
     Journal of  Learning Disabilities, winter 2018                                    1397زمستان  هاي يادگيري،ي ناتوانيمجله   
                  
 Vol. 8, No.2/125-139                                                                  125- 2/139ي ، شماره8ي دوره         

125 

هاي تخصصي اختالالت يادگيري به معلمان بر پيشرفت ثير ارائه آموزشتأ

ان پايه سوم ابتدايي مبتال به اختالالت آموزدانشتحصيلي ديكته در ميان 

  يادگيري 

  3و محمدحسن صيف 2، احمد رستگار1سعيد مظلوميان

  

  چكيده

به هاي تخصصي در زمينه اختالالت يادگيري ارائه آموزش ثيرأبررسي ميزان تپژوهش حاضر با هدف 

ان پايه سوم ابتدايي مبتال به اختالالت يادگيري ديكته در اين درس آموزدانشمعلمان بر پيشرفت تحصيلي 

ابتدايي كه  گيري هدفمند شانزده نفر از معلمان پايه سوم روش نمونه انجام شد. براي اين منظور با استفاده از

ها بودند ان مبتال به اختالل يادگيري(قبال شناسايي شده) مربوط به كالس آنآموزدانشسي و يك نفر از 

نفر گواه) گمارده شدند. سپس افراد گروه  8نفر آزمايش،  8انتخاب و در دو گروه آزمايش و گواه(

ه ذكر است كه پيشرفت الزم ب آزمايش طي نه جلسه در دوره آموزشي اختالالت يادگيري شركت كردند.

ان مبتال به اختالالت يادگيري نيز قبل و بعد از دوره آموزش معلمان اندازه گيري شد. آموزدانشتحصيلي 

ان مبتال به اختالالت آموزدانشداد كه پيشرفت تحصيلي ديكته نتايج آزمون تحليل كوواريانس نشان 

ان به آموزدانشآزمايش بودند نسبت به ساير  وهها عضو گريادگيري در درس ديكته كه معلمان آن
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  قدمهم
شناسي روان پردازانتوجه محققان و نظريه له عمده موردأيادگيري كودكان همواره به عنوان يك مس

قرار گرفته است. در همين راستا يكي از مسائل مرتبط با يادگيري كودكان، مربوط به  تعليم و تربيت

درصدي از آنان است كه به رغم برخورداري از هوشبهر طبيعي، دچار مشكالت مختلفي در يادگيري 

كاران معلمان و والدين و ساير دست اندرله همواره موجب تعجب و سردر گمي أمي باشند و همين مس

ثير قرار دهد و  أو تربيت شده است. به هر حال هرعاملي كه روند طبيعي يادگيري را تحت تتعليم 

بايست قرار دهد، مي ثيرأيند يادگيري را در جهت منفي تحت تآاستعداد، عالقه، نگرش و كارآمدي فر

 1960شناختي كه در همين راستا از دهه روان هاييكي از آسيب شناسايي شده و كنار گذاشته شود.

) 2006( 1. طبق نظر سيدمن، بيدرمن و استفاناستمورد توجه قرار گرفت، بحث اختالالت يادگيري 

كننده سرنوشت تحصيلي فراگيران است. طبق يك مطالعه ت يادگيري از معضالت مهم و تعييناختالال

يوع باالي كه حاكي از ش استدرصد  81/8فراتحليل شيوع اين اختالالت در كودكان ايراني برابر با 

). از جمله اختالالت يادگيري مهم اختالل نوشتن است كه به 1384(بهراد،  اين اختالالت در ايران است

هاي اي روزانه زندگي كه مستلزم مهارتهاي در پيشرفت تحصيلي و فعاليتصورت قابل مالحظه

ميت باالي اختالل نوشتن كند. بر همين اساس در مطالعه حاضر با توجه به اهنوشتاري هستند، تداخل مي

هاي مورد نياز در اين زمينه و چنين اهميت غير قابل انكار آموزشثيرات سوء آن بر يادگيري و همأو ت

استفاده از معلمان مجرب براي مرتفع كردن اين معضل به مقايسه اختالل نوشتن در دو گروه كودكان 

ها در اين زمينه آموزش خاصي علمان آنداراي معلمان آموزش ديده در اين زمينه و كودكاني كه م

 و آموزشي لحاظ از انآموزدانش يمالحظه قابل ضعف به يادگيري پردازيم. اختالالتاند مينديده

گردد كه ديگر مسائل آموزشي مي اطالق خواندن و ديكته حساب به مربوط دروس در باليني

اجتماعي نامساعد بعدي همراه خواهد  -  را تحت تأثير قرار داده و با پيامدهاي رواني آموزدانش

در واقع اصطالح  ). 1385؛ رحيميان بوگر و صادقي، 2009، 1؛ پنينگتون2004، 2(رئيد و والهبود
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اختالالت يادگيري اصطالحي كلي براي گروهي ناهمگن از اختالالتي است كه از طريق 

استدالل و محاسبات  ن،مشكالت بارز در كسب و استفاده از گوش دادن، سخن گويي، خواند

). البته بايد خاطر نشان ساخت كه 1390(نريماني، رجبي، افروز و صمدي، شودمي گررياضي جلوه

هاي ديداري، شنيداري يا مشكالت يادگيري ناشي از معلوليت شامل كودكاني كه ازاين اختالالت 

 شودبرند نميج ميهاي محيطي و فرهنگي رنماندگي ذهني، آشفتگي هيجاني، زيانعقب حركتي،

). با توجه به اين تعريف از جمله اختالالت مهم در اين زمينه، 2009، 2(اسچيف، بومينگر و توليدو

ان شايع آموزدانشنوشتاري است كه در ميان  هايشتن و به عبارتي اختالل در مهارتاختالل نو

دانشجويان و بزرگساالن علمي با آن در زمان كودكي، حتي در ميان است و پيامدهاي برخورد غير

سفانه يكي از مشكالت اساسي در مورد كودكان مبتال به اختالالت أنيز قابل مشاهده است. مت

مانده بودن اين كودكان به لحاظ ذهني برخي معلمان ناآگاه  مبني بر عقبيادگيري تصور غلط 

معلمان دچار ، اين گروه از هوش طبيعي در اين كودكاناز مدتي با مشاهده  است. اما پس

سؤوالن ، مربيان و والدين سبب آشنايي مو نا آگاهيتوام با نا گميمي شوند. اين سردر گميسردر

ان عقب افتاده فرستاده شوند كه به علت آموزدانشاين كودكان به خطا به مدارس شود گاهي مي

در مدارس  شوند يا گاهي به اجباريه دچار مشكالت سازش و تطابقي ميبرتري هوش نسبت به بق

از شوند و درپي مواجه ميپي هايت نارسايي خاصي كه دارند با شكستعادي باقي بمانندكه به عل

كنند. فتارهاي ضداجتماعي گرايش پيدا ميگردند و احتماال به رمدرسه و درس بيزار و متنفر مي

را شناسايي  ات عوامل مختلفيوجود آورنده اختالالت يادگيري، تحقيقهدر ارتباط با عوامل ب

ان دوره ابتدايي، به اين نتيجه آموزدانشبر روي  اي) در مطالعه2011(3اند. ديويس و برويتمنكرده

ثير أاجتماعي و جمعيت شناختي در بروز و شيوع اختالالت يادگيري ت - رسيدند كه عوامل رواني

كانادا نشان داد كه اي دارند. نتايج چند مطالعه ديگر در كشورهاي ايران، هند و قابل مالحظه

                                                                                                                            
1.Pennington 
2.Schiff, Bauminger & Toledo 
3. Davis & Broitman 
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عوامل محيطي نظير تفاوت هاي اجتماعي، جمعيت شناختي و روان زاد در بروز اختالالت 

؛ رحيميان 1384؛ نريماني و رجبي، 2008، 2؛ مبات و بيسانز2005، 1(كاراند يادگيري نقش دارند

اه اجتماعي فقدان عالقه و انگيزش، پايگ). برخي تحقيقات ديگر در اين زمينه نقش 1391بوگر، 

؛ كرون بيچلر، ويمر، 2005؛ كاراند، 2000،  3اقتصادي پايين (شالو، آرابچ، مانور و گروسسور

ژنتيكي (روت، 5) مستعدشدگي2009؛ اسچيف و همكاران، 2008، 4استفن، هاتزلر، ماير و الدرنر

؛ روت، اسپيس و 2000) نواقص عصب شناختي (شالو و همكارن ، 2001، 6شالو و گروسسور

)، جنسيت، پايه تحصيلي و محل 2004؛ گري، 2003شناختي (شارما، أخير) نقص يا ت2002 7كوپر

اند. جداي از تحقيقات فوق گروهي از كرده ييدأ) را ت2009سكونت(اسچيف و همكاران، 

اند كه به شرايط كيد قرار دادهأتحقيقات نقش عواملي را در بروز اختالالت يادگيري مورد ت

درسي،  هايمتعارف، كتاب عنوان مثال مواردي نظير: نظام آموزشيشوند. بهميآموزشي مربوط 

هاي شلوغ (شالو )، كالس2003، 9؛ شارما2004، 8؛ گري2001 نابسنده (روت و همكاران،آموزش

) و 2008؛ مبات و بيسانز، 2005كاراند، ) و شرايط آموزشي نامناسب و ناكافي (2000و همكارن،

) را 2009؛ اسچيف و همكاران، 2008؛ كرون بيچلر و همكاران، 2005(كاراند، هاي تحصيليپايه

هاي آموزشي د كه برگزاري كالسدننشان دا) 1390اند. نريماني و همكاران (مورد توجه قرار داده

موجب بهبود عاليم و پيشرفت درسي  انآموزدانشبراي  هاي يادگيريمراكز ويژه ناتواني

از طرف ديگر نتايج تحقيقات نشان داده كه گردد. تالالت يادگيري ميان داراي اخآموزدانش

ها و ختالالت يادگيري) و عادي در كالستلفيق كودكان استثنايي(به خصوص كودكان مبتال به ا

                                                                                                                            
1. Karand 
2. Mobat&Bisanz 
3. Shalev, Aurbach, Manor, & Gross- tsur 
4. Kronbichler, Wimmer, Staffen, Hutzler, Mair & Ladurner 
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مدارس عادي از لحاظ ارائه الگوهاي يادگيري اجتماعي همواره به سود كودكان استثنايي بوده 

) نيز در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه 1382). همچنين شهيم(9219، 1(رابرتز و زوبريك است

در زمينه يادگيري بين كودكان مبتال به اختالل يادگيري و كودكان عادي در محيط مدارس 

كردن كودكان مبتال به رسد جداتفاوتي وجود ندارد. البته اين در حالي است كه به نظر مي

بب كاهش عزت نفس و ها به مدارس خاص سفرستادن آن اختالالت يادگيري از كودكان عادي و

اي را براي مشكالت عديده تواندشده و در درازمدت مي هاهاي اجتماعي در آنعدم رشد مهارت

ها به ارمغان بياورد. به هر حال نتايج فوق همگي به نقش و اهميت غير قابل انكار شرايط و آن

كه  دهدد. اما مرور اين تحقيقات نشان مياره دارعوامل آموزشي در برخورد با اين آسيب اش

هاي معلمان در برخورد با فراگيران مبتال به اختالالت يادگيري، به و توانايي هاتاكنون نقش مهارت

عنوان يكي از اركان اصلي آموزش در داخل و خارج از كشور كمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

- هايي مانند پيشرفت تحصيلي، مهارتخود را به مقايسه متغيرمطالعات انجام شده نيز بيشتر توجه 

كان و يا هاي كوداين دسته از كودكان با ساير گروههاي اجتماعي، مشكالت رفتاري و ... در ميان 

اند تا از اين رهگذر به حل مشكالت اين اي ساده و همبستگي پرداختهبه انجام مطالعات رابطه

دهد كه ر مطالعات انجام شده در داخل و خارج از كشور نشان ميكودكان بپردازند. همچنين مرو

اي جهت حل مشكالت يادگيري كودكان بر بحث آموزش معلمان در زمينه كمتر مطالعه

اختالالت يادگيري، تمركز كرده است. لذا پژوهش حاضر در صدد است تا با انجام يك مطالعه 

به اختالالت يادگيري ديكته با توجه به ارائه و  آزمايشي در زمينه پيشرفت تحصيلي كودكان مبتال

ها بپردازد تا از اين طريق ضمن افزودن به دانش يا عدم ارائه آموزش هاي تخصصي به معلمان آن

به معلمان و  هاي تخخصيموجود در زمينه اختالالت يادگيري، نقطه آغازي براي ارائه آموزش

اشد. با تحقيقات مرتبط با اختالالت يادگيري بهاي آزمايشي در شناسيهمچنين توجه به روش

هاي ارائه آموزش ثيرأله و هدف اصلي مطالعه حاضر بررسي ميزان تتوجه به آنچه گفته شد مسأ

                                                                                                                            
1. Roberts &Zubrick 
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ان پايه سوم آموزدانشتخصصي در زمينه اختالالت يادگيري به معلمان بر پيشرفت تحصيلي 

  .استس ابتدايي مبتال به اختالالت يادگيري ديكته در اين در

  روش
آزمون با گروه و پس آزمونو طرح پژوهش نيز از نوع پيش آزمايشيشبه روش اجراي اين پژوهش

  .استگواه و انتصاب تصادفي 

ان مبتال به آموزدانشجامعه آماري اين پژوهش شامل جامعه، نمونه و روش نمونه گيري: 

و آموزش و پرورش شهر شيراز اختالل يادگيري ديكته در پايه سوم ابتدايي نواحي چهارگانه 

-1391در اين پايه تحصيلي در سال تحصيلي ان مبتال به اختالالت يادگيري ديكته آموزدانشمعلمان 

اي و خوشه گيريمونهان تلفيقي از روش نآموزدانشانتخاب نمونه از زير جامعه  جهتشود. مي 1392

نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شهر  هدفمند مورد استفاده قرار گرفت. به اين صورت كه ابتدا

ناحيه دو آموزش و پرورش  يتصادفطورم بعد به گاشيراز به عنوان چهار خوشه در نظر گرفته شد. در 

هاي اين ناحيه، چهار دبستان دخترانه و چهار دبستان پسرانه و از هر انتخاب و سپس از ميان دبستان

ند. به اين ترتيب مجموعا هشت كالس پايه سوم دبستان دو كالس پايه سوم ابتدايي انتخاب شد

دليل هدف  ابتدايي دخترانه و هشت كالس پايه سوم ابتدايي پسرانه انتخاب گرديد. در گام بعد به

ان داراي اختالل ديكته، با استفاده از اجراي آزمون تحليل ديكته به آموزدانشو تمركز پژوهش بر 

نفر پسر) كه به درجات  27نفر دختر و  31ان(آموزدانش نفر از 58اين كالس ها مراجعه و تعداد 

درمورد زير باالي اختالل يادگيري مبتال بودند، شناسايي و به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. 

ان مبتال به اختالل آموزدانش«نفر از معلمان كه  16جامعه معلمان نيز به صورت هدفمند تعداد 

عنوان اعضاي نمونه انتخاب و بر اساس هدف هشاركت داشتند، بها در اين پژوهش مآن »يادگيري

 هاجايگزين شدند. جهت گردآوري داده صورت تصادفي در دو گروه گواه و آزمايشهپژوهش ب

  :هاي زير مورد استفاده قرار گرفتنيز ابزار

از ان مبتال به اختالل ديكته در اين پژوهش آموزدانشبراي شناسايي آزمون تحليل ديكته: 
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آزمون تحليل ديكته استفاده گرديد. براي اين منظور آزمون تحليل ديكته توسط تيمي شامل محقق، سه 

نفر از آموزگاران مجرب و يك نفر از كارشناسان مركز اختالالت يادگيري اداره آموزش و پرورش 

يايي مصححان كردن و همچنين روش پاين پايايي اين آزمون نيز، روش دونيمهطراحي گرديد. براي تعي

به دست آمد كه بيانگر مناسب  70/0و  73/0مورد استفاده قرار گرفت و ضرايب پايايي به ترتيب برابر با 

بودن ثبات اندازه گيري اين ابزار است. براي تعيين روايي اين ابزار نيز روايي محتوي بر اساس نظر تيمي 

نفر از كارشناسان مركز اختالالت از متخصصان شامل محقق، سه نفر از آموزگاران مجرب و يك 

  يادگيري اداره آموزش و پرورش، مورد نظرقرار گرفت.

هاي در درس ديكته نيز از فرم انآموزدانشگيري پيشرفت تحصيلي اندازه برايآزمون ديكته: 

ين منظور از موازي يك آزمون ديكته كه متفاوت با آزمون تحليل ديكته بودند استفاده گرديد. براي ا

آزمون استفاده گرديد و پس از اجراي پيشرفت تحصيلي ديكته براي پيش گيريم الف براي اندازهفر

هاي معلمان در كالس انآموزدانشمان، فرم ب نيز بعد از شركت دوره آموزش تخصصي توسط معل

ار آزمون مورد استفاده قرد و نمرات اين آزمون به عنوان پسآموزش ديده پس از دو ماه، اجرا گردي

. براي تعيين پايايي استآزمون ازي نيز به حداقل رساندن اثر پيشهاي مودليل اجراي فرمگرفت. 

هاي موازي مورد استفاده قرار گرفت و ضرايب پايايي برابر ون پيشرفت تحصيلي ديكته، روش فرمآزم

تعيين روايي اين  گيري اين ابزار است. برايه بيانگر مناسب بودن ثبات اندازهبه دست آمد ك 77/0با 

ابزار نيز روايي محتوي بر اساس نظر تيمي از متخصصان شامل محقق، سه نفر از آموزگاران مجرب و 

  يك نفر از كارشناسان مركز اختالالت يادگيري اداره آموزش و پرورش، مورد استفاده قرار گرفت.

جراي پژوهش پس از اخذ مجوزهاي الزم از اداره كل آموزش و پرورش جهت اروش اجرا: 

گيري نمونه يندآهاي منتخب بر اساس فر، به دبستانهالب رضايت مديران مدارس و آزمودنيو ج

پژوهش، مراجعه و پژوهش به مرحله اجرا درآمد. براي اين منظور ابتدا آزمون تحليل ديكته بر 

ي پيشرفت ان اجرا و افراد مبتال به اختالل ديكته شناسايي شدند. در گام بعدآموزدانشروي 

گيري و نمرات فاده فرم الف آزمون ديكته اندازهان در درس ديكته با استآموزدانشتحصيلي اين 
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ان مبتال به آموزدانش. سپس شانزده نفر از معلمان، آزمون منظور گرديدنمرات پيش عنوانهآن ب

الزم  ين شدند.نفر) جايگز 8نفر) و آزمايش( 8اختالل ديكته به صورت تصادفي در دو گروه گواه(

معلمان گروه  ،گونه آموزشي دريافت نكردندبه ذكر است كه در اين پژوهش افراد گروه گواه هيچ

در نه جلسه يك  هاي تخصصي در زمينه اختالل يادگيري ديكتهيك سري آموزشآزمايش نيز 

يك  ساعت و نيم در طول يك ماه دريافت نمودند. پس از اتمام دوره آموزش معلمان و طي شدن

ان مبتال به اختالل ديكته اجرا و آموزدانش، فرم ب آزمون ديكته بر روي فاصله زماني دو ماهه

هاي گردآوري شده با استفاده از آزمون تحليل منظور و نهايت داده آزمونپس عنوانهنمرات آن ب

  محتوي جلسات آورده شده است. 1كوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در جدول 
  

 . محتوي برنامه آموزش تخصصي اختالالت يادگيري به معلمان1جدول 

  محتواي دوره مربوط به اختالالت يادگيري  جلسه

  اول
هاي درس، وكالس تعاريف و مفاهيم، تاريخچه، اهميت و ضرورت، ميزان شيوع درجوامع مختلف و ايران

  پيامدها بر پيشرفت تحصيلي،مهارتهاي تحصيلي ومهارتهاي اجتماعي

  دوم
كيد بر پيشگيري شامل: عوامل آموزشي، محيطي، دروني و عوامل پيش، هنگام و بعد از تولد، أعوامل بروز با ت

  طبقه بندي اختالالت يادگيري شامل تحولي و تحصيلي

  مراحل مختلف ارزيابي شامل پيشينه كاوي و مصاحبه، مشاهدات باليني و معرفي آزمون ها  سوم

چهارم و 

  پنجم

- مشكالت دست خط، هجي كردن و انشاء ، انواعهاي اصلي اختالل شامل دستنوشتن، معرفي حوزهاختالل 

  هاي ارزيابي، برنامه ريزي آموزش، تكنيك هاي شناختي و رفتاري، نحوه نظارتخط، علل و آثار، شيوه

ششم 

  وهفتم

  موزش، انواع مداخالت درمانيهاي ارزيابي، برنامه ريزي آ، انواع مشكالت، پيامدها، شيوهكردناختالل هجي

هشتم و 

  نهم

ريزي آموزش، راهبردهاي ارزيابي، برنامه هايخط، پيامدها، شيوهواع مشكالت دستاختالل انشاء، ان

  هاي شناختي و رفتاري، نحوه نظارتشتن، مراحل و قواعد نوشتن، تكنيكخودتنظيمي در نو

  نتايج
فت تحصـيلي ديكتـه بـراي هـر دو گـروه گـواه و       هاي توصيفي مربوط به پيشريافته 2در جدول 
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  آزمايش آورده شده است.
    

  هاي گواه و آزمايش در پيشرفت تحصيلي ديكته گروهميانگين و انحراف معيار . 2جدول 

  گروه                     

  شاخص

  گروه آزمايش  گروه گواه

  پس آزمون  پيش آزمون  پس آزمون  پيش آزمون

M 33/12  51/13  03/13  06/16  

SD  21/2  02/2  88/1  52/1  

  13  8  10  8  حداقل نمره

  18  15  18  17  حداكثر نمره
  

آزمـون و  ها در پـيش شود ميانگين و انحراف معيار آزمودنيمالحظه مي 2طور كه در جدول همان

هاي آزمايش و گواه در متغير پيشرفت تحصيلي ديكته آورده شده اسـت.  آزمون به تفكيك گروهپس

ها در متغير پيشرفت تحصـيلي ديكتـه را نشـان    ي اين جدول تصوير روشني از عملكرد آزمودنيهايافته

آزمـون عملكـرد بهتـري نسـبت بـه      ازمـايش در پـس   دهد. نتايج جدول گوياي اين است كه گروهمي

  است. در ادامه به ارائه يافته هاي استنباطي متناسب با هدف پژوهش مي پردازيم.آزمون داشتهپيش

ديكته به معلمان بر  هاي  تخصصي در زمينه اختالالت يادگيريآموزش ثيرأبررسي ت جهت

ان مبتال به اختالالت يادگيري ديكته در اين درس از تحليل كواريانس تك آموزدانشپيشرفت 

الزم به ذكر است كه قبل از انجام تحليل كوواريانس  ) استفاده شد.ANCOVAمتغيره (

فرض هاي نرمال بودن توزيع متغيرها، همگني واريانس و خطي پيش هاي آن از جملهفرضپيش

بودن رابطه بين متغير كمكي(پيش آزمون) و متغير وابسته و همچنين همگني شيب رگرسيون بين 

ها نيز از طريق آزمون لوين مورد ها مورد بررسي قرارگرفت. مفروضه همگني واريانسگروه

) از نظر آماري 552/0مشاهده شده( Fداري مقدار امعنبررسي قرارگرفت كه با توجه به عدم 

 هاي مورد مقايسهدر گروه هارقرار بودن مفروضه همگني واريانسدار نيست و اين امر بيانگر بامعن

هاي رگرسيون در اين پژوهش از جهت بررسي مفروضه همگني شيب .است(آزمايش و گواه) 

همراه با توضيحات الزم آورده شده  3در جدول  آزمون تحليل واريانس استفاده شد كه نتايج آن
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  است. 
. آزمون تحليل واريانس جهت بررسي مفروضه همگني شيب رگرسيون3جدول   

 SS df MS F Sig منبع مجذورات

6/  04 گروه  1 04  /6  63  /6  018 /0  

2/  21 تعامل گروه و پيش آزمون  1 21  /2  40  /2  11 /0  

43/  35  39/  45 1  39/  45 پيش آزمون  00 /0  

49/  13 خطا  54 91  /0    
 

 مشاهده شده اثر تعامل بين پيش آزمون Fگردد مقدار مشاهده مي 3كه در جدول  طورهمان

دار نيست. بنابراين شيب او از نظر آماري معن 2/  40(متغير همراه) گروه(عمل آزمايشي) برابر با 

آزمون(متغير همراه) در دو گروه آزمايش و پيش وابسته(پيشرفت ديكته) از رويرگرسيون متغير 

  .استگواه يكسان 

در نهايت مفروضه نرمال بودن توزيع پيشرفت ديكته در جامعه نيز براي گروه آزمايش و گواه 

به تفكيك پيش آزمون و پس آزمون از طريق آزمون كولموگروف اسميرنوف مورد بررسي قرار 

  همراه با توضيحات الزم ارائه شده است.نتايج اين آزمون  4گرفت كه در جدول 
  

  . نتايج آزمون كولموگروف اسميرنف جهت بررسي مفروضه نرمال بودن4جدول 

 
  برآوردها

  گواه  آزمايش

  پس آزمون  پيش آزمون  پس آزمون  پيش آزمون

  27  27  31  31  تعداد

SD  09  /2  53  /1  22  /2  02  /2  

Z  07  /1  37  /1  71  /0  97  /0  

Sig  20  /0  06  /0  69  /0  31  /0  
  

داري ذكر شده در او سطح معن Zشود با توجه به مقادير مشاهده مي 4طور كه در جدول همان

هاي آزمايش و گواه به كدام از گروهنتايج آزمون كولموگروف اسميرنوف در هيچ 4جدول 
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ر برقرار بودن دار نيست و اين امر بيانگاآزمون از نظر آماري معنو پس آزمونتفكيك پيش

  .شودط به تحليل كوواريانس پرداخته ميبه ارائه نتايج مربو 5در جدول  .استمفروضه نرمال بودن 
  

  هاي تخصصي اختالالت ديكته به معلمان بر پيشرفت ديكتهنتايج تحليل كوواريانس اثر آموزش. 5جدول 

منبع 

 مجذورات
SS df MS F Sig 

توان 

 آزمون

ميانگين 

 تعديل شده

گواه گروه  

يل ميانگين تعد

شده گروه 

 آزمايش

548/116 پيش آزمون  1 548/116  72/106  00/0  00/1    

427/52 گروه  1 427/52  00/48  00/0  00/1  83/13  79/15  

06/60 خطا  55 09/1       

  

آزمون برابر مشاهده شده پيش Fدهد مقدار نشان مي 5مربوط به جدول  هايكه داده طورهمان

توان گفت كه بين متغير كمكي(پيش معني است. بنابراين مي 01/0سطح  ست كه درا 72/106با 

  آزمون ديكته) و متغير وابسته(پس آزمون ديكته) از نظر آماري رابطه وجود دارد.

 427/52مشاهده شده مربوط به اثر گروه برابر با  Fهاي جدول مقدار مچنين بر اساس دادهه

بنابراين پاسخ سوال پژوهش مثبت بوده و با توجه به ميانگين معني است.  01/0است كه در سطح 

) پس از حذف اثر پيش آزمون نتيجه مي گيريم 79/15) و آزمايش(83/13تعديل شده گروه گواه(

ثير أان در درس ديكته تآموزدانشكه ارائه آموزش هاي تخصصي به معلمان بر پيشرفت تحصيلي 

  مثبت دارد.

  گيريبحث و نتيجه
ت يادگيري بر هاي تخصصي در زمينه اختالالارائه آموزش ثيرأاضر با هدف بررسي تپژوهش ح

ان مبتال به اختالل يادگيري ديكته در اين درس صورت گرفت. براي اين آموزدانشپبشرفت تحصيلي 

شناسي االتي تنظيم و با استفاده از روشمنظور ابتدا بر اساس سوابق نظري و تجربي پژوهش سو
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ري به هاي آمابه نتايج حاصله از تجزيه و تحليلرد آزمون قرار گرفت. در ادامه با توجه آزمايشي مو

شود. نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه ارائه پژوهش پرداخته مي هايبحث و بررسي پيرامون يافته

ان مبتال به آموزدانشهاي تخصصي در زمينه اختالالت يادگيري بر پيشرفت تحصيلي آموزش

پيشرفت تحصيلي ديكته داري اثير مثبت دارد و به صورت معنأتالالت يادگيري ديكته در اين درس تاخ

هاي قبلي بايد گفت ت اين يافته با پژوهشبخشد. در ارتباط با ميزان مطابقت و يا عدم مطابقرا بهبود مي

ر زمينه هاي تخصصي دارائه آموزش ثيرأكه به رغم جستجوهاي زياد، هيچ پژوهشي درخصوص ت

حال نتايج تحقيق ، ولي به هران، يافت نشدآموزدانشبه معلمان بر پيشرفت تحصيلي اختالالت يادگيري 

ان داراي اختالالت يادگيري آموزدانشوه بين دو گر) نشان داد كه 1390( نريماني و همكاران

ي و توانايي و آموزش نديده از نظر توانايي خواندن، توانايي رياض LDآموزش ديده در مراكز 

اين مطالعه نشان داد كه . نوشتن و معدل نمرات نيمسال تحصيلي تفاوت معناداري وجود دارد

بهبود عاليم و پيشرفت  برگزاري كالس هاي آموزشي مراكز ويژه ناتواني هاي يادگيري موجب

 زادهدر پژوهش ديگري غباري بناب و آدمگردد. ان داراي اختالالت يادگيري ميآموزدانشدرسي 

ان داراي اختالالت آموزدانشخالت شناختي و فراشناختي به ها و مدا) دريافتند كه ارائه آموزش1386(

ثيرات مثبت است. البته أان داراي تآموزدانشيادگيري تا حدود زيادي بر بهبود بيان نوشتاري و انشاي 

در ارتباط با  ان بوده است.زآمودانشز تحقيق فوق مستقيما بر روي باز هم بايد توجه داشت كه تمرك

ها شرايط آموزشي نامناسب و تالالت يادگيري نتايج برخي پژوهشبحث آموزش در موضوع اخ

-درسي و آموزشمتعارف، كتاب هاي)، نظام آموزشي2008؛ مبات و بيسانز، 2005كاراند، ناكافي(

شلوغ (شالو و هاي كالس، )2003 3؛ شارما2004، 2؛ گري1،2001نابسنده (روت و همكاران

وز اختالالت ) را در بر2009اسچيف و همكاران، ( هاي تحصيليو نقش پايه )2000همكارن،

طور كه نتايج پژوهش نشان داد آموزش معلمان در زمينه اختالالت . همانانديادگيري دخيل دانسته

                                                                                                                            
1. Rout 
2. Geary 
3. Sharma 
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نكته است كه  ان دارد. اين امر گوياي اينآموزدانشبه سزايي بر پيشرفت تحصيلي  ثيرأيادگيري ت

بت بر عملكرد تحصيلي ثير مثأوجود معلمان آموزش ديده در زمينه اختالالت يادگيري ضمن ت

ادگيري بكاهد و مانع بار اختالالت يتواند تا حدود زيادي از آثار و عواقب منفي و زيانفراگيران مي

ان آموزدانشو آينده  هابر نظام آموزش و پرورش، خانواده هاي سنگين مادي و معنويتحميل هزينه

لمان يند آموزش و پرورش، نقش معآ) معتقد است كه در فر1388گردد. بنابراين در اين زمينه داودي(

بايست به در بحث آموزش ضمن خدمت معلمان مينمايد. بنابراين مي تراز ديگر افراد بسيار برجسته

ه ويژه مبذول گردد و دوره هاي ها و تخصص الزم در زمينه اختالالت يادگيري توجمقوله مهارت

عنوان بخشي از برنامه اشتغال آنان نه صرفا براي دريافت يك گواهي و هها بتخصصي الزم براي آن

ود معلمان متخصص در اين زمينه مدرك جهت ارتقاء شغلي، برگذار گردد. توجه داشته باشيم كه وج

ي پيشگيري نمايد و يا در صورت بروز به صورت تواند از همان ابتدا از بروز پديده اختالالت يادگيرمي

 هايلمان آموزش ديده ما ديگر در محيطعالمانه آن را مديريت كرده و ازبين ببرد. همچنين با وجود مع

مثبت  ثيرأها شامل زدن برچسب عقب مانده به كودكان نخواهيم بود كه همين امر تآموزشي و خانواده

ها دارد. به اعتقاد محقق توجه به در زندگي تحصيلي و شخصيت آنشناختي سزايي به لحاظ روانو به

هاي درس عادي از كالس انآموزدانشت يادگيري، نياز به جداسازي آموزش معلمان در زمينه اختالال

در همان  انآموزدانشتا  كنداختالالت را مرتفع كرده و كمك ميها به مراكز ويژه و فرستادن آن

شناختي زيادي را به ثيرات مثبت روانأه تحصيل خود ادامه دهند كه اين امر تهاي درس عادي بكالس

دنبال دارد. بنابراين محقق اعتقاد دارد كه امروزه آموزش اصولي معلمان در زمينه اختالالت يادگيري بر 

- مورد توجه دست بايستتالالت يادگيري ارجحيت دارد و ميان در مراكز اخآموزدانشآموزش 

هاي پژوهشي مطالعه ها و پيشنهاد. در ادامه به بيان برخي محدوديتن نظام آموزشي قرار گيرداندركارا

وهش حاضر هاي پژوهش بايد توجه داشته باشيم كه پژ. در خصوص محدوديتگرددحاضر اشاره مي

 هاساير پايهاين در تعميم نتايج به ان پايه سوم ابتدايي شهر شيراز انجام شده است. بنابرآموزدانشدر ميان 

بايست احتياط الزم را لحاظ كرد. همچنين تمركز اصلي اين مطالعه بر روي و مقاطع تحصيلي مي
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بايست فت تحصيلي در ساير دروس مي. بنابراين از تعميم نتايج به پيشراستپيشرفت تحصيلي ديكته 

پديده اختالالت  گردد كه محققان در تحقيقات خود پيرامونودداري كرد. در پايان پيشنهاد ميخ

پيرامون اختالالت  مشابهي را هاينيز توجه نموده و در آينده پژوهشيادگيري به مقوله آموزش معلمان 

   يادگيري در حوزه اختالل رياضي و اختالل خواندن انجام دهند.

  منابع

پژوهش در حيطه ن.ان ابتدايي ايراآموزدانشهاي يادگيري در ). فراتحليل شيوع ناتواني1384بهنام. ( ،بهراد

 . 417-436، 4 ،كودكان استثنايي

  .، چاپ سومشگاه. انتشارات پژوهشكده حوزه و دان) . نقش معلم در تربيت ديني1388 ، محمد (داوودي

  ). مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي. تهران: رشد.1384دالور، علي (

مجلـه  ان دبسـتاني.  آمـوز دانش). شيوع اختالل خواندن در 1385رحيميان بوگر، اسحاق، و صادقي، احمد. (

  .66-54)، 4( 12. شناسي باليني ايرانپزشكي و روانروان

ان آموزدانش). پيش بيني كننده هاي جمعيت شناختي اختالالت يادگيري در 1391رحيميان بوگر، اسحق(

 .48-35)، 2(1هاي يادگيري، دايي استان گلستان. مجله ناتوانيمقطع ابت

هاي اجتماعي و مشكالت رفتاري در دو گروه از كودكان عادي و مبتال ). مقايسه مهارت1382شهيم، سيما(

 .121-138 )،1(33به اختالالت يادگيري در خانه و مدرسه. مجله روان شناسي و علوم تربيتي، 

ان دوره آموزانشد). بررسي شيوع و علل اختالالت يادگيري در 1384رجبي، سوران( و نريماني، محمد

 .231-252 )،3(5ابتدايي استان اردبيل. پژوهش در حيطه كودكان استثنايي، 

بررسي كارآمدي ). 1390صمدي خوشخو، حسن( و نريماني، محمد؛ رجبي، سوزان؛ افروز، غالمعلي

 نامهفصل .انآموزدانشبهبود عاليم اختالل يادگيري هاي يادگيري استان اردبيل در مراكز ناتواني

  .109-128)، 1( 1هاي يادگيري، ناتواني
Behrad, B. (2008). Meta-analysis of the prevalence of learning disabilities in elementary 

school students in Iran. Study on Exceptional Children, 4, 436-417. 
Davis, j. M. & Broitman, J. (2011). A brief overview of nonverbal learning disorders. The 

Educational Therapist, 27(3), 5–10. 
Geary, D. C. (2004). Mathematics and learning disabilities. Journal of Learning 

Disabilities, 37, 4–15. 



     Journal of  Learning Disabilities, winter 2018                                    1397زمستان  هاي يادگيري،ي ناتوانيمجله   
                  
 Vol. 8, No.2/125-139                                                                  125- 2/139ي ، شماره8ي دوره         

139 

Karande, S.  (2005). Specific Learning Disability: The invisible handicap. Indian Pediatrics, 
42, 315-319. 

Kronbichler, M., Wimmer, H., Staffen, W., Hutzler, F., Mair, A., & Ladurner, G. (2008). 
Developmental dyslexia: Gray matter abnormalities in the occipitotemporal cortex. 
Human Brain Mapping, 29, 613–625. 

Mabbott, D. J. & Bisanz, J. (2008). Computational skills, working memory, and conceptual 
Knowledge in older children with mathematics learning disabilities. Journal of Learning 
Disabilities, 41(1), 15-28. 

Moats, L. (2007). Whole-Language High Jinks: How to Tell When“Scientifically-Based 
Reading Instruction” Isn. Thomas B. Fordham Institute, 33, 66-83. 

Narimani, M. & Rajabi, S (2005). Prevalence and causes of learning disabilities in 
elementary school students in Ardebil province. Research in the field of exceptional 
children, 5 (3), 252-231.(Persian). 

Narimani, M., Rajabi, S., Afrouz, Gh., Samadi Khoshkhoo, H. (2011). The Effectiveness of 
Learning Disabilities Centers on Improving Learning Disabilities in Students. Journal of 
Learning Disabilities, 1 (1), 109-128. (Persian).  

Rahimian Booger, I. & Sadeghi, A. (2009). The prevalence of reading disorder in 
schoolchildren. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 12 (4), 54-66. 
(Persian). 

Reid, D. K., & Valle, J.W. (2004). The discursive practice of LD: Implications for 
instruction and parent-school relations. Journal of Learning Disabilities, 37, 466–481. 

Roth, F. P., Speece, D. L., & Cooper, D. H. (2002). A longitudinal analysis of the 
connection between oral language and early reading.The Journal of Educational 
Research, 95(5), 259–272. 

Ruth, S., Shalev, R.S., & Gross – Tsur, V. (2001). Developmental dyscalculia. Pediatric 
Neology, 24(5), 337-342. 

Schiff, R., Bauminger, N., & Toledo, I. (2009). Analogical problem solving in children with 
verbal and nonverbal learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 42, 3–13. 

Seidman, L.J., Biederman, J., & Stephan, A. (2006). Neuropsychological functioning in 
girls with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder with and without learning 
disabilities. Cognition, 102 (3), 361-395. 

Shalev, R.S., Aurbach, J., Manor, O. & Gross- tsur, V. (2000). Developmental dyscalculia: 
Prevalence and prognosis. European child and Adolecent Psychiatry, 9(1,2), 58-64. 

Sharma, M. (2003). Dyscalculia Mathematics institute, Cambridge College. 
Roberts, C., & Zubrick, S. (1992). "Factors influencing the social status of children with 

mild academic disabilities in regular classroom". Exceptional Children, 59, 192-202 
Pennington, B. (2009). Diagnosing learning disorders (2nd ed.). New York, Guilford Press. 

Reid, D. K., & Valle, J.W. (2004). The discursive practice of LD: Implications for 
instruction and parent-school relations. Journal of Learning Disabilities, 37, 466–481. 

 
 



     Journal of  Learning Disabilities, winter 2019                                    1397زمستان  هاي يادگيري،ي ناتوانيمجله   

                  

 Vol. 8, No.2/167-174                                                                  167-2/174ي ، شماره8ي دوره         

168  

The effect of providing specialized training for learning 
disabilities to teachers on dictation achievement of students 
with learning disabilities in third grade elementary school  

S. Mazloumian1, A. Rastegar2 & M.H. Seif3 

 

Abstract        

This study was conducted with the aim of investigating the effect of 
providing specialized training for learning disabilities to teachers on 
dictation achievement of students with learning disabilities in third grade 
elementary school. For this purpose, using purposive sampling, 16 third 
grade elementary school teachers were chosen. Thirty one students with 
learning disorder (previously identified) were from their classes. They were 
then assigned to two experimental and control groups (8 teachers in each 
group). The experimental group participated in nine sessions of the learning 
disabilities training course. It should be noted that the dictation achievement 
of students with learning disabilities was measured before and after the 
teachers’ training course. ANCOVA results showed that the dictation 
achievement of students with learning disabilities whose teachers were in 
the experimental group was significantly better than other students.  

Keywords: learning disabilities; dictation achievement; dictation learning 
disorder.  

 

                                                                                                                            
1. Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University 
2 .Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University 
3. Corresponding Author: Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University    
(hassanseif@gmail.com) 


