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ان نارساخوان پسر پايه آموزدانشآموزش دقت بر توانايي خواندن  ريتأث

  سوم ابتدايي

  2و مريم سامري 1فريبا عيار رضايي

  

  چكيده

پسر پايه  ان نارساخوانآموزدانشآموزش دقت بر توانايي خواندن  تأثيرپژوهش حاضر، با هدف بررسي 

بود. جامعه با گروه كنترل آزمون  پس –آزمون انجام شد. روش پژوهش، نيمه آزمايشي، با طرح پيش  سوم

بودندكه به شيوة شهر اروميه پايه سوم ابتدايي نارساخوان ان پسر آموزدانشكليه  آماري اين پژوهش،

آزمايش نفره  15هاي انتخاب و با روش تصادفي در گروهنفر از آنها به عنوان نمونه  30گيري هدفمند نمونه

آموزش جلسه  12آزمون به عمل آمد. سپس به مدت دا از هر دو گروه پيش. ابتكنترل گمارده شدند و

ابزار جمع آوري اطالعات . آزمون به عمل آمدو از هر دو گروه پس گروه آزمايش اجرا شد دقت بر روي

و با نرم افزار  تحليل كوواريانس  استفاده ازبا  هاي به دست آمدهداده فهرست نشانگان نارساخواني بود.

SPSS  دقت بر توانايي نشان داد كه آموزش  هاي پژوهشمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته 21نسخه

-دار دارد. نتيجه مياروميه تأثير مثبت و معنيان نارساخوان پسر پايه سوم ابتدايي شهر آموزدانشخواندن 

   .استفاده كردرويكردي مؤثر در اصالح نارساخواني توان به عنوان ميآموزش دقت شود كه از 
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  مقدمه
ناتوان  يآن، موجود جهيت كه در نتسدان يندآيفر نيترياديرا بن يريادگي توانيم ديبدون ترد

زاده، كرمي و شود(يحييتبديل مي افتهيتحول  يبه فرد با محيطزمان و در تعامل  يو درمانده در ط

- اني وجود دارند كه در يادگيري ناتوان هستند. ناتوانيآموزدانشدر اين ميان  .)1395يا، حسن ن

هستند،  يعيطب يره هوشهب يدارارود كه به كار مي يانآموزدانش يفتوص يبرا 1هاي يادگيري

ب كردن، ادراك ان، حستكردن، نوشيمانند تكلم، خواندن، هج اموراز  يبرخ يريادگيدر  يول

  ).2،2013(مونتاگو دچار اشكال هستنديي و شنوا يينايه بظحاف يتوال ،ييادراك شنوا ،يينايب

-نياناتوب.  تحولي يگيرديا الف. ناتواني شود:مي تقسيم صليا دستهدو  به يگيرديا نياناتو

. ناتواني  1 :شوندميتقسيم  عنو سه به دخو تحصيلي يهايگيرديا نياناتو .تحصيلي  يگيرديا هاي

هاي يادگيري نوشتن و امالءنويسي . ناتواني3. ناتواني يادگيري خواندن 2رياضي يادگيري 

 ). 1390(اهرمي، شوشتري، گلشني منزه و كمر زرين، 

است كه بروز  يهيدر عصر حاضر است. بد ازيمورد ن يهامهارت نيترياز اساس يكيخواندن 

 دهيچيپ ندآيفر كي ،خواندن .كند ادجيا بتالفرد م يرا برا ياديتواند مشكالت زياختالل در آن م

م بر اساس ظمن ييو رمزگشا ييآوا يهاتوجه به نشانه ،يداريد يهااست كه مستلزم نشانه يشناخت

 ،يزبان يهاچون گسترش مهارت ياهياول يهامهارت ازمنديخواندن ن يياست. تواناي شناسواج

و  يداريد يهاكيتفك ييتوانا ،يداريشن يهامهارت ،يداريد يهامهارت ،يحركت يهامهارت

؛ به نقل از  1393(طهماسبي، نجاتي، قاسمي و طباطبايي، توجه و تمركز است تاًيو نها يداريشن

  ). 1394خدامهري، فالحي، جاويد و كافي ماسوله، 

دارند مشكالتي  هاي كافي براي خواندن مهارت كسبكودكان در از برخي  در دوره دبستان،

خواندن  پيشرفت آورند.رود، به دست ميتري از آنچه انتطار ميانايي خيلي پايينو در خواندن، تو

                                                                                                                            
1. Learning Disability 
2. Montago 
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گيري شده و ميزان آموزش فرد به طور قابل مالحظهها در مقايسه با سن تقويمي، هوش اندازهآن

اين كودكان سن خواندنشان دو سال يا بيشتر از سن  .تر از سطح مورد انتظار استاي پائين

  ).1،2011واجوهئين ( شودتر است به اين كودكان نارساخوان گفته ميقبشان عتقويمي

- اه كردن واژهباختالل در اشت ينوع ساخوانيه طور خاص، نار) بDSM-IV)2007 در تعريف

 اي يخواننهيها، آآن ير گرفتن حروف ابتدا و انتهاظها با در نبه  هم، حدس زدن واژه شبيه يها

خواندن  يريادگيو انزجار از  يليميها، بكردن واژه جيدر ه ديت شدالكها، مشواژه يخوانوارونه

  ). 2،2011(بروكس از كل است  ءجز صخيدر تش يدشوار و

ان داراي ناتواني يادگيري آموزدانشمرور نتايج تحقيقات، بيانگر شيوع باالي نارساخواني در 

ان داراي ناتواني يادگيري، آموزدانشدرصد  80) معتقد است 2005(3است؛ به عنوان نمونه واليس

در خواندن مشكل دارند و ميزان شيوع اختالل در پسران بيشتر از دختران است. شريفي و 

درصد  55/7و پايه دوم  4/5ان پايه اول آموزدانش) ميزان شيوع اين اختالل را در بين 1391ربيعي(

كه بيشترين ميزان شيوع ن دادند) نشا1389اند. صداقتي، فروغي، شفيعي و مراثي (برآورد كرده

ان دختر پايه آموزدانش) و كمترين ميزان شيوع در %25ان پسر پايه اول (آموزدانشنارساخواني در 

درصد بوده  10پايه تحصيلي  5طور كلي فراواني نارساخواني در پنجم (صفر درصد) بوده است. به

دختر  انآموزدانشدرصد مربوط به  34پسر و  انآموزدانشدرصد مربوط به  66كه از اين ميزان 

(صداقتي وهمكاران،  ان دختر استآموزدانشان پسر بيش از آموزدانشنارساخواني در  بوده است.

يوع نسبتا باالي اين اختالل در مدارس كشور و مشكالت ناشي از آن ضرورت ش زانيم). 1389

   كند.مي ان را ايجابآموزدانشهايي براي بهبود خواندن توجه به روش

عكس العمل  كند و خود را براي دريافت آن و ايجادوقتي فرد محرك خاصي را انتخاب مي

معيني جلب  شود دقت او به سوي امرسازد در اين صورت گفته ميمعين در مقابل آن آماده مي

                                                                                                                            
1. Wajuihian 
2. Brooks  
3. Wallace 
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دهي آن براي جاي شده است. به عبارت ديگر، توجه عبارت است از قدرت تمركز كافي بركاري

 يتق( يادگيري و تفكر است هاي اساسي محرك. دقت مقدم بر ادراك،غز و دريافت ويژگيدر م

. در برخورد با عالم خارج ابتدا ذهن و )1397، سجاد بشرپورو  نيهشج يصادق ،يمانينر ،زاده

كند بعد آن را ادراك مي نماييم و نسبت به آن فهم و پيدا مي حواس ما روي امر خاصي تمركز

دهيم تفكر يا حل مسأله آن را مورد استفاده قرار مي جريان كنيم و درميبصيرت پيدا 

  ).1390به نقل از اهرمي و همكاران،  ؛1383 ،(شريعتمداري

-توجهيذهن و رفتار اهميت زيادي دارد: زيرا حتي كمذهن و   ،براي عملكرد شناختيتوجه 

يت رواني پايه است كه به فرد دقت يا توجه يك فعالهاي كوچك نيز بر يادگيري تأثير دارد. 

رفتاري دقيقي را در مقابل يك محرك يا فعاليت طوالني در  دهد تا آمادگي شناختي وامكان مي

 و يمانيسل ،يمانينر( را كسب نموده و واكنش الزم را ارائه نمايد خود حفظ كند و اطالعات الزم

ب بودن محرك و همچنين ميزان . توجه به دقيق بودن، وضوح، نو بودن و مناس)1394، يزچيتبر

كند يكي از نقايص ) بيان مي1976راس ( ).2000، 1انگيزش فرد بستگي دارد (هوسكين و سوانسون

بارزي كه كودكان داراي ناتواني يادگيري با آن مواجهند عدم توانايي در تمركز دقت و توجه بر 

ند (آنت، اادگيري اشاره كردهمطلب مورد بحث است. تحقيقات متعدد به نقش توجه در ناتواني ي

كند كودكاني كه داراي ) بيان مي2000). همچنين لرنر(1387؛ به نقل از عابدي و آقابابايي، 2004

ها در كسب دقت و توجه طبيعي دچار تأخير يا وقفه شده ناتواني يادگيري هستند فرآيند رشد آن

  ).  1395 منش،خانزاده، شجاعي، اميري، صادقي و آزادياست (حسين

و  قتد لختالو ا توجهيبي لختالاو  يندهاي ذهني مورد نياز استآدقت در تمام فرتوجه و  

و  يگيرديا ،ستدر تشخيصآوردن،  خاطر بهدر ادراك،   مشكالتي  موجب اس،حو تمركز

 الذ .دشومي سهرمددر  زموآنشدا پايين دعملكر موجب نيز ينا كه ددگر مي مفاهيم بهدادن  شكل

 ردمو تمااقداز ا يكيداد،  منجاا مانيدر تمااقدا نكادكو ينا ايبر انتومي هيژو يها عاليتف با

                                                                                                                            
1. Hoskyn & Swanson 
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 توجهو  قتد انبتو سيلهو ينا به تا ستا ادفرا ينا ايبر قتد زشموروش آ يگيرركا به ده،ستفاا

  ).1390(اهرمي و همكاران،  داد يشافزرا ا نناآ

) 2004(1ون افراد با ناتواني يادگيري استيلدر مورد اثربخشي آموزش توجه بر مشكالت گوناگ

ترين متغيرهاي پيشايندي در تحقيقي نشان داد كه مشكالت زبان، توجه و كاركرد اجرايي از مهم

 ؛ اهرمي و همكاران،1395خانزاده و همكاران، اختالل يادگيري كودكان در دبستان است(حسين

باعث افزايش ميزان توجه در كودكان دهد آموزش توجه ها نشان مي). همچنين پژوهش1390

كه  داد نشاننامه كارشناسي ارشد خود ) در پايان1397نيا (شود. باقريمبتال به نارساخواني مي

 دوم پايه نارساخوان آموزاندانش خواندن پيشرفت روي بر و شنيداري ديداري دقت آموزش

در همين راستا، خدامهري و همكاران . است داشته معناداري و مثبت ثيرأت شهرسبزوار ابتدايي

كه  ندداد پسر نارساخوان پايه سوم شهر رشت نشان 30اي شامل) در تحقيقي بر روي نمونه1394(

مثبت  رثيآموزان نارساخوان تا لف خواندن دانشختم يهاحيطهبر عملكرد  يسويروش آموزش د

 ) در تحقيقي نشان دادند1396دارد. عبدالقادري، خدامهري، كافي، فالحي و خسروجاويد (

تأثير دارد.  ان نارساخوان پسرآموزدانشيابي و تسلط بر نماد بر چگونگي خواندن آموزش موقعيت

نشان داد كه آموزش دقت بر توانايي خواندن كودكان ) در تحقيقي 1390اهرمي و همكاران (

تواند به عنوان موزي ميآنشان داد مداخله دقت) در تحقيقي 1388هونجاني(. استنارساخوان مؤثر 

بابايي  كار رود.هنويسي بان داراي اختالل ديكتهآموزدانشاي مفيد، براي يك روش مداخله

 پسر انآموزدانشداد آموزش دقت در افزايش مهارت خواندن  نشان) در تحقيقي 1395(

رشناسي ارشد خود نامه كا) در پايان1392زاده روزبهاني (اسمعيل. ثر استؤمپايه سوم نارساخوان 

نويسي  ان با مشكالت امالآموزدانشتواند عملكرد تحصيلي درس امال نشان داد آموزش دقت مي

  را بهبود بخشد. 

نارساخوان پايه سوم  دانش آموزان دارايسوال در خصوص  نيا ،با توجه به مطالب عنوان شده

                                                                                                                            
1. Steel 
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راك شنيداري/ ادراك خواندن، توانايي خواندن (اد دقت برآموزش  ايكه آ شوديابتدايي مطرح م

- آگاهي صرف دستوري، قضاوت نحوي دستور زبان، آگاهي از آغاز كلمات، تكرار كلمات بي

معني، كردن كلمات معنادار، مهارت در خواندن كلمات بيمعنا، تشخيص قافيه كلمات، هجي

يه سوم ان نارساخوان پسر پاآموزدانشمدت و سرعت و صحت خواندن)  حافظه كالمي كوتاه

  اروميه تأثير دارد؟ابتدايي شهر 

  روش
در اين پژوهش با توجه به ماهيت و اهداف پژوهش از روش تحقيق نيمه آزمايشي با طرح 

استفاده شد كه متغير مستقل آن عبارت است از آموزش  با گروه كنترل پس آزمون -آزمون پيش

باشد و متغير در گروه كنترل ميصورت اجراي مداخله در گروه آزمايش و عدم اجرا  دقت كه به

  .استهاي اختالل خواندن در مقياس انآموزدانشنمرات  وابسته

ان پسر آموزدانشآماري اين پژوهش كليه  يجامعه جامعه، نمونه و روش نمونه گيري:

در پايه سوم، مقطع ابتدايي شهر  1396-95داراي اختالل خواندن بودند كه در سال تحصيلي 

 30 گيري هدفمندنظر در اين پژوهش به روش نمونه نمونه مورد .به تحصيل بودند مشغول هياروم

قرار نفر)  15(نفر) و آزمايش 15صورت تصادفي در دو گروه كنترل (شد. سپس بهانتخاب  نفر

سپس گروه آزمايش تحت مداخالت در ابتدا از هر دو گروه پيش آزمون گرفته شد.  گرفتند.

آموزش، هر دو گروه در پس آزمون شركت  ، پس از پايانشوندمي دقت قرار دادهآموزش 

با استفاده از آزمون تحليل از آموزش)  . در پايان، نتايج هر دو مرحله (پيش و پسندكرد

 منهدا )،95-110( بهنجار هوشيره به  شاملورود  يها كمال تجزيه و تحليل شد.كوواريانس 

 سيبآ ،نيروا تختالالا سابقه انفقد ،سطمتو ديقتصاا - جتماعيا ضعيتو ،سال 10- 9 سني

 هـب دتناـسا لـقاب ننداخو تمشكالو  حركتي  - حسي ،شناختي عصب تمشكالفقدان  ي،مغز

  . تــسا دهوــب اطفيـع تتالالـخا

- آوري دادهجمع ايبر يرز يهااربزاز اجمعيت شناختي  تطالعاا مفر بر وهحاضرعال مطالعهدر 
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  ها استفاده شده است:

): اين فرم شامل پانزده 1390اهرمي و همكاران، (اقتباس از  نارساخوانيفهرست نشانگان 

كند. ، معلم آن را پر ميآموزدانشاست كه به صورت بله و خير در زمان خواندن متن توسط  آيتم

خواهد تا از روي شود. در كالس درس معلم از آزمودني ميصورت انفرادي اجرا مي اين فرم به

 شود،د شروع به خواندن كند، مطالب از جاهاي مختلف كتاب انتخاب ميكتاب فارسي خو مطالب

 هاي مربوط به آن در فرم مورد نظر با عالمت ضربدرسپس با توجه به اشكاالت آزمودني، آيتم

 تواند مفيدشود. ثبت مشاهدات باليني نيز از جمله نكاتي است كه در تفسير نتايج ميمشخص مي

) و يارمحمديان و 1390ت مختلف از جمله تحقيق اهرمي و همكاران(اين فرم در تحقيقا باشد.

  ) مورد استفاده قرار گرفته و روايي و پايايي آن مورد تأييد قرار گرفته است.1395همكاران (

گروه نمونه از  يهوش اعضا  يابارزي به منظور): چهارم(نسخه  وكسلر كودكان يهوش اسيمق

آزمون  نياستفاده شد. اكودكان)  دنظرشدهيفُرم تجد( WISCوكسلر  يهوش اسمقي چهارمنسخه 

آقابابايي  و يعابد توسطآزمون  نيشده است. ا هيساله ته16-6كودكان ) براي 1991ر(توسط وكسل

  .)1395(يارمحمديان،  شده  است يابيهنجارايراني اجرا و كودكان  اي از بر روي نمونه )1389(

ي، از والدين دانش آموزان نكات اخالق تيرعا قبل از انجام پژوهش، جهت  روش اجرا:

گروه . بعد از جلب رضايت شركت كنندگان،گرفته شد يكتب تيرضا شركت كننده در پژوهش

در تنظيم سناريو مداخله از طرح اي تحت آموزش قرار گرفت. دقيقه 30جلسه  12آزمايش، در 

هاي روش ازموزش دقت آ در) استفاده شده است. 1390مداخله تحقيق اهرمي و همكاران(

ي هاآموزشي و ...، از انواع بازي هايكارت فيلم ها و گوناگون آموزشي مانند استفاده از تصاوير و

گردونه، مهره، خط و نقطه، دارت، ساختن  و وسايل آموزشي از قبيل مربوط به توجه و تمركز

شايان ذكر است . شدتفاده پازل، معماهاي تصويري، كارت حافظه، ماز، حلقه و ميله نيز اسشكل، 

شناسي تربيتي و درمانگر كه اجراي مداخله توسط خود محقق و با همكاري متخصص روان

  اختالالت يادگيري انجام گرفت.
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  آموزشي - عناوين و موضوعات كلي جلسات مداخله درماني . 1جدول 

  هدف و موضوع  جلسه

 ونه خواندن و علت يا عللارزيابي توانايي خواندن دانش آموزان جهت تعيين چگ  اول

  اشتباهات خواندن و مشخص نمودن راهبردهاي آموزشي؛

  با استفاده از فايلهاي صوتي ، فيلم هاي آموزشي، تكرار حروف  تقويت دقت شنيداري؛  جلسه دوم و سوم

استفاده از معماهاي تصويري ، كارتهاي  تقويت حافظه ديداري و دقت ديداري؛  جلسه چهارم و پنجم

  ه، خط و نقطه و ... ، ساختن كاردستي، استفاده از بازي حافظ

  استفاده از ساختن شكل، ساختن كاردستيتقويت دقت ترسيمي؛  جلسه ششم و هفتم

  استفاده از دارت، ساختن كاردستي بهبود و افزايش دقت عملي و تمركز؛  جلسه هشتم

  و مهره و  .. استفاده از پازل، ماز، حلقه و ميلهتقويت دقت لمسي؛  جلسه نهم

  دقت؛ استفاده از پازل، ماز، حلقه و ميله و .. افزايش و حركتي –هماهنگي بينايي   جلسه دهم

استفاده از پازل، ماز، حلقه و ميله و .. ساختن كاردستي،  هماهنگي چشم و دست؛  جلسه يازدهم

  استفاده از بازي

  ارزيابي توانايي خواندن و پس آزمون.  جلسه دوازدهم

  جنتاي
آزمون به تفكيك آزمون و پسهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش در پيششاخص 2در جدول

-آزمون و پساند. همچنين براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها در پيشها گزارش شدهگروه

  ) استفاده شد. K-S Zاسميرنف ( -آزمون از آزمون كالموگروف 
  

 )n=30( آزمايش و كنترل گروه كيتفك هب پژوهش يرهايمتغ يفيتوص يها شاخص.  2جدول

 M SD  K-S Z p  گروه  وضعيت  متغير

ادراك 

شنيداري/ادراك 

  خواندن

  پيش آزمون
  49/0  83/0  84/0  2  آزمايش

  52/0  81/0  99/0  13/3  كنترل

  پس آزمون
  23/0  03/1  74/0  47/3  آزمايش

  19/0  07/1  91/0  40/3  كنترل
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 M SD  K-S Z p  گروه  وضعيت  متغير

آگاهي صرف 

  دستوري

  پيش آزمون
  49/0  83/0  84/0  2  شآزماي

  51/0  82/0  79/0  93/2  كنترل

  پس آزمون
  22/0  04/1  94/0  20/3  آزمايش

  18/0  09/1  67/0  20/3  كنترل

قضاوت نحوي دستور 

  زبان

  پيش آزمون
  13/0  15/1  82/0  60/1  آزمايش

  13/0  15/1  79/0  27/2  كنترل

  پس آزمون
  13/0  15/1  82/0  60/2  آزمايش

  22/0  04/1  82/0  29/2  كنترل

آگاهي از آغاز 

  كلمات

  پيش آزمون
  13/0  16/1  96/0  93/1  آزمايش

  36/0  91/0  12/1  40/2  كنترل

  پس آزمون
  22/0  04/1  86/0  14/3  آزمايش

  53/0  80/0  11/1  33/2  كنترل

  تكرار كلمات بي معنا

  پيش آزمون
  06/0  33/1  90/0  67/1  آزمايش

  36/0  91/0  12/1  40/2  كنترل

  پس آزمون
  22/0  04/1  94/0  80/2  آزمايش

  54/0  80/0  18/1  47/2  كنترل

  تشخيص قافيه كلمات

  پيش آزمون
  20/0  06/1  99/0  87/1  آزمايش

  33/0  94/0  96/0  27/2  كنترل

  پس آزمون
  45/0  85/0  01/1  80/2  آزمايش

  31/0  96/0  05/1  40/2  كنترل

هجي كردن كلمات 

  معنادار

  پيش آزمون
  06/0  34/1  10/1  73/1  ايشآزم

  17/0  10/1  11/1  67/2  كنترل

  پس آزمون
  19/0  08/1  20/1  80/2  آزمايش

  35/0  92/0  12/1  60/2  كنترل
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 M SD  K-S Z p  گروه  وضعيت  متغير

مهارت در خواندن 

  كلمات بدون معني

  پيش آزمون
  16/0  11/1  79/0  73/1  آزمايش

  07/0  29/1  77/0  20/2  كنترل

  پس آزمون
  36/0  91/0  90/0  67/2  آزمايش

  39/0  90/0  82/0  40/2  كنترل

حافظه كالمي كوتاه 

  مدت

  پيش آزمون
  79/0  66/0  12/1  40/2  آزمايش

  58/0  77/0  96/0  07/3  كنترل

  پس آزمون
  36/0  91/0  90/0  67/3  آزمايش

  57/0  78/0  94/0  20/3  كنترل

سرعت و صحت در 

  خواندن

  پيش آزمون
  09/0  24/1  50/1  87/1  آزمايش

  06/0  31/1  83/0  53/1  كنترل

  پس آزمون
  22/0  04/1  50/1  13/3  آزمايش

  07/0  28/1  03/1  73/1  كنترل

  
شود در تمامي ابعاد توانايي خواندن ميانگين نمره طور كه از اطالعات جدول مالحظه ميهمان

گروه آزمايش در پس آزمون نسبت به پيش آزمون افزايش يافته است. همچنين سطح معناداري 

  هاست.بيشتر و بيانگر نرمال بودن توزيع داده 05/0اسميرنف در تمامي ابعاد از  -ن كلموگروفآزمو

بر ابعاد توانايي خواندن ( ادراك شنيداري/ ادراك آموزش دقت خواندن براي بررسي تأثير 

خواندن، آگاهي صرف دستوري، قضاوت نحوي دستور زبان، آگاهي از آغاز كلمات، تكرار 

كردن كلمات معني دار، مهارت در خواندن كلمات ، تشخيص قافيه كلمات، هجيمعناكلمات بي

ان نارساخوان پسر پايه آموزدانشمعني، حافظه كالمي كوتاه مدت و سرعت و صحت خواندن) بي

اروميه، با توجه به اينكه ابعاد توانايي خواندن از لحاظ نظري و تجربي با يكديگر سوم ابتدايي شهر 

ها به صورت يكجا و با استفاده از تحليل كوواريانس چندمتغيري ، بنابراين اين فرضيهارتباط دارند

  يك راهه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
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هاي آن مورد بررسي قرار گرفت. قبل از انجام آزمون تحليل كوواريانس چندمتغيري، مفروضه

خطي  - 2يرهاي وابسته و كووريت، نرمال بودن توزيع متغ - 1هاي اين آزمون عبارتنداز: مفروضه

ها در متغير دار بين گروهعدم وجود تفاوت معنا -3بودن رابطه متغيرهاي كووريت و وابسته ، 

همگني واريانس هاي  -5ها، كووريت،  همگني شيب رگرسيون متغير كووريت و وابسته درگروه

وجود  -7ها و وابسته در گروه همگني ماتريس كوواريانس متغيرهاي - 6ها، متغير وابسته در گروه

ها در ادامه به دار بين متغيرهاي وابسته (كرويت) . با توجه به نرمال بودن توزيع دادهرابطه معنا

  مفروضه ديگر پرداخته شده است: 6بررسي 

 شيپ رابطه بودن يخط يبررس يبراخطي بودن رابطه متغيرهاي كووريت و وابسته: 

رابطه  Fنايي خواندن از آزمون تحليل واريانس استفاده شد.آماره ابعاد توا آزمون پس و آزمون

باشد كه ) مي19/12خطي بين پيش آزمون ادراك شنيداري / ادراك خواندن با پس آزمون آن (

آزمون و پس آزمون ادراك شنيداري / ادراك خواندن معنادار است. لذا بين پيش 01/0در سطح 

طه خطي بين پيش آزمون آگاهي صرف دستوري با پس راب Fرابطه خطي وجود دارد. آماره 

معنادار است. لذا بين پيش آزمون و پس آزمون  01/0) است كه در سطح 30/11آزمون آن (

رابطه خطي بين پيش آزمون قضاوت  Fآگاهي صرف دستوري رابطه خطي وجود دارد. آماره 

معنادار است. لذا بين پيش  001/0) است كه در سطح 64/23نحوي دستور زبان با پس آزمون آن (

رابطه خطي بين  Fآزمون و پس آزمون قضاوت نحوي دستور زبان رابطه خطي وجود دارد. آماره 

معنادار  001/0) است كه در سطح 87/29پيش آزمون آگاهي از آغاز كلمات با پس آزمون آن (

 Fد دارد. آماره است. لذا بين پيش آزمون و پس آزمون آگاهي از آغاز كلمات رابطه خطي وجو

) است كه در سطح 97/86رابطه خطي بين پيش آزمون تكرار كلمات بي معنا با پس آزمون آن (

معنا رابطه خطي وجود معنادار است. لذا بين پيش آزمون و پس آزمون تكرار كلمات بي 001/0

) است 46/51رابطه خطي بين پيش آزمون تشخيص قافيه كلمات با پس آزمون آن ( Fدارد. آماره 

معنادار است. لذا بين پيش آزمون و پس آزمون تشخيص قافيه كلمات رابطه  001/0كه در سطح 
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رابطه خطي بين پيش آزمون هجي كردن كلمات معنادار با پس آزمون  Fخطي وجود دارد. آماره 

معنادار است. لذا بين پيش آزمون و پس آزمون هجي  001/0) است كه در سطح 63/43آن (

رابطه خطي بين پيش آزمون مهارت در  Fات معنادار رابطه خطي وجود دارد. آماره كردن كلم

معنادار است. لذا  001/0) است كه در سطح 54/73خواندن كلمات بدون معني با پس آزمون آن (

بين پيش آزمون و پس آزمون مهارت در خواندن كلمات بدون معني رابطه خطي وجود دارد. 

) است 73/68پيش آزمون حافظه كالمي كوتاه مدت با پس آزمون آن (رابطه خطي بين  Fآماره 

معنادار است. لذا بين پيش آزمون و پس آزمون حافظه كالمي كوتاه مدت  001/0كه در سطح 

رابطه خطي بين پيش آزمون سرعت و صحت در خواندن با پس  Fرابطه خطي وجود دارد. آماره 

معنادار است. لذا بين پيش آزمون و پس آزمون  001/0) است كه در سطح 62/72آزمون آن (

  سرعت و صحت در خواندن رابطه خطي وجود دارد.

براي بررسي اين پيش  ها در متغيرهاي كووريت:عدم وجود تفاوت معني دار بين گروه 

بررسي تفاوت گروه آزمايش و  tدو نمونه مستقل استفاده شد. با توجه آماره  tفرض از آزمون 

ها در ابعاد توانايي آزمون ابعاد توانايي خواندن معنادار نيست. بنابراين بين گروه كنترل در پيش

ها از لحاظ توانايي خواندن خواندن در مرحله پيش آزمون تفاوت معناداري وجود ندارد و گروه

  قبل از اجراي آزمايش همگن است.

آزمون  Fآماره  ها:همگني شيب رگرسيون متغيرهاي كووريت و وابسته در گروه

)، آگاهي صرف 19/1همساني شيب رگرسيون پيش آزمون و پس آزمون ادراك شنيداري (

)، تكرار 20/0)، آگاهي از آغاز كلمات (51/0)، قضاوت نحوي دستور زبان (20/0دستوري (

)، 19/0)، هجي كردن كلمات معنادار (23/0)، تشخيص قافيه كلمات (10/0معنا (كلمات بي

) و سرعت و 05/0)، حافظه كالمي كوتاه مدت (19/0مات بدون معني (مهارت در خواندن كل

توان نتيجه گرفت كه ). بنابراين مي<05/0p) در دو گروه معنادار نيست( 54/0صحت در خواندن (

  ها برابر است. ابعاد توانايي خواندن در گروه شيب رگرسيون پيش آزمون و پس آزمون
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 5براي بررسي اين پيش فرض در جدول  ها:ر گروههاي متغير وابسته دهمگني واريانس 

هاي متغيرهاي وابسته (پس آزمون ابعاد توانايي لوين براي بررسي همگني واريانس Fنتايج آزمون 

آزمون همساني شيب رگرسيون پيش آزمون و پس آزمون  Fاند. آماره خواندن) گزارش شده

)، 26/0قضاوت نحوي دستور زبان ()، 42/1)، آگاهي صرف دستوري (90/0ادراك شنيداري (

)، 19/0)، تشخيص قافيه كلمات (87/0معنا ()، تكرار كلمات بي43/1آگاهي از آغاز كلمات (

)، حافظه كالمي 52/1)، مهارت در خواندن كلمات بدون معني (73/1هجي كردن كلمات معنادار (

. )<05/0p(ادار نيست ) در دو گروه معن10/0) و سرعت و صحت در خواندن (36/1كوتاه مدت (
  ها برابر است.ابعاد توانايي خواندن در گروه توان نتيجه گرفت كه واريانس پس آزمونبنابراين مي

براي بررسي اين پيش فرض از  ها:همگني ماتريس كوواريانس متغيرهاي وابسته در گروه

 001/0) در سطح 84/1آزمون ام باكس ( Fها نشان داد آماره آزمون ام باكس استفاده شد. يافته

توان نتيجه گرفت كه ماتريس كواريانس متغيرهاي وابسته يعني ابعاد معنادار است. بنابراين مي

) پيشنهاد 2007توانايي خواندن در دو گروه برابر نيست. در چنين شرايطي تاباچنيك و فيدل (

چند متغيري اثر پياليي كنند كه به جاي نتايج آزمون چندمتغيري المبداي ويكلز، نتايج آزمون مي

گزارش شود؛ زيرا اين آزمون نسبت به المبداي ويكلز سخت گيرتر بوده و اثرات احتمالي ناهمگن 

  كند.ها بر نتايج تحقيق را كنترل ميبودن ماتريس كوواريانس داده

براي بررسي اين پيش فرض از آزمون وجود رابطه معنادار بين متغيرهاي وابسته (كرويت):  

بارتلت استفاده شد. نتايج نشان داد آماره خي دو بارتلت براي بررسي معناداري همبستگي  خي دو

معنادار است. بنابراين رابطه معناداري بين اين  01/0است كه در سطح  13/88ابعاد توانايي خواندن 

  توان از آزمون تحليل كوواريانس چندمتغيري استفاده كرد.ها وجود دارد و ميمؤلفه
 گروه نيب در ابعاد توانايي خواندن به مربوط يريمتغ چند انسيكووار ليتحل آزمون جينتا.  3جدول  

 آزمايش و كنترل (آزمون اثر پياليي)

  اندازه اثر  F  df 1  df 2  p  مقدار  آزمون

  94/0 002/0 7 10 88/10  94/0  اثر پيالئي
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فاوت گروه آزمايش و تحليل كوواريانس چندمتغيري بررسي ت F، آماره 3با توجه به جدول 

توان معنادار است. بنابراين مي 01/0) است كه در سطح 88/10كنترل در ابعاد توانايي خواندن (

گفت كه بين گروه آزمايش و كنترل از لحاظ ابعاد توانايي خواندن در پس آزمون تفاوت 

ه بزرگ است. الزم دهد كه اين تفاوت در جامعنيز نشان مي 94/0معناداري وجود دارد. اندازه اثر 

به عنوان اندازه  1/0متوسط و  04/0به عنوان اندازه اثر كوچك،  01/0به ذكر كه است كه مقدار 

شود. براي بررسي تفاوت گروه آزمايش و كنترل در هر يك از ابعاد اثر بزرگ در نظر گرفته مي

  نتايج تحليل كوواريانس گزارش شده است. 4توانايي خواندن در جدول 
  

  آزمايش و كنترل در ابعاد توانايي خواندن گروه تفاوت راهه كي انسيكووار ليتحل جينتا. 4  جدول

 SS      متغير
  آزمايشي

SS 
  خطا

MS 
  آزمايشي

MS 
  خطا

F   p 

  009/0  94/8  26/0  34/2  18/4  34/2  ادراك شنيداري/ادراك خواندن

  008/0  07/9  28/0  54/2  49/4  54/2  آگاهي صرف دستوري

  001/0  36/66  03/0  45/2  59/0  45/2  تور زبانقضاوت نحوي دس

  001/0  27/24  12/0  06/3  01/2  06/3  آگاهي از آغاز كلمات

  01/0  66/8  19/0  67/1  09/3  67/1  تكرار كلمات بي معنا

  002/0  35/13  13/0  83/1  19/2  83/1  تشخيص قافيه كلمات

  001/0  79/16  21/0  66/3  49/3  66/3  هجي كردن كلمات معنادار

  001/0  75/19  11/0  20/2  78/1  20/2  رت در خواندن كلمات بدون معنيمها

  002/0  46/14  20/0  92/2  23/3  92/2  حافظه كالمي كوتاه مدت

  001/0  07/24  18/0  48/4  98/2  48/4  سرعت و صحت در خواندن

تفاوت گروه آزمايش و كنترل در پس آزمون ادراك شنيداري  Fآماره  4باتوجه به جدول 

)، آگاهي از آغاز 36/66)، قضاوت نحوي دستور زبان (07/9آگاهي صرف دستوري ()، 94/8(

كردن كلمات )، هجي35/13)، تشخيص قافيه كلمات (66/8معنا()، تكرار كلمات بي27/24كلمات (

)، حافظه كالمي كوتاه مدت 75/19)، مهارت در خواندن كلمات بدون معني (79/16معنادار (
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). بنابراين >05/0p) در دو گروه معنادار است( 07/24ر خواندن () و سرعت و صحت د46/14(

توان نتيجه گرفت كه بين گروه آزمايش و كنترل در پس آزمون اين متغيرها تفاوت معناداري مي

  ها گزارش شده است. ميانگين هاي تصحيح شده براي بررسي بيشتر تفاوت 5وجود دارد. در جدول 
  ها گروه در ابعاد توانايي خواندن يينها شده دبرآور يها نيانگيم.  5جدول  

  SE P  تفاوت ميانگين  M  گروه  متغير

  ادراك شنيداري/ادراك خواندن
  009/0  31/0  93/0  93/3  آزمايش
        99/2  كنترل

  آگاهي صرف دستوري
  008/0  32/0  98/0  70/3  آزمايش
        72/2  كنترل

  قضاوت نحوي دستور زبان
  001/0  11/0  96/0  90/2  آزمايش
        94/1  كنترل

  آگاهي از آغاز كلمات
  001/0  21/0  07/1  28/3  آزمايش
        21/2  كنترل

  تكرار كلمات بي معنا
  01/0  27/0  79/0  04/3  آزمايش
        24/2  كنترل

  تشخيص قافيه كلمات
  002/0  22/0  83/0  02/3  آزمايش
        19/2  كنترل

  هجي كردن كلمات معنادار
  001/0  28/0  17/1  30/3  آزمايش
        12/2  كنترل

  مهارت در خواندن كلمات بدون معني
  001/0  20/0  91/0  95/2  آزمايش
        04/2  كنترل

  حافظه كالمي كوتاه مدت
  002/0  27/0  04/1  95/3  آزمايش
        90/2  كنترل

  سرعت و صحت در خواندن
  001/0  26/0  29/1  11/3  آزمايش
        81/1  كنترل
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)، آگاهي صرف 93/3انگين گروه آزمايش در ادراك شنيداري (مي 5باتوجه به جدول 

)، تكرار 28/3)، آگاهي از آغاز كلمات (90/2)، قضاوت نحوي دستور زبان (70/3دستوري (

)، 30/3)، هجي كردن كلمات معنادار (02/3)، تشخيص قافيه كلمات (04/3معنا (كلمات بي

) و سرعت و 95/3كالمي كوتاه مدت ( )، حافظه95/2مهارت در خواندن كلمات بدون معني (

) به صورت معناداري بيشتر از ميانگين گروه كنترل است. ميانگين گروه 11/3صحت در خواندن (

)، قضاوت نحوي دستور زبان 72/2)، آگاهي صرف دستوري (99/2كنترل در ادراك شنيداري (

)، تشخيص قافيه كلمات 24/2معنا ()، تكرار كلمات بي21/2)، آگاهي از آغاز كلمات (94/1(

)، 02/2)، مهارت در خواندن كلمات بدون معني (12/2)، هجي كردن كلمات معنادار (19/2(

  ) است.81/1) و سرعت و صحت در خواندن (90/2حافظه كالمي كوتاه مدت (

  يريگجهينتبحث و 

 انآموزدانشپژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش دقت بر توانايي خواندن 

آزمون، به  ساخوان انجام گرفت. نتايج تحليل كواريانس نشان داد با در نظر گرفتن نمرات پيشنار

نارساخوان مؤثر است.  انآموزدانشعنوان متغير هميار (كمكي)، آموزش دقت بر توانايي خواندن 

ان آموزدانش ادراك خواندن /يداريادراك شندقت خواندن در آموزش نتايج نشان داد 

 هاي تحقيقاتييافته نتايج پژوهش حاضر بااروميه تأثير دارد. پسر پايه سوم ابتدايي شهر نارساخوان 

)، اسمعيل زاده 1394)، خدامهري و همكاران(1395)، بابايي(1388)، هونجاني (1397نيا (باقري

و  )2003و همكاران ( 3كتس)، 2004( 2)، گيري2004( و همكاران 1كيبي )،1392روزبهاني (

ان آموزدانشدر خصوص اثربخشي آموزش دقت بر توانايي خواندن ) 1390مكاران(اهرمي و ه

) 2009( 4. همچنين نتايج اين تحقيق با نتايج مك كلوسكي و پركينز و ديونرنارساخوان همسو بود

                                                                                                                            
1. Kibby   & Marks 
2 .Geary 
2. Catts  
4  . McCloskey, Perkins & Divner 



     Journal of  Learning Disabilities, Spring 2019                                    1398بهار  هاي يادگيري،ي ناتوانيمجله   
                  
 Vol. 8, No.3/91-111                                                                   91-3/111ي ، شماره8ي دوره         

 

107 

هايي است كه كودكان در آينده همخواني دارد مك كلوسكي نشان داد توجه از جمله توانايي

توان توانبخشي دقت را به عنوان يك اقدام سه به آن نياز دارند. در نتيجه ميبراي يادگيري در مدر

ضروري براي كاهش مشكالت يادگيري به ويژه نارساخواني مورد توجه قرار داد و توجه به 

تواند رويكردي مؤثر در اصالح هاي زيربنايي توانايي خواندن، ميآموزش دقت به مثابه مهارت

  نارساخواني باشد.

خواندن  گردد كه آموزش دقت بر توانايي و بهبودهاي پژوهش حاضر چنين استنباط مييافتهاز 

يندهاي ذهني آفر . توجه و دقت در تماماستان نارساخوان داراي ناتواني خواندن مؤثر آموزدانش

داري كودك از نگه نمايد. قدرتهاي ذهني، دقت را جلب ميمورد نياز است، همچنان كه فعاليت

هاي اول و دوم، دقت سال خصوص درصات بارز رشد عقالني است. در دوره طفوليت و بهمشخ

ناپايدار است. يكي از  اطفال در اثر عدم رشد دستگاه عصبي و در اثر كمي تجربه، موقت و

؛  به نقل 2007، 1است (سيدمنهاي يادگيري، عدم توجه يا دقت مشكالت كودكان دچار ناتواني

پيامدهاي اختالل يادگيري در حال حاضر بيش از هر  رسد). به نظر مي1390ان،از اهرمي و همكار

هاي درماني براي اين كودكان آيد. بنابراين استفاده از روشدر تاريخ به چشم مي دورة ديگري

كه نتايج اين پژوهش اثربخشي مداخالت آموزشي دقت  با توجه به اينرسد و نظر مي ضروري به

توان توانبخشي دقت را به عنوان يك اقدام ندن مورد تأييد قرار دهد، ميعملكرد خوا را بر

. در اين راستا براي كاهش مشكالت يادگيري به ويژه نارساخواني مورد توجه قرار داد ضروري

شود معلمان و آموزشگران در آموزش به كودكان داراي مشكالت خواندن شرايط و توصيه مي

شود در ان فراهم نمايند. به معلمان پيشنهاد ميآموزدانشضروري  امكانات الزم را در جلب توجه

هاي تدريس تركيبي استفاده كنند تا از حداكثر حواس كودك  در جهت تدريس خود از روش

ريزان اندكاران آموزشي و برنامهشود مديران و دستيادگيري استفاده شود. همچنين پيشنهاد مي

  زشي امكانات الزم را در اختيار معلمان قرار دهند.هاي درسي و آمودر تدوين برنامه

                                                                                                                            
1. Seidman 



  زان نارساخوان پسر پايه سوم ابتداييآموآموزش دقت بر توانايي خواندن دانش ريتأث 

 

 108 

افراد نارساخوان به دليل اختالل  .ان استآموزدانشترين مشكالت مشكل خواندن يكي از شايع

كه در اكثر مواقع از شوند. اين گروه با وجود آنمي خواندن در اغلب دروس خود با مشكل مواجه

پيشرفت تحصيلي مطلوبي داشته باشند و با سختي بسيار به  دتواننهوش طبيعي بسيار برخوردارند، نمي

نمايند، كه اين به نوبه خود صدمات اجتماعي، اقتصادي، مي تحصيل ادامه داده و يا ترك تحصيل

 از اين رو انجام دادن اقدامات به .براي ايشان و جامعه به دنبال دارد رواني بسيار -فرهنگي و عاطفي 

  ن مشكالتي تا حد زيادي به عهدة نظام آموزشي است. موقع در زمينة رفع چني

و در  هاي پژوهش حاضر، اين است كه اين پژوهش صرفاً در پايه سوم ابتدايياز محدوديت

هاي تحصيلي و مقاطع ديگر بايد لذا در تعميم نتايج به ساير پايه است صورت گرفتهمورد پسران 

آموزشي به -جلسات مداخله درماني  ش، دردر اين پژوه همچنينصورت پذيرد.  احتياط الزم

در بهبود  كليآموزشي به صورت -درماني  موضوعات مختلفي پرداخته شد و اثر تمام جلسات

 به آموزشي - كدام از موضوعات جلسات درماني هر توانايي خواندن سنجيده شد. ولي سنجش اثر

ان بعدي سعي كنند اثربخشي شود پژوهشگرپيشنهاد مينگرديد، لذا  پذير امكان جداگانه صورت

در يك پژوهش جداگانه مورد بررسي قرار دهند و با ساير  هر كدام از موضوعات جلسه درماني را

  كنند موضوعات از نظر اثربخشي مقايسه

  منابع
هاي اماليي بررسي اثربخشي آموزش توجه بر كاهش غلط). 1392اسمعيل زاده روزبهاني، آزاده (

نامه كارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبايي دانشكده . پايانالت امالنويسيداراي مشك انآموزدانش

 .شناسيعلوم تربيتي و روان

). اثربخشي آموزش 1390اهرمي، راضيه؛  شوشتري، مژگان؛  گلشني منزه،  فرشته و كمرزرين، حميد (

- نامه روانفصلصفهان. ان نارساخوان دختر پايه سوم ابتدائي شهر اآموزدانشدقت بر توانايي خواندن 

 .40-54) ، 1( 3، شناسي افراد استثنائي

ان داراي ناتواني خواندن پايه سوم ابتدايي آموزدانشبررسي تأثير آموزش دقت در  ).1395بابايي،  فرزانه (
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�شناسي ..  چهارمين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشهر آبادان

 آموزاندانش خواندن پيشرفت روي بر و شنيداري ديداري دقت شآموزتاثير .)1397باقري نيا، هاجر (

 نامه كارشناسي ارشد.،  پايانشهرسبزوار ابتدايي دوم پايه نارساخوان

آموزش  ي). اثر بخش1397سجاد. ( ،بشرپور و گودرز ،نيهشج يصادق ؛محمد ،يمانينر ؛سارا ،زاده يتق

روان مجله ي . يفعالشيتوجه/ ب ييه اختالل نارساآموزان مبتال ببر بهبود توجه دانش يداريادراك د

  .120-102 ،)1(7 ،مدرسه يشناس

خانزاده، عباسعلي؛ شجاعي، ستاره؛ اميري، پريناز؛ صادقي، سعيد؛ آزادي منش، پگاه و آزادي منش، حسين

حركتي بر عملكرد رياضي دانش  -). تاثير برنامه آموزشي تقويت توجه و ادراك حسي1395صبا (

  .12-1)، 7( 4، نامه راهبردهاي شناختي در يادگيريدوفصلن پسر با ناتواني يادگيري رياضي. آموزا

). اثربخشي روش 1394ي، فاطمه؛ فالحي، مهناز؛ جاويد، خسرو و كافي ماسوله، سيد موسي (خدامهر

تحول  نامهفصلان پسر مبتال به نارساخواني. آموزدانشتصحيح نارساخواني ديويس بر عملكرد خواندن 
  .35-49)،  1( 2، شناختي كودكروان

). كاربرد چهارمين ويرايش آزمون هوشي وكسلر كودكان در 1391شريفي، طيبه و ربيعي، محمد (

  .75-59)، 2( 2، هاي يادگيريمجله ناتوانيتشخيص اختالل زبان نوشتاري و رياضي. 

). بررسي ميزان شيوع نارساخواني در 1389صداقتي، ليال؛ فروغي، رقيه؛ شفيعي، بيژن و مراثي، محمدرضا (

  .94-101)، 1(19، دوماهنامه  شنوايي شناسيهاي اصفهان. ان طبيعي پايه اول تا پنجم دبستانآموزدانش

). اثربخشي آموزش حافظه فعال بر بهبود عملكرد تحصيلي كودكان 1389عابدي، احمد و آقابابايي، سارا (
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The effectiveness of accuracy training on reading ability of 
dyslexic students in third basic elementary school 

F. Ayarrezaie1 & M. Sameri2 

 
 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of accuracy 

training on reading ability of dyslexic boy students in third grade. The 
research method was a quasi-experimental design with pretest-posttest. The 
statistical population of this study was all third grade boy students that have 
learning disabilities in Urmia city from which a sample of 30 people were 
chosen through targeted sampling and were randomly divided into two 15-
member control and experimental groups. Both groups sat for the pretest 
and the experimental group received accuracy training in 12 sessions, while 
the control group did not receive this treatment. At the end, both groups sat 
for the posttest. The instrument used in this study was Dyslexia syndrome 
list scale. The collected data was analyzed using covariance through SPSS 
software, version 21. The results showed that accuracy training had a 
positive and significant effect on reading ability in dyslexic students of the 
third grade elementary school of Urmia. Overall, it can be concluded that 
paying attention to teaching accuracy as basic reading skills can be an 
effective approach to dyslexic modification. 
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