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 چکیده 
  در پژوهش حاضرر  روش تیریم لماماب ا اسررا . اسرر  پیمایشرر  و توصرری  حاضرر  پژوهش روش   

Hiberman & Bowmhans (2005)  هایشرراخ  ا اسررا  آلوزابیادگی ی دانش اختالل و ارزیاا 

Manis et al (2000) ل اکز اختالل یادگی ی لماماب حاضرر  تحقیق آلاری جالمه گ دییه اسرر . تم یف 

شی. 200 اه تمیاد ارولیه شه  شناله دو اطالعات آوریجمع اازار ن   ل  اا س شی ساخته لحقق پ   که ل  اا

 اازار روای  تمیین ا ای .گ ف  ق ار آلاری نمونه اختیار در آب، از اطمیناب و پایای  و روای  سرررن ش از پم

 ک ونباخ آل ای آزلوب از پ سررشررناله پایای  آزلوب ا ای. گ دیی اسررت اده نمادی روای  از اطالعات آوری جمع

ست اده س  شیه ا سای  و لماماب تیریم روش سؤاالت ا ای هاآلاره این لقیار. ا  دارای  آلوزابدانش شنا

های آلاری از روش آلار انیی، تاخی  و توصیف دادها ای طبقه .هس  946/0 و 922/0 یادگی ی در اختالل

 اسمی نف، هبستگ  -های کاموگ وفهای تحقیق از آزلوبتوصی   و در سطح استنباط  ا ای آزلوب ف ضیه

س  که  صل ایانگ  آب ا س . نتایج حا ست اده گ دییه ا سیوب ا سوب و رگ  آب  و ااماد روش تیریم لمامابپی 

 .اس  یادگی ی شه  ارولیه لؤث  یادگی ی در ل اکز ناتوان  اختالل آلوزاب دارای دانش و اهبود شناسای  در
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 مقدمه

لط ح شی و پم  1963در سال  سالوئل ک ک اولین اار توسط  "اختالل یادگی ی"اصطالح       

ها را لورد ای از ناتوان از آب لحققاب دیگ ی در این خصوص لطالمات  داشتنی و ه  کیام جنبه

 Mains, Dio) انی و هنوز عال آب لشخ  نشیه اس  و تاکنوب هم تحقیقات اداله داردق ار داده

& Bhadha, 2000) .ز لشکالت تحصیا  را در ا  ت  اای اسیار وسیعگست ه اختالالت یادگی ی

های اجتماع ، عاط   و رفتاری زنیگ  کودک گی د و فهم کالل آب نیازلنی توجه اه حوزهل 

اس . این اصطالح از نیاز اه تشخی  و خیل  اه دانش آلوزان  ا خاسته اس  که اه طور لیاوم 

سنت  کودکاب شونی و در عین حال در چهارچوب در کارهای درس  خود اا شکس  لواجه ل 

های یادگی ی اه گ وه ناهماهنگ  از اختالالت اختالل .(Amirpour, 2013)گن یاستثنای  نم 

های  نظی  دشواری در ف اگی ی و کارک د گوش دادب، ح ف زدب، شود که دارای لشخصهگ ته ل 

خوانیب، نوشتن و لحاسبه هستنی. این اختالل پایه عصب شناخت  و رونی تحول  دارد که پیش 

 .(khudami, 2010)کنی  شود و تا ازرگسال  اداله پییا لاز داستاب ش وع ل 

 ضمیف یادگی ی و پایین هایشکل نم ه اه لمموالً لیرسه اه ورود اوایل در اختالل یادگی ی ش وع

 در و داستاب در دوره ویژه اه آنها یاا ریشه و یادگی ی اختالل نوع شود. شناخ ل  لشخ 

 .(Fijueroa, 2006)داشته ااشی  لؤث ی کمک توان این کم رفع در توانیل  اصا  هایدر 

 خوانیب، لاننی تحصیا  هایتوانای  از لورد چنی یا یک کودکاب دارای اختالل در یادگی ی در

 پایین، هوش  اه ه از ناش  این لشکالت و دارنی جیی لشکالت ا خ  درو  و نوشتن

 وجود اا .(Hullahan, 2008)نیس  ف هنگ  آنها کمبودهای و ناکاف  آلوزش حس ، هاینارسای 

 لیرسه اه ورود از پم هاسال تا آناب ایشت  انی،لواجه آب اا این اف اد که اسیاری لشکالت

 لشکالت و رفتاری اختالل اینکه لگ  گی نی،نم  ق ار آلوزش ویژه تح  و شونینم  شناسای 

آلوزاب  دانش شناسای  ا  اسیاری عوالل .(Ghobari Bonab, 2009)شود  شییی آناب تحصیا 

 لماماب روش تیریم تاثی  ا رس  اه حاض  تحقیق در که اس  لوث  یادگی ی در دارای اختالل

صاحبنظ اب تمایم و  اس . شیه پ داخته یادگی ی در اختالل آلوزاب دارای دانش شناسای  ا 

را نقطه اتکای ه  نوع تغیی  و تحول  در نظام آلوزش و پ ورش  ت ای  روش تیریم لمام

 جمم  اییه اه گ وه یا ف د فیزیک  و روان  و ذهن  ان ژی شیب لتمهی انی. روش تیریم،دانسته

 روش. (Fazeli, 2012)نحو ه  اه توسمه ا ای ف د و گ وه درون  استمیاد و قوا اخذ جه  در اس 

توانی های  اس  که لمام اا کسب آنها ل ها و لهارتها، گ ایشی شناخ تیریم لمام ، ل موعه

در ج یاب تمایم و ت ای  اه پ ورش جسم ، عقا ، عاط  ، اجتماع  و لمنوی ف اگی اب کمک 

روش  لیزاب ا رس  اه Richardson (2008) تحقیق  در .(Shah Mohammadi, 2013) کنی
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 و عالا  تحایل آلاری روش از است اده اا و پ داختنی آب ا  لوث  عوالل تمیین و بلماما تیریم

. ااشیل  پایین لماماب لهارت  دانش و آلوزش  هایویژگ  که داد نشاب اکتشاف  عالل تحایل

 تکنولوژی از است اده ویژه اه ایح فه آلوزش  هایاه لهارت اایی لمام یک دانش آلوزاب، دییگاه از

 ااشی داشته آگاه  را ارزیاا  درس  کارا د و آلوزش  اهیاف و آلوزش  کمک وسایل و آلوزش 

 ایلطالمه در .اس  لوث  آناب روش تیریم لهارت و دانش توسمه در شیه ایاب لوارد تمال  که

Mccurdy, Skinner, Watson & shriver (2008) یا ناله اکارگی ی تأثی  ا رس  عنواب اا 

 نشاب یادگی ی اختالالت دارای آلوزاب دانش نوشتاری عماک د ا  لماماب سوی از جالع نوشتاری

 اس ، شیه آناب نوشتاری عماک د افزایش لوجب ا ناله این دراج ای لماماب دانش که دادنی

 اا تحقیق   Sak & Saka (2009) اس  نبوده پاییار نوشتاری عماک د در افزایش این که ه چنی

 هایلهارت و دانش توسمه ا  ایلیرسه تم ین تأثی  لورد در لمام  ط ح دانش ویاب دییگاه عنواب

 در تیریم هایروش از آگاه  ایح فه هایلهارت توسمه ا ای که اس  داده نشاب آناب، ایح فه

 اتواننی اایی لمام  ط ح دانش ویاب و اس  ض وری و لهم اسیار شیه ط اح  آلوزش  لیل یک

 از قبل هایآلوزش ها،یافته همچنین،.کننی است اده آلوزش  کمک و آلوزش  وسایل و اازار از

در  .اس  داده نشاب لوث  اسیار لماماب ایح فه هایلهارت توسمه در را خیل  ضمن و خیل 

 ا  لماماب خودکارآلیی و اىح فه دانش تاثی  اا عنواب ا رس  Samadi (2013) تحقیق  

 آناب پژوهش هیف که یادگی ی رشی و آلوزاب دانش اا آناب لن   و لثب  ارتباط  هایشیوه

 و لماماب لن   و لثب  ارتباط  هایسبک ا  خودکارآلیی و روش تیریم دانش تاثی  ا رس 

 لهم  تاثی  که اس  لتغی های  جماه از لمام روش تیریم که داد نشاب نتایج. اود یادگی ی رشی

 اا عنواب تاثی  Fath Alipour Ahangar (2013) در پژوهش دارد یادگی ی و آلوزش  ف اینی در

 دوره آلوزاب دانش تحصیا  پیش ف  و یادگی ی تقوی  ا  لماماب ایح فه هایلهارت و دانش

 روزانه، در  ط ح اج ای و ط اح  که داد آب نشاب  که نتایج ااال شه  لماماب دییگاه از ااتیای 

 ارزشیاا  اج ای شنییاری، و دییاری وسایل و اازار از است اده فمال، تیریم هایروش کارگی ی اه

 تحصیا  پیش ف  ا  یادگی ی -یادده  ف آینی در ف اگی اب اا لمام لوث  ارتباط ا ق اری و توصی  

 .اس  لوث  زیاد خیا  حی در ااتیای  دوره آلوزاب دانش

تاثی  لماماب در شناسای  و کاهش لشکالت یادگی ی اا عنواب  Pereon (2016)در تحقیق     

دانش آلوزاب راهب دهای  ا ای خانواده، پیش داستاب و لیرسه اه این نتی ه رسیی که تشخی  

از سوی لماماب لیار ، اا توجه اه سن طالی  ان ام  آلوزاب اه هنگام لشکالت یادگی ی دانش

های آلوزش  ااعث ص فه جوی  در وق ، هزینهتوانی لیاخالت آلوزش  و تواب اخش  اه لوقع ل 
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اجتماع  آب ا ای  –و درلان  و جاوگی ی از اینال  ا چسپ خوردب و تبمات روان  و اقتصادی 

 شناسای  در لماماب روش تیریم تاثی  تمیین حاض  تحقیق اصا  ها و اجتماع شود.هیفخانواده

 در که ااشیل  ارولیه شه یادگی ی  توان ل اکز نا در یادگی ی ا  اختالل آلوزاب دانش و اهبود

لیزاب آگاه   و لیزاب روش تیریم لماماب ):کنیل  دنبال نیز را زی  اهیاف هیف، این راستای

های نوین است اده لماماب از لهارتهای ح فه ای تیریم، لیزاب آگاه  و است اده لماماب از روش

های آلوزش  ، لیزاب آگاه  واست اده  تکنولوژیتیریم، لیزاب آگاه  و است اده لماماب از 

 ( ا لماماب از ط اح  آلوزش ، لیزاب آگاه  و است اده لماماب از روشهای ارزشیاا  آلوزش 

ارولیه تاثی   شه یادگی ی  ل اکز ناتوان  در یادگی ی اختالل آلوزاب دارای دانش شناسای 

دارای  آلوزاب دانش اهبود جه  در را دیکا پیشنهادات ارائه حاض  تحقیق کارا دی دارد.هیف

 لماماب روش تیریم اهبود اه توجه اا ارولیه شه یادگی ی  ل اکز ناتوان  در یادگی ی اختالل

 .ااشیل 

اا عنواب ا رس  تأثی  فن آوری کمک  ا ای دانش آلوزاب  Svensson et al (2019)در تحقیق     

جاسه  24ش ک  کننیه اود. گ وه لیاخاه  149دارای ناتوان  در خوانیب که این لطالمه شالل 

آلوزش فن آوری دستیاری دریاف  ک دنی و گ وه کنت ل طبق لممول تح  درلاب ق ار 

سال نسب  اه جممی  عادی اهبود پییا گ فتنی.یافته ها: ه  دو گ وه لیاخاه و کنت ل در یک 

سال پیگی ی این گ وهها ت اوت لمن  داری نیاش   1ک دنی. الا ، دستاوردها پم از لیاخاه یا در 

اه نظ  ل  رسی است اده از تکنولوژی ل  توانی اث ات انتقال  ا  توانای  خوانیب داشته ااشی و 

 امالوه .(Hasani, 2020)لشکالتسخ  ت ین حمای  کننیه ااشی، اه ویژه ا ای دانش آلوزاب اا 

این ااعث افزایش انگیزه ا ای کارهای کا  در لیرسه ل  شود.کودکاب دارای ناتوان  در خوانیب 

عماک د خوانیب را اه انیازه یک گ وه هن ار افزایش ل  دهنی، یمن  دانش  ATاا است اده از 

آلوزاب اا وجود عیم آلوزش در ت لیم سنت  خوانیب ، توانای  خوانیب خود را افزایش دادنی.انگیزه 

اه عنواب لکمل ا ای  ATکودکاب و نوجواناب ا ای کار در لیرسه ل  توانی در هنگام است اده از 

 ان  در خوانیب و نوشتن تقوی  شود.ناتو اف اد دارای
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 تحقیقروش 

 آلاری جالمه تحقیق حاض  از لحاظ هیف کارا دی و از حیث روش، توصی   و پیمایش  اس .    

ن   که اه  200 آنها تمیاد که ااشیل  ارولیه شه  ل اکزناتوان  یادگی ی لماماب حاض  تحقیق

ا ای جمع آوری اظالعات از  نمونه انتخاب شینی..دلیل کم اودب تمیاد آنها همه ی آنها امنواب 

 دسته. اس  سؤال دسته دو از لتشکل تحقیق پ سشناله لحقق ساخته است اده شی. پ سشناله

 نمونه لشخصات شیب لشخ  و تمیین لنظور اه اس  شیه گذاری کی ال با ح وف اا که اول

 آزلوب لنظوره ا دوم دسته و خیل  سااقه تحصیالت، سطح سن، تاهل، جنسی ، لحاظ از آلاری

 لماماب روش تیریم سؤاالت سؤاالت شالل اول اخش. گ دیی تنظیم حاض  تحقیق هایف ضیه

 نظ  در (Wilkas & Verimers, 2007) و(Hiberman & Bowmhan, 2005)  نظ ی اسا  ا 

 سؤال 29 دارای که اس  گ دییه تنظیم لیک ت ایگزینه پنج لقیا  قالب در که اس  شیه گ فته

 نظ یه های شاخ  ا اسا  آلوزاب دانش در یادگی ی در اختالل سؤاالت دوم، ااشی. اخشل 

 تنظیم لیک ت ایگزینه پنج لقیا  قالب در و اس  شاخ  14 شالل که اس  همکاراب و لانیم

 گ دیی. است اده صوری یا نمادی روای  از اطالعات آوری جمع اازار روای  تمیین ا ای .اس  گ دییه

 ا ای هاآلاره این لقیار .اس  شیه است اده ک ونباخ آل ای آزلوب از پ سشناله پایای  آزلوب ا ای

 922/0اه ت تیب یادگی ی آلوزاب دارای اختالل دانش شناسای  و لماماب روش تیریم سؤاالت

 اا ااالی  همبستگ  پ سشناله سؤاالت اوالً  که دهیل  نشاب آلاره این لقیار هس . 946/0 و

 .هس  ا خوردار ااالی  پایای  از تحقیق پ سشناله ثانیاً و دارنی یکییگ 

 

 Hiberman & bowmhan (2005) تکالل لیل اسا  ا  لماماب روش تیریم این تحقیق در   

 :امی ارائه گ دیی 5 رد Naderi et al (2010) توسط Wilkas & Verimers (2007)و 

 ای تیریم، از لهارتهای ح فهلیزاب آگاه  و است اده لماماب  -1

 های نوین تیریم،لیزاب آگاه  و است اده لماماب از روش -2

 های آلوزش ، لیزاب آگاه  و است اده لماماب از تکنولوژی  -3

 لیزاب آگاه  و است اده  لماماب از ط اح  آلوزش  ،  -4

  .(Naderi, 2010)لیزاب آگاه  و است اده لماماب از روشهای  ارزشیاا  آلوزش  -5

آوری شیه از روشهای های جمعهای اه دس  آلیه از پ سشنالهاه لنظور ت زیه و تحایل داده

های نمونه آلاری اه سؤاالت، آلاری توصی   و استنباط  است اده شیه اس . ا ای توصیف پاسخ
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های تحقیق از های توزیع ف اوان  است اده شی. در سطح استنباط  ا ای آزلوب ف ضیهاز جیول

 SPSSاسمی نف، همبستگ  پی سوب و رگ سیوب اا است اده از ن م افزار  -های گاموگ وفآزلوب

 است اده شیه اس . 
 

 هایافته

( 1انی، لطااق جیول شماره )آوری شیه ایس  آلیههای جمعهای  که از ط یق پ سشنالهداده   

ن   از پاسخگویاب  117درصی نمونه آلاری( را ل د و  9/29ن   از پاسخگویاب ) 83دهی کهنشاب ل 

 پاسخگویاب از 0 (،1ا  اسا  جیول شماره ) درصی نمونه آلاری( را زب تشکیل داده اس . 1/70)

 نمونه درصی 9/21) پاسخگویاب ن   از 49 دیپام، تحصیالت دارای( آلاری نمونه درصی 0/0)

 از ن   21 لیسانم،( آلاری نمونه درصی 5/66) پاسخگویاب از ن  130 ،دیپام فوق( آلاری

 2/3ن   از پاسخگویاب ) 9. هستنی ااالت  و لیسانم فوق( آلاری درصینمونه 5/11) پاسخگویاب

تا  5درصی نمونه آلاری( این  9/20ن   از پاسخگویاب ) 30سال  5درصی نمونه آلاری( کمت  از 

ن   از پاسخگویاب  40 ،15تا 11، درصی نمونه آلاری(، این 25پاسخگویاب )ن   از  50سال،  10

، درصی نمونه آلاری( 7/22ن   از پاسخگویاب )60سال و  20تا  16درصی نمونه آلاری( این  6/21)

سال تشکیل  25، ایش از درصی نمونه آلاری( 3/8ن   از پاسخگویاب ) 15 سال و 25تا  21این 

 داده اس .

 

 

 

 

 

 

 

 ندوب لامرن نومزآ

ها بررسي گرديد که نتايج اسميرنف نرمال بودن داده -با استفاده از آزمون کولموگروف 

آمده از جدول نشان داده شده است. با توجه به نتايج بدست 3بدست آمده در جدول  شماره 

دست آمده بزرگتر از سطح  معني  ه، در هريک از متغيرها که سطح معني داري  ب3شماره 
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 اببنابراين  ،پذيرفته مي شود ندوب لامرن ياربها رض نرمال بودن دادهباشد فمي 05/0داري 

  .درک هدافتساپارامتريک  ياهآزمون  ها ازبراي آزمون فرضيه طيارش نيا هب هجوت

 قيتحق يرهايمتغ به مربوط بودن نرمال آزمون جينتا: 3 شماره جدول

-تعداد داده متغيرها

 ها

 نتيجه مقدار -p آماره کلموگروف اسميرنف

 نرمال 083/0 256/1 200 معلمان روش تدريس

 نرمال 057/0 366/1 200 يادگيري در داراي اختالل آموزان دانش شناسايي

هاي حرفه ميزان آگاهي و استفاده معلمان از مهارت

 اي تدريس

 نرمال 964/0 208/1 200

 نوين روشهاي از آگاهي و استفاده معلمان ميزان

 تدريس

 نرمال 087/0 230/1 200

 هاي تکنولوژي از واستفاده معلمان  آگاهي ميزان

 آموزشي

 نرمال 065/0 294/1 200

 نرمال 060/0 340/1 200 آموزشي طراحي از معلمان آگاهي و استفاده ميزان

روشهاي  از و استفاده معلمان  آگاهي ميزان

 آموزشي ارزشيابي

 نرمال 071/0 272/1 200
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 چندگانه رگرسيون نتايج: 4 شماره جدول

ضريب  R متغير پيش بين متغير مالک
همبستگ

 ي

 2R  ضريب
 تشخيص

ΔR  ضريب
تشخيص 
 تعديل شده

خطاي 
 استاندارد

F   آزمون
معناداري 
 رگرسيون

β شيب 
 خط

t  محاسبه
 شده

شناسايي و بهبود  معلمان روش تدريس
 768/0 220/0 223/0 472/0 يادگيري اختالل

 
151/79 

768/0 604/2 

763/0 897/8 

 از معلمان آگاهي ميزان
 مهارتهاي حرفه اي 

  تدريس

شناسايي وبهبود   
 783/0 189/0 192/0 438/0 يادگيري اختالل

 
511/65 

233/1 617/4 

613/0 094/8 

 آگاهي واستفاده ميزان
 نوين روشهاي از معلمان

 تدريس

شناسايي وبهبود   
 802/0 150/0 153/0 392/0 يادگيري اختالل

 
967/49 

524/1 767/5 

534/0 069/7 

 آگاهي و استفاده ميزان
 هايتکنولوژي از معلمان

 آموزشي

شناسايي وبهبود  
 845/0 095/0 099/0 242/0 يادگيري اختالل

 
186/17 

525/2 150/12 

279/0 146/4 

 آگاهي استفاده  ميزان
 طراحي از معلمان

  آموزشي

شناسايي وبهبود   
 815/0 121/0 125/0 353/0 يادگيري اختالل

 
273/39 

918/1 151/8 

429/0 267/6 

و استفاده  آگاهي ميزان
 از روشهاي معلمان

  آموزشي ارزشيابي

شناسايي وبهبود   
 يادگيري اختالل

454/0 206/0 203/0 776/0 

 
650/71 

127/1 209/4 

623/0 465/8 

 

 اختالالت آموزان دارای دانش شناسایی وبهبود بر معلمان . روش تدریس1ون فرضیه آزم

 دارد. تاثیر ارومیه شهر مراکز ناتوانی یادگیری  یادگیری در

 472/0 که شیه لحاسبه پی سوب همبستگ  گ دد. ض یبل  لالحظه 4 شماره جیول در چنانچه

 ازرگت  اس ، 196/0 که 277 آزادی درجه اا پی سوب اح ان  لقیار از لقیار این و ااشی ل 

 آلوزاب دارای دانش شناسای  واهبود و لماماب روش تیریم این داری لمن  رااطه لذا ااشی،ل 

  2Rاا توجه اه ض یب تشخی   .دارد وجود ارولیه شه  در ل اکز ناتوان  یادگی ی یادگی ی اختالل
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 223/0اه تغیی ات کل،  xسط لتغی  که عبارت اس  از نسب  تغیی ات توضیح داده شیه تو

 آلوزاب دارای اختالل دانش واهبود درصی تغیی ات شناسای  22تواب ایاب نمود که ااشی ل ل 

 ریاض  رااطه گ دد. اناا اینتبیین ل  لماماب روش تیریم یادگی ی، توسط تغیی ات در دانش

ل اکز  اختالل یادگی ی در دارایآلوزاب  دانش شناسای  و اهبود ا  لماماب روش تیریم تاثی 

 ارولیه اه صورت زی خواهی اود: شه  ناتوان  یادگی ی
1X 763/0 + 768/0= Y 

 واحی 763/0 ااعث لماماب روش تیریم دانش در افزایش واحی یک که نمود ایاب توابپم ل 

 یادگی ی شه ل اکز ناتوان   در یادگی ی دارای اختالل آلوزاب دانش اهبود و شناسای  در افزایش

 ااشی.ل  دارلمن  آلاری لحاظ از آزلوب این رگ سیون  پم لیل. شودل  ارولیه

 

 بر تدریس ایمهارتهای حرفه از معلمان آگاهی و استفاده . میزان1 -1آزمون فرضیه 

 درمراکز ناتوانی یادگیری شهر یادگیری اختالل آموزان دارای دانش وبهبود شناسایی

 دارد. تاثیر ارومیه

 438/0گ دد ض یب همبستگ  پی سوب لحاسبه شیه که لالحظه ل  4چنانچه در جیول شماره 

اس ، ازرگت   196/0که  277ل  ااشی و این لقیار از لقیار اح ان  پی سوب اا درجه آزادی 

 لهارتهای ح فه ای تیریم از و است اده لماماب  آگاه  لیزاب ااشی، لذا رااطه لمن  داری اینل 

وجود  ارولیه ل اکز ناتوان  یادگی ی شه  یادگی ی اختالل آلوزاب دارای دانش واهبود سای شنا ا 

که عبارت اس  از نسب  تغیی ات توضیح داده شیه توسط   2Rدارد.  اا توجه اه ض یب تشخی  

درصی تغیی ات شناسای  و  19تواب ایاب نمود که ااشی، ل ل  192/0اه تغیی ات کل،  xلتغی  

 لماماب آگاه  و است اده یادگی ی، توسط تغیی ات در لیزاب دارای اختالل  آلوزاب دانش اهبود

 آگاه  و است اده گ دد. اناا این رااطه ریاض  تأثی  لیزابتبیین ل  تیریم ای ح فه لهارتهای از

ان  ل اکز ناتو آلوزاب دارای اختالل دانش واهبود شناسای  ا  ای تیریمح فه لهارتهای از لماماب

 اه صورت زی خواهی اود:           ارولیه شه  یادگی ی
      2 X  613/0  +233/1 = Y 

لهارتهای  از و است اده لماماب  آگاه  تواب ایاب نمود که یک واحی افزایش در لیزابپم ل 

 اختالل آلوزاب دارای دانش شناسای  واهبودواحی افزایش در  613/0ااعث  ح فه ای  تیریم

تواب نتی ه گ ف  که لیل رگ سیون  شود. پم ل ل  ارولیه شه  ل اکز ناتوان  یادگی ی یادگی ی

  ااشی.دار ل این آزلوب از لحاظ آلاری لمن 
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 شناسای  واهبود ا  تیریم نوین روشهای از لماماب آگاه  و است اده . لیزاب2 -1آزلوب ف ضیه 

 دارد. تاثی  ارولیه شه  ن  یادگی ی یادگی ی در ل اکز ناتوا اختالل آلوزاب دارای  دانش

 شیه لحاسبه پی سوب همبستگ  ض یب اه توجه اا گ ددل  لالحظه 4 شماره جیول در چنانچه

 اس ، 196/0 که 277 آزادی درجه اا پی سوب اح ان  لقیار از لقیار این و ااشیل  392/0 که

 نوین هایروش از لماماب است ادهآگاه  و  لیزاب این داریلمن  رااطه لذا ااشی،ل  ازرگت 

 شه  ل اکز ناتوان  یادگی ی  یادگی ی اختالل آلوزاب دارای  دانش شناسای  واهبود اا تیریم

که عبارت اس  از نسب  تغیی ات توضیح داده   2Rاا توجه اه ض یب تشخی   .دارد وجود ارولیه

درصی تغیی ات  15ایاب نمود که تواب ااشی. ل ل  153/0اه تغیی ات کل،  xشیه توسط لتغی  

 آگاه  و است اده  یادگی ی، توسط تغیی ات در لیزاب اختالل آلوزاب دارای  دانش شناسای  واهبود

 گ دد. تبیین ل  تیریم نوین روشهای از لماماب

 شناسای  ا  تیریم نوین هایروش از لماماب آگاه  و است اده اناا این رااطه ریاض  تأثی  لیزاب

اه صورت  ارولیه شه  در ل اکز ناتوان  یادگی ی یادگی ی دارای اختالل آلوزاب دانش واهبود

 زی خواهی اود:
3X =1/524 + 0/534 Y 

 نوین هایروش از و است اده لماماب  آگاه  تواب ایاب نمود که یک واحی افزایش در لیزابپم ل 

یادگی ی  اختالل آلوزاب دارای دانش واهبود واحی افزایش در شناسای  534/0تیریم ااعث 

  ااشی.دار ل شود. پم لیل رگ سیون  این آزلوب از لحاظ آلاری لمن ل 

اهبود  و شناسای  ا  آلوزش  هایتکنولوژی از لماماب است اده آگاه  و . لیزاب3-1آزلوب ف ضیه 

  .دارد تاثی  ارولیه درل اکز ناتوان  یادگی ی شه  یادگی ی آلوزاب دارای اختالل دانش

 242/0گ دد ض یب همبستگ  پی سوب لحاسبه شیه که لالحظه ل  4چنانچه در جیول شماره 

اس ، ازرگت   196/0که  277ل  ااشی و این لقیار از لقیار اح ان  پی سوب اا درجه آزادی 

 هاییتکنولوژ از است اده در و است اده لماماب آگاه  داری این لیزابلذا رااطه لمن ااشی، ل 

 ل اکز ناتوان  یادگی ی شه  در یادگی ی آلوزاب دارای اختالل دانش شناسای  و اهبود اا آلوزش 

که عبارت   2Rگ دد. ض یب تشخی  لالحظه ل  4وجود دارد. چنانچه در جیول شماره  ارولیه

ااشی. پم ل  099/0اه تغیی ات کل،  xاس  از نسب  تغیی ات توضیح داده شیه توسط لتغی  

یادگی ی،  دارای اختالل آلوزاب دانش اهبود درصی تغیی ات شناسای  و 9تواب ایاب نمود که ل 

. گ ددتبیین ل  آلوزش  هایتکنولوژی از آگاه  و است اده لماماب لیزاب توسط تغیی ات در

ی  شناسا ا  آلوزش  هایتکنولوژی از آگاه  و است اده لماماب لیزاب اناا این رااطه ریاض  تأثی 
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اه صورت  ارولیه درل اکز ناتوان  یادگی ی شه  یادگی ی آلوزاب دارای اختالل دانش واهبود

 زی خواهی اود: 
4X 279/0  +525/2 =Y 

 هایتکنولوژی از لماماب آگاه  و است اده تواب ایاب نمود که یک واحی افزایش در لیزابپم ل 

 در یادگی ی اختالل آلوزاب دارایدانش اهبود و واحی افزایش در شناسای  279/0ااعث  آلوزش 

تواب نتی ه گ ف  که لیل رگ سیون  این شود. پم ل ارولیه ل  ل اکز ناتوان  یادگی ی شه 

  ااشی.دار ل آزلوب از لحاظ آلاری لمن 

 اهبود دانش و شناسای  ا  آلوزش  ط اح  از لماماب آگاه  و است اده  لیزاب .4-1 ف ضیه آزلوب

  .دارد تاثی  ارولیه شه  در ل اکز ناتوان  یادگی ی  یادگی ی آلوزاب دارای اختالل

 353/0گ دد ض یب همبستگ  پی سوب لحاسبه شیه که لالحظه ل  4چنانچه در جیول شماره 

اس ، ازرگت  ل   196/0که  277ل  ااشی و این لقیار از لقیار اح ان  پی سوب اا درجه آزادی 

شناسای   اا آلوزش  ط اح  از  و است اده لماماب  آگاه  لیزاب لمن  داری این ااشی، لذا رااطه

وجود دارد.  ارولیه شه  در ل اکز ناتوان  یادگی ی یادگی ی اختالل آلوزاب دارایدانش اهبود و

که عبارت اس  از   2Rگ دد و اا توجه اه ض یب تشخی  لالحظه ل 4چنانچه در جیول شماره 

تواب ایاب ااشی. ل ل  125/0اه تغیی ات کل،  xنسب  تغیی ات توضیح داده شیه توسط لتغی  

یادگی ی، توسط تغیی ات  دارای اختالل  آلوزاب دانش اهبود درصی تغیی ات شناسای  و12نمود که 

 گ دد. تبیین ل  آلوزش  و است اده لماماب ازط اح   آگاه  لیزاب در

 شناسای  واهبود ا  آلوزش  ط اح  از آگاه  و است اده لماماب لیزاب ا این رااطه ریاض  تأثی انا 

اه صورت زی خواهی  ارولیه درل اکز ناتوان  یادگی ی شه  یادگی ی دارای اختالل آلوزاب دانش

 اود:
5X =1/918 + 0/429 Y 

 آلوزش  ط اح  از لماماب است ادهآگاه  و  تواب ایاب نمود که یک واحی افزایش در لیزابپم ل 

در ل اکز  یادگی ی آلوزاب دارای اختالل دانش واهبود واحی افزایش در شناسای  429/0ااعث 

تواب نتی ه گ ف  که لیل رگ سیون  این آزلوب از شود. پم ل ارولیه ل  شه  ناتوان  یادگی ی

  ااشی.دار ل لحاظ آلاری لمن 

 شناسای  ا  از شیوه های ارزشیاا  آلوزش  و است اده لماماب  آگاه  لیزاب. 5-1 ف ضیه آزلوب

  .دارد تاثی  ارولیه درل اکز ناتوان  یادگی ی شه  یادگی ی دارای اختالل آلوزاب واهبود دانش

 لحاسبه پی سوب همبستگ  ض یب اه توجه اا نیز و گ ددل  لالحظه 4 شماره جیول در چنانچه

 196/0 که 277 آزادی درجه اا پی سوب اح ان  لقیار از لقیار این و ااشیل  454/0 که شیه
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که عبارت   2Rداری وجود دارد. اا توجه اه ض یب تشخی  لمن  رااطه لذا ااشی،ل  ازرگت  اس ،

تواب ااشی. ل ل  206/0اه تغیی ات کل،  xاس  از نسب  تغیی ات توضیح داده شیه توسط لتغی  

یادگی ی، توسط  دارای اختالل آلوزاب دانش اهبود و تغیی ات شناسای درصی  20ایاب نمود که 

 گ دد. آلوزش  تبیین ل  از روشهای ارزشیاا  لماماب و است اده آگاه  تغیی ات در لیزاب

 ارزشیاا  آلوزش  ا  از روشهای و است اده لماماب آگاه  لیزاب اناا این رااطه ریاض  تأثی 

اه  ارولیه شه  در ل اکز ناتوان  یادگی ی یادگی ی دارای اختالل  آلوزاب دانش اهبود شناسای  و

 صورت زی خواهی اود:
6X =1/127 + 0/623 Y 

 از روشهای و است اده لماماب آگاه  لیزابتواب ایاب نمود که یک واحی افزایش در پم ل 

 آلوزاب دارای اختالل دانش اهبود و واحی افزایش در شناسای  623/0ااعث ارزشیاا  آلوزش  

تواب نتی ه گ ف  که لیل شود. پم ل ارولیه ل  شه  در ل اکز ناتوان  یادگی ی یادگی ی

 .(Mohammadi, 2020)ااشیرگ سیون  این آزلوب از لحاظ آلاری لمن  دار ل 

 در یادگی ی راهب دهای اکارگی ی تاثی  عنواب اوتا  اا تحقیق نتایج اا حاض  پژوهش نتایج     

 لحتوا یادگی ی راهب دهای کارگی ی اه که دادنی نشاب که آلوزاب دانش یادگی ی در اختالل اهبود

 دارای کودکاب نوشتاری راهب دهای از است اده و ف اشناخت  دانش نوشتار،)کی ی   اهبود در

 .(Butler, 2012)دارد خوان  هم حاض  تحقیق نتایج اا اس  اوده لوث  یادگی ی اختالالت

 از جالع نوشتاری یا ناله اکارگی ی تأثی  ا رس  عنواب اا Mccurdy et al (2008)  تحقیق  در

 دانش که دادنی نشاب یادگی ی اختالالت دارای آلوزاب دانش نوشتاری عماک د ا  لماماب سوی

 تحقیق نتایج اا که اس  شیه آناب نوشتاری عماک د افزایش لوجب ا ناله این دراج ای لماماب

 و دانش تاثی  ا رس " عنواب ااFathAlipour (2013)  تحقیق نتایج. دارد خوان  هم حاض 

 از ااتیای  دوره آلوزاب دانش تحصیا  پیش ف  و یادگی ی تقوی  ا  لماماب ایح فه لهارتهای

 روشهای کارگی ی اه روزانه، در  ط ح اج ای و ط اح » که داد نشاب "ااال شه  لماماب دییگاه

 ا ق اری و توصی   ارزشیاا  اج ای شنییاری، و دییاری وسایل و اازار از است اده فمال، تیریم

 دوره آلوزاب دانش تحصیا  پیش ف  ا  یادگی ی یادده  ف آینی در ف اگی اب اا لمام لوث  ارتباط

 . «ااشیل  همسو اس  اا نتایج پژوهش حاض  لوث  زیاد خیا  حی در ااتیای 

 زب لماماب خودکارآلیی و اىح فه دانش تاثی  ا رس " عنواب اا Samadi (2014) تحقیق نتایج

 نشاب "آلوزاب دانش اا آناب لن   و لثب  ارتباط  هایشیوه ا  ته اب شه  راهنمای  سوم پایه

 قیرت از «خودکارآلیی» و «روش تیریم دانش» عالل دو ه  لثب  ارتباط  سبک در» که داد

 قیرت «روش تیریم دانش» تنها لن   ارتباط  سبک در و ا خوردارنی کننیگ این پیش
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 لهم  تاثی  که اس  لتغی های  جماه از لمام روش تیریم که این نتی ه. دارد کننیگ این پیش

در تحقیق   همکاراب و لهاج ی .«دارد خوان  هم حاض  تحقیق نتایج اا دارد آلوزش  ف اینی در

های روش تیریم لماماب دوره ااتیای  اا عماک د تحصیا  دانش رااطه این قااای "تح  عنواب 

های روش تیریم رااطه لمناداری این قااای »اه این نتی ه رسیینی که  "آلوزاب در شه  اص هاب

ماک د تحصیا  دانش آلوزاب وجود دارد آنها همچنین اه این نتی ه رسیینی که دانش لماماب اا ع

 .(Mohajeri, 2011)آلوزاب لماماب فوق لیسانم از عماک د تحصیا  ایشت ی ا خوردارنی

 

  بحث و نتیجه گیری

ای پیش ف  و تمال  اف اد آب جالمه و داشتن شه ونیان  ف هیخته و آرزوی دی ینه ه  جالمه

لختاف ازجماه ف هنگ ، اقتصادی،  هایینهانییشمنی اس  و اییه  اس  که ه  پیش فت  در زل

مات درس  اجتماع ، سیاس  لستازم داشتن اف ادی لت ک ، خالق و لنتقی اس  که اتوانی تصمی

وپ ورش آلوزش یهاصحیح  داشته ااشی که این لنوط اه وجود نظام یزیررا اتخاذ نمایی و ا ناله

گ   که ه  پیش فت  از نظام کارآلی و صحیح  تواب ت لافمال و پویاس . پم اه ج 

ها و و این لهم اه عوالل لتمیدی ازجماه تغیی  شیوه گی د وپ ورش جوالع نشأت لآلوزش

استگ  دارد. در این راستا، روش  تیریمهای نوین های تیریم در جه  است اده از روشالگو

های آلوزش  نقش لؤث ی دارد. اه نظ  عناص ی اس  که در تحقق هیف ینت تیریم یک  از لهم

رسی که در آلوزش سنت  اه یادگی ی عمیق و لمناداری که اتوانی لن   اه رشی شخصی  ل 

شی و اا آلوزش سطح  هیف را در حل لشکل یاری دهی کمت  توجه ل  آلوز شود و اودانش

 هاییوهیاف  ال وزه شوپ ورش که هماب یادگی ی عمیق و اث اخش اس ، تحقق نم اصا  آلوزش

اه کار  یاگونهها اایی اهدارنی، الا این شیوهجییی و فمال در یادگی ی نقش اساس  را ا  عهیه

سازی اصول و لطالب عام ، درگی  لسائل اصا  ذخی ه یجااب اهگ فته شونی که دانش آلوز

ااتکاری  یهاواقم  آناب ل تبط اس  یاد اگی نی. زی ا روش  زنیگ  شونی و لشکالت  را که اازنیگ

ت  ت  و رغب  و تالش ف اگی اب را در یادگی ی افزوب، لوقمی  آلوزش  را جذاب و لنطبق اازنیگ

تواب گ  ، که تیریم یک  ل  طورکااه (.Yazdianpour,Yousefi,Haqqani, 2009کنی )ل 

فمالی  اس ، الا نه ه  نوع فمالیت ، ااکه فمالیت  که آگاهانه و ا  اسا  هیف خاص  ان ام گی د؛ 

فمالیت  که ا  پایه وضع شناخت  شاگ داب ان ام  پذی د و لوجب تغیی  آناب شود، اگ چه هنوز 
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های سنت ، تیریم را تنها اه تالش و فمالی  لمام در لگوها و روشهستنی کسان  که ا  اسا  ا

« ت  اه ا اث تغیی  در رفتار ارگانیسم »اگ  یادگی ی را  دره صورتکننی. کال  در  اطالق ل 

ایانیم، ایوب شک فمالیت  که لوقمی  را ا ای تغیی  ف اهم کنی، و یا لوقمیت  را ای اد کنی که 

 غیی  الزم را در شاگ د سبب شود، تیریم نام دارد.ت  اه را آساب کنی و ت

 شود که هم اه  و تمالل او اا سای  عوالللمام یک  از اجزای لهم سیستم آلوزش  لحسوب ل 

آلوزاب، ش ایط لیرسه و کال ، درو  لختاف لن   اه تغیی ات های دانشجماه ویژگ  از

های تیریم را نه وسیم  از لهارتشود. لمامین دالای در دانش آلوزاب ل لالحظهقاال

افتی. پژوهش درااره تیریم، ازجماه دهنی تا لطمئن شونی یادگی ی ات اق ل لورداست اده ق ار ل 

 وتحایل لسائل آلوزش ،سو اازخورد لناسب ا ای ت زیهت ین لسائا  اس  که از یکلهم

انیرکاراب آلوزش  سئوالب و دس های راهب دی در اختیار لریزیهای اساس  و ا نالهگی یتصمیم

ها و دهی و از سوی ، آگاه  از کی ی  عماک د خود در ج یاب تیریم اه اصالح شیوهق ار ل 

در واقع لمام  که اه دنبال  پ دازنی.های آلوزش  و درنتی ه افزایش کی ی  تیریم ل روش

ش  الا لمام  که تمال  و س آلیی و تیریم ااکی ی  اس  قطماً تیریس  لوفق خواهی دا

ای اودب در شغل خود خواهی ص فًا وق  آلوزش  و ساع  کالس  اگذرد و اه دنبال ح فه ل

توانی  نمهای عادی و تک اری و ایوب ثم  خواهی اود.چنین لمام  نیس ، لشغول ان ام فمالی 

ی  اصا  خود کنی در نتی ه نم  توانی اه لوفق ا ق اراا دانش آلوزاب ارتباط دوجانبه و عمیق  

و چگونگ  ارائه آلوزش در ا وز ناتوان  یادگی ی تأثی   در ج یاب یادگی ی ا سی. اناا این،آلوزش

ل  گذارنی. نوع رااطه لمام اا دانش آلوز ا  لوفقی  و شکس  دانش آلوزاب لؤث  اس . لمام ا ای 

اا آب ارائه دهی  و آلوزش اایی دانش خود را اشناسی، لشکالت او را درک کنی و آلوزش لتناسب 

 عیم شناخ  کاف  ااعث اف  تحصیا  ایشت  اس .

 تبمات که شودل  لحسوب لیرب عص  در آلوزش  جیی لمضالت از یک  یادگی ی اختالالت

 شک ایوب آلوزابدانش گ وه از این تحصیار  شکس . دارد پ  در زیادی اجتماع  و ف دی

 و ااقیمانیه هاسال تا جالمه ا ای آب ینسنگ تبمات ااکه شود؛نم  لحسوب ف د یک شکس 

 س یع شناسای  یادگی ی، لشکالت اا دانش الوزاب ا ای اقیام اهت ین. اود خواهی ناپذی جب اب

 آلوزابدانش. هاس آب ا ای آلوزش  و اخش تواب -درلان  اقیالات هنرگام اره لیاخاه و هاآب
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 کشورها دیگ  و ای اب در ویژه خیلات یهکنندریاف  گ وه ت ینازرگ یادگی ی لشکالت ارا

 تق یباً آلوزاب دانش لیاب در یادگی ی لشکالت اودب ف اگی  اه توجه اا روازاین شونی؛ل  لحسوب

 از هاآب تحصیا  - آلوزش  لشکالت و آلوزاب دانش نرروع این اا عادی لیار  لماماب اکث 

 در آلوزش  عیال  تحقق در آلوزش ناپذی انکار نقش و اهمی  اه توجه اا. هسرتنی آشنا نزدیک

 لشکالت اا آلوزابدانش لوفقی  در انکارناپذی ی و لهم نقش از که های گ وه از یک  جالمه،

 این آلوزش  لمماراب عنواب اه هاآب از توابل  که هستنی لیار  لماماب ا خوردارنی، یادگی ی

 این رفتاری و آلوزش  لسائل اا لستقیم لواجهه در لماماب ازآن اکه واقع در. یادک د آلوزابدانش

 و لهم نقش آناب درلاب رونری همچنین و ارجاع شناسای ، در تواننیل  دارنری، قر ار آلوزابدانش

 همچنین و تحصیا  لشکالت اا رااطه در اس  الزم لماماب رو این از. ااشنی داشته پ رنگ 

 عماک د اتواننی تا ااشنی داشته واقمی  ار  لبتن  و درس  دیی آلوزابدانش از گ وه این نیازهرای

 این درس  آلوزش و درلاب لوقع،اه شناسای  درواقع. دهنی ا وز هاآب اا رااطه در لناسب 

 آگاه  عیم روازاین. اود خواهی آناب درلانگ اب و لمارم خانواده، این تمالل حاصرل آلوزابدانش

 و آینیه در جب ابغی قاال تأثی  توانیل  آلوزاب نشدا این آلوزش  لسائل خصوص در لماماب

 ااشی. داشته آلوزابدانش این آلوزش رونی

ها اوسیاه آزلوب همبستگ  پی سوب و رگ سیوب لشخ  گ دیی اا توجه اه نتایج آزلوب ف ضیه

که روش تیریم لماماب )لیزاب آگاه  و است اده لماماب از لهارتهای ح فه ای تیریم، لیزاب 

های نوین تیریم، لیزاب آگاه  و است اده لماماب از ه  و است اده لماماب از روشآگا

های آلوزش  ، لیزاب آگاه  واست اده لماماب از ط اح  آلوزش ، لیزاب آگاه  و تکنولوژی

دانش آلوزاب  دارای اختالل  واهبود شناسای  ا  است اده  لماماب از روشهای ارزشیاا  آلوزش (

اکز ناتوان  یادگی ی  شه  ارولیه تاثی  دارد. همچنین نتایج آزلوب رگ سیوب یادگی ی در ل 

از روشهای ارزشیاا  آلوزش   آگاه  و است اده لماماب چنیگانه نشاب داد که شیت تاثی  امی لیزاب

شناسای  دانش آلوزاب دارای اختالل یادگی ی  نسب  اه سای  ااماد روش تیریم لماماب ا 

تأثی  روش تیریم  ایانگ  نیز تحقیق یادگی ی  شه  ارولیه ایشت  اس . ادایاتدرل اکز ناتوان  

 ااشی. تشخی دانش آلوزاب  دارای اختالل یادگی ی ل  واهبودشناسای   ا  و ااماد آب لماماب

 آلوزش نیازلنی که کودکان  از امنواب گ وه  یادگی ی دارای اختالل  آلوزاب دانش شناسای  و

 اس .  حسا  الماده فوق حال عین در و اسیار لهم ال ی هستنی، ایویژه پ ورش و

 پیشنهادها
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لهارت در تیریم ودانش و تخص  لماماب  در اه ه گی ی لناسب از آنها در کی ی  یادگی ی 

دانش آلوزاب اویژه در خصوص دانش آلوزاب دارای اختالالت اهمی  زیادی دارد و یافته این 

آلوزاب را قادر دانشاین  روشهای تیریم  تحقیق وسوااق ل تبط هم لویی این لطاب ل  ااشی

لماماب در  داشته ااشنی. همچنین "ایشت ین یادگی ی را در کمت ین زلاب لمکن"سازد تا ل 

ها آلوزاب از ط یق لثالکنی تا دانشروشهای تیریم از راهب دهای یادگی ی لختا   است اده ل 

 آلوزاباه خصوص اگ  لماماب نسب  اه نیازهای دانش اتواننی یاد اگی نی. های گوناگوبو لوقمی 

شاب های آناب انمطاف اخشنی، لوفقی حسا  ااشنی و آلوزش خود را اا توجه اه ویژگ  توابنا

انی گ ته لک کاور و فتسکوهای ل اوط اه روشهای تیریم، در اشاره اه نتایج پژوهش حتم  اس .

های روشهای تیریم وااسته اه روانشناس  رفتاری عمولا در افزایش پیش ف  تحصیا  روش

انی. همچنین آب آلیز اوده های خوانیب لوفقی های ریاضیات پایه و لهارتب در زلینهآلوزادانش

های روشهای تیریم که ا  راهب دهای شناخت  تاکیی دارنی در اهبود خوانیب و دسته از روش

های یادگی ی ل یی هستنی. اه طور کا ، روشهای تیریم آلوراب اا ناتوان درک و فهم دانش

آلوزان  شیه، اه ویژه اه دانش های اساس  دقیقا تم یفتیریم اطالعات و لهارت توانی ا ایل 

  .ای لحیودی دارنی، اث اخش ااشیکه اطالعات زلینه

داشتن اهیاف لشخ  و از قبیل  های یادگی یحوزه ناتوان توجه اه اصول روشهای تیریم در  

های کوچک، دهنیه، فمال اودب لمام حین تیریم، تنظیم در  در گامدقیق، ارائه پیش سازلاب

ارائه لحتوا از ساده اه دشوار، سازلانیه  دقیق لحتوا، ارزیاا  لیاوم عماک د یادگی نیه، تمالل 

اه اهبود های نادرس  های صحیح و اصالح پاسخآلوز، تقوی  پاسخاف این لمام و دانشش 

 داد نشاب که تحقیق نتایج اه توجه اا یادگی ی دانش آلوزاب دارای اختالل کمک خواهی ک د.

لیزاب آگاه   و است اده لماماب از لهارتهای ح فه ای تیریم، )آب  ااماد و لماماب روش تیریم

های نوین تیریم، لیزاب آگاه  و است اده لماماب از ه  و است اده لماماب از روشلیزاب آگا

های آلوزش ، لیزاب آگاه  واست اده  لماماب از ط اح  آلوزش  ، لیزاب آگاه  و تکنولوژی

 یادگی ی اختالل آلوزاب دارای دانش شناسای  ا ( است اده  لماماب از روشهای ارزشیاا  آلوزش 

 آلوزاب دارای اختالل دانش شناسای  جه  و دارد تاثی  ارولیه وان  یادگی ی شه در ل اکز نات

روش  چه ه  داد نشاب نتایج اطوریکه نماینی توجه آناب لماماب روش تیریم اه اایی یادگی ی

 یاای افزایش  ارولیه شه  در ل اکز ناتوان  یادگی ی لماماب سطح در آب ااماد و لماماب تیریم

شیو اه اهبودی آنها  خواهی شناسای  اهت  لماماب سوی از یادگی ی اختالل دارایآلوزاب  دانش

  .کمک ل  کنی
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