري و حسن زاده (2014چکیکمان و فاین (
) به 2019) و عبدال هریس (2014کینگ و آرپاترمانی (
پذیري شناختی، بر انعطاف »اشترن« بررسی مداخله آموزشی

هاي سازماندهی و توانایی هاي تحصیلی، مهارتانهیج
  اند.شناختی پرداخته

ین مراحل زندگی ترمهمدر مجموع دوران تحصیلی از 
است که در آن عالوه بر اثرات مواد درسی بر آینده فرد، 

گیرد. اغلب ریزي شده و شکل میشخصیت فرد نیز پایه
دوران و هاي رفتاري پس از این اختالالت و ناسازگاري

دوران بزرگسالی ناشی ازکمبود توجه به دوران حساس 
کودکی و نوجوانی و هدایت نشدن صحیح تحصیلی و روانی 

). این 1397است (تمجیدتاش، سیف نراقی و نادري، 
تواند منجر به سازش نکردن و عدم انطباق با توجهی میبی

محیط و بروز انحرافات گوناگون در ابعاد مختلف تحصیلی و 
 ،٢آموزان شود (سالمی، نیبرگ و لینخصیتی براي دانشش

2018 .(  
بنابراین با توجه به مبانی نظري ارائه شده و با نظر به 

هاي اي آموزشی اشترن در کاهش آسیبکارآمدي مداخله
آموزان داراي ناتوانی یادگیري ویژه و ی در دانششناختوانر

ی و شناختوانهاي ربا توجه به اهمیت پرداختن به مؤلفه
آموزان داراي ناتوانی یادگیري ویژه در جهت هیجانی دانش

) و همچنین با توجه به 2018رشد هرچه بهتر آنان (اشترن، 
خالء دانش پژوهشی موجود هدف از اجراي این پژوهش 

  یافتن پاسخ براي این پرسش زیر است که:
پذیري شناختی، در انعطاف »اشترن« آیا مداخله آموزشی

هاي سازماندهی و توانایی اي تحصیلی، مهارتههیجان
 12-10شناختی (سرعت نامگذاري، ترجمه نماد) کودکان 

  ساله داراي ناتوانی یادگیري ویژه مؤثر است؟
  

  شناسیروش
این مطالعه نیمه آزمایشی و طرح یک گروه آزمایش و یک 

 45و دوره پیگیري  آزمونپس، آزمونپیشگروه کنترل با 
 12-10آموزان روزه بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش

ساله داراي اختالت یادگیري ویژه شهر اصفهان در سال 
گیري در بود که به شیوه نمونه 1400-1401تحصیلی 

                                                
2. Salmi, Nyberg, Laine 
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کودك داراي اختالالت یادگیري از بین  40دسترس تعداد 
کودك شهر  مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره فعال در حوزه

نفره  20اصفهان انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 
 12-10هاي ورود شامل کودکان با سن تقسیم شد. مالك

سال، دریافت تشخیص اختالل یادگیري ویژه براساس 
مصاحبه تشخیصی و بالینی و دریافت نشانگان اختالل 

و اجراي آزمون هوشی وکسلر  DSM-5یادگیري براساس 
به باالتر)، عدم دریافت دارو  90کل مقیاس  (کسب نمره 5

در مقیاس  90مند بودن از بهره هوشی باالي درمانی، بهره
هوش وکسلر ویرایش پنجم، نداشتن معلولیت حرکتی، 

هاي خروج شامل غیبت بیش از دو جلسه ذهنی و مالك
کنندگان در جلسات آموزشی، عدم اجراي تکالیف شرکت

تر ی، داشتن بهره هوشی پایینجلسات آموزشی توسط آزمودن
بود. سپس رعایت نکات اخالقی و اهمیت و ضرورت  90از 

نامه پژوهش براي هر دو گروه شرح داده شد و فرم رضایت
شرکت در پژوهش به امضاي همه آنها رسید. شایان ذکر 
است که پژوهش داراي کد اخالق با شناسه 

IR.IAU.KHUISF.REC.1401.076  است. آموزش
ها است ) برگرفته از کتب، مقاالت و پژوهش2018( اشترن

دقیقه بر روي گروه آزمایش اجرا و  60جلسه  14که طی 
اي دریافت نکرد. پس از آن ابزار گروه کنترل مداخله

پژوهش بر روي هر دو گروه آزمودنی به اجرا درآمد و نهایتاً 
روزه مجددًا ابزار پژوهش بر روي  45بعد از دوره پیگیري 

ها به اجرا در آمد. الزم به ذکر است از آن ه آزمودنیکلی
) براي نخستین بار 2018جایی که پروتکل آموزشی اشترن (

در ایران توسط پژوهشگر به اجرا در آمد. ابتدا توسط پنج نفر 
ی کودك و نوجوان از نظر شناسرواناز متخصصین حوزه 

تأیید  ساختار، محتوي زمان و فرایند برنامه مورد ارزیابی و
کودك اجرا  10قرار گرفت و به طور مقدماتی نیز بر روي 

گردید و سپس جلسات آموزشی تحت نظارت استاد راهنما و 

توسط پژوهشگر بر روي کودکان گروه آزمایش به اجرا 
  درآمد.

ارزیاب متخصص  5نتیجه ارزیابی این پروتکل که توسط 
و از حوزه روان شناسی انجام گرفت، بر اساس فرمول زیر 

گردید. بدین ترتیب  99/0نقطه نظر آماري معادل با عدد 
  قابلیت اجرایی پروتکل به اثبات رسید.

CVR=����/��/�  

Nتعداد کل متخصصین : 
Neاند. : تعداد متخصصینی که گزینه ضروري را انتخاب کرده 

 .است آمده 2در جدول ارزیابی بسته آموزشی اشترن 
شناختی در این پژوهش عالوه بر فرم اطالعات جمعیت

ها از پنج ابراز آوري دادهشامل سن، جنسیت براي جمع
  استفاده شد. 

  
  ابزارهاي پژوهش

نامه این پرسش :شناختیپذیري نامه انعطافپرسش
گیري ) براي اندازه2010(1توسط دنیس و وندروال 

گویه  20داراي پذیري شناختی طراحی شد. این ابزارانعطاف
اي لیکرت از یک تا است که با استفاده از مقیاس هفت درجه

، 2هاي شود. الزم به ذکر است که گویهگذاري میهفت نمره
 .شوندگذاري میبه صورت معکوس نمره 17، 11، 9، 7، 4

است. دنیس و  140و  20حداقل و حداکثر نمره به ترتیب 
ار را با مقیاس ) روایی همگرا این ابز2010وندروال (
و روایی واگرا آن 75/0پذیري شناختی مارتین و را بین انعطاف

و پایایی آن را با روش  - 39/0نامه افسردگی بک را با پرسش
گزارش کردند. 81/0و با روش بازآزمایی 91/0آلفاي کرونباخ 

) پایایی ابزار را با روش 1397همچنین مرادزاده و پیرخائفی (
زارش کردند. در پژوهش حاضر پایایی گ93/0آلفاي کرونباخ

  به دست آمد. 95/0نامه به روش آلفاي کرونباخ پرسش
                                                
1. Dennis, & VanderWal 

  آموزشی اشترنارزیابی بسته  .1 جدول
 5  متغیر

  عالی
1 
  ضعیف

      آموزان داراي ناتوایی یادگیريبراي دانشاشترن تطابق محتوایی جلسات تنظیم شده با بسته آموزشی 
      آموزان داراي ناتوایی یادگیريبراي دانشهاي مورد نیاز در بسته آموزشی تناسب جلسات با ساختار و گام

      و مراحل تدوین بسته آموزشی ها یافته براي هر یک از گام کفایت زمان اختصاص
      آموزان داراي ناتوایی یادگیريبراي دانشکفایت بسته آموزشی 

      ارزیابی کلی بسته آموزشی 
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  )2018( مداخله آموزشی اشترن .2خالصه 
 جلسات موضوع  اهداف

  آموز با نام مشکل و تعریف آن آشنا شوددانش - 1
 سازيعادي - 2
 …هاي شناختی زیر بنایی و خواندن وآشنایی با فرآیند  - 3
 فردي و استغاره عقاب و شیرکوهیهاي درك تفاوت - 4
 آشنایی با افراد بسیار مهم و نوابغ که مشکل یادگیري داشتند - 5
 آشنایی با علت مشکل مخصوصا وراثت  - 6
 استعاره کوه معرفی شود - 7

  اول  مشکل یادگیري چیست؟

  شوندبا علل زیر بنایی مشکلش آشنا می - 1
 مشکالت زبانی / پردازش دیداري / حرکتی - 2
 حرکتی و تشخیص اینکه کدام مهارت حرکتی مشکل دار است –مشکل دیداري  - 3
 یدهسازمانمشکل شناختی مثل  - 4

هاي زیربنایی مشکل فرآیند
  دوم یادگیري شما چه هستند؟

  برد که آیا مشکل یادگیري دارد یا نه؟می هایی پیآموز با کمک روشدانش - 1
 دشواري در یادگیري - 2
اش را اندازه بگیرد و اینکه آزمون هوشی فقط بخشی از  و پیشرفت یادگیريآموز از یک ارزیاب کمک بگیرد که هوش دانش - 3

 اش را اندازه بگیردتوانایی
 …پرسیدن نظر معلمان و خانواده و - 4

آیا من مشکل یادگیري 
دارم؟چگونه بفهمم که این 
 نارسایی را دارم؟

  سوم

  شودمی کنند و نحوه کمک گرفتن از آنها اشناتوانند در حل مشکل به او کمک می آموز با کسانی کهدراین جلسه دانش - 1
 آموز که از دیگران جهت حل مشکل کمک بگیردترغیب دانش - 2

کمک از دیگران براي حل 
  چهارم مشکل

  شود.می تواند به برطرف کردن نقاط ضعفش کمک کند آشنامی آموز با نقاط ضعف و قوت و روش هایی کهدانش - 1
 گیرندمی سازي را فرامتناسب - 2
 کسانی کمک بگیرم از چه - 3
 کالس مرجع و یا مدرسه ویژه شرح داده شود - 4

نقاط ضعف و قوت من 
  پنجم چیست؟

  برداري جهت تکالیف را یاد بگیردآموز نحوه یادداشتدانش - 1
 ي را یاد بگیردریزبرنامهآموز دانش - 2
 کندآموز یاد بگیرد که از چه ترفندهایی استفاده کند که تکالیفش را با موفقیت تمام دانش - 3
 آموز جهت تکمیل تکالیف همیار مناسب انتخاب کنددانش - 4

چگونه تکالیف را انجام دهم 
موفق ها و چگونه در آزمون
 باشم؟

  ششم

  مدیریت زمان را یاد بگیردها آموز با استفاده از ابزاردانش - 1
 ی زمان را یاد بگیرددهسازمانها با استفاده از ابزار - 2
 ذاري را یاد بگیرد و انجام دهدهدفها بااستفاده از ابزار و روش - 3
 دهی را عینی کندگذاري و سازماني و هدفریزبرنامهبااستفاده از استعاره از کوهنوردي  - 4

ي و ریزبرنامهآموزش ایجاد 
 هفتم ی و نظمدهسازمان

  بااستفاده از رایانه و لپ تاپ راحت تایپ یاد بگیرد - 1
 ازکتاب صوتی استفاده کند - 2
 …هاي آموزشی استفاده کند از ماشین حساب وویدئودرریاضی از  - 3

آشنایی با فناوري هایی که به 
رهایی از مشکل یادگیري 

 کمک میکند
  هشتم

  آموز چند حسی را یاد بگیرددانش - 1
 مثال در خواندن و آگاهی واج شناختی را یاد بگیرد - 2
 را یاد بگیردها ترکیب واج - 3
 تجزیه را یاد بگیرد - 4

تمرین اختصاصی اختالل 
  نهم در.. را تمرین نماید

بندي شود و همچنین سبب هاي ریاضی و جدولبا استفاده از فهرستی براي انجام امور روزانه موفق به درك نظم درمسائل و تمرین - 1
  شودمی پذیريبهبود قانون پذیري و انعطاف

 دادهاي بدنی و دست خط وي جهت خواهیم هاي دست ورزي به فعالیتبا استفاده از تمرین - 2
 با استفاده از بازي پانتومیم یا چهره خوانی احساسات مختلف را درك کند - 3
 هاي گروهی و دسته جمعی روابط دوستانه خود با دیگران را تقویت کندبا استفاده از فعالیت - 4

  دهم نارسایی یادگیري غیرکالمی

  گذاري براي روز بعدتنظیم برنامه و هدف - 1
 منظور ریلکسیشنتنظیم و ایجاد یک غار تنهایی به  - 2
 هیجانات منفی به کمک یک فرد مورد اعتماد به (ترجیحا بزرگسال)ۀ بیان احساسات منفی با بزرگترها و تخلی - 3
 هاي خانوادگیاستفاده از تابلوي پیام / نشست - 4
 تعیین نوبت براي انجام کارهاي منزل - 5
 هاتقویم خانوادگی مخصوص مناسبت - 6

تبدیل خانه به مکانی 
  یازدهم خوشایند

  بااستفاده از استیکر احساسات براي شناخت - 1
 تخلیه احساس خشم با مچاله کردن یا پاره کردن کاغذ - 2
 صحبت با یک دوست درمورد احساسات - 3
 هاي هوازيورزش - 4
 دوازدهم چگونگی برخورد بااحساسات

  کمک به دیگران باعث احساس رضایت - 1
  از خودگویی مثبت استفاده کنید - 2
 مثبتهاي تشویق خود به خاطر ویژگی - 3
 شودمی شمارش و به یادآوري مواردي که باعث خوشحالی شما - 4

داشتن احساس خوب به 
 سیزدهم خودتان

  رئیس دوستان خود نشوید و دستور ندهید - 1
  هاي همساالن بپیوندیدبه گروه - 2
 آموزش همدلی براي ایجاد روابط محکم و پایدار - 3

پیدا کردن دوست وداشتن 
  چهاردهم دوستی
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نامه توسط این پرسش تحصیلی:نامه هیجان پرسش
آموزان را هاي دانشهمکاران تهیه شده و هیجان پکران و

این ابزار از  .کندگیري میهاي یادگیري اندازهدر موقعیت
، 1نوع خودگزارشی در مقیاس لیکرت است (گکران و گوتز

). در این پژوهش، ازچهار مقیاس مربوط به 2011
سوال)، خشم  4(لذت سوال  17 هاي کالس شاملهیجان

سوال) استفاده شد.  4سوال) و غرور ( 5سوال)، اضطراب ( 4(
) اعتبار 2009در پژوهش کدیور، فرزاد، کاوسیی و نیکدل (

نامه را با استفاده از روش آلفاي کرانباخ با ضرایب پرسش
هاي آن براي کل مقیاس و خرده مقیاس 92/0تا  84/0

واحدي و نعمتی گزارش کردند. در پژوهش سلیمانی، 
غرور  66/0اضطراب  60/0خشم  65/0) براي لذت 1398(

به دست آوردند. همچنین نتایج از  73/0و کل سوال  85/0
همسانی درونی الزم و کافی برخوردار بوده است. در 

 نامه به روش آلفاي کرونباخپژوهش حاضر پایایی پرسش
  به دست آمد. 87/0

مقیاس یک این نامه مهارت سازماندهی: پرسش
 13تا  8هاي سازماندهی کودکان نامه درباره مهارتپرسش

) تدوین شد و 2009که توسط (آبیکوف و گاالگر،  سال است
نامه شامل چهار داراي دو فرم والد و معلم است. این پرسش

خرده مقیاس پیگیري تکالیف، مدیریت وسایل، مدیریت 
اس طیف ي و یک نمره کل است که بر اسریزبرنامهزمان، 

گذاري ) نمره4) تا همیشه (1تایی از هرگز ( 4لیکرت 
و حداکثر نمره  18نامه شود. حداقل نمره در این پرسشمی
) ضریب پایایی مقیاس را 2009است. آبیکوف و گاالگر ( 72

، پیگیري 91/0به روش آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس 
و  88/0، مدیریت زمان 87/0، مدیریت وسایل 89/0تکالیف 
اند. این مقیاس براي اولین گزارش کرده 90/0ریزي برنامه

) 1399بار است که در ایران و در پژوهش شمسی و قمرانی (
مورد استفاده قرار گرفته است و ضریب آلفا براي کل مقیاس 

، 84/0، مدیریت وسایل 85/0، پیگیري تکالیف 89/0
در  به دست آمد. 81/0ریزي و برنامه 86/0مدیریت زمان 

 نامه به روش آلفاي کرونباخپژوهش حاضر پایایی پرسش
  به دست آمد. 85/0

): Wisc-vمقیاس هوش وکسلر ویرایش پنجم (
مقیاس هوشی وکسلر براي کودکان ویرایش پنجم در سال 
                                                
1. Pekrun, Goetz 

) انطباق و 1396ارائه و در ایران توسط کرمی ( 2014
هنجاریابی شده است. این مقیاس ابزار بالینی جامعی است 

ماه که به  11سال و  16تا  6براي ارزیابی هوش کودکان 
خرده آزمون تشکیل  21شود. جمعاً از طور انفرادي اجرا می

شده است که عبارتند از: خرده آزمون اصلی براي 
شامل  .1هاي اصلی شناختی و هوشبهر گیري تواناییاندازه

فراخناي  .4استدالل ماتریس . 3ها شباهت .2ها طرح مکعب
 .8ها تشخیص وزن .7خزانه لغات  .6رمزنویسی  .5رقام ا

نمادیابی است.  .10فراخناي تصویري و  .9معماي بصري 
هاي ثانوي براي به دست آوردن اطالعات خرده آزمون

اطالعات  .1هاي شناختی کودك شامل تري از تواناییجامع
مفاهیم  .5درك مطلب  .4عدد  –توالی حرف  .3محاسبه . 2

هاي مکمل براي خطرزنی است. خرده آزمون .6تصویري 
سنجش و شناسایی اختالالت یادگیري در کودکان شامل، 

 .3مقدار سرعت نامگذاري  .2سواد سرعت نامگذاري  .1
ترجمه  .5ترجمه تاخیري نماد  .4ترجمه فوري نماد 

بازشناسی نماد است. نسخه جدید قابلیت تفسیر هوشبهر 
هاي هاي گروهبه شاخصکلی، پنج شاخص فردي و محاس

هاي اضافی مانند شاخص توانایی کلی و شاخص مهارت
شناختی و شاخص استدالل کمی را دارا است. کرمی 

 92/0تا  64/0هاي آن را از ) پایایی خرده آزمون1396(
گزارش کرده است. روایی آن کامًال اثبات شده است. در 

نامگذاري و هاي سرعت پژوهش حاضر پایایی خرده مقیاس
  گزارش شد. 79/0و  8/0ترجمه نماد به ترتیب 

  
  هایافته

درصد) از مادران در گروه آزمایش  60نفر ( 9تحصیالت 
درصد)  7/6نفر ( 1درصد) لیسانس و  3/33نفر ( 5دیپلم، 

 3/53نفر ( 8فوق لیسانس بود در حالی که در گروه کنترل 
درصد) 7/26نفر ( 4درصد) از مادران تحصیالت دیپلم، 

درصد) تحصیالت فوق لیسانس  20نفر ( 3لیسانس و 
 درصد) مادران خانه 3/53نفر ( 8اند. در گروه آزمایش داشته
اند. در حالی که در درصد) شاغل بوده 7/46نفر ( 7دار و 

نفر  5دار و درصد) مادران خانه 7/66نفر ( 10گروه کنترل 
نفر  6اند. در گروه آزمایش درصد) شاغل بوده3/33(
درصد) فرزند  7/46نفر ( 7درصد) از کودکان فرزند اول، 40(

اند. در  درصد) فرزند سوم و باالتر بوده 3/13نفر ( 2دوم و 
 6درصد) فرزند اول،  3/53نفر ( 8حالی که در گروه کنترل 
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درصد) فرزند سوم  7/6درصد) فرزند دوم و یک نفر ( 40نفر (
  و باالتر بوده است. 

شود، میانگین مشاهده می 3همان گونه که در جدول 
پذیري شناختی، نمرات متغیرهاي پژوهش شامل انعطاف

هاي سازماندهی و توانایی شناختی هیجان تحصیلی، مهارت
(سرعت نامگذاري و ترجمه نماد) در گروه آزمایش نسبت به 

و پیگیري نسبت  آزمونپسکنترل افزایش بیشتري در مرحله 
  داشته است.  آزمونپیشبه 

پارامتریک مانند تحلیل کورایانس هاي استفاده از آزمون
فرض اولیه شامل نرمال چند متغیره مستلزم رعایت چند پیش

و برابري ماتریس کوواریانس ها برابري واریانس بودن نمرات،
فرض نرمال بودن آن است که است. هدف از بررسی پیش

نرمال بودن توزیع نمرات همسان با جامعه را مورد بررسی قرار 
فرض حاکی از آن است که تفاوت مشاهده  شدهد. این پی

شده بین توزیع نمرات گروه نمونه و توزیع نرمال در جامعه 
برابر با صفر است. بدین منظور از آزمون شاپیرو ویلکز استفاده 
گردید. نتایج حاصل از اجراي این پیش فرض در مورد نمرات 

متغیرهاي پژوهش نشان داد، فرض صفر مبنی بر نرمال بودن 
وزیع نمرات متغیرهاي پژوهش در هر دو گروه در هر سه ت

 05/0ي بیشتر از دارمعنیمرحله تأیید شده است (سطوح 
  است).

ها، از آزمون جهت بررسی پیش فرض برابري واریانس
لوین استفاده شده است. نتایج نشان داده است در مرحله 

 ،sig=504/0پذیري شناختی (در متغیر انعطاف آزمونپس
458/0=F) 444/0)، هیجان تحصیلی=sig، 603/0=F ،(

)، سرعت sig ،866/0=F=36/0هاي سازماندهی (مهارت
) و ترجمه نماد sig، 89/3=F=058/0گذاري (نام

)068/0=sig ،11/3=F هم چنین در مرحله پیگیري متغیر ،(
)، هیجان sig ،309/0=F=583/0پذیري شناختی (انعطاف

هاي سازماندهی )، مهارتsig، 15/3=F=066/0تحصیلی (
)101/0=sig ،87/2=F) 097)، سرعت نامگذاري=sig، 

95/2=F) 376/0) و ترجمه نماد=sig، 808/0=F حاصل ،(
دهد پیش فرض شده است که در مجموع نتایج نشان می

است  در همه متغیرهاي پژوهش تأیید شدهها برابري واریانس

  هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش به تفکیک دو گروه و سه مرحله پژوهششاخص .3جدول 
  کنترل  آزمایش  متغیر

  پیگیري  آزمونپس  آزمونپیش  پیگیري  آزمونپس  آزمونپیش
  33/89  47/90  4/91  2/107  07/106  6/86  میانگین  پذیري شناختیانعطاف

  74/7  11/8  89/7  65/11  24/12  75/6  انحراف معیار
  53/37  4/36  13/36  4/47  67/46  26/36  میانگین  هیجان تحصیلی

  44/3  69/3  97/3  52/5  9/4  22/5  انحراف معیار
  33  47/33  13/34  87/46  13/45  93/33  میانگین  مهارت سازماندهی

  81/3  94/3  15/4  92/3  24/5  09/5  انحراف معیار
توانایی شناختی (سرعت 

  نامگذاري)
  374  87/370  93/363  27/464  53/473  13/365  میانگین

  37/12  39/14  66/10  89/19  17/13  62/13  انحراف معیار
  33/53  55  87/53  93/63  4/66  47/55  میانگین  توانایی شناختی(ترجمه نماد)

  27/11  92/9  7/10  01/14  79/13  67/13  انحراف معیار

  آزمون و پیگیريبر متغیرهاي پژوهش در مرحله پس» اشترن«نتایج کلی تحلیل کواریانس چند متغیري تأثیر مداخله آموزشی . 4جدول 
  توان آماري  اندازه اثر  داريمعنی  درجه آزادي خطا  درجه آزادي فرض  F  ضریب المبداي ویلکز  اثرات  مرحله

س
پ

ون
آزم

  

  000/1  801/0  001/0  19  5  26/15  199/0  پذیري شناختیآزمون انعطافپیش
  997/0  691/0  001/0  19  5  51/8  306/0  آزمون هیجان تحصیلیپیش
  000/1  828/0  001/0  19  5  34/18  172/0  هاي سازماندهیآزمون مهارتپیش

  667/0  405/0  06/0  19  5  59/2  595/0  آزمون توانایی شناختی (سرعت نامگذاري)پیش
  628/0  389/0  077/0  19  5  39/2  614/0  شناختی (ترجمه نماد)آزمون توانایی پیش

  000/1  921/0  001/0  19  5  24/90  034/0  گروه

ري
یگی
پ

  

  999/0  725/0  001/0  19  5  02/10  275/0  پذیري شناختیآزمون انعطافپیش
  998/0  706/0  001/0  19  5  13/9  294/0  آزمون هیجان تحصیلیپیش
  92/0  552/0  006/0  19  5  68/1  445/0  سازماندهیهاي آزمون مهارتپیش

 803/0 474/0 022/0 19 5 43/3  526/0  آزمون توانایی شناختی (سرعت نامگذاري)پیش
  817/0  48/0  02/0  19  5  53/3  518/0  آزمون توانایی شناختی (ترجمه نماد)پیش

  000/1  933/0  001/0  19  5  64/92  039/0  گروه
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  مده است).آبه دست  05/0ي بیشتر از دارمعنی(سطح 
هاي نتایج آزمون باکس جهت بررسی همسانی ماتریس

 آزمونپسکواریانس نمرات در مرحله  - وایانس
)1/20=Mbox ،42/1=F ،067/0=sig و در مرحله پیگیري (
)25/30=Mbox ،8/1=F ،052/0=sig .تأیید گردیده است ،(  

توان از می هاي آماري،با توجه به تأیید شدن پیش فرض
متریک تحلیل کواریانس چند متغیره با در نظر روش پارا

آزمون به عنوان کوواریت استفاده کرد. نتایج گرفتن پیش
تحلیل کوواریانس چند متغیره جهت مقایسه دو گروه در کلیه 

آزمون و پیگیري در جدول متغیرهاي پژوهش در مراحل پس
  ارائه شده است.  4

در سطح استنباطی مبنی بر اثر  4ها در جدول یافته
بر متغیرهاي پژوهش نشان » اشترن«آموزشی بخشی مداخله 

تفاوت بین میانگین متغیرهاي پژوهش در  داده است که
 دارمعنیآزمون و پیگیري در مجموع ها در مراحل پسگروه

شود اثر اصلی گروه در هر است. همان گونه که مشاهده می
). P> 001/0دار است (آزمون و پیگیري معنیدو مرحله پس

هاي آزمایش کنترل به عبارت دیگر، بین افراد نمونه در گروه
آزمون و پیگیري تفاوت در متغیرهاي پژوهش در مراحل پس

داري وجود دارد. میزان این تفاوت در متغیرهاي پژوهش معنی
و در مرحله پیگیري برابر  921/0آزمون برابر با در مرحله پس

هاي فردي د از تفاوتدرص 92است. به عبارت دیگر  933/0با 
پذیري شناختی، انعطافشامل در متغیرهاي پژوهش 

هاي سازماندهی، توانایی هاي تحصیلی، مهارتهیجان
آزمون شناختی (سرعت نامگذاري، ترجمه نماد) در مرحله پس

درصد در مرحله پیگیري مربوط به عضویت گروهی یا  93و 

  آزمون و پیگیريبر متغیرهاي پژوهش در مرحله پس» اشترن«نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره تأثیر مداخله آموزشی  .5جدول 
 توان آماري حجم اثر داريمعنی F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات  متغیر منبع  مرحله

 آزمونپس

 گروه

 000/1 79/0 001/0  7/86 15/3553  1  15/3553 پذیري شناختیانعطاف
 000/1 796/0 001/0 8/89 77/600 1  77/600 هیجان تحصیلی
 000/1 85/0 001/0  5/125 07/855  1  07/855 مهارت سازماندهی

 000/1 839/0 001/0 8/119 27/67923 1  27/67923 توانایی شناختی (سرعت نامگذاري)
 000/1 732/0 001/0 9/62 405/599 1  405/599 توانایی شناختی (ترجمه نماد)

  خطا

     12/27 23  8/623 پذیري شناختیانعطاف
          68/6  23  82/153  هیجان تحصیلی
          79/6  23  27/156  مهارت سازماندهی

          77/566  32  61/13035  توانایی شناختی (سرعت نامگذاري)
          52/9  23  94/218  توانایی شناختی (ترجمه نماد)

  جمع

            30  294534 پذیري شناختیانعطاف
            30  53070  هیجان تحصیلی
            30  47959  مهارت سازماندهی

            30  5443150  توانایی شناختی (سرعت نامگذاري)
            30  115553  توانایی شناختی (ترجمه نماد)

  پیگیري

 گروه

  000/1  82/0  001/0  43/106  28/2884  1  28/2884 پذیري شناختیانعطاف
  000/1  75/0  001/0  2/68  19/520  1  19/520  هیجان تحصیلی
  000/1  88/0  001/0  25/168  91/1147  1  91/1147  مهارت سازماندهی

  000/1  84/0  001/0  37/123  29/52065  1  29/52065  توانایی شناختی (سرعت نامگذاري)
  000/1  61/0  001/0  58/36  37/530  1  37/530  توانایی شناختی (ترجمه نماد)

  خطا

          1/27  23  29/623 پذیري شناختیانعطاف
          6/7  23  48/175  هیجان تحصیلی
          8/6  23  92/156  مهارت سازماندهی

          04/422  23  89/9706  توانایی شناختی (سرعت نامگذاري)
          5/14  23  5/333  توانایی شناختی (ترجمه نماد)

  جمع

            30  294826 پذیري شناختیانعطاف
            30  55426  هیجان تحصیلی
            30  49702  مهارت سازماندهی

            30  5345952  توانایی شناختی (سرعت نامگذاري)
            30  108515  توانایی شناختی (ترجمه نماد)
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ي برابر با توان آماراست. مربوط » اشترن«آموزشی  مداخله
صد در صد در هر دو مرحله است که ضمن اینکه نشانگر 
دقت مطلوب آزمون است، بیانگر کفایت حجم نمونه براي 
بررسی فرضیه بوده است. نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره 

بر » کوهنورد اشترن«جهت بررسی اثربخشی مداخله آموزشی 
پیگیري آزمون و هر یک از متغیرهاي پژوهش در مرحله پس

  ارائه شده است. 5در جدول 
، تفاوت میانگین 5براساس نتایج به دست آمده در جدول 

پذیري نمرات در همه متغیرهاي پژوهش شامل انعطاف
شناختی، هیجان تحصیلی، مهارت سازماندهی و توانایی 
شناختی سرعت نامگذاري و ترجمه نماد در دو گروه آزمایش 

شده است  دارمعنیپیگیري و  آزمونپسو کنترل در مرحله 
)001/0<pتوان گفت مداخله آموزشی ). به عبارت دیگر می

ي داشته دارمعنیاشترن بر هر یک از متغیرهاي پژوهش تأثیر 
و اثرات مداخالت در مرحله پیگیري نیز باقی مانده است. تأثیر 

پذیري شناختی، هیجان مداخله آموزشی اشترن بر انعطاف
اندهی و توانایی شناختی سرعت تحصیلی، مهارت سازم

با  به ترتیب برابر آزمونپسنامگذاري و ترجمه نماد در مرحله 
درصد و در مرحله پیگیري به  2/73و  9/83، 85، 6/79، 79

درصد به دست آمده  61و  84، 88، 75، 82ترتیب برابر با 
  است. 

  
  و بحث گیرينتیجه

انگیزشی موجب اي آموزش اشترن همانند یک منبع تغذیه
هاي تحصیلی، بهبود متغیرهاي پیشایندي همچون هیجان

هاي سازماندهی، توانایی شناختی (سرعت نامگذاري، مهارت
پذیري شناختی باال در کودکان داراي ترجمه نماد) و انعطاف

نتایج نشان داد که بین  گردد.ناتوانی یادگیري ویژه می
آزمون، در مرحله پیشپذیري شناختی انعطافمیانگین نمرات 

داري آزمون و مرحله پیگیري به طور کلی تفاوت معنیپس
دهقانی و مرادي  هاينتایج پژوهش حاضر با یافتهوجود دارد. 

)، ناجیان و 1397)، حسین خانزاده، عباسعلی و کوشا (1399(
)، بدامیان و 2019)، حسنوند و ارجمندنیا (1396نجاتی (

)، سرمود چکیکمان 2020رسوال ()، فنگ و پ2017ابراهیمی (
) 1396)، امانی، فدایی، توکلی، شیري و شیري (2014و فاین (

) همسو است. از آنجا که اختالل یادگیري 1400و سرداري (
هاي تحصیلی مرتبط است ویژه با نقص در پیشرفت مهارت

در الگوهاي تحصیلی، قوت و ضعف پردازش اطالعات و در 

هاي تحصیلی حوزه عنوان اختالل بندي اصلی بهسیستم طبقه
شود ویژه مانند خواندن، نوشتن، زبان و ریاضی منعکس می

) 2018). در این راستا، مداخله اشترن (2022(آیار و یالسین، 
آموزان نارسا خوان آگاهی بیشتري شود که دانشسبب می

نسبت به رفتارها، هیجانات و مشکالت خود پیدا کنند. با توجه 
بینی و مشاهده آموزان در پیشاین دانشبه این که 

هاي هیجانی و رفتارهاي خود که ناشی از نارساخوانی واکنش
بخشی و مدیریت است با مشکل مواجه هستند براي نظم

مشکالت یادگیري خویش به برنامه هدفمندي نیاز دارند که 
هم به رفتار آن در  هم بر شناخت و تفکر توجه داشته باشد و

ت ناشی از نارساخوانی جهت دهد (فنگ و راستاي مشکال
). همچنین از آنجایی که مداخله آموزشی 2020پرسوال، 

هاي اشترن بر تفکر منطقی و ابراز صحیح واکنش
ی ناشی از مشکالت تحصیلی و یادگیري تأکید شناختوانر

ها و دارد و در این برنامه آگاهی از احساسات و هیجان
هاي تحصیلی ایی نارساییهاي درك هیجان و شناسمهارت

پذیري شود که تأثیر قابل توجهی بر انعطافآموزش داده می
) و از آنجایی که 2018شناختی خواهد داشت (اشترن، 

آموزان نارساخوان به دلیل مشکل هاي اجتماعی دانشتجربه
گردد و با موانع در یادگیري کالمی و غیرکالمی محدود می

شوند و به راحتی تحت می روانی اجتماعی مختلفی مواجه
پذیري شناختی گیرند، انعطافهاي روانی قرار میتأثیر نشانه

). از سوي دیگر، از 2020شود (فنگ و پرسوال، آنها کمتر می
شود که آنجایی که مداخله آموزشی اشترن باعث می

آموزان داراي ناتوانی یادگیري ویژه به جستجوگري دانش
فزایش توجه و بهبود حافظه و بپردازند. این امر موجب ا

شود. بنابراین دور از انتظار نیست پذیري شناختی میانعطاف
پذیري که استفاده از مداخله آموزشی اشترن بتواند انعطاف

آموزان داراي ناتوانی یادگیري ویژه را افزایش شناختی دانش
  دهد.

هیجان همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات 
آزمون و مرحله پیگیري آزمون، پسمرحله پیش درتحصیلی 

نتایج پژوهش داري وجود دارد. به طور کلی تفاوت معنی
)، 1400زاده، سلیمانی و صادقی (هاي ابراهیمحاضر با یافته

)، 1394)، شهیدي و منشئی (1397کاوسیان و کریمی (
)، 1393میرزاخانی، باقري، صادقی، میرزاخانی و مدانلو (

) همسو است. نتایج به دست 2022سن زاده (مختاري و ح
آمده در این پژوهش از ترکیب ویژگی کنترل یادگیري از یک 
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اجتماعی کنترل/ ارزش پکران - طرف و نظریه شناختی
ارزش  - ) از طرف دیگر قابل تبیین است. نظریه کنترل2006(

دارد که دو گروه ) بیان می2006هیجانات پیشرفت پکران (
گذارند؛ هاي تحصیلی تأثیر میها بر هیجانگواه از پیشایند

هاي کنترل و ارزش پیشایندهاي فردي عمدتًا شامل ارزیابی
هستند. ارزیابی ارزش به ارزش درك شده از یک فعالیت یا 
نتیجه آن اشاره دارد. ارزیابی کنترل شامل باور قابلیت و 
توانایی پیشرفت، انتشارات و اسنادها است. در نظریه 

شود که ) فرض می2006ي پیشرفت پکران (هاهیجان
تواند در ارزیابی کنترل (باورها درباره اینکه چگونه خود می

ایجاد نتایج دلخواه و ممانعت از نتایج ناخواسته مؤثر باشد) 
هاي پیشرفت است. از آنجایی جزء پیشایندهاي اولیه هیجان
هاي تحصیلی مربوط به فرآیند که لذت بردن از هیجان

کنند بر آموزان احساس میري است، هنگامی که دانشیادگی
هاي تحصیلی خود کنترل دارند، اعمال و نتایج فعالیت

یابد و عملکرد می مشارکت و تعامل آنها در کالس افزایش
بهتري خواهند داشت و احساس بهتري از این مشارکت 

) باور ارزش 2006کنند. براساس مدل پکران (ادراك می
هاي محیط یادگیري و تجربه بین ویژگیواسطه ارتباط 

هیجانی است. در راستاي این مدل، باورهاي انگیزشی 
شان از محیط یادگیري، کیفیت شناختی آموزان، ادراکاتدانش

آموزان از و دیگر عوامل محیطی، ارزیابی ارزش دانش
دهد و به نوبه هاي تحصیلی را تحت تأثیر قرار میموقعیت

کند. به طور بینی میآموزان را پیشهاي دانشخود هیجان
آموزان با اختالل یادگیري توان بیان کرد که دانشخالصه می

ها ویژه گروه آزمایش پس از دریافت آموزش اشترن با فعالیت
و تکالیف درسی با اعتماد به نفس باال و احساس اطمینان از 

شوند و اینکه از عهده آن تکالیف بر خواهند آمد روبرو می
کنند که مطالعه و یادگیري را تحت کنترل خود حساس میا

دارند، این مسئله مطابق با نظریه پکران باعث تولید لذت، 
امیدواري و افتخار تحصیلی (هیجانات مثبت تحصیلی) و 
کاهش ناامیدي، ترس، خشم و اضطراب (هیجانات منفی 

آموزان داراي ناتوانی یادگیري ویژه تحصیلی) در دانش
   شود.می

هاي مهارتنتایج نشان داد که بین میانگین نمرات 
آزمون و مرحله پیگیري آزمون، پسدر مرحله پیشسازماندهی 

نتایج فوق با داري وجود دارد. به طور کلی تفاوت معنی
هاي مشهدي، رسول زاده طباطبایی، آزادفالح و یافته

)، اسکندري، 2014)، کینگ و آرپاترمانی (1389فر (سلطانی
) همسو است. در تبیین 1398کاکابرایی، امیري و حسینی (

توان گفت گروهی از محققان براي تبیین این یافته می
هایی شامل چگونگی و چرایی رفتارهاي انسان از توانایی

ریزي و سازماندهی رفتار، بازداري و مهار پاسخ، تداوم برنامه
اند که هعملکرد، کاهش تسلط و توانایی شروع عملکرد نام برد

ین کارکردهاي شناختی است (کینگ و آریاترمانی، ترمهماز 
توانند به هاي شناختی و رفتارها می). بسیاري از کنش 2014

طور مناسبی در یک روش و سبک خودکار با اندکی از حافظه 
فعال یا حتی بدون اتکا به آن انجام شود (اسکندري و 

ی اشترن هنگامی )؛ بنابراین مداخله آموزش1398همکاران، 
آموز داراي ناتوانی یادگیري ویژه با یابد که دانشضرورت می

هاي جدید، تالش براي اطالعات، مشکالت و یا موقعیت
بازداري اطالعات نامرتبط، نگهداري اطالعات جدید و به طور 
رو  آگاهانه گرفتن اطالعات از حافظه بلندمدت با مشکل روبه

آموزش اشترن یکی از  شود. بر این اساس مداخلهمی
فرایندهاي شناختی براي تفکر و یادگیري است و نقش 

کند. به طور اساسی را در کارکرد شناختی و یادگیري ایفا می
آموز با یک نارسایی شدید در حافظه فعال کلی، یک دانش

شود؛ بنابراین کالمی، احتماًال داراي یک ناتوانی خواندن می
گیري حافظه فعال، در بهرهبه طور مسلم محدودیت اصلی 

مؤثر از منابعش براي همه افراد اهمیت دارد، نه فقط آنانی که 
نارسایی حافظه فعال دارند. در مجموع آموزش اشترن به 

کند بتواند به نحو بهتري از ظرفیت آموز کمک میدانش
ریزي و سازماندهی امور استفاده حافظه خود به منظور برنامه

  کند.
سرعت نشان داد که بین میانگین نمرات  نتایجهمچنین 

آزمون و آزمون، پسدر مرحله پیشنامگذاري و ترجمه نماد 
داري وجود دارد. مرحله پیگیري به طور کلی تفاوت معنی

) و 1397هاي صادقی، زینعلی و فروغی (نتایج فوق با یافته
) همسو است. با توجه به اینکه 2019عبدال هریس (

ن مداخله آموزشی در سطح سلسله مراتب آموزان در ایدانش
هاي شناختی نظیر دقت، حافظه، سرعت پردازش و... تمرین

رسد این اند، به نظر میعینی متنوعی را دریافت کرده
ها نه تنها میزان دقت و سرعت آنها را در یادگیري آموزش

اي آنها هاي شناختی پایهدهد، بلکه تواناییتحت تأثیر قرار می
ك مطلب، توالی دقت، توانایی پردازش اطالعات و نظیر در

بخشد همچنین توانایی تفکر حل مسئلۀ آنان را نیز بهبود می
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ها با مشکل آموزان در این خرده مهارتو چون این دانش
هاي شناختی مواجهند و در این آموزش سعی شده مهارت

درگیر در کسب بهتر یادگیري را تمرین کنند، این نتایج به 
آموزان مبتال به آمده است که آموزش اشترن به دانشدست 

گونه  کند که در برخورد با ایناختالل یادگیري ویژه کمک می
مشکالت از راهبردهاي مناسب براي حل مشکل استفاده 
کنند و بتوانند مشکالت یادگیري خود را حل کنند. در تبیین 

ختی هاي شناتوان اذعان کرد از آنجا که تواناییدیگري می
مربوط به توجه، ادراك، درك دیداري، درك شنیداري، حل 
مسئله، سرعت پردازش و تفکر است و از طرفی آموزش 

هاي مربوط به استدالل سیال، دانش اشترن مبتنی بر تمرین
عمومی، استدالل کالمی، پردازش دیداري فضایی و حافظه 
فعال بوده است، بنابراین آموزش اشترن توانسته مجموعه 

آموزانی هاي شناختی را بهبود بخشد. از این رو دانشاناییتو
هاي شناختی خوبی در ارتباط با دیگران برخوردارند، که توانایی

کردن اطالعات، ایجاد  دارمعنیکنند با هنگام مطالعه سعی می
ارتباط منطقی با اطالعات قبلی، کنترل چگونگی این فرآیند و 

ب را یاد بگیرند و عملکرد ایجاد محیط یادگیري مناسب مطال
بندي نهایی باید گفت تحصیلی خود را باال ببرند. در یک جمع

امروزه توانایی تفکر، تحلیل استدالل، سازماندهی حجم عظیم 
ها و در نهایت ها، برخورد صحیح و منطقی با پدیدهداده

هاي الزم و ضروري براي گیري صحیح از ویژگیتصمیم
است که با توجه به موج چهارم آموزي موفقیت هر دانش

پردازي درباره ماهیت و محتواي هوش که آن را به نظریه
 اي در نظرصورت سلسله مراتبی و چندعاملی یا چندالیه

هاي شناختی مبتنی بر گیرند و در این راستا نظریه تواناییمی
اي مطالعه عناصر هوش و شناخت براساس همین چند الیه

آموزان تحت آنجا که یادگیري دانش است و از طرف دیگر از
تأثیر این عناصر از جمله هوش سیال، متبلور، سرعت پردازش، 
حافظه فعال و پردازش شنیداري و دیداري قرار دارد، بنابراین 

آموزان را در بهبود درك و آموزش مداخله اشترن دانش
گونه  توان اینرساند. در تبیین دیگري مییادگیري یاري می

کارول - کتل -رد که از آنجا که بر اساس مدل هورناذعان ک
اي براي یادگیري در کودکان سرعت یکی از عناصر پایه

پردازش است و دو جلسه از مجموعه مداخله آموزشی در 
هایی براي تقویت سرعت پردازش کودکان زمینه تمرین

هاي این فرضیه در رسد یافتهصورت گرفته است، به نظر می
ها تا حدودي بهبود یافته است، به این وزشاثر این نوع آم

دهی به مسائل معنی که سرعت پردازش آنها در پاسخ
یادگیري از بهبود کیفی برخوردار شده است. نتایج پژوهش 

 نتایج پژوهش فقط بههایی همچون داراي محدودیت
ساله داراي ناتوانی یادگیري ویژه شهر  12- 10کودکان

هاي نامهاده از پرسشاستفشود و محدود میاصفهان 
خودگزارشی براي سنجش اثربخشی برنامه آموزشی است. 

شود که بنابراین براساس نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می
آموزان از اثرات هاي گروهی و جمعی به دانشبا برگزاري دوره

ناتوانی یادگیري ویژه توسط مشاوران تا حد امکان کاسته شود 
مینه بهبود مهارت سازماندهی و و برنامه اختصاصی در ز

هدفمندي کودکان، افزایش هیجانات تحصیلی کودکان با 
تقویت حافظه فعال و توانایی شناختی با افزایش سرعت، 

ان و شناسروانپردازش کالمی و غیرکالمی از سوي 
متخصصین کودك، طراحی شود و همچنین برنامه آموزشی 

این زمینه نیز به کار اشترن مورد توجه صاحب نظران فعال در 
  گرفته شود.
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 یاجتناب و فشار اجتماع ،یلیتحص زشیانگ يفراشناخت بر رو
فرهنگ ی. زبان خارج يریادگیاضطراب  يآموزان دارادانش

  .306-286)، 12(9، یمشاوره و روان درمان
 .سس ،ینیح و حس ،يریام ؛ك ،ییکاکابرا ؛س ،ياسکندر
هاي بر بهبود مهارت سیویآموزش د ی). اثربخش1398(

هاي یآموزان با ناتواندانش یو سازمانده يریزبرنامه ،خواندن
  . 54-45،) 3(10 ،ییکودکان استثنا يتوانمندساز. يریادگی

. هاي بسیار یادگیريراه). 2018اشترن، جودیت ام؛ اوزي، ین. امی (
). انتشارات ارجمند. 1393ترجمه نبی زاده، رویا و فرمند، مه رو (

  چاپ اول.
 سهی). مقا1396( و ،يریو ش ا ،يریش م؛ ،یتوکل ا؛ ،ییفداا؛  ،یامان

در  یشناخت يپذیرو انعطاف یتوجه انتخاب ي،ریزبرنامه
 ییخاص (نارسا يریادگیآموزان با و بدون اختالل دانش

  . 111-94،) 2(7،يریادگیهاي یناتوانخواندن). 
دره  یحسن یحاجك؛ ، يدره شور یحسن یحاجس؛ ، یاردل يانصار

 یبررس). 1400ي، ك (دره شور یحسن یحاج پ و، يشور
 .آموزاندانش نیآن در ب وعیش زانیو م يریادگی يهااختالل
و  یتیعلوم ترب ،یشناسدر روان نیهاي نوشرفتیمجله پ

  .44-34)،1(34،آموزش و پرورش
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 بر یمیخودتنظ يآموزش راهبردها یاثربخش. )1398( پ ،یسیبن
 نشریه .يریآموزان با اختالل یادگدانش يو سازگار يآوربتا

  .107-115)،30(1،یکودکان استثنائ يتوانمندساز
 ،یهاي شناختییتواناسۀ یمقا). 1395( ف ان،یفر، ف و جهان انیب

آموزان با و در دانش يرفتار یشناخت اقیو اشت یجانیپردازش ه
جامع  شیهما نینخست خاص، يریادگیبدون اختالل 

  .تهران ،یو علوم اجتماع یتی، علوم تربیشناسروان یالمللنیب
 و یطراح). 1397ع ( ،ينادر م و ،ینراق فیسا؛  دتاش،یتمج

 آموزان بادانش يبرا یمیترم یدرس برنامه يالگو یاعتبارسنج
 نشریه. اول ابتداییهاي يریدر ویژه یادگ دور اختالل
  .69-80)،29(4،یکودکان استثنائ يتوانمندساز

ی ). بررس1391ح ( زاده،یعل وص قوام،  یمیابراهم، جانه، 
 حافظه وی سازمانده ،يریزبرنامه استدالل،ی اجرایي کارکردها

 درمقطع یریاض اختالل بدون و با آموزاندانش دري کار
 5، یافراد استثنائ یشناسفصلنامه روان .تهران استانی ابتدای

)2(،42. -21.  
 ری). تأث1397م ( ،کوشا و ح ی،رسول ؛ع ،روزجاهیخانزاده ف نیحس

 يریپذو انعطاف يداریمدت دبر حافظه کوتاه یدرمانيباز
. یکنشتوجه/ فزون- ییکودکان مبتال به اختالل نارسا یشناخت

  . 72-55 ،)4(14،یشناختمطالعات روان
آموزش حافظه فعال بر  ری). تأث1399ن (ي، مرادی، ي و دهقان

آموزان با اختالل دانش یشناخت يرپذیو انعطاف يریزبرنامه
عصب  یپژوهش یفصلنامه علمخاص (نارساخوان).  يریادگی

  . 120-101،)1(6 ،یشناسروان
بر  يحافظه کار يآموزش راهبردها ی). اثربخش1400ب ( ي،سردار

آموزان در دانش یجانیه یمیو خودتنظ یشناخت يپذیرانعطاف
  . 124-103 ،)1(12 ،کودك تفکر و. ییابتدا
اثربخشی والدگري مبتنی بر  ).1399( ا ،قمرانی؛ و ع ،شمسی

هاي سازماندهی بر عالئم کودکان با اختالل نارسایی مهارت
  577-586، )4( 18، تحقیقات علوم رفتاريفعالی. توجه و بیش

بر  یآموزش مبتن یاثربخش). 1394( غ ی،منشئ و ل ي،دیشه
 یاضیر یلیتحص جانیو ه یجانیه میفراشناخت، بر تنظ

) 3( 17،یهاي علوم شناختتازهآموزان دوره متوسطه دوم. دانش
،37 -30  

آموزش  ری). تأث1397ز ( ،یش و فروغ ،ینعلیز ؛ع ،یصادق
هاي ییو توانا ییهاي اجرابر کنش یهاي شناختمهارت
، يریادگیهاي یناتوان. يریادگیاختالل  يکودکان دارا یشناخت

8)2،( 38 -57 .  
 یلیتحص جاناتیهسۀ ی). مقا1400ا ( ی،تیعناو  سي،فرامرز

هاي یناتوانخاص.  يریادگیآموزان با انواع اختالل دانش
  . 103-87 ،)4(10 ،يریادگی

). نقش چشم انداز 1399فرزین، س؛ برزگربفرویی، ك و فقیهی، م (
آموزان پسر مقطع متوسطه زمان در هیجان تحصیلی دانش

  . 172-153)، 19(9، شناسی مدرسهمجله رواندوم. 
هاي آموزش مهارت یاثربخش. )1397(ی، ك میکر، ج و انیکاوس

 يدر رضامند ریو تاخ یلیتحص يبر اهمال کار یفراشناخت
)، 4(6، شناسی شناختیفصلنامه روان. آموزاندانش یلیتحص

15 -24 .  
 يهایژگیو یبررس«). 1399( ، عپوریعل ؛ ور ی،کرم ؛ا ی،کرم

. »پنجم - شیرایوکسلر کودکان و یهوش اسیمق یسنجروان
  . 125-97 ،)41(11 ی،تیترب يگیرفصلنامه اندازه

ر و  ،ياحمد؛ ن ،یرمضان ؛ر ،يدریح ؛چم ی،میرح؛ محمدپور، م
و  یشناختروان يپذیرانعطاف ). نقش1400( م ،يرانوندیب

-دیترس از کرونا (کوو یبیندر پیش جانیه میدر تنظ يدشوار
شناسی مجله روان. شهر کرمانشاه) در ساکنان 19
  .200-191)،2(13،بالینی

فر،  یآزادفالح، پ و سلطان ؛س ،ییرسول زاده طباطبا ؛ع ،يمشهد
در کودکان مبتال  یدهو سازمان يریزبرنامه یی). توانا1389ع (

و  یتیمطالعات ترب. یفزون کنش ،توجه ییبه اختالل نارسا
 . 170-151 ،)1(11،یشناسروان

ي  ،مدانلو و ف ی،رزاخانیم ؛م ی،صادق ؛م ي،باقر ؛م ی،رزاخانیم
 یلیتحص شرفتیدر پ یهاي فراشناختمهارت ریتاث ).1393(

مجله دانشگاه مازندران.  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو
  167-173،) 115(، 24 .مازندران یعلوم پزشک

بر  یمبتن یشناخت یبخشتوان ری). تاث1396و ( ،یو نجاتع  ان،یناج
کودکان  یشناخت يریپذو انعطاف داریحرکت بر بهبود توجه پا
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