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 خواندن عملكرد بر فلچر ي برنامه براساس توجه آموزش بخشيراث بررسي
  نارساخوان دختر انآموز دانش

  3زيجردي پيروز معصومه و 2عابدي احمد ،1زيده چوپان رويا
    

  
  چكيده
 خواندن عملكرد بر فلچر ي برنامه براساس توجه آموزش اثربخشي تعيينحاضر،  ي مطالعه از هدف

خواني آموز  با نارسا دانش 30بدين منظور،  .است تجربي پژوهش اين روش. بود نارساخوانان آموز دانش
انتخاب و به روش تصادفي در اي  ي چند مرحلها گيري تصادفي خوشه ي نمونه به شيوه سوم ابتدايي ي پايه

 منظور به. )نفردر گروه كنترل 15نفر در گروه آزمايش و  15(شدند هاي آزمايشي و كنترل گمارده  گروه
 آزمون سوم، كالس خواندن آزمون نارساخواني، نشانگان فهرست باليني، مصاحبهاز  ها داده گردآوري

 تحليل نتايج .گرديد ارائه جلسه 12 در آزمايش گروه روي بر توجه آموزش .استفاده شد ريون هوش
 به مبتال آموزان دانش خواندن عملكرد فلچر، برنامه براساس توجه آموزشه ك داد نشان كواريانس

 كنار در تواند مي توجه آموزش كه اين نتايج نشان داد. داد افزايش معناداري طور نارساخواني را به
 .باشد موثر خواندن عملكرد بر ديگر مداخالت

  خواندن لكردعم فلچر، برنامه توجه، شزآمو نارساخواني، :هاي كليديواژه

                                                                                                                            
  ناصفها دانشگاه ،يياستثنا كودكان آموزش و يشناس روان ارشد كارشناس: رابط ي نويسنده. 1

(Roya.chopan@yahoo.com) 
 ناصفها دانشگاه ،يياستثنا كودكان آموزش و يشناس روانگروه استاديار  .2
  اصفهان دانشگاه ،يياستثنا كودكان آموزش و يشناس روان ارشد ارشناسيك. 3

  25/1/92:   الهتاريخ دريافت مق
 6/12/92:   تاريخ پذيرش مقاله
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  قدمهم

 شده برده كار به بار اولين براي 1960 اوايل و 1950 دهه در ابتدا 1يادگيري ناتواني اصطالح
 يك در توانند نمي اما دارند باالتر يا متوسط هوش يادگيري، ناتوان كودكان كه معني بدين. است

 انآموز دانش اين). 2009 كاكاوند،احدي و( كنند عمل مدرسه در اي شايسته طور به حوزه چند يا
 منطبق لهئمس حل و رياضيات نوشتن، و  خواندن دادن، گوش مانند تحصيلي مختلف يها مهارت در
 اصطالح اين). 3،2012وري؛ 2007 ،2ليون، فوچز، بارن ،فلچر( كنند نمي عمل موفق سن با

 و نارساخواني مغز، كاركرد جزئي اختالل مغزي، آسيب ادراكي، هاي معلوليت چون هايي عارضه
 اساساً كه را يادگيري مشكالت از دسته آن شده ياد اصطالح. شود مي شامل را رشدي پريشي زبان
 وضع يا هيجاني، اختالل ذهني، ماندگي عقب حركتي، يا شنيداري، ديداري، هاي معلوليت نتيجه

  ). 2008 ،4رلرن( گيرد نمي بر دررا  است اقتصادي يا فرهنگي محيطي، نامساعد
عبدي و ( دانشي كسب معلومات و ها بعنوان يكي از عمده ترين روش ا وجود اينكه خواندنب

ي ها واقعيت، )2009 ،5سن( است آموزان دانش يادگيري ابزار ترين اساسيو ) 1392محمدي، 
 ان،يراقب(ان ايراني در اين مهارت است آموز دانشموجود در جامعه نشان دهنده ي توانايي پايين 

 دارند، نقص خواندن در كه يادگيري اختالل به مبتال آموزان دانش ).1391 ،يو حجاز ياخوان تفت
 در شاگردي اگر مثال). 2009 ،6آناستازيا( شوند مي رو روبه جدي مشكالت با خود دروس در

 در قطعاً نيست مسائل صورت خواندن به قادر رياضي درس در چون باشد، داشته مشكل خواندن
 را كتاب مطلب تواند نمي شاگرد اين چون طور همين. كرد خواهد پيدا اختالل درس همان

 اختالل دچار نيز ديكته درس در يعني كرد؛ خواهد پيدا مشكل نيز نوشتن در بخواند درستي به

                                                                                                                            
1. Learning disability 
2. Flelcher, Lyon, Fuchs & Barnes 
3. Wary 
4. Lernr 
5. San 
6. Anastazi 
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 اختالل انواع از يكي نارساخواني،). 2012 خدادادي،و  يي يزك ،عليخاني ،كرمي(شد خواهد
 مشكل داشتن به توان مي آن يها ويژگي جمله از و داشته يزيست عصب مبناي كه است يادگيري

 شاي و ويتر شاي ليون،( كرد اشاره رمزگرداني و كردن هجي در ضعف كلمه، خواني نارو در
 هاياختالل آماري و تشخيصي راهنماي شده بازنويسي چهارم ويراست براساس). 2003 ،1ويتز

 خواندن پيشرفت آن در كه حالتي: است شده تعريف چنين نارساخواني ،)DSM-IV-TR( 2رواني
 ،3سادوك و سادوك( است كودك هوش و آموزش سن، حسب بر انتظار مورد حد از تر پايين

 تلفظ در اشتباه كردن، مخلوط كلمات، كردن اضافه يا حذف شكل به اغلب اختالل اين). 2007
 آهسته ودكك .شود مي مشخص ها واژه تحريف و )گ-ك - ف مانند( صدا بدون حروف

 و ييامال اشتباهات داراي و ناخوانا غلط، اغلب ها نوشته نويسد، مي كند و آهسته خواند، مي
 .كنند تمام نقطه با را جمله كه كنند مي فراموش هميشه مكرّر يادآوري رغم علي. تاس دستوري
 ارهايآم اگرچه. نيستند خوبي دهندگان گوش كودكان اين كه كنند مي اظهار آموزگاران اغلب
 انجمن براساس. است باال خواندن اختالل شيوع اما است، متفاوت يادگيري اختالل شيوع به مربوط

 هارچ تقريباً نوشتن و رياضي اختالل ي ازتركيب يا تنهايي به نارساخواني )2000( امريكا روانپزشكي
 در مدرسه سنين كودكان از درصد 4 حدود .گيرد برمي در را يادگيري اختالل مورد پنج از مورد
 مي نشان باليني مطالعات). 2008 ،4كيساكو اتاك( هستند نارساخواني دچار آمريكا متحده ايالت
 مطالعات از بسياري ).2005 ،5باردفورد( است 3 به 4 اختالل اين در دخترها به پسرها نسبت دهد
 انجام تحقيقات اما .دارند مهمي نقش نارساخواني بروز در ژنتيكي عوامل كه است فرضيه اين مويد
بر اساس ). 2007 سادوك،و  كاپالن(اند دانسته موثر نيز را محيطي عوامل زمينه اين در شده

 كودكان ،هاي رواني چهارم بازنويسي شده راهنماي تشخيصي و آماري اختالل ويراست

                                                                                                                            
1. Lyon & Shayvitz 
2. Diagnostic Statistical Manual of  Mental Disorder – Third Edition 
3. Kaplan & Saduk 
4. Etek & kesac 
5. Bardfurd 
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 دعملكر  حافظه، مغز، ناقرينگي پردازش، سرعت جمله از ها زمينه از سري يك در نارساخوان
 از يكي). 2007 ،1فاوست و نيكلسن( دارند مشكلتوجه و ادراك  زباني، و كالميو  شنيداري
 آنان كارايي كاهش موجب و كند مي مختل را آموزش فرآيند كه آموزان دانش عمده مشكالت

 و هدفدار شكل به ذهن گرفتن اختيار در را توجه. است توجه فقدان شود مي تحصيلي عملكرد در
 دكنن مي تعريف زمان،در يك  مورد چندين بين از خاص شي يا فكر موضوع، كي بر تمركز

 ابتدا شناختي فعاليت يك در. است نياز مورد ذهني فرايندهاي تمام در توجه). 2006 ،2استرنبرگ(
 شناختي، عملكرد در توجه بنابراين. نماييم مي ادراك را آن بعد شود مي جلب محرك به ما توجه

 يادگيري عملكرد بر هم كوچك هاي توجهي كم حتي زيرا دارد زيادي هميتا ذهني و رفتاري
 كند، مي عمل ذهن بان دروازه مثل توجه).  2012 يار محمديان، و عابدي، پيروز( گذارد مي ثيرأت

 مركزي اعصاب سيستم توسط شده پردازش هاي محرك بندي اولويت و تنظيم با را كار اين كه
 پايدار، توجه انتخابي، توجه مراقيت، و برانگيختگي تنظيم شامل توجه اجزاي. دهد مي انجام

 ،4ملتزر؛ 2006 ،3سيدمن( است رفتار كنترل و بازدارندگي شده، تقسيم توجه يا توجه فراخناي
 معموالً توجهبه اين دليل كه  است مشكل آن گيري و اندازه توجه اجزاي تشخيص هر چند).  2007
 در مغز متعدد هايبخش اينكه ديگر و شودمي ارزيابي ديگر هايفعاليت از برخي با رابطه در

اصلي  زيربناي زيادي هاي پژوهش با اين حال، ).1997 ،5باركلي( گذارند اثر توجه پردازش
 و كئوخ .دانند مي اطالعات انداختن جريان به در توجه هاي كاستي را يادگيري هاي نارسايي

 دسته 3 به را نارساخوان كودكان توجه مشكالت) 2006 ، به نقل از سيدمن،1976( 6مارگويس
) 1977 ، به نقل از باركلي،1977( 7راس. پايدار توجه و گيري تصميم كردن، توجه: اند كرده تقسيم

                                                                                                                            
1. Niklosn & fawcett 
2. Estrenberg 
3. Sidman 
4. Meltzer 
5. Barkly 
6. Keakh & Margovis 
7. Ross 
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 در انتخابي توجه تداوم و حفظ توانايي در تحولي خيرأت را يادگيري اختالل كودكان اصلي مشكل
 توجه روي بر تحقيق كند مي  اشاره) 1977( راس .داند مي درس كالس نظير مختلف هاي موقعيت

 در هستند، ژهيو رساييان داراي كه كودكاني دهد مي نشان قوي صورت به يادگيري اختالل و
 و) 2009(1كلوسكي مك ،)2007(و همكاران  فلچر. دارند رشدي خيرأت دقت و انتخابي توجه
 پيش دوران در توجه و اجرايي كاركردهاي در كودكان توانايي كه كردند اظهار )2004( 2اپسي

. كند بيني پيش خوبي به بعد هاي سال در رياضيات و خواندن در را آنها توانمندي تواند مي دبستاني
 كودكان اساسي مشكالت از يكي كنند مي بيان) 2006( 3ژرمن و سوانسون و) 2006( سيدمن

 شد داده نشان گرفت صورت) 2010( 4ويلبرگ توسط كه اي مطالعه در. است توجه نارساخوان،
 توسط كه مطالعاتي در. است تر ضعيف عادي كودكان به نسبت نارساخوان كودكان توجه كه

 كودكاني به توجه آموزش كه شد داده نشان گرفت، صورت) 2012( و عابدي )2007( هونجاني
. گردد مي آنها تحصيلي عملكرد در داري معني افزايش موجب دارند، رياضي و ديكته اختالل كه

و صرامي  شميها ، عليزاده،سلطاني ،)2009( ي، عليزاده و نراقيميرمهد، )2010( عابدي همچنين
  . اند كرده بررسي رياضيات و خواندن اختالل بر را توجه و اجرايي كاركردهاي ثيرأت) 2012(

 پيشرفت مانع گوناگون يها حوزه در يادگيري اختالالت ساير از بيش نارساخواني اختالل
 انآموز دانش اساسي مسائل از توجه نقص فوق تحقيقات هاي يافته به توجه با و گردد مي تحصيلي

 اهميت از مشكل اين رفع يا كاهش براي حلي راه يافتن بنابراين. باشد مي خواندن نارسايي با
 فلچر برنامه اساس بر توجه شزآمو آيا است اين پژوهش اين اساسي سوال .است برخوردار خاصي

  است؟ ثرمؤ نارساخوان آموران دانش خواندن عملكرد بر

  

                                                                                                                            
1. McCloskey 
2. Epsy 
3. Swanson & Jerman 
4. Willburge 
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  روش
پس آزمون با گروه كنترل و   –با طرح پيش آزمون  تجربيروش تحقيق  از پژوهش ايندر 

 برنامه اساس بر توجه آموزش پژوهش اين مستقل متغير .استفاده شد ها گزينش تصادفي آزمودني
. بود پژوهش اين وابسته متغير خواندن اختالل قياسم در كودكان آزمون پس نمرات. است فلچر

   .باشند مي كنترل متغيرهاي عنوان به هوش و آزمون پيش نمرات
 پسر انآموز دانش كليه را پژوهش اين آماري جامعه :نمونه و روش نمونه گيري، جامعه

 مقطع ،سوم پايه در 90-91 تحصيلي سال در كه) نارساخوان( خواندن يادگيري ناتواني داراي
 نفر 30 پژوهش اين در حاضر نمونه. اند داده تشكيل اند بوده تحصيل به مشغول شيراز شهر ابتدايي

 چند اي خوشه تصادفي گيري نمونه روش به كه) كنترل گروه نفر 15 و آزمايش هگرو نفر 15(
 پرورش و آموزش ديگر نواحي بين از ناحيه 3 انتخاب با كه صورت اين به. شدند انتخاب اي مرحله
 مشكوك كه انيآموز دانش سپس. شدند انتخاب تصادف به ناحيه همان در مدرسه 3 شيراز، شهر
 شود مي پر معلم توسط كه نارساخواني نشانگان فهرست از استفاده با بودند، نارساخواني اختالل به

 داده تشخيص اختالل داراي فهرست اين از استفاده با كه انيآموز دانش و گرفتند قرار بررسي مورد
براي  .گرفتند قرار بيشتر ارزيابي موردسوم  كالس خواندن آزمون از استفاده با محقق توسط شدند

 از نفري  30 نمونه اين .حصول اطمينان از آزمون هوش ريون براي اندازه گيري هوش استفاده شد
جمع آوري  براي .شدند گمارده آزمايش و كنترل گروه دو در تصادفي صورت به انآموز دانش
  :پژوهش از ابزارهاي زير استفاده شد ها داده

 شده معرفي مدرسه كادر توسط خواندن اختالل مشكل عنوان به كه افرادي از: باليني مصاحبه
 عمل به رواني اختالالت تشخيصي آماري راهنماي چهارم ويراست اساس بر باليني مصاحبه بودند،
  .گرفت قرار بررسي مورد روانپزشكي اختالالت و بينايي و شنوايي نقايص مصاحبه اين طي در. آمد

تهيه  1987خواني توسط بذر افشان در سالنشانگان نارسا: نارساخواني نشانگان فهرست
 توسط متن خواندن زمان درباشد كه  مي خير و بله صورت به آيتم پانزده شاملاين فهرست . شد
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 خواهد مي آزمودني از معلم درس كالس در .)2011 اهرمي،( كند مي پر را آن معلم ،آموز دانش
 آزمودني اشكاالت به توجه با سپس .كند خواندن به شروع خود فارسي كتاب مطالب روي از تا

 مورد پنج از بيش اگر. شود مي مشخص ضربدر عالمت با نظر مورد فرم در آن به مربوط يها آيتم
 به تر دقيق ارزيابي براي و بود اهدخو نارساخواني به مشكوك آموز دانش شود، زده بله عالمت
 در مشكلي موارد درصد 90 در فرم اين اساس بر كه انيآموز دانش. شود مي ارجاع بعد مرحله
 تشخيص نارساخوان صورت اين غير در شوند مي گرفته نظر در هنجار عنوان به ندادند نشان خواندن

  . شد خواهند داده
 نسخه از ها آزمودني هوشي ي بهره گيري ندازها منظور به :ريون پيشرونده يها ماتريس

 هوش عامل گيري اندازه آزمون اين اصلي هدف. شد استفاده ريون رنگي تصوير 36 آزمون دوم
 آمده دست به90/0 تا 70/0بين سني مختلف يها گروه در آزمون اين اعتبار ضريب. است عمومي
 با همبستگي در آزمون اين روايي). 2011؛ به تقل از عابدي و همكاران، 2000 ،آناستازي( است
 است آمده دست به93/0 تا 83/0بين آن پايايي. است شده گزارش86/0 با برابر وكسلر تست

  ).2011 همكاران، و عابدي(
 و است شده اعتباريابي )1996( بديعيان توسط آزمون اين: سوم كالس خواندن آزمون

 برگيرنده دراين آزمون . است شده برآورده 92/0 ابتدايي سوم پايه انآموز دانش براي آن پايايي
 براي و دارد قرار انآموز دانش وي روبه خواندن يها برنامه در كه است مشكالتي ترين متداول
 محقق توسط كه دارد آزمون خرده 8 فرم اين. است شده تنظيم مشكالت اين از دسته هر سنجش
 خود آنچه با متناسب نيز زمان و است شده نظيمت دشوار به ساده از ها آزمون خرده .شود مي تكميل
 كه است آزمون خرده 8 داراي آزمون اين. باشد مي آزمودني اختيار در داند مي مناسب محقق
 در نمره 2 كدام هر 8 و 7 يها آزمون خرده براي و نمره 10 كدام هر 6 تا 1 يها آزمون خرده براي
 از نمره يك آزمودني خطاي هر ازاي به و. ودش مي نمره 100 مجموع در و است شده گرفته نظر

 كمتر يا 48 او نمره يآموز دانش هر است 48 آزمون اين براي برش نقطه. شود مي كسر آزمودني
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  .شود مي داده تشخيص نارساخوان آموز دانش عنوان به باشد) بيشتر خطا 52( 48 از
 اجرا 1390 اسفند ايلاو در آزمون پيش جلسه يك گيري، نمونه انجام از پس: اجرا روش

، مصاحبه و آزمون ابتدايي سوم كالس آزمون، خواني نارسا نشانگانبه وسيله  نظر مورد نمونه. شد
 و شيآزما گروه دو در شده انتخاب افراد سپس. گرفتند قرار ارزيابي موردهوش تشخيص و 

 اجرا آزمايش گروه روي بر )فلچر برنامه اساس بر توجه آموزش( مستقل متغير .گرفتندقرار كنترل
 گروهي شيوه به آموزشي -درماني مداخله تحت هفته در جلسه سه صورت به آزمايش گروه. شد
 در انآموز دانش به آموزشها. بود شده گرفته نظر در دقيقه 45 جلسه هر زمان مدت. گرفتند قرار
 طول به هفته چهار كه آموزشي مداخله جلسه 12 از پس. گرفت مي انجام خالي كالس يك

 كنندگان شركت همگي انفرادي صورت به و جلسه يك در مجدداً ماه ارديبهشت اواسط در انجاميد
 ارزيابي مورد ابتدايي سوم كالس خواندن آزمون و نارساخواني نشانگان فرم توسط پژوهش در
  :است زير شرح به جلسات محتواي .گرفتند قرار

. بود جلسه اين هدف صميمانه رابطه يجاديكاو  خواندن در توجه نقش، روش معرفي: اول جلسه
 محقق مثال عنوان به .شود مي تقويت مختلف يها روش با شنيداري توجه جلسه اين در :دوم سهلج

 تكرار را آن مي خواستند  آموز دانش از كوتاهي مكث از بعد خواند مي آهسته صداي با را جمالتي
 توجه افزايش جلسه دو اين از هدف: چهارم و مسو جلسه. انجام شد شو نزديك شو دور بازي و كند

 رمز زمينه، از  شكل تشخيص مشابه، تصاوير در تفاوت شناسايي روش منظور اين به بود ديداري
 در مشابه تصاوير آميزي رنگ :پنجم جلسه. گرفت انجام انآموز دانش با بگو و ببين بازي نويسي،
 توجه: هفتم جلسه. قبل ارزيابي شدتمرينات جلسات : ششم جلسه .صورت گرفت صفحه يك

 تصاوير كردن كامل يكديگر، به ها نقطه كردن وصل ماز، ترسيم منظور اين به .تقويت شد ترسيمي
در اين جلسه : هشتم جلسه. شد داده آموزش انآموز دانش به تصاوير در اشتباهات كردن پيدا ناقص،
 روي از مختلف اشكال كردن يچيق هدف مورد نظر بود، كه روش تمركز ايجاد و عملي توجه
 اين به. است اصلي هدف لمسي توجه جلسه اين در: نهم جلسه .به كار گرفته شد پازل چيدن كاغذ،
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 آنها نام و كند لمس را اشيا شد خواسته آموز دانش از سپس شد داده قرار كيسه درون اشيايي منظور
 يها حلقه انداختنو تمرينات  .بود حركتي - و بينايي هماهنگي هدف :دهم جلسه. بگويد را

 اين در: يازدهم جلسه .شد انجام جلسه اين در دارت بولينگ، بازي معين، فاصله از ميله در پالستيكي
 به داستان اتمام از پس كه شد خواسته ها آزمودني از و شد خوانده آزمودني براي ييها داستان جلسه

  .شد اجرا خواندن عملكرد آزمون :دوازدهم جلسه. دهند جواب ها الؤس

  نتايج
تجزيه و  )ميانگين و انحراف معيار (با استفاده از روشهاي توصيفي  شده آوري جمع يها داده

ي موجود بين دو گروه ها بخشي آموزش توجه و نشان دادن تفاوتسپس براي اثر. تحليل شد
نتايج ( پيش آزموندر اين تجزيه و تحليل . استفاده شد) مانكوا(پژوهش از آزمون تحليل واريانس 

ارزيابي توسط فهرست نشانگان نارساخواني و آزمون خواندن كالس سوم قبل از اجراي برنامه 
  .و هوش به عنوان متغير كنترل مورد بررسي قرار گرفت) فلچر

  
 عملكرد آزمون پس و آزمون پيش در كنترل و آزمايش گروه نمرات معيار انحراف و ميانگين .1جدول 

  نخواند
 M SD  وع آزمونن  گروه

  91/6  93/34  آزمون پيش  آزمايش
  14/1  20/63  آزمون پس

  0  46/33  آزمون پيش  كنترل
  72/8  53/37  آزمون پس

 
 آزمون پس و آزمون پيش در را كنترل و آزمايش يها معيارگروه انحراف و ميانگين1 جدول نتايج

 از پس آزمايش گروه گينميان نتايج اين طبق بر. دهد مي نشان را خواندن تحصيلي عملكرد
 .است يافته افزايش مداخله
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  نارساخوان كودكان تحصيلي عملكرد بر توجه آموزش كواريانس تحليل  نتايج. 2جدول 
 هاي شاخص

  آماري
SS df MS f P  Eta آزمون توان 

  83/0  26/0  005/0  23/9  310/758  1  310/758  آزمون پيش
  58/0  003/0  78/0  75/0  131/6  1  131/6  هوش
  1  75/0  001/0  54/79  56/6523  1  53/6523  هگرو

  

 ،)كمكي(همپراش متغير عنوان به آزمون پيش نمرات گرفتن نظر در با 2 جدول به توجه با
). >001/0p( است شده كنترل و آزمايش  گروه بين دار معني تفاوت به منج توجه آموزش مداخله

 عملكرد بر توجه آموزش مداخله كه است اين دهنده نشان امر اين. است بوده 75/0 تاثير ميزان و
 آموزش مداخله به مربوط آزمون پس واريانس از درصد 75/0. است بوده موثر خواندن تحصيلي

 .است نمونه كافي حجم دهنده نشان كه باشد مي 100آماري توان. گيرد مي بر در را توجه

  گيري بحث و نتيجه
 كودكان بر فلچر برنامه اساس بر وجهت آموزش اثربخشي ميزان تعيين پژوهش اين از هدف

 بين معناداري تفاوت شد ديده نتايج بخش در كه همانطور .است شيراز شهر دبستان سوم پايه دختر
 آموزش گفت توان مي اساس اين بر .دارد وجود آزمون پس نمرات در كنترل و آزمايش گروه
 ،)2007( فلچر مطالعات با پژوهش ناي نتايج .است بوده موثر خواندن بهتر عملكرد منظور به توجه
 ، عابدي)2007(هونجاني ،)2004( همكاران و اپسي و) 2009( كلوسكي مك ،)2010(رويلبرگ

 دهد مي نشان مختلف يها وهشپژ نتايج. دارد همخواني) 2012( عابدي و همكاران و) 2010(
 نسبت به خواندن در پاييني عملكرد عادي هوشداشتن  رغم يعل نارساخوان كودكان

 ثيرأتانجام شد،  )2012( و همكاران سلطاني ي كه توسطتحقيق در. دارند عاديشان هاي همكالسي
 داد نشان ها يافتهاين . گرديد بررسي رياضيات و خواندن اختالل بر توجه و اجرايي كاركردهاي

 يندهايفرا مورد در اخير مطالعات. يافت بهبود كودكان عملكرد آموزشي ي دوره پايان از بعد
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 با كودكان دارند اشاره نكته اين به همگي يادگيري مشكالت داراي كودكان عملكرد بر توجه
 از. دارند غيره و توجه فراخناي توجه، حفظ انتخابي، توجه در ضعيفي عملكرد يادگيري، اختالل
 وجود نارساخوان كودكان در ذهني نقص يك كه شودمي استنباط چنين ي بررسي شدهها پژوهش

 كه كودكاني همچنين. است بحث مورد مطلب بر توجه و دقت تمركز در توانايي عدم آن و اردد
 دچار طبيعي توجه و دقت كسب در آنها رشد فرآيند هستند، يادگيري در ويژه نارسايي داراي

 وجود توجه كننده منحرف عوامل آن در كه تكاليفي در كودكان اين. است شده وقفه يا خيرأت
 به نسبت كه افرادي مثابه به را آنها معلمان اغلب و دهند مي نشان خود از را عملكرد نبدتري دارد،

 با كودكان توجه. كنند مي ارزيابي دارند، كمتري توجه معناداري طور به خود عادي همساالن
 اوليه هاي توانايي عنوان تحت توجه. شود مي منحرف نظر مورد تكليف از سرعت به خواندن اختالل
 متقابل روابط افراد رواني عمليات با اصولي طور به توجه رسد مي نظر به زيرا. است شده بندي گروه
  .گذارد مي تاثير خواندن و شفاهي زبان و تفكر روي شوند مي مختل وقتي كه صورتي به باشند، داشته
 از درس موضوع به يادگيرندگان توجه ميزان كه آنجايي از گفت توان مي نتايج اين تبيين در 

 .شود مي دار خدشه فرد يادگيري نباشد كافي توجه اگر و است يادگيري و آموزش اصلي عوامل
 بهنارساخواني  با كودكان ويژه به ،كودكان به خواندن آموزش در بايد دبستان معلمان لذا

 صورت به آن انواع و توجه آموزش. نمايند مالحضه) دقت و توجه( خواندن يادگيري پيشايندهاي
 از حاكي مداخله. گيرد مي صورت رفتاري مداخله يك صورت به ريتميك، يها بازي يا بازي
 توان مي يافته اين تببين در همچنين. است نارساخواني اختالل به مبتال كودك در بهبود اثرات
 شامل نيز را حافظه و توجه كه شناختي روان – عصب هاي مهارت  در نارساخوان كودكان گفت
 جنب پر جسماني هاي فعاليت و بازي با توان مي را نارساخوان كودك توجه .ارندد مشكل شوند مي
 اختالل كودكان در را خواندن عملكرد توان مي روش اين با نتيجه در. داد افزايش جوش و

 نظر بايد توجه آموزش به آموزشي فرآيند در مربيان و معلمان بنابراين. بخشيد بهبود يادگيري
  .باشند داشته خاصي

 عدم دليل به پيگيري دوره اجراي عدم نمونه، كم تعداد شامل پژوهش اين هاي محدوديت
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 كند مي مواجه مشكل با را نتايج تعميم كه ها محدوديت از ديگر يكي. باشد مي ولينئمس همكاري
 گردد مي پيشنهاد لذا ،است گرفته صورت نارساخوان دختران در فقط حاضر پژوهش كه است اين
 شود انجام  پيگيري يها دوره شود مي پيشنهاد همچنين. شود توجه مورد اين به بعدي تحقيقات در
 با بنابراين. شود انجام تحصيلي ديگر يها ايهپ در و يادگيري يها اختالل ديگر در توجه آموزش و

 خواندن در يناتوان به كه آموزاني دانش توجهي مشكالت كاهش يا رفع شده، بيان مطالب به توجه
  .باشد مي كودكان اين آموزش در توجه برنامه گنجانيدن مستلزم رند،دچا
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The effectiveness of training attention based on fletcher’s 
program on the reading performance of female student with 

dyslexia   
R. Chupan Zideh1, A. Abedi2 & M. Pirooz Zijerdi3 

 
 

Abstract 
The purpose of the present research is to investigate the effectiveness of 

attention training based on Fletcher’s program on the reading performance of 
students with dyslexia. The study is an experimental one. Thirty students were 
selected through multi-stage clustering random sampling and were randomly 
divided into an experiment group and a control group (15 in the experiment 
group and 15 in the control group).To gather data, from the clinical interview, 
the list of symptoms of dyslexia, the third-grade reading test and the Raven 
progressive intelligence test were used. The attention training was presented in 
12 sessions. The result of the analysis of covariance revealed that training 
attention significantly increases reading performance of student with dyslexia. 
The results indicated that, beside other intervention types, training attention 
can be used to improve reading problem in students with dyslexia. 
Keywords: attention training, dyslexia, fletcher’s program, reading 
performance.  
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