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  مقدمه- 1-1

ها  فرهنگ هاي غیر قایل انکاري هستند که در تمام جوامع و مشکالت یادگیري واقعیت

هـاي یـادگیري    کودکان داراي این مشکالت که عمـدتاً دچـار نـاتوانی   . خورند به چشم می

هستند، اغلب ظاهري طبیعی دارند و رشد جسمی، قد و وزنشان نشانگر عادي بودن آنـان  

باشـند، ماننـد سـایر همسـاالن خـود       ماندگی نمی آنان از نظر هوشی نیز داراي عقب. است

با این وجود آنان عمدتاً از نظر درسی در یک یا چند زمینه . کنند  میصحبت کرده و بازي 

هاي ویژه قـادر بـه ادامـه تحصـیل      گیري از آموزش با مشکل جدي روبرو بوده و بدون بهره

  ).1390شریف، به نقل از حاجلو و رضایی(نیستند 

رخـی از  اند کـه در کنـار ب   در واقع، سالهاست که معلمان بصیر، متوجه این حقیقت شده

چون ناشنوا، نابینا و آهسته گام کودکـانی هسـتند کـه بـدون آنکـه       کودکان استثنایی هم

کنند و یـا بـا اینکـه از قـدرت      ناشنوا باشند برخی کلمات و مطالب شنیداري را درك نمی

کننـد و یـا بـه     ها و نمادهاي بصري را درك نمی اي نوشته خوردارند اما پاره بینایی خوبی بر

باشد، با روشهاي معمول  مند می ز بهره هوشی متوسط و یا باالتر از متوسط بهرهرغم آنکه ا

 لـذا . باشـد  و متداول آموزشی قادر به درك و فهم و یادگیري برخی از مطالب درسی نمـی 

ي متعارف استثنایی جایی نداشته و عمومـاً در  ها گروهر دآموزان  این قبیل کودکان و دانش

س عادي حضور دارند، لیکن اغلب از نظر رشد و تحـول زبـان،   کنار همساالن خود در مدار

ادراك بینایی، ادراك شنوایی و یا در یادگیري برخی مطالب درسی مثل خواندن، نوشـتن  

  ). 1385افروز، (باشند  و حساب کردن با مشکل اساسی مواجه می

ستاندارد شود که پیشرفت فرد در آزمونهاي ا به مواردي اطالق می1اختاللهاي یادگیري

تر از سطح سـنی، هوشـی و تحصـیلی مـورد      نوشتاري پایین شدة خواندن، ریاضیات و بیان

مشکالت یادگیري در حـد زیـاد موجـب اخـتالل در پیشـرفت تحصـیلی یـا        . انتظار باشد

آزاد، (شـود  فعالیتهاي روزمره که مستلزم مهارتهاي خواندن، ریاضیات و نوشتن اسـت مـی  

1380 .(  

درصد  30درصد تا  1انیهاي یادگیري یکسان نیست، دامنهء آن از تخمین شیوع ناتو

 عهبه جام عه ايمیزان شیوع این اختالل از جام. در پژوهشهاي مختلف گزارش شده است

                                                            
1. Learning disorder 
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دیگر متفاوت گزارش شده و این موضوع تا حد زیادي مربوط به مالکهاي مورد استفاده 

احدي و (شود  ویژه دارد یا خیر، میرسانی  براي تعیین اینکه آیا کودك نیاز به خدمات

 12درصد تا  3میزان شیوع این اختالالت را در نقاط مختلف جهان بین ). 1391کاکاوند، 

آموز در  دانش 25تا  20اند بطوري که معلمان در کالسهاي ابتدایی که  درصدگزارش کرده

با مشکالت  آموز درگیر کالس خود دارند، حداقل یک و شاید دو یا بیشتر از دو دانش

در زمینه علل ). 1390شریف،  به نقل از حاجلو و رضایی(یادگیري خواهند داشت 

اختالالت یادگیري محققان عوامل متعددي را به عنوان علل احتمالی اختالالت یادگیري 

کنند که از آن جمله، عوامل ژنتیکی، عوامل قبل از تولد، عوامل زمان تولد،  مطرح می

علل بیولوژیکی و بیوشیمیایی، عوامل محیطی، علل مربوط به رشد و  عوامل بعد از تولد،

  ).1385افروز، (باشند  علل آموزشی می

  بیان مسأله -2- 1

يهاي روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی، شاخهکی از مهمترین شاخهی

ل تغییر یادگیري ابزار عمده سازگاري انسان با محیط در حا. ناتوانیهاي یادگیري است

اگر کودکان و نوجوانان در جهان پیشرفته و پیچیده امروز نتوانند یاد بگیرند، . خود است

ي علت اصلی در حال حاضر ناتوانیهاي یادگیري به منزله. نمیتوانند خوب زندگی کنند

، بهرامی، ابوالقاسمی و نریمانی(مشکالت شدید یادگیري تحصیلی شناخته شده است 

1392(.  

. شونددر هر کالس درس یافت می1نوجوانان مبتال به ناتوانیهاي یادگیريکودکان و 

اي جز ترك تحصیل ندارند، مگر آنکه مشکالت آنها به موقع آموزان چارهمعموالً این دانش

  .)1392خدادادي و موسوي پور، (تشخیص داده و درمان شود

وع این اختالالت را در میزان شی) 2005(4، ویس و مارتینز3، کافمن2هاالهان و لیود

اند به طوري که معلمان در کالسهاي درصد گزارش کرده 12تا  3نقاط مختلف جهان بین 

آموز در کالس خود دارند، حداقل یک و شاید دو یا بیشتر از دانش 25تا  20ابتدایی که 

به نقل از رضایی شریف و (دو دانش آموز درگیر با مشکالت یادگیري خواهند داشت 

  ).1394ران، همکا

                                                            
1. Learning disability 
1. Hullahan and Lyud
3 Kaufman
3. Weiss and Martinez
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در کسب و استفاده  یکه مشکالت قابل توجه یخاص به عنوان اختالل يریادگییناتوان

به  یرغم دسترسیعل یاضیر يهاییو نوشتن و توانادنناز گوش دادن صحبت کردن و خوا

  ).2017، 1چانیی(تعریف شده است  آموزش مرسوم دارند

مشکالت "ناتوانی یادگیريافراد داراي يبراDSM-5یصیتشخ تعریف راهنماي

باشدی م یاضیر ایدر خواندن و  نوشتن و  یلیتحص يو ضعف در مهارتها داریپا يریادگی

  ).2013انجمن روانپزشکی آمریکا، (

 يهایشانیمانند پر یقابل شناسائ يهایبه ناتوان دینبا يریادگیمشکالت مرتبط با  نیچن

نسبت  یهوش اییحرکت يو مهارتها ییشنوا ،يبصر يدر مهارتها ییتهایو معلول یعاطف

  ).2017چان و همکاران، یی(داده شود

 ياغلب رفتارها يعملکرد يهاتدیبر محدو عالوهيریادگیيهایکودکان با ناتوان

با  زیمخرب و خشونت آم يرا در قالب رفتارها یعاطف فیضع يو مهارتها یاضطراب

  ).2017ن، و همکارا 2متساال(دهندی نشان م گانهیهمساالن ب

 يشامل خطاها که است يفکر يهایبه کودکان با ناتوان هیشبنهاي آتهادیمحدو

عواقب اقدامات  صیعدم تشخ ی واجتماع يمثل سوتفاهم در رفتارها یشناخت یاجتماع

گفتگو و ارتباطات قابل فهم و  جادیمثل مشکالت ا یخود و مشکالت ارتباطات اجتماع

  ).2015کاران، و هم3فینک، بیقر (می باشد  درك

و  يفکر يهایکودکان با ناتوان يهستند برا يابالقوه يهانهیزم ی،تعامالت خانوادگ

به ارتباط موثر با همساالن  ازین کهیاجتماع يرفتارها يتا مهارتها يریادگیيهایناتوان

  .)2017، دارن، 6، اولسون5، فرنک4فلوید(توسعه دهند را  دارد

 یزندگ تیفیک نییو سطح پا یاز خودانگ يباالتر سطحکودکان با مشکالت یادگیري 

خود نسبت به کودکان بدون  انیبا همتا یو عملکرد مدرسه و دوست یکیزیدر رفاه ف

  .)2017یی چان و همکاران، (دارند مشکالت یادگیري

                                                            
1. Yi chan
2. Metasala
3. Fink, Happy
4. Floyd
5. Frank
6. Olson
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 مشکالت یادگیريدهد که کودکان با ینشان م )2017(چان و همکارن ییيهاافتهی

مشکالت را نسبت به کودکان بدون  یاز خود انگ ییو سطح باال فیضع یزندگ تیفیک

  .دارند یادگیري

 ملو ارتباط گرم و تعا تیمیو مادر صمپدر یکه وقت دهدیگسترده نشان م قاتیتحق

 يشتریاحتمال ب دهندنشان می و استقالل کودکانشان را ياز خودمختار آمیز تیحما

توسعه و  همساالنشان را يشدن از سو رفتهیهست که کودکان ارتباط مثبت دوستانه و پذ

  ).2002، 1لد و پتیت(رشد بدهند 

کودکان با یمنف يهابا تجربه ،و کودکان نیوالد یمنف يمقابل واکنشها در

  ).1999، 4؛ استارنس3، رابینر2مک کینون لویس( ارتباط داردهمساالنشان

در  يو فکر يریادگیيهایکامل کودکان با ناتوان يارتقا يهمساالن برا یاجتماع رد

).2012سان، پاریش؛ پترسون، (است یمشکل مهم کی یحیمدرسه و تفر يطهایمح

منجر به  يریادگیتیرچسب معلولبکه استفاده از  افتیدر نیهمچن )2013(5فریش

یباعث خودانگ رایز شودیم با مشکالت یادگیريموزان آاز دانش یلیتحص نییانتظارات پا

نکنند و اغلب به عنوان تنبل قضاوت  یقدردان از آنها  علمان ممکن استم شود  ینان مآ

  .شوندیم

از نقص  يامجموعه گسترده يریادگیيهایناتوان يدر مورد کودکان دارا قاتیتحق

و تعامالت موثر با  یکرده که مانع حل مشکالت اجتماع ییرا شناسا یاجتماع يمهارتها

  ).2004، 6وینر(شودیهمساالن م

 ینییپا یلیدارند که انتظارات تحص لیتما نیکه معلمان و والد افتیدر )2013(ررفیش

نها برچسب آ ممکن است به یو حت با ناتوانیهاي یادگیري داشته باشند نسبت به کودکان

  .معلول بزنند

کار  يآموزان را برااست که دانش یآموزش يهااز روش يامجموعه7یمشارکت يریادگی

از  یکیکند و به عنوان یمختلف، آماده م يهاییکوچک با توانا يریگادیيهادر گروه

  ).1،1987نیاسالو(شودیمحسوب م سیفعال تدر يروشها

                                                            
1. Led, Pitty
2. McCainon Lewis
3. Rabinier
4. Sturence
5. Shepher
6. Wiener
1. Cooperative learnimg
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روند  نیو حل مشکالت و همچن يریگمیتصم ندیشامل فرا یمشارکت يریادگیندیفرا

، 2، گرینسکیدیستون(است گرانیاطالعات مربوطه و تخصص با دي به اشتراك گذار

را  یطیمح ،یمشارکت يریادگیاستدالل کرد که روش  )1999(3یدانلل نیهمچن ).2001

 ،یگروه يهابحث قیدانش آموز از طر- موز آن تعامالت دانش آکه در  کندیم جادیا

 يریادگیاهداف مشترك  يدر راستا یعمل و تالش گروه يهایز استراتژا یجمع بیتصو

  .شودیم قیتشو

 یمتنوع سیتدر يهااشاره به روش یمشارکت يریادگی :کندیم انیب) 1995(نیاسالو

به  ،یعلم يمحتوا يریادگیکمک به  يکوچک برا يها گروهآموزان در دارد که دانش

 يها گروهاست که با استفاده از  یآموزش یرکتمشا يریادگی .رسانندیم ياریگریکدی

رود یبکار م گرانیخود و د يریادگیشیآموز به منظور افزاچهار دانش ایکوچک دو 

  ).1989،جانسون و جانسون(

سهیشد به مقایرا شامل م یدانیم یبررس 90که  یلیدر فرا تحل) 1995(نیاسالو

% 64در  یمشارکت يریادگیکه  افتیپرداخت و در یسنت يریادگیو  یمشارکت يریادگی

 یسنت يریادگیاز موارد % 5تنها در .باالتر منجر شده است یلیتحص شرفتیموارد به پ

وجود  یموارد تفاوت% 31شد و در  یمشارکت يریادگیبهتر نسبت به  شرفتیمنجر به پ

 یشناخت ریغ يهاطهیرا در ح يادیاثرات مثبت ز یمشارکت يریادگینیهمچن. نداشت

  .)1392رضایی شریف، (شان دادن

مهارت  ایو  یکیزیف يتهایفعال نهیدر زم یمشارکت يریادگیمطالعات  شتریتا به امروز ب

در بهبود سطح  يریادگیدر مورد  قاتیتحق شتریحل مساله بوده و ب نیو همچن يعملکرد

  ).2017و همکاران،  4مئی یاوهونگ(متمرکز شده است یکیزیف يتهایفعال

به منظور مشارکت در  یمیت يریادگیيها گروهجادیا افتیدر) 2012(5لاتبرنان ا  

  .کندیکمک مبه تفکر انتقادي یگروه يهاو حل مساله در بحث يریگمیتصم

اهداف بحث و  يبرا یمیت يریادگیمشارکت در ): 2017(و همکاران مئی یاوهونگ 

 ين مهارتهاآقیکه از طر کندیم جادیرا ا یو حل مساله سه هسته اصل يریگمیتصم

                                                                                                                                                 
2. Slavin
3. Dystonia, Grynsky
4. Dunelli
4. Mae Yaoohong
1. Brennan etal
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که  کندیادعا م )2002(چن . دهدیم شیرا افزا یحرکت يو بهبود مهارتها يتفکر انتقاد

 ایتعامل رو به رو  قیاز طر یاجتماع ياستفاده از مهارتها نیتمر ،یمشارکت يریادگی

 به منظور بهبود حل مساله یبدن تیچهره به چهره در روابط همساالن همراه با فعال

دهد در عمل و پردازش یآموزان اجازه مبه دانش يریادگیطیمح نیچن. باشدیم

 يبه طور.کنند يریگ  میتصم یبه طور فعال و جمع یحرکت ياطالعات در مورد مهارتها

، به نقل از مئی یاوهونگ و 1999ال، دانللی ات(شوند یحرکت يبه مهارتها لینها تبدآکه 

  .)2017همکاران، 

دانش، فهمیدن، کاربستن،  بندي خود، یادگیري را به سطوح مختلف در رده 1لومب

کند و به این ترتیب به آموزشگران این امکان را تقسیم می تحلیل، ترکیب و ارزشیابی

دهد که به طور آگاهانه آموزش خود را پیرامون مباحث درسی با اهداف آموزشی و می

رده بندي بلوم، نه تنها در . بق سازنددانشجویان منط/ سطح انتظار خود از دانش آموزان

درك مراحل و سطوح یادگیري که حتی در تعیین اهداف آموزشی دروس و عمقی که 

  ).1394سیف، (کندخواهند مباحث درسی را منتقل نمایند، کمک میآموزشگران می

پژوهش حاضر طرحریزي شده تا به بررسی تأثیر یادگیري مشارکتی بر کاهش 

و تأثیر آن بر عمق یادگیري بپردازد تا در صورتی که تأثیر این آموزشها  مشکالت یادگیري

مثبت و سودمند باشد زمینه براي گسترش این آموزشها براي استفاده در کالسهاي 

  .درسی فراهم گردد

  پژوهش) اهداف(هدف  - 1-3

  هدف کلی

مشخص کردن تأثیر یادگیري مشارکتی، انفرادي و تلفیقی بر کاهش مشکالت 

  گیري و افزایش عمق یادگیري در دانش آموزان داراي مشکالت یادگیري یاد

  اهداف اختصاصی

آموزان با مشخص کردن تأثیر یادگیري مشارکتی درکاهش مشکالت یادگیري دانش

  مشکالت یادگیري 

آموزان با مشخص کردن تأثیر یادگیري انفرادي درکاهش مشکالت یادگیري دانش

  .مشکالت یادگیري

                                                            
1. Bloom
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آموزان با ن تأثیر یادگیري تلفیقی درکاهش مشکالت یادگیري دانشمشخص کرد

  مشکالت یادگیري 

آموزان با مشکالت مشخص کردن تأثیر یادگیري مشارکتی بر عمق یادگیري دانش

  یادگیري 

آموزان با مشکالت مشخص کردن تأثیر یادگیري انفرادي بر عمق یادگیري دانش

  یادگیري 

آموزان با مشکالت تلفیقی بر عمق یادگیري دانش مشخص کردن تأثیر یادگیري

  یادگیري 

  پژوهش) هايفرضیه(فرضیه- 1-4

آموزان با مشکالت یادگیري یادگیري مشارکتی درکاهش مشکالت یادگیري دانش

  .تأثیر مثبت دارد

آموزان با مشکالت یادگیري تأثیر یادگیري انفرادي درکاهش مشکالت یادگیري دانش

  .مثبت دارد

آموزان با مشکالت یادگیري تأثیر یري تلفیقی درکاهش مشکالت یادگیري دانشیادگ

  .مثبت دارد

  .آموزان بامشکالت یادگیري تأثیر مثبت داردیادگیري مشارکتی برعمق یادگیري دانش

  .آموزان با مشکالت یادگیري تأثیر مثبت داردیادگیري انفرادي بر عمق یادگیري دانش

  .آموزان با مشکالت یادگیري تأثیر مثبت داردیادگیري دانشیادگیري تلفیقی بر عمق 

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-5

اي دارد، یادگیري است و این مفهوم هایی که در روانشناسی اهمیت ویژهیکی از زمینه

از نیمه قرن بیستم مطالعه . هاي مختلف واقع شده استروان شناختی موضوع پژوهش

است که حالت و کردار آنان براي بسیاري از پدران و معلمان درباره کودکانی آغاز شده 

. مهم است زیرا اغلب آنان علیرغم داشتن هوش طبیعی دچار مشکل مختلفی هستند

تردید هر عاملی که روي یادگیري اثر مثبت یا منفی داشته باشد بر کل سیستم فرد   بی

گذارد و به ادگیري اثر میتأثیر خواهد گذاشت یکی از مواردي که روي فرایند طبیعی ی

تبع آن استعدادها، عالیق، نگرش، آموزش، کارایی و به طور کلی شخصیت فرد تحت تأثیر 

  ).1392رضایی شریف، درگاهی، نظري، (گیرد اختالالت یادگیري است آن قرار می
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 فیضع یاضیر يممکن است در خواندن و امال و مهارتهابا ناتوانیهاي یادگیري کودکان 

و بعدها کند جادیمعلمان ا یدر برخ یکه به نوبه خود ممکن است نگرش منف باشند

و  1هورنسترا، دنسن(ردیموزان هم قرار گآاز دانشآنها انتظارات  هیممکن است پا

د نکن یقضاوتها را درون نیممکن است ا اختالالت یادگیريبا  کودکان). 2010همکاران، 

و همکاران،  2وگل، بیتمن(دندر خود توسعه دهدر طول زمان  ینییو اعتماد به نفس پا

ی جانب لیمساگریبگذارد به عبارت د ریثأآنها ت یتواند بر سالمت ین مآ پس از که) 2013

ما  .در مدرسه است نییوردن نمرات پاآاز به دست  شتریبکودکان با اختالالت یادگیري 

رو جستجو و  الت یادگیريافراد با اختالیو مشکالت جانب یجانب لیکه مسا میدار ازین

چان و همکاران، یی(گذاردیم ریثأآنها ت یزندگ تیفیچطور بر ک نکهیا خصوصاً میبشناس

با توجه به این امر تالش پژوهشگران ما در جامعه باید براي یافتن راههایی براي . )2017

  .ي باشدآموزان با مشکالت یادگیرآموزش بهتر و دادن احساس توانایی و کفایت در دانش

 يمهارتها نکهیا لیدلبه ی مهم استاجتماع يتهایکودکان در موفق نیکمک به ا

مهم است موثر و افراد نیا يسالمت و سازگاردر یشناخت يمهارتها مانندیاجتماع

که از این طریق کمک به ایجاد اعتماد به نفس و کفایت و توانایی و ) 2016، 3کاساري(

  .انوده این کودکان شویمباالخره سالمتی در آنها و خ

هم اکنون یادگیري مشارکتی یک استراتژي آموزشی پذیرفته شده است که یادگیري و 

یادگیري ). 2000، 4گیلس و آشمن(دهد کامیابی را در مسیر برنامه آموزشی ارتقاء می

آمیزي به منظور ارتقاي موفقیت در یادگیري نگارش، حل مشارکتی به طور موفقیت

مورد استفاده قرار گرفته ، درك مطلب در قرائت و ادراك مفهومی در علوم مسائل ریاضی

آموزي در حوزة کاربردي، یادگیري مشارکتی اجتماعی شدن و تعامالت مثبت دانش. است

به عالوه، به طور مثبتی پذیرش . بخشددهد و گرایش به یادگیري را بهبود میرا ارتقا می

. دهد را، براي همساالن توانمندشان تحت تأثیر قرار می هااجتماعی کودکان داراي ناتوانی

کنند، آنها به اتفاق آراء، به نظر می رسد که زمانی که کودکان به طور مشارکتی کار می

گیلس و آشمن، (دهند هدف گروه و نیاز به کمک و حمایت یادگیري یکدیگر را بسط می

2000.(  

                                                            
1. Hornstra, L., Denessen, E
2. Vogel, D. L., Bitman, R. L
3. Kasari, C
4. Gillies, Robyn M, Ashman
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ی که نیاز به کمک دارند به طور بالقوه خبر دادند که کودکان) 1994(1وب و فاریوار

توانند از این تعامالت استفاده کنند زیرا همساالن آنها اغلب نسبت به معلّمانشان از می

توانند بر روي تر هستند، میآموزان نمی توانند درك کنند آگاهآنچه که دیگر دانش

که به آسانی قابل فهم  هاي مربوطۀ مسئله متمرکز شوند و توضیحاتی را ارائه دهندویژگی

ها و هم اي که یادگیري مشارکتی براي هم کمک دهندهعلی رغم منافع بالقوه. باشد

ها دارد، کار تجربی بسیار کمی در مورد تأثیر کارگروهی مشارکتی در کمک گیرنده

  .کودکان داراي اختالالت یادگیري وجود دارد

با تعیین اعتبار به این  شود کهد میبنابراین این پژوهش براي تحقق این امر پیشنها

مراقبت و کمک به  رائهماده اآبهتر  آن پس از یمعلمان و مراقبان بهداشتراههاي آموزشی 

.)2017چان و همکاران، یی(باشند ریپذ بیسآ کودکان

  تعاریف نظري و علملیاتی متغیرهاي پژوهش - 1-6

  تعاریف نظري  -1- 1-6

روانفرایندچندیایکدرنارساییمعنیبهريیادگیاختالل :یادگیرياختالل

بصورتاست کهنوشتاريیاکالمیازاعمزبانبکاربردنوفهمیدنزمینهدرشناختی

 –خواندنیاکردنهجیکردن،صحبتکردن،فکرکردن،گوشزمینهدرنارسایی

  .کندمیبروزکردنحسابونوشتن

ي است که در آن دانش آموزان در روشی از آموزش و یادگیر: روش مشارکتی

ي کوچک قرار میگیرند تا به اهداف آموزشی دست یابند؛ اهدافی که عمدتاً با ها گروه

آموزان را به استدالل و مسئولیت پذیري شود و دانشهاي یادگیري مشخص میفعالیت

  ).2003جانسون و هالومیف، (کند دعوت می

درسیموضوعچندازاستفادهبانآموزادانشکهاستآموزشی :روش تلفیقی

بدستخودمحیطازمشخصموضوعیکدربارهراايگستردهومختلفمتنوع،اطالعات

  .آورندمی

روحیه. روند میپیشتواناییشانحسببرشاگردانروشها،نوعایندر :روش انفرادي

واولین. شود میتقویتبزرگوکوچکهاي پروژهاجرايدرشاگردانطلبیاستقالل

                                                            
1. Web and Faryav
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وطراحیدرمحوريشاگردمفهومپذیرفتنهدفیچنینتحققراهدرگامترین اساسی

  .استآموزش

تعاریف عملی -2- 1-6

فردکهاستاي مشکالت یادگیري نمرهازمنظورپژوهشایندر: مشکالت یادگیري

یرضایوحاجلوتوسطکهآورد میبدست) CLDQ( یادگیريمشکالتي پرسشنامهدر

شریف، رضاییوحاجلو(استشدههنجاریابیاردبیلشهرآموزان دانشبیندرشریف

1390.(  

منظور از روش مشارکتی در این پژوهش این است که دانش آموزان  :روش مشارکتی

با مشارکت و همفکري به سواالت پاسخ میدادند و یا تکالیف خواسته شده اعم از خواندن 

  .ایی مثل ساختن پازلها را با مشارکت هم انجام می دادندکتاب و درك مطلب و بازیه

در این تحقیق منظور از روش تلفیقی اجراي همزمان روش مشارکتی و  :روش تلفیقی

  .انفرادي با دانش آموزان می باشد

آموز به تنهایی و بدون کمک گرفتن از دیگران و یا در اینجا دانش :روش انفرادي

ي یادگیري در کالس به مطالعه و ها گروهر و بدون تشکیل آموز دیگکمک کردن به دانش

  .پردازدیادگیري مطالب گفته شده توسط معلم می



  

  

  

  و پیشینه پژوهش نظريمبانی -2

  

تعریف یادگیري، اختالالتبهنخستقسمتدر. باشدمیقسمتسهشاملفصلاین

. گرددمیاشاره...) وموثرعواملتاریخچه،تعاریف،(ریاضی وخواندناختالالتیادگیري،

وشدهپرداخته) تلفیقیانفرادي،مشارکتی،(یادگیريروشهايروشبهدومقسمتدر

  . شودمیاشارهموضوعبامرتبطخارجیوداخلیهايپژوهشبهنهایتدر

  یادگیري- 2-1

ایننکهایبهمشروطیادگیرندهبالقوهرفتاردرپایدارنسبتاًتغییرایجادیادگیري،

دیگرهايتعریفبهنسبتتعریفاین ).1380سیف،(میدهد رختجربهاخذاثربرتغییر

جدیددیگاهاینوداردبرتريورجحانیادگیريفرایندازجدیددیدگاهیارائهدلیلبه

کرد جستجوتجربهوبالقوهدائمی، رفتارنسبتاًفرایند، تغییرچونمفاهیمیدرتوانمیرا

  ).1382نی، شعبا(

است، جامعهداشتهپنهانخوددلدرآیندهکههاییچالشانبوهبارویاروییبراي

اجتماعی، آموزشعدالتوصلح، آزاديچونهاییآرمانبهرسیدنبرايتالشدربشري

معنايبهیادگیري )1385(نیا ادیبداند از نظرمیناپذیراجتنابايسرمایهراپرورشو

ایجادانساندر )فردبرمحیطوبرمحیطفردمتقابلتأثیر(تجربه راهتار، ازرفدرتغییر

دلور، رئیسژان(.استفیزیکیوذهنیهايفکر، مهارتطرزبرمشتملوشودمی

  ).1385نیا، ادیبازنقلیکم، بهوبیستقرنپرورشوآموزشالمللیبینکمسیون

  از دیدگاه رفتارگرایانیادگیري -1- 2-1

درکهبالقوهرفتاردردائمیبیشوکمتغییراتازعبارتستدیدگاهاز اینیادگیري

  ).1382دیگران، ونوروزيازنقلبه(شود میحاصلتجربهاثر

آنهانظایروهیجانات، خستگیمانندرفتاردرموقتینظر، تغییراتاینطبقبر

یادرفتاردرحاصلتغییراتکهستابراینتأکیدطرفیاز .آیدنمیحساببهیادگیري

  ).1376نوروزي، (نباشد مشهودظاهردراستممکنشدهگرفته



١٤

  گرایانشناختدیدگاهازیادگیري -2- 2-1

معلمنقش -3. استفعالذهن - 2. گیردصورتتقویتازیادگیري مستقل - 1

 - 4. داردوجود )محیط -آموزدانش -معلم(جانبهسهتعامللذا .استکنندگیتسهیل

کند، بلکهنمیبیانابتدادرراخودمطالبمعلم -5. کاوشگرندوپویافعالآموزان،دانش

کند نمیبیانابتدادرراخودو مطالبسازدمیفراهمپویاییوتفکربرايراالزمزمینه

حلیندمسئله، فراایجادطریقازوسازدمیفراهمپویاییوتفکربرايراالزمزمینهبلکه

  ).1385نیا، ادیب(کند میتقویتآموزاندانشدرراآن

  فراشناختطریقازیادگیري -3- 2-1

سیف، (فرد شناختسازمانوآگاهی، هدایتازاستعبارتدیدگاه اینازیادگیري

تولیداتوفرآیندهابهنسبتانسانیدانشوشناسایی«معنايبهفراشناخت). 1379

  ).1385نیا، ادیب(خود شناختی

هايتالشکارآییفقدانکهگوینددیگر میمحققانو) 2002(1دوولیماريآن

نوعیکازبیشترفراشناختیماهیتوجودعدمبهبایدیادگیريمشکالتباآموزاندانش

اشارهیادگیريمشکالتبهمبتالکودکانبهماکهباید اشاره کنم. باشدمربوطشناختی

آموزشینیازهايباهاییبچهنهوهستند،فکريرشدطبیعیسطحايدارکهکنیممی

ودانشدارايکودکاناین. آنهاستکمبودهايعلتبهآنهایادگیريمشکالتکهخاص،

راآنهایاکننداستفادهآنهاازچگونهدانندنمیآنهااماهستند،نیازموردسطحدرتوانایی

دانندنمیکودکاناینکهاستدلیلاینبهعمدتاشکستوضعیت،ایندر. دهندتغییر

  .)2012، 2موگنا(دانندمیچهکه

  یادگیريهاياختالل - 2-2

استتحصیلیهايمهارتازاستفادهویادگیريدردشواريشاملیادگیريناتوانی

تالشباوکندیاغلطخواندن. شودمیمشاهدهزیرعالئمازیکیحداقلآندرکه

دردشواريکردن،هجیدراشکالشود،میخواندهآنچهمعنايدركدراشکالبسیار،

استداللدرمشکلومحاسبهوارقامواعدادقواعدبرتسلطدراشکالنوشتاري،بیان

اوتقویمیسنازکمتربسیاردرسچندیایکدرفردتحصیلیهايمهارتریاضی

وجودبهشدیداختاللروزمرهزندگیهايفعالیتدرباتحصیلیعملکرددروهستند

شنواییوبیناییمشکالتذهنی،هايمعلولیتمثلمشکالتیاینکهضمن. آورندمی

                                                            
1. Anne-mari dloy 
2. Mogenea



اجتماعی،روانیناگوارشرایطشناختی،عصبیاذهنیاختالالتسایریانشدهاصالح

تواندنمیضعیفتحصیلیپایهباشود،میتدریسدروسکهزبانیباکافیآشناییعدم

آمریکا،پزشکیروانانجمنDSM5(باشندیادگیريمشکالتبرايبهتريتوضیح

  ).1395علیلو،ازنقلبه،2013

اختالالتی را  شرح  DSM5به طور کلی اختالل یادگیري اصطالح عمومی است که در 

. میدهد که خصیصه آن ایجاد مشکالتی در پیشرفت تحصیلی یا کارکرد روزمره است

و اختالل در نوشتاري یادگیري شامل اختالل خواندن، اختالل ریاضی،  اختالل

  ).1393مرادي، (است

:کنندمیبنديتقسیمعمدهدستهسهبهعمومًارایادگیريمشکالتدارايکودکان

درنارساییدارايکودکان)ب،کردنهجیوخواندندرنارساییدارايکودکان) الف

مکوواالس(ریاضیاتوحسابدرنارساییدارايانکودک)ج،نویسیامالءونوشتن

  ).1975، 1الفلین

ازترپایینايمالحظهقابلطوربهآموزدانشکارآییوهایادگیري، مهارتمشکلدر

بهمستلزمکهروزمرههايفعالیتیاوتحصیلیپیشرفتباوباشد  مینظرموردسطح

هايدستگاهدرنقصازناشیامراینوکندمیایجادتداخلهستندمهارتهااینکارگیري

  ).2002گرب، وکاپالن، سادوك(باشد نمیعصبیاختالالتیاوحرکتی - حسی

زمینهدرتحصیلیپیشرفتعدمنوجوانیاکودكدریادگیرياختالالتمشخصه

يبرا. استکودكکلیهوشیتواناییبامقایسهدرریاضیاتیانوشتاريبیانخواندن،

برخیدرپاي همساالنشان پا بهاستدشواراغلبیادگیرياختالالتدچارکودکان

. دارندخوبیعملکرددرسیموادوموضوعاتسایردراماروند، پیشتحصیلیموضوعات

زمینهیکدرکودكپیشرفتکهاستآنمستلزمیادگیرياختالالتتشخیصهايکلیه

هاي فرصتوبالقوهتواناساسبرانتظاروردمحدازکمترمراتببهخاصیادگیري

روزمرهزندگیفعالیتهايیاتحصیلیپیشرفتازمانعیادگیريمشکالتوباشدآموزشی

آور عذابکودكبرايتحصیلدرموفقیتشوند میسبباغلبیادگیرياختالالت. شود

روابطونمزمسرخوردگیپایین، نفسعزتدلسردي،بهمنجرمواردبرخیدروشود

خطربامتوسطحدازبیشمیزانبهیادگیرياختالالت. شوند میهمساالنباضعیف

ارتباطی،اختالالتفعالی، بیش/توجهی کماختاللجملهازهمزماناختالالتانواع

یادگیرياختالالتدچارنوجواناندر. همراهندافسردگیاختالالتوسلوكاختالالت

                                                            
1. Wallace and McLaughlin
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دچاربزرگساالن. شود میبالغدرصد40بهواستبرابر5/1تحصیلتركمیزان

. هستنداجتماعیسازگاريواشتغالبهمربوطمشکالتمعرضدریادگیرياختالالت

اختاللواساسیافسردگیاختاللرشد،اختالالتسایربااستممکنیادگیرياختالالت

ی،یرضاترجمه؛2015سادوك،وکاپالن(باشندهمراه) تایمیدیس(خویی  افسرده

1394.(  

  تاریخچه -1- 2-2

بود،شدهاختاللاینبههایی اشارهگریختهوجستهنیز1940دههازقبلاینکهبا

عنوانبهلتینن،واشتراوستوسط1947سالدررسمیصورتبهاختاللهاازگروهاین

دیدةسیبآکودكاصطالحشدپیشنهادها بعد. شدمطرحمغزيخفیفدیدةآسیب

گذاريناماشتراوسسندرمعنوانبهبودیادگیريدرناتوانکودکانکهمغزيخفیف

درفرعیحوزةجدیدترینعنوانبه1962دهۀدریادگیرياختاللهاياصطالحشود

دهۀاوایلدرنیویوركشهردروالدیننشستجلسۀدر. شدوارداستثناییکودکانقلمرو

وکردپیشنهادرا» یادگیريناتوانیهاي«اصطالحباراولینايبر،1کركساموئل،1962

دچارکهبهنجارهوشباکودکیتوصیفبرايکهبودگوناگونیچسبهاي برخاطربهاین

بهخاصینظم) 1964(2بتمنانجام سراینکهتا. رفت میکاربهبود،یادگیريمشکالت

تفاوتکهدارندیادگیريرساییهايناکودکانیويعقیدةبه. بخشیدموجودتعاریف

داشتهوجودیادگیريفراینددرعملکردشانوآنانبالقوةهوشیتواناییبینفاحشی

آموزشی، وفرهنگیمحرومیتهايذهنیماندگیعقبازناشینارساییهاياینوباشد

زیاديمدتچندهرادامهدر. نباشدمختلفحواسدرنقضیاهیجانیرشدياشکاالت

باراولینبراي1994سالدراصطالحاینگذرد، مییادگیرياختاللهايشدنمطرحاز

گروهیکدرDSM IIIRدراختاللاینيها گروهزیرالبتهاست؛شدهDSM IVوارد

اختاللهاي. بودندشدهبندي طبقهرشدبهمربوطاختصاصیاختاللهايعنوانتحتکلی

مهارتهاي) الفزمینۀسهدرکهگرفت می بردررااییاختاللهرشد،بهمربوطاختصاصی

اینDSM IIIRنظر از. شوند میایجادحرکتیمهارتهاي) جوزبانوتکلم) بتحصیلی،

میزانگرفتننظردرباانفرادي،شدةاستانداردآزمونیکاساسبر  ها کاراییمهارتها

وبودهانتظارموردسطحازتر یینپااي مالحظهقابلطوربهفرد،هوشظرفیتوآموزش

کاراییومهارتهااینکارگیريبهمستلزمکهروزمرهفعالیتهايیاتحصیلیپیشرفتدر

                                                            
1. Samuel Crack
2. Batman



وحسی دستگاهايدرنقصازناشیکدامهیچکهحالیدرکند، میتداخلهاست،

سهشاملتحصیلیمهارتهايبندي تقسیمهمیندر. نیستندعصبیاختاللیاحرکتی

نگارشدررشدبهمربوطاختاللحساب،دررشدبهمربوطاختاللعنوانتحتختاللا

باتحصیلیمهارتهايگروهDSM IVدر. بودخواندندررشدبهمربوطاختاللوبیانی

بهیادگیرياختالالتعنوانتحت،DSM IIIRدرشدهمطرحمشخصهاصولحفظ

درمطرحهاي تعریفحفظبانیزآنيها گروهزیرومطرح مستقلطبقۀیکعنوان

DSM IIIRاختاللوریاضیاتاختاللخواندن،اختاللهاي عنوانتحتتغییرکمیبا

اند  شدهبندي طبقه»مشخصنانوع«عنوانتحتفرعیگروهیکونوشتاريبندي کلمه

  ).  1389وزیري،وکاشانی(

  یادگیرياختالالتشیوعمیزان-2- 2-2

اختالفسبببههمچنینویادگیرياختالالتپدیدهپیچیدگیوفتظرادلیلبه

تشخیصوشناساییبهمربوطمشکالتوآنازواحديتعریفارائهدرموجودنظرهاي

بهمبتالکودکاندرصدوشیوعزمینهدرهستند،یادگیريدرناتوانکهکودکانی

فراوانیوشیوعباارتباطدر.نداردوجودنظرياتفاقمحققانبینیادگیرياختالالت

ارائهکهتعریفینوعحسببرمختلفمحققانیادگیرياختالالتبهمبتالکودکان

متنوعیدرصدهايوارقامکودکانقبیلاینشناساییدرنظرموردمعیارهايونمایند می

درمتعدديتألیفاتوتحقیقاتکه) 1995(» لرنر«نظربهکهبطوري. کنند میذکررا

درمختلفهاي معیارمطابقیادگیريناتواناییهايشیوعدارد،یادگیريناتواناییهاي

هربه). 1385افروز(باشد مینوساندردرصد30تادرصد1ازاختاللاینتشخیص

5برآورداي حرفهوعلمیمجامعقبولقابلومتعارفتعاریفگرفتننظردرباجهت

افروز،ازنقلبه؛1998نلسون،(باشدمنطقیومعقولامريتواند میدرصد10تادرصد

1385(.       

موضوعاینوشدهگزارشمتفاوتدیگرجامعهبهاي جامعهازاختاللاینشیوعمیزان

بهنیازکودكآیااینکهتعیینبراياستفادهموردمالکهايبهمربوطزیاديحدتا

دیگرتحقیقیدر). 1391کاکاوند،واحدي(ودش میخیر،یاداردویژهرسانی خدمات

درصد3بینجهانمختلفنقاطدررااختالالتاینشیوعمیزان) 2003(ماگاجناتوسط

آموز دانش25تا20کهابتداییکالسهايدرمعلمانکهبطوريکردهدرصدگزارش 12تا

مشکالتبادرگیرآموزدانشدوازبیشتریادوشایدویکحداقلدارند،خودکالسدر

آخریندرولی). 1390شریف، رضاییوحاجلوازنقلبه(داشتخواهندیادگیري
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اختاللشیوعآمریکاروانپزشکانانجمنروانیهاي اختاللآماريوتشخیصراهنمایی

درصد10تادرصد2ازرفتهبکارتعاریفوقطعیتمیزانگرفتننظردربایادگیري

  ).1994آمریکا،روانپزشکاننجمنا(استمتغیر

  یادگیريدراختاللنشانگانباکودکانسنیگروهتوزیع -3- 2-2

علمـی گزارشـات یـادگیري، درنـاتوان آمـوزان  دانشوکودکانسنیتوزیعبارابطهدر

یعنـی درصـد 67حـدود درکـه دهند مینشانتحقیقاتمجموعدر. داردوجودمتعددي

درصـد 4فقط. دارندقرارسال11تا8سنیگروهدریادگیريدرناتوانکودکاناکثریت

درصـد  18ودارنـد قـرار سـال 7سـنی گـروه دردرصد10وبودهسال6سنیگروهدر

  .)1385افروز،ازنقلبه؛1995برونر،(هستندسا16تا12سنیگروهدرباقیمانده

  یادگیرياختاللوجنسیت -4- 2-2

ازحاکییادگیريخاصاختالالتزمینهدرآماريتحقیقاتوبررسیهاازبسیاري

80حدوددرکهدهد مینشانمختلفتحقیقاتمجموعدر. استپسرجنسبودنغالب

لرنر،(دخترانازدرصد20وهستندپسرانازیادگیريدرناتوانکودکانازدرصد

نشانطولیویرشناسیگهمهمطالعاتحال،هربه). 1384افروز،ازنقلبه؛1989

درناتوانپسرانودخترانتعدادونباشدواقعیاستممکنتفاوتاینکهاند داده

شناساییها پسرازکمتردالیلیبهبناها دخترکهاستاینها فرضیه. باشدبرابریادگیري

شتربیها پسر: اند دادهنشانراجالبیجنسیتفاوتهايشدهانجامپژوهشهاي. شوند می

وزباناجتماعی،حوزةدررامشکالتیدخترها وکنترلفقدانوبدنیپرخاشگري

بینایی،-حرکتی تواناییهايحوزةدربیشتريمشکالتها پسر. دهند مینشانشناخت

یادگیريناتوانیبهمبتالهاي دخترکهحالیدردارند،نوشتاريزبانوکردنهجی

وخواندنمثلها جنبهازتعداديدرمالحظهابلقتحصیلیپیشرفتنقایصبیشتر

دخترهابهنسبتها پسرچراکهموضوعاینتبیینبرايبرخی. دهند مینشانریاضیات

) الف: اند کردهاشارهزیردالیلبهشوند میشدهدادهتشخیصیادگیريدرناتوانبیشتر
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Abstract
Research Aim: The purpose of this study was to investigate the effectiveness 

of cooperative, individual and combined learning on reducing learning 
difficulties and increasing the depth of learning in elementary school students 
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