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 انآموزدانش مشكل درمان در خود به مثبت بازخورد روش يبخش اثر

   نارساخوان

  3صومعه سجاد علمرداني و 2ايلخچي چاپاري ثريا ،1پورعلي محمد

  
  

  چكيده

 انآموزدانش مشكل درمان در خود به مثبت بازخورد روش يبخش اثر بررسي پژوهش، ايناز  هدف
 و سوم يپايه انآموزدانش از نفر 30 شامل كه اينمونه آزمايشي، طرح با حاضر پژوهش. بود ينارساخوان

 گيرينمونه روش با بودند، كرده مراجعه تبريز شهر يادگيري اختالالت مراكز به كه نارساخوان چهارم
. گرفتند قرار مطالعه مورد كنترل و آزمايش گروه دو در تصادفي جايگزيني از پس و انتخاب تصادفي،

. بود خواندن مشكالت هاي ليست چك نما، آزمون وكسلر، هوش آزمون شامل اطالعات آوريجمع ابزار
 قرار تقويتي خود درماني مداخله تحت هفته رچها طي جلسه 8 مدت به آزمايشي گروه اجرا، يندآفر در

 آواها حذف اختالل بهبود نمره معنادار در ثيرأاز ت حاكي كوواريانس تحليل روش از حاصل نتايج. گرفتند

)001/0p<001/0كلمات ( زنجيره اختالل بهبود نمره و در 98/0اثر  اندازه ) باp<در 95/0اثر  اندازه ) با 
  .بود كنترل گروه اب مقايسه در آزمايش گروه
  خواندن عملكرد ،خود به مثبت بازخورد روش نارساخواني، اختالل كليدي: ه هايواژ
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  مقدمه
 ديگر كارهاي انجام براي وسيله عنوان به ابزاري اين از ما كه است ابزاري مهارت نوعي خواندن
 از بسياري در احتماالً هستند، مواجه مشكل با خواندن در كه انآموزدانش و كنيممي استفاده
 شناسي،روان فرهنگ در). 2003 ،1نالتي مك( مشكل دارند نيز ديگر تحصيلي هايحيطه

 سطح از كودكان آن، واسطه به كه كندمي اطالق خواندن در ناتواني گونه هر به را 2نارساخواني
 هايييينارسا بر دال عيني شواهد گونه هيچ و مانندمي عقب خواندن زمينه در خود كالس پايه

 گفتاريزبان نيز و فرهنگي و هيجاني مشكالت يا مغزي عمده ،آسيب ذهني ماندگيعقب چون
 عنصر دو داراي خواندن كه باورند اين بر نظرانصاحب) . 2005 ،3گرسوامي و زيگلر( ندارد وجود
 است، آموزش خواندن نهايي هدف مطلب درك. 5مطلب درك و 4گشايي رمز: است اصلي

 به ؛2002 ،6پرسلي و وينوگراد( است ماهرانه خواندن از ضروري جزء يك رمزگشايي كهدرحالي
 قوي مطلب درك براي نياز پيش يك عنوان به بايد بنابراين، رمزگشايي). 2010 ،7كرميزي از نقل
 اصلي هايمؤلفه عنوانهب رمزگشايي ).2010 كرميزي،( شود گرفته نظر در هدف عنوان به نه

  اين كه. كندمي عمل گفتاري زبان به شده چاپ حروف مكانيكي جنبه بديلت نقش در خواندن
 تركيب چگونگي و خواندن دستورالعمل حروف، درباره انآموزدانش كه است آن مستلزم مهارت
  ).2000 ،8لينگ اسنو( باشد داشته اطالعات ، يكديگر با صداها

 زبان كهاين درك( 9شناختيجوا آگاهي در نقص كه دهد مي نشان اخير هايپيشرفت بيشتر
 مشكالت كه انيآموزدانش مشكالت در ايعمده نقش) است شده تشكيل هاواج از گفتاري

                                                                                                                            
1. Mc nulty 
2. dyslexia 
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و همكاران،  عليزاده ترجمه ؛2008و همكاران،  1هاالهان( كندمي ايفا دارند، خواندن يادگيري
 كهطوريهب و شود داده آموزش مندنظام ايشيوه به بايد پريشي خوانش به مبتال كودكان). 1391
 و صدا دانش ،)موبايل هايتلفن براي گفتار فهم(  واجي آگاهي در هاآن آموزش خواندن برنامه

 داس،( باشد واژگان و مطلب درك ،)دقت و خواندن سرعت( تسلط ،)صدا حروف رابطه( پژواك
-مي نشان حقيقاتت ولي ،است ناشناخته آن دقيق علت اگرچه نارساخواني ).2005 ،2پول ميشرا و

 توالي و تحليل و تجزيه كردن، مرتب در دشوار باعث مغز در واجي پردازش ناكارآمدي كه دهد
 ،3تامسون كيلن، كلمن، توكر و  مك( شودمي شده شنيده گفتاري زبان در موبايل هايتلفن براي

 4رفتاري – شناختي رويكرد با ارتباط در زيادي تحقيقات خواندن اختالل اصالح . براي)2009
 خواندن از قبل چنانچه دريافت او ،)2006( 5اسميت ايمطالعه در هاآن جمله از. است شده انجام
 تأثير هاآن خواندن ميزان بر كند دهيسرمشق سليس طور به را متن خواندن معلم ان،آموزدانش
  .داشت خواهد مثبتي

ست كه ياد بگيرند خودشان به هاي اصالح رفتار كودكان اين اي از بهترين روشامروزه يك
صورت دروني بر رفتار خود نظارت كنند، رفتار خود را مورد ارزيابي قراردهند و پيامدهاي آن را 

سازد تا به خاطر ، اين كودكان را قادر ميكنترليخود هايدر نظر داشته باشند. آموزش مهارت
ارزيابي و نظارت قرار دهند  شان را موردگيرند تا اعمالياد مي هارفتارشان به خود بازخود دهند. آن

 6تقويتي ). خود2004دار به خود پاسخ دهند (واري، ثر به صورت نظامؤخاطر رفتار مطلوب و مو به
 داشته معياري و مالك خود عملكرد براي بايد مردم و شودمي مثبت نتايج به منجر و شناخت شامل
 شناسايي را خود عملكرد نواقص و هاكاستي توانديم تقويتي، خود يندآفر يادگيري با فرد. باشند
- مي بهتر بلكه ،شودمي خود عملكردهاي از فرد آگاهي افزايش باعث تنها نه يندآفر اين و نمايد

                                                                                                                            
1. Halahan 
2. Dos, Mishra & Poole 
3. Mcquillan, Coleman, Tucker & Thompson 
4. approach of cognitive – behavioral 
5. Smith 
6. self-reinforcement 
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  ).  2009  ،1ايليمرس بلي، كوليتم و( دهد تشخيص را مناسب رفتاري رويكردهاي تواند
 بگذارد، جاي بر مثبتي ثيرأت خوانينارسا ودبهب بر رسدمي نظر به كه درماني مداخالت از يكي
 آموزش رويكرد اين و است خودكنترلي گانهپنج هايروش از يكي است كه خودتقويتي آموزش

 تكاليف انجام به مربوط رفتار افزايش و مخل و 2تكانشي رفتارهاي كاهش براي تقويتي،خود
 از پيروي و كردنتوجه در كه شودمي برده كاربه كودكاني براي تكنيك اين. شودمي استفاده

 و دارند مشكل كلي هايدرخواست يا خاص ايمدرسه تكاليف با ارتباط در يا و هادستورالعمل
 ادوارد، وركمن،( بپردازند ديگر فعاليت به فعاليت يك از نامناسب طور به خواهند مي كه هاييآن
 و شناختي تصميمات از بسياري اتخاذ كه دارد اعتقاد 4خودمرتبط نظريه ).1995، 3كاتز و آلن

 بازخوردهاي و خود مفهوم بين سازگاري و داخلي انگيزه حفظ براي تالش شخصي، رفتاري
 انجام تعهد و پذيريمسؤليت افزايش باعث  مستقيم طوربه خودتقويتي يندآفر ادامه و است خارجي
- و متنوع ثرترينؤيكي از م تقويتيخود .)2009 ،5شمايكل و وس( شودمي فرد در مرتبط عملكرد

است  تقويتي بر دو طيف آشكار و تقويت مثبت پنهانخودكنترلي رفتار است. خود هايمؤلفه ترين
با مشاهده رفتار  6نظارتيكه از طريق خود شودآشكار به كودك آموخته مي تقويتيكه در خود

يت مثبت پنهان به در تقو مثبت و هدف از طريق دادن امتياز اقدام به تقويت خود نمايد و
پاداش قابل مشاهده و اما  ،ان آموزش دهيم به خودش در ازاي رفتار مناسب پاداش دهندآموزدانش

به اين صورت كه فرد خودش  ؛شودفرد استفاده مي پردازيملموس نيست. اين روش از طريق خيال
هدف نموده و از كند كه در كالس و در حضور ديگران اقدام رفتار تصور ميرا در يك موقعيت 

بخشي را دريافت نموده است. ديگري پاداش بسيار مثبت و لذت كسيا معلمين يا هر هاطريق آن

                                                                                                                            
1 . Belle, Colletem & Ellemers 
2. impulsive 
6. Workman, Edward, Alan & Katz  
4. Self related 
5 .  Schmeichel & Vohs 
6. self-regulatory 
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هايي كه دوست دارد و براي او شود و فهرستي از رخدادجا از قبل با كودك صحبت ميدر اين
د كه نشان داي نتايج پژوهش .)2003، 1و هيز كاسكلي شود (گيلمور،است مشخص مي بخشلذت

كالمي و يندن، سرعت پردازش اطالعات، حافظهآموزش راهبردهاي شناختي بر عملكرد خوا
). 2015ت (يار محمديان، قمراني، سيفي و ارفع، ثر اسؤي بصري كودكان نارساخوان محافظه

خوشي  از نوشتن و خواندن دلِ ،) نشان داد كه كودكان مبتال به اختالل در خواندن1389تبريزي (
ايي كه زبان نوشتاري را ايجاب ها در مقابل تقاضاهكنند و اضطراب آند و از آن اجتناب ميندارن
قدند ) معت2005( 2يابد. همچنين هرپز، گونابي، مولر، ليچترفلد، كونراد و دولمنافزايش مي كندمي

، اختالل هاي يادگيري ويژه، در يك يا بيش از يك فرآيند رواني پايهكه كودكان مبتال به نارسايي
د به توانگذارد. اين اثرها مين گفتاري يا نوشتاري آنان اثر ميدارند كه در درك يا استفاده زبا

كردن يا حساب ، خواندن، نوشتن، هجيگفتن، سخنكردندر شنيدن، فكر هاييصورت اختالل
 كنند،مين دريافت كمكي هايآموزش كه خواندن در اختالل به مبتال كودكان ظاهر شود. اكثر

 گذشت با و شده تحقير و شرم احساس دچار آن از ناشي يأس و مستمر شكست از است ممكن
 شوند و اضطراب پرخاشگري افسردگي، چون مشكالتي باعث و شده ترعميق هااحساس اين زمان

هايي روش ) نشان دادند كه كاربرد2015در تحقيقي رضايي و كرماني زاده ( ).2004 ،3رونن(
ان نارساخوان در آموزش كمك كند، روشي مفيد و آموزدانشروش آموزش متقابل) كه به (مانند 

- شود و مهارت خواندن آنان ميآموزدانشمؤثر خواهد بود و منجر به افزايش ميزان درك مطلب 

سفانه أان كه داراي اختالل خواندن هستند، متآموزدانشگاهي به بسياري از  .بخشدها را بهبود مي
 كدامكه هيچ شودزده مي هاكودن، كند ذهن، عقب مانده و امثال آن هايي همچون؛برچسب

هاي درسي كتاب توانندلت مشكلي كه در خواندن دارند نميان به عآموزدانش. اين صحيح نيست
شوند، كه فرد را مستعد مشكالت روحي اطر همين با افت تحصيلي مواجه ميرا بخوانند و به خ

                                                                                                                            
1. Gilmore, Cuskelly & Hayes 
2. Herpertz, Qunaibi, Mueller, Lichterfeld, Conrad & Dohlman 
3  . Ronen 
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 هدرنيز بهي كشور را و بودجه كندمي ضروريغير هايرا متحمل صرف هزينهخانواده و كرده 
) 2015چوپان زيده، عابدي و پيروز زيجردي (نتايج ). همچنين 2002، 1دهد (هاميل و آرنتيمي

ان مبتال به نارساخواني آموزدانشنشان داد كه آموزش توجه براساس برنامه فلچر، عملكرد خواندن 
تواند در كنار مداخالت اري افزايش داد. اين نتايج نشان داد كه آموزش توجه ميطور معنادرا به

) نشان داد 2013ي حاتمي، احمديان و حسن آبادي (مطالعه .ثر باشدؤديگر بر عملكرد خواندن م
فعالي، اضطراب مانند: بيش پزشكيدر اختالالت روان ،ان مبتال به اختالل خواندنآموزدانش

س و فوبياي خاص متفاوت از جمعيت نمونه بودند، پس توجه به راهكارها (مانند اجتماعي، وسوا
 هايمهارت زمينه در زيادي هايروشكه اين وجود سزايي دارد. باهخودتقويتي و ...) اهميت ب

  هاروش اين آيدمي به نظر ولي ،است شده انجام نارساخوان كودكان كردنهجي آواشناختي،
 اين به پاسخ در لذا. دهد انجام انآموزدانش خواندن هاينارسايي حل در را اسبيمن نتيجه نتوانسته

 خود به مثبت بازخورد روش ياثربخش كه است لهأمس اين دنبال به حاضر پژوهش ها،محدوديت
 بررسي كلمات زنجيره و آواها حذف هايحوزه نارساخوان در انآموزدانش مشكل درمان در

  .كند مشخص نمانارساخواني و خواندن آزمون به توجه با هاحوزه اين بهبود در را آن ثيرأت و كرده

  روش

 اين در. است گواه گروه با آزمونپس  – آزمونپيش نوع از آزمايشينيمه پژوهش، اين طرح
 وابسته متغير يك بر) تقويتي خود درماني - آموزشي روش( مستقل متغير يك اثربخشي پژوهش

 به انآموزدانش از گيرينمونه با همچنين و است گرفته قرار بررسي مورد) خواندن عملكرد(
   .شدند جايگزين كنترل و آزمايش گروه دو به تصادفي صورت

 هايپايه ودختر پسر انآموزدانش از پژوهش اين در :گيري جامعه، نمونه و روش نمونه
 مشكالت مركز اين به ريزتب شهر يك ناحيه از ، كه94- 93 تحصيلي سال در ابتدايي چهارم و سوم

                                                                                                                            
1. Hameel & Arenti 
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 و 9 سنين در انآموزدانش( ورود هايمالك به توجه با را اينمونه اند،بوده داده ارجاعي يادگيري
 تدريس عدم انآموزدانش( خروج هايمالك و) ابتدايي چهارم و سوم هايپايه در ساله، 10

  30 حجم با) كنندمي استفاده گردانروان داروهاي از كه رفتاري و عاطفي مشكالت و معلم ناكافي
 داده قرار كنترل و آزمايش گروه دو از يكي در مساوي تعداد به و انتخاب تصادفي طور به نفر

  آوري اطالعات از ابزارهاي زير استفاده شده است:براي جمع. شدند
 به شده داده ارجاع انآموزدانش از آزمون اين كودكان: براي وكسلر هوش آزمون

 كارهب منظور بدين آزمون اين و. شودمي گرفته مركز كارشناسان توسط كار ابتداي در LD مراكز
 به و متوسط هوشي بهره داراي كه آماري نمونه انآموزدانش پژوهش، كار انجام براي كه رود مي
 مورد در) 1991( وكسلر توسط شده گزارش دروني همساني متوسط. شوند انتخاب ،هستند باال
 مقياس براي 91/0 و كالمي مقياس براي 95/0 كلي، مقياس هوشبهر 96/0برابر  سني گروه 11 همة

 ). شريفي و نيكخو ترجمة ؛2011گري گراث،  مارنات و( است بوده عملي

 و بوده نارساخواني و خواندن آزمون نما آزمون :نما نارساخواني و خواندن آزمون
 تصاوير، ناميدن قافيه، كلمات، زنجيره ات،كلم خواندن: است زير شرح به آزمون خرده 10 داراي

-نشانه حرف، هاي نشانه ناكلمات، خواندن آواها، حذف كلمات، درك بهبود عملكرد خواندن،

نوري، مرادي و اكبري  توسط كرمي تهران سنندج، تبريز، شهر سه در آزمون اين. مقوله هاي
 به هاآزمون از يك هر ها،دهدا ورود مرحلة در. است شده هنجاريابي 2007 سال در زردخانه
- روان هايارزيابي و آزمون ماده به ماده تحليل امكان تا شد؛ كدگذاري كد، 400 حدود واسطه

 كلمات زنجير و آوا حذف هاآزمون خرده در  كرونباخ آلفاي. گردد مهيا آزمون الزم سنجي
 گانه دو كدگذاري درحالت و 96/0 ميزان به ضريب اين ها،آيتم چهارگانه كدگذاري حالت

دست هب 87/0و  86/0است و همچنين روايي آزمون در اجراي مقدماتي و اصلي به ترتيب  91/0
 85زير نمره آزمون اين در كه انيآموزدانش نهايي غربالگري براي. است 85 آزمون اين نرم آمد.

  ).2007داشتند (كرمي نوري و همكاران،  خواندن مشكل كردند كسب
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 LD مراكز در شده استاندارد صورت به خواندن مشكالت هاليست كچ: هاليست چك
از اين ابزار كه  .شودمي استفاده هاآن از درماني – آموزشي مداخله يندآفر در كه است موجود

 آموزدانشتواند بيانگر وجود مشكالت نارساخواني در است كه مي هاييفهرستي از نشانه
  ).2007و همكاران،  شود (كرمي نوريباشد، استفاده مي

 داشتند، مشكل كلمات، زنجيره آواها، حذف هاآزمون خرده در كه افرادي پژوهش، اين در
 انآموزدانش براي آن كاربرد و تقويتي خود مراحل اجراي و فهم كه فرض اين با. شدند انتخاب

 به پژوهشي ينمونه نفر 30. است آسان تر،پايين هايپايه به نسبت ابتدايي چهارم و سوم هايپايه
- پيش جايگزيني، انجام از بعد. شدند جايگزين كنترل و آزمايش گروه دو در تصادفي، صورت

-پيش اجراي از بعد گرديد، اجرا كنترل و آزمايش گروه دو هر براي نماآزمون شامل كه آزمون

 تقويتي خود بسته.  گرفت صورت آزمايش گروه مورد در آموزشي و درماني هايمداخله آزمون
 ان،آموزدانش توسط حمايتي هايكننده تقويت تعيين جهت فرم تكميل در مداخله اوليه مراحل و

 مالك تعيين كودكان، خواندن عملكرد سطح تعيين و ابتدايي دوم سال فارسي كتاب از متن ارائه
 عملكرد ثبت فرم تكميل ان،آموزدانش فعلي عملكرد سطح باالي درصد 20 حدود در تقويت

 كه هنگامي. شودمي انجام مكمل فعاليت و مضمون مورد در صحبت و انآموزدانش وسطت
- مي قرار قرمز و سبز هايرنگ با سبد دو آموزدانش هر جلوي گرفت، قرار خود جاي در گروه

 كودكان به. است خالي سبز سبدهاي ولي بوده، دارستاره هايكارت حاوي قرمز سبدهاي. ميده
 پايان در سنج زمان يك. بسنجيم را شما فعلي عملكرد سطح خواهيممي كه دشومي داده توضيح
 صدا به هنگام به اگر كه ميدهمي آموزش انآموزدانش به. آيدمي در صدا به ايدقيقه 5 فواصل

 فرم در را نتيجه باشد خواندن تكليف روي بر كاركردن حال در هاآن سنجزمان زنگ آمدن در
 منتقل سبز سبد به را قرمز سبد داخل هايكارت از كارت يك و كرده يادداشت عملكرد ثبت
 به انآموزدانش كه فعاليت چند تقويت، فهرست يك در. است امتياز كسب معني به اين و كنند

 ايبرنامه پژوهشگر و شدند تفكيك يكديگر از بياورند دستهب را هاآن خواستندمي خود، دلخواه
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 حال در دوره 5تا  4 بين كودكان متوسط طورهب( خواندن براي ممكن فاصله 10 از كه داد ترتيب
 كند كسب دار ستاره كارت 6 بايد كودك كه داديم، قرار 6 را تقويت مالك) بودند تكليف انجام

 فرم و فارسي كتاب از متن ارائه نوبت مراحل اين انجام از بعد. بپردازد خويش دلخواه فعاليت به تا
  . شودمي زير تصور به عملكرد ثبت

 تقويت تداوم و آواها حذف اختالل بهبود مداخله مرحله شروع نوبت قبلي، مراحل طي از پس
 آواها، حذف آزمون خرده اين از هدف و است توجه و بصري تمركز شامل غيركالمي رفتارهاي

 60 يمتن شامل كه نارسا، انآموزدانش در را كلمه يك نشانه چند يا يك كردن حذف بهبود يعني
 و بلند صداي با را كلمات يك به يك ابتدا در. دهيممي قرار كودك اختيار در كه است ايكلمه

 را كلمه هر كه شودمي خواسته آزمودني از سپس و شودمي خوانده گرآزمون توسط شمرده
) نه ( آواي حذف با را كارخانه كلمه مثالً بخوانند بلند صداي با نظر مورد آواي حذف با بالفاصله

 آواهاي ديگر برخي در شوند،مي حذف كلمه ابتداي در آواها كلمات برخي در. بخواند كارخا
 تشخيص نظر از را خواندن توانايي ميزان روش اين با. گرددمي حذف پاياني آواهاي يا و مياني

 به اي دقيقه 5 فواصل پايان در ايفاصله سنجزمان. بخشيد بهبود توانمي آواها درك و آواشناسي
 سنجزمان زنگ درآمدن صدا به هنگام به اگر كه دهممي آموزش انآموزدانش به. آيددرمي صدا
 ثبت را نتيجه عملكرد ثبت به مربوط فرم در بخوانند را كلمات دستورالعمل مطابق بتوانند هاآن

 واهدلخ هايفعاليت كه فهرستي در. كنند منتقل سبز سبد به قرمز سبد از كارت يك و كنند
 خواندن دوره پايان از بعد بالفاصله اندكهشده تفكيك يكديگر از خودشان انتخاب به انآموزدانش

 متن. است دارستاره كارت 6 كسب جلسه دراين تقويت مالك. بپردازند هافعاليت اين به توانندمي
  است. كلمه 60 حاوي كه شده ارائه

 از كلمات زنجيره در اختالل بهبود مداخله مرحله در قبلي، مداخله كلي مراحل انجام از پس
 مشكل هم كنار معني با كلمات تفكيك در كه انآموزدانش براي كلمات زنجيره آزمون خرده
 زنجيره هر در و  است شده تشكيل كلمه زنجيره 93 از آزمون خرده اين كه. شودمي استفاده دارند،
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 دقت با كلمه زنجيره هر به كه است اين دنيآزمو تكليف. دارد وجود معني با فارسي كلمه 4 يا 3
 هم از را معني با كلمات خط كشيدن با باشد بلند صداي با خواندن به نياز كه آن بدون و كند توجه
 اين در. است دارستاره كارت 10 وكسب دقيقه 7 تقويت مالك آزمون خرد اين در و. كند جدا

 زنگ درآمدن صدا به هنگام به بتوانند انيزم اگر كه دهيممي آموزش انآموزدانش به مرحله
 در را كار نتيجه كنند، جدا مداد با) نيست خواندن به نياز البته( را فارسي معني با كلمات سنج،زمان
 سبد به قرمز سبد از كارت يك شده، جدا زنجيره دو هر ازاي به و كنند يادداشت عملكرد ثبت فرم
 دارستاره كارت10 بايد حداقل تقويت دريافت براي انوزآمدانش جلسه اين در. كنند منتقل سبز

 يكديگر از خودشان انتخاب به انآموزدانش دلخواه هايفعاليت كه فهرستي در و كنند كسب
  . بپردازند هافعاليت اين به توانندمي دوره پايان از بعد بالفاصله اند،شده تفكيك

) مورد بررسي MANCOVAمتغيره (انس چنداستفاده از تحليل كوواري ها باروش تحليل داده
  استفاده شد.  SPSS17آماري افزاراز نرم هاقرار گرفت و جهت تحليل آن

  نتايج

 و آزمايش گروه دو در آواها حذف اختالل بهبود هاينمره انحراف استاندارد و ميانگين
 بهبود و 17/70 كنترل گروه براي و 02/98 آزمايش گروه براي آزمون پيش كنترل از پس كنترل
  .است 70 /15 كنترل گروه براي و 26/98 بترتيب آزمايش گروه براي كلمات زنجيره اختالل

  

  انآموزدانشدر بهبود اختالل حذف آواها  نتايج تحليل كوواريانس دو گروه آزمايش و كنترل .1جدول 

  مجذور اتا  SS  df  MS  F P  منبع تغييرات
  98/0  001/0  83/1736  94/5819  1  94/5819  هاگروه

 83/0  001/0  54/135  19/454  1  19/454  پيش آزمون

        35/3  27  47/90  خطا
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 كنترل و آزمايش گروه آواها حذف اختالل بهبود نمره بيندهد نتايج نشان مي 1مطابق جدول 
 اين در اتا، مجذور خصوص در و )P>001/0؛ F=83/1736( شودمي مشاهده معناداري تفاوت
 اختالل بهبود موجب تقويتي خود روش آموزش ديگر عبارت به. است 0/ 98 اات مجذور فرضيه
 . است شده نارساخوان انآموزدانش در آواها حذف

ي كلمات و كنترل در بهبود اختالل زنجيره . نتايج تحليل كوواريانس دو گروه آزمايش2جدول 

  انآموزدانش

  مجذور اتا  SS  df  MS  F P  منبع تغييرات
  95/0  001/0  39/613  47/5906  1  47/5906  هاگروه

  52/0  001/0  29/30  74/291  1  74/291  پيش آزمون
        62/9  27  98/259  خطا

  

 تفاوت كنترل و آزمايش گروه كلمات زنجيره اختالل بهبود نمرهدهد نتايج نشان مي 2جدول      
 به كه. است 95/0 اتا مجذور خصوص اين در )P>001/0؛ F=39/613( شودمي مشاهده معناداري

 انآموزدانش در كلمات زنجيره اختالل بهبود موجب تقويتي خود روش آموزش ديگر عبارتي
  .است شده نارساخوان

  گيريبحث و نتيجه

بهبود  هايزمينه در كودكان خواندن عملكرد بر را خودتقويتي مثبت ثيرأت در كل پژوهش در اين
گيلوراي،  مك هايپژوهش اين نتيجه با. دهدمي نشان ي كلمات رازنجيرهو  آواها حذف اختالل
 ،3)، ميراندا و پرزينتيشن2005( 2اپس و رونان مكلر، ربر، )، كندال،2009( 1ديوي الو و كامينز،

 خودتقويتي مثبت ثيرأت )، با1979( 1، چاپمن و جفري)2003( 4اوري كتي ،)2004( )، رونن2000(
                                                                                                                            
1. Mc Gillivray, Cummins, Lau & Davey 
2. Kendall , Reber, Mcleerr, EPPS & Ronan 
3. Miranda & Presentación 
4. Karoly 



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

 Vol. 8, No.2/58-75                                                                            58- 75ي ، شماره8ي دوره         

69 

 اعتماد افزايش موجب خودتقويتي كه رسدمي نظر هب .دارد همخواني ديگر درماني هايعرصه در
 يندآفر اين در كودك كه چرا. شودمي انآموزدانش در شايستگي احساس و خودباوري نفس، به

 تقويت، دريافت از پس و دارد دنبال به پاداش و نبوده ثمر بي او تالش كه كندمي باور درماني
 اين كودكان، تالش يالزمه كند، دريافت يتتقو باز كه كندمي چندان دو را خود سعي كودك
 پيامد. كنند دريافت پاداش و شده موفق تا برند كارهب را خود توجه و دقت تمام كه بود خواهد
 اصلي ركن را خودش و كند توانمندي احساس كودك كه بود خواهد اين پاداش دريافت
- مي باعث كه است اين گذاردمي ناآموزدانش اين بر خودتقويتي كه ديگري ثيرأت. بداند موفقيت

 ).2011ترجمه عليزاده و همكاران،  ؛2010، 2مايكل( كنند پيدا خودشان به نسبت مثبتي نگرش شود
 باآگاه را يادگيريشان توانندمي انآموزدانش كه كنندمي ) اشاره1968( 3مارستونرهم و پژوهش 

 شياريوه باالبردن. بخشند ارتقاء لهأسم حل و نوشتن خواندن، هنگام در تفكرشان فرآيند از شدن
  .يابد انتقال انآموزدانش خود به معلم از بر يادگيري نظارت تكليف تا شودمي موجب

 ارتقاء انآموزدانش ميان در را انگيزش و عاطفه مثبت، خويشتن ادراك خودتقويتي همچنين
 و ميكند مهيا خصش دخو تفكر درون در را شخصي گاهيآ و تبصير ،ترتيب بدين و دهدمي
 متغيرهاي و شناختي متغيرهاي سطح رفتن باال موجب و دهدمي ورشپر را مستقل يگيرياد

 ،4سن( شودمي انآموزدانش در خودكارآمدي احساس و نفس عزت عالقه، مانند انگيزشي
-ادث و رويدادهاي انزجاري و تنبيهكننده و نيز حوعوامل تقويتنقش ديگري  ). در پژوهش2009

كه  نشان دادهاي رفتاري مطابق يافته و كنترلي مورد بررسي قرار گرفتبر رفتارهاي خود دهكنن
 تنبيهيو خود تقويتيروي رفتار خودبر  ثيراتيأتقويت مثبت و تنبيه اعمال شده از جانب محيط، ت

  ).2001و هاشمي،  عليلومحمود( گذارندمي

                                                                                                                            
1. Chapman &  Jeffrey 
2. Mickel 
3. Rehm & Marston 
4. Sen 



  نارساخوان آموزان دانش مشكل درمان در خود به مثبت بازخورد روش يبخش اثر 

 

  70 

ان نارساخوان آموزدانشي كلمات در رهدر تبيين اثربخشي خودتقويتي بر بهبود اختالل زنجي 
مدت، فضايي و اجرايي درگير است و كوتاهيي كلمات حافظهتوان چنين گفت كه در زنجيرهمي

عامل اصلي حافظه اجرايي دقت و توجه است. در صورت بهبود اختالل زنجيره كلمات، دقت و 
دست آمده از اين هبراساس نتايج بتوجه اين كودكان نيز بهبود پيدا خواهد كرد. از آن جايي كه 

پژوهش، زنجيره كلمات بهبود پيدا كرده، پس مي توان ادعا كرد كه بر ميزان دقت، توجه و حافظه 
 در آواها حذف بهبود بر خودتقويتي اثربخشي تبيين اثر مثبتي گذاشته است. همچنين در

 كودكان اين. كرد اشاره كودكان اين ويژگي به بايد ابتدا خواندن اختالل به مبتال انآموزدانش
 هنگام به انآموزدانش اين نقص همين خاطر به و. هستند تمركز و دقت توجه، در نقص دچار

 توانايي ميزان آزمون، خرده اين نما آزمون در. كنندمي حذف را كلمه از جزئي كلمات خواندن
 درك و تشخيص آن يالزمه و سنجدمي آواها درك و آواشناسي تشخيص نظر از را خواندن

 آواها، حذف اختالل در بهبود صورت در كه كرد ابراز توانمي تأجر به و. است توجه و دقت
 درمان، يندآفر در كه زماني فرد همچنين و كرد خواهد بهبود نيز انآموزدانش اين دقت و توجه

 نفس عزت يشافزا باعث ينديآفر چنين نتيجه در ببيند مثبت جهت در را خود اصالحي رفتارهاي
 نتايج مورد در هاسويي، پژوهش از). 1982، 1ونگ و جانس( شودمي در او بيشتر انگيزه و

 و نموده دخالت بيمار درمان محيط در عمده به خودتقويتي رفتار كه است آن نشانگر خودتقويتي
 تيتغييرا زياد، احتمال به ينديآفر چنين دهدمي افزايش را محيطي مثبت هايتقويت ميزان

 اختالل حذف به و كندمي ايجاد فرد خودارزيابي و خودكنترلي رفتارهاي در را خود با هماهنگ
  ).2000، 2نشنال و اسنولينگ( كرد خواهد كمك آواها

توان چنين كلمات مياكلمات و شبههمچنين در تبيين اثربخشي خودتقويتي بر بهبود خواندن ن
ون نقش اساسي دارد. با بهبودي اين اختالل، دقت و بيان كرد كه سرعت و دقت در اين خرده آزم

نها ان نيز بهبود پيدا خواهد كرد. با تكيه بر نتايج اين پژوهش نه تآموزدانشسرعت خواندن اين 

                                                                                                                            
1. Wong  & Jons 
2. Nation & Snowlin 
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كلمات بهبود يافته، بلكه در سرعت و دقت خواندن اين اختالل خواندن ناكلمات و شبه
 بهبود بر تقويتي خود آموزش افزايش دمور ان نيز بهبودي حاصل شده است. درآموزدانش

 عواملي ميان از شايد كه نمود كيدأت نكته اين به بايد نارساخوان انآموزدانش در كلمات يزنجيره
 پيشي نارساخوان انآموزدانش در كلمات يزنجيره اختالل بهبود بر خودتقويتي شده منجر كه

 درگير و اجرايي فضايي موقعيت مدت،اهكوت يحافظه كلمات يزنجيره در كه باشد اين بگيرد
 كلمات، يزنجيره اختالل بهبود صورت در. است توجه و دقت اجرايي حافظه اصلي عامل و است
 آمده دستهب نتايج براساس كه جايي آن از .كرد خواهد پيدا بهبود نيز كودكان اين توجه و دقت

 و توجه دقت، ميزان بر كه كرد ادعا وانتمي پس كرده، پيدا بهبود كلمات زنجيره پژوهش، اين از
  ).   2005 و همكاران، 1پرتز هير(  است گذاشته اثرمثبتي حافظه

-الزمه نظري الگوهاي كه نمود كيدأت نكته اين به بايد تقويتي خود اثربخشي مورد در همچنين

 هاآن و تگرف ياد را خواندن قواعد توانمي كردن توجه و دقت با. است توجه و دقت خواندن، ي
 خودثبتي و گريخودمشاهده يندآفر دو از كه خودتقويتي تكنيك چون همچنين و كرد رعايت را
 آن احتمالي پيامدهاي و رفتار يك بين ارتباط با تا كندمي كمك فرد به است، يافته تشكيل را

 باشد داشته همراه به مثبتي پيامدهاي كه كند ارائه و انتخاب را رفتارهايي نتيجه در و ببرد پي رفتار
 خواهد مؤثري كمك بعدي رفتارهاي پيامد بينيپيش در نيز رفتارها از فرد دريافتي پسخوراند و

 تريمناسب ساختار عملكرد طبعاً يابد افزايش آن پيامدهاي و رفتارها از آگاهي ميزان هرچه و بود
  ). 2001و هاشمي،  عليلومحمود ( يافت خواهد
 نمونه از كمي حجم انتخاب به مجبور كار انجام يندآفر و مشكالت هب توجه با پژوهش اين در

 مربي همكاران هماهنگي با امكان صورت در بعدي مطالعات كه گرددمي پيشنهاد لذا ،ايمشده
 طرح اين آموزدانش از زيادي تعداد روي بر كنندمي كار يادگيري مشكالت مراكز در كه ديگر
 خود اثربخشي مورد در . همچنينداد تعميم جامعه افراد تمام به را هشپژو نتايج بتوان تا ،شود اجرا

                                                                                                                            
1. Herpertz 
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 با. است توجه و دقت خواندن، يالزمه نظري الگوهاي كه نمود كيدأت نكته اين به بايد تقويتي
 چون همچنين و كرد رعايت را هاآن و گرفت ياد را خواندن قواعد توانمي كردن توجه و دقت

 فرد به است، يافته تشكيل را خودثبتي و گريخودمشاهده يندآفر دو از كه تقويتي خود تكنيك
 نتيجه در و ببرد پي رفتار آن احتمالي پيامدهاي و رفتار يك بين ارتباط با تا كندمي كمك

 فرد دريافتي پسخوراند و باشد داشته همراه به مثبتي پيامدهاي كه كند ارائه و انتخاب را رفتارهايي
 آگاهي ميزان هرچه و بود خواهد مؤثري كمك بعدي رفتارهاي پيامد بيني پيش در نيز رفتارها از
 زاده اشتري( يافت خواهد تريمناسب ساختار عملكرد طبعاً يابد افزايش آن ي پيامدها و رفتارها از
  ). 2003پور،  علي و

 نمونه از كمي حجم انتخاب به مجبور كار انجام  يندآفر و مشكالت به توجه با پژوهش اين در
 مربي همكاران هماهنگي با امكان صورت در بعدي مطالعات كه گرددمي پيشنهاد لذا ايمشده
 طرح اين آموزدانش از زيادي تعدادي روي بر كنندمي كار يادگيري مشكالت مراكز در كه ديگر
  .داد تعميم جامعه افراد  تمام به را پژوهش نتايج بتوان تا شود اجرا

 منابع
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  .88 -46)،5( 8، استثنايي كودكان حيطه در پژوهش مجله. توجه نقص اختالل
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The Effectiveness of Self-Reinforcement on the Improving 
Reading Performance of Student with Dyslexia  

M. Alipour 1, S. Chappari Ilkhchi2 & S.Almardani Some'eh3 

Abstract  
The purpose of this study was to compare and determine the 

effectiveness of self- reinforcing strategy to improve the reading 
performance of children with Dyslexia. The study followed a quasi-
experimental design (pretest/posttest with a control group). Thirty subjects 
randomly selected from 3rd and 4th grade elementary male and female 
students with Dyslexia in Tabriz were assigned to an experimental and a 
control groups. Data collection tools were Wechsler intelligence test, view 
test, and checklists for reading problems. Experimental group participated in 
8 sessions during 4 weeks and were exposed to self-reinforcement therapy 
intervention. The data were analyzed by Covariance Analysis. The results 
showed a significant effect in the remission of vocal removal disorder 
(P<0.001) with effect size of 0.98 and in the improvement of word chain 
disorder (P<0.001) with effect size of 0.95 in the experimental group 
compared with the control group. 
 
Keywords: Dyslexia disorder, Self-reinforcement, Reading performance 
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