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 چکیده

 یدرررآمدوزر  درنش بهبدود ممکردرد اورندد هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش دقت و تمیز دیددرری بدر      

باشدد  اامهد  می1546 یکیشهر مشهد در سدال تح د ییمقطع ربتدر ااص با نوع اورند  )نارسا اور ( یریادگیراتکال 

ربتددر  کد باشدد های تح دیکی دو  و سدو   میآموزر  داتر مبتکا ب  راتکال نارسدااورنی در پاید ین پژوهش ککی  درنشر

گیری در دسدتر  یری رز مررکز راتکالات یادگیری شهر مشهد ب  صدورت ت داد ی رنتبدا  و سده  بد  روش نموند 

شدده و بد  دو گدروه آزمدایش و کنتدرل تقددیم شددند  در  آموزر  مبتکا ب  راتکال اورند  رنتبدا نفر رز درنش 51تهدرد 

( مدورد سدنجش 1541آزمو  هردو گروه، با آزمو  تشبی ی سطح اورند  ادر  ندژرد، یارمحمددیا  و مابددی )پیش

( اکد  دریا ت کردندد درحدالی 8های دقت و تمیز دیدرری رر طی هشت )سه  گروه آزمایش، آموزشقررر گر تند  

بدا آزمدو  تشبی دی سدطح هیچ آموزشی دریا ت نرردند  در رنتها هر دو گدروه بدا پرسشدنام  ی  های کنترلک  گروه

( مجددر مورد بررسدی قدررر گر تندد  نتدایص حاصدت رز تجزید  و تحکیدت 1541اورند  ار  نژرد، یارمحمدیا  و مابدی )

آمدوزر  دررری راتکدال یدادگیری درده ها نشا  درد ک  آموزش دقت و تمیز دیدرری بامث بهبود ممکررد اورند  درنش 

شدود  در تائیدد می 13/1ااص با نوع اورند  )نارسااور ( گردیده رست و  رضی  رصکی پژوهش در سطح مهندی درری 

های درک حدروف، درک های ممکررد اورند ، آمدوزش دقدت و تمیدز دیددرری بامدث بهبدود مؤلفد ررتباط با مؤلف 

های شدده رسدت رمدا بدر مؤلفد  13/1انگا  نارسدااورنی در سدطح مهندا درری ککم ، صحیح اورنی، حا ظ  دیدرری و نش

  درر ندرشت  رستحا ظ  شنیدرری و درک متن، تأثیر مهنا

 دقت دیدرری، تمیز دیدرری، اورند ، راتکال یادگیری اورند  کلیدی:  گانواژه
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 مقدمه
از  یادیعداد زدرصد است و ت 01تا 01 یدر کودکان دبستانخواندن  مشکلات وعیش     

با هم دارند  یریادگیها در که انسان یادیهای زرغم تفاوتعلی. کودکان را گرفتار کرده است

 کی یریادگی یشوند. ناتوانو آموزش دچار اختلال می یریادگی یاز افراد در روند عاد یبرخ

های ریشود و به صورت دشواگن از اختلالات اطلاق میمناه یاصطلاح عام است که به گروه

 ایو نوشتن  استدلال کردن، خواندن، حرف زدن، در اکتساب و کاربرد گوش دادن، یجد

 یفرض ناش کیو بنا به  یاختلالات نسبت به فرد درون نیا. کندتظاهر می یاضیهای رناتوانایی

 کیاگر چه  .(03112،نسوناسوچن و است ) یمرکز یدستگاه عصب یاز اختلال در کارکردها

 ،یدیدگی حسهای معلول کننده )آسیبوضعیت گریممکن است با د یریادگیاختلال 

 ،یهای فرهنگمثل تفاوت یطیعوامل مح ایو  یجانیه ،یت اجتماعااختلال ،یذهن ماندگیعقب

شده  ادیواسطه عوامل بی جهینت یو عوامل روان زاد( همراه باشد ول یناکاف ای نامناسبآموزش 

ترین عوامل تحول در خواندن از اصلی افتنی. مهارت (1003، 3ساماها، لمی و پاستل) ستین

 ،بخشدو دانش را ارتقا می یدگنهای زتنها مهارتخواندن نهچرا که رود انسان به شمار می

ها اخلاق و دهد و در تحول هیجانتأثیر قرار می تحت ایدن زما را ا تصویرسازی ندیبلکه فرآ

 یترین اختلال خاص برا(. نارساخوانی رایج0231 اه،ای دارد )احمد پننقش عمده یهوش کلام

 ینارساخوان گذارد.کردن تأثیر می یخواندن و هج ییکه بر توانا است، یریادگیفهم اختلال 

و پاسخ به  ینگهدار پردازش، ،افتیر دردمغز  ییاست که بر توانا یکیاختلال نورولوژ

رود به کار می یآموزانن دسته از دانشآ فیتوص یکه برا یو اصطلاح گذارداطلاعات تأثیر می

با . ها استآن یعیهوش طب زانیکمتر از م یریها در خواندن به نحو چشمگآن شرفتیکه پ

هستند و  یعیدر حد طب گرید یهای شناختآموزان نارسا خوان تواناییدر دانش نکهیا

ل دور از انتظار وجود اما باز هم نقص به شک کنند،می افتیدر زیمؤثر را ن یهای کلاسآموزش

شامل مشکل در درک مطلب و کاهش تجارب خواندن است که ممکن  دارد،که پیامدهای آن

                                                           
1.  Chen & Swanson 
2.  Samaha, Iemi & Postle 
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 یبر مبنا. (3102، 0اسنولین، داف نش و هامل) شود هیها و دانش پااست که مانع رشد واژه

ن خواند شرفتیکه در آن پ یحالت یهای رواناختلال یو آمار یصیتشخ یپنجم راهنما شیرایو

 زانیاختلال به م نیآموزش و هوش کودک است. ا تر از حد مورد انتظار برحسب سن،پایین

)انجمن  شودمی خواندن تلزمروزانه مس هایفعالیت ای یلیتحص تیمانع موفق یادیز

 نینارساخوانی در ب وعیش زانیاند که منشان داده یمطالعات متعدد. (3102 ،کایپزشکی آمرروان

 یهااختلال در اشتباه کردن واژه ینارساخوانی نوع .است درصد 01تا  1ود آموزان حددانش

 ای یخوان نهییآ ای واژه،هانت و حروف ابتدا نبا در نظر گرفت هاحدس زدن واژه به هم، هیشب

ترین عوامل مرتبط با از مهم زیتم. جز از کل است صیدر تشخ یو دشوار یوارونه خوان

و ارتباطات  یینایادراک ب چون توجه و تمرکز، یدر موارد ی،کاستیریادگی هیژمشکلات و

بدن خود  یاعضا نیدر ارتباط ب یشوند و کودکان نارسا خوان معمولاً مشکلاتدانسته می ییفضا

و  بالا چپ،راست و  صیتشخ یییابی فضاجهت چشم و دست، نیب یهماهنگ ،گرانیو د

آموزان دانش نیا گرید انیبه ب . (3113 ،3بزیو گ وتی)ال حروف و کلمات دارند یتوال ،نییپا

یابی و ( و احتمال دارد در جهتیدارید زیمشکل دارند )تم گریکدیها از محرک زیاغلب در تم

های اشکال مشابه تفاوت صیتشخ .شوند  یجیزمینه دچار سردرگمی و گشکل از پس زیتما

 زیتم ین کرد به عبارتعنوا یدارید زیتوان در مورد تماست که می یساده و مهم فیتعر

مهارت در جور  شود،مربوط می گریء دء از شیشی کیتفاوت   صیتشخ ییبه توانا یدارید

 زیهای تماز فعالیت گریای دحروف کلمات و ..... نمونه ها اشکال،،طرح نیمع ریکردن تصاو

فرق گذاشتن شامل  ییتوانا نیا ،یدارید زیتم . (0211 ،مند یمیرح ،)دهقان پور است یدارید

و مانند آن است و اگر  تیوضع اندازه، الگو، شکل، بر اساس رنگ، گرید ایء از اششی کی نیب

خواندن  یریادگی یحروف گوناگون را که برا نیب زیوجود داشته باشد تم یمشکل نهیزم نیدر ا

خاص معمولًا  یریادگیاختلال  یافراد دارا ،نیافزون بر ا. است مشکل خواهد شد یضرور

اسکوتان  (.3102، 2روزنبرگو  سی)کال دارند یداریتوجه انتخاب د هیژدر توجه به و یمشکلات

 ،یریادگیهای آموزان با ناتواناییاز دانش یاریبس دارند،می انیب زی( ن3112) لزیو اسکو

                                                           
1 . Snowling, Duff, Nash & Hulme 
2.  Elliott & Gibbs 
3.  Calis & Rosenberg 
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که شروع  یفیدر انجام تکال توجه، یداریدارند و افزون بر حفظ و پا و تمیز  توجه مشکلات

به پردازش  یداریو دقت د توجه دارند. زین یپرتی و توجه انتخابمشکلات حواس ،کنندمی

گذارد شود که بر حواس ما تأثیر میها اطلاق میای از محرکدامنه انیدرون دادها از م یانتخاب

است که با کارکرد  یریادگی ندیتری از فرآاز دامنه گسترده یتوان گفت توجه بخشو می

 ویگفته شده است که در نظام ادراک.دارتباط دار یریادگیمشکلات  یاراکودکان د یشناخت

 نیا تیدر حما یوجود دارد و شواهد فراوان یاختلال یریادگیمشکلات  یکودکان دارا توجه،

 موضوع تی(. با توجه به نکات فوق و اهم3102، 0کروکور، مونز و اسکاتادعا وجود دارد )

و  صیتشخ های بهبود عملکرد خواندن،ر بر خواندن و راهمؤث واملمطالعه و آگاهی درباره ع

 شیدرمان و افزا یتا برا رسدبه نظر می یآموزان نارسا خوان ضروربهنگام دانش ییشناسا

گروه از  نیا یلیبهبود عملکرد تحص شیافزا زیآموزان و نمدارس و دانش یسطح بهداشت روان

 انگریکه ب اندیافتهدست  یژوهشگران به شواهدپ یبعضآموزان اقدامات لازم انجام شود. دانش

اند اشاره کرده ی( به شواهد0112است. ادن و همکاران ) یدر نارساخوان یداریتأثیر عوامل د

 یدارا یینایهای بزرگ مرتبط با کرتکس بها کودکان نارساخوان در سلولآن یکه بر مبنا

تر ها را برجستهآن ییی و ناهمگرادوچشم دید ی( نقش ناهمخوان3110) نیمشکل هستند. اسنا

 یسالان نارسا خوان در بعض( نشان داده است که کودکان و بزرگ0111) نسیلکیبیند ومی

 یۀ( با ملاحظه نظر3110) نیاسنا برند.می یشتریب ۀاستفاد یرنگ ریاز تصاو یداریهای دپردازش

افراد نارساخوان در همه  های بزرگ دررا مطرح کرده است که سلول هیفرض نیمگنوسلولار ا

 نیکنند که ا( به شکل ناقض عمل مییداریو شن یداریمرتبط با خواندن )د یحس یرهایمس

کند بروز می واندناختلال در خ یطیشرا نیشود و در چنرا سبب می یینایخود اختلال ادراک ب

 یر پژوهش( د0232) ونجانیهانجامد.  می ییو آوا یو اختلال شنیداری به اختلالات واج

در  یسینو کتهیبر کاهش مشکلات د یاثربخشی مداخله دقت آموز یمنظور بررسبه

نفر 21آموز )نفر دانش 21 ییهای سوم و چهارم ابتداپایه یریادگیآموزان با اختلالات دانش

.  نمود  ابانتخ ینفر گروه آزمایش( را به عنوان گروه نمونه به روش تصادف 21گروه کنترل و 

                                                           
1.  Crevecoeur, Munoz  & Scott 
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 یای براروش مداخله کیتواند به عنوان می یژوهش نشان داد که مداخله دقت آموزپ جینتا

 یو دهکرد ینیکه عابد یپژوهش در .به کاربرد یسینو کتهیاختلال د یآموزان دارادانش

در بهبود عملکرد  دقت و تمیز دیدارینشان داد برنامه آموزش  جی( انجام دادند نتا0210)

 ریاشاره کردند که برنامه آموزش توجه همانند سا نیاست همچنمؤثر بوده  یاضیر یلیتحص

ی قرار ریادگی یمؤثر در درمان ناتوان کردیتواند رومی یاضیر یریادگی ییربنایهای زمهارت

بر عملکرد  داری،یبا عنوان توجه و تمرکز د یقیدر تحق( 3110)0سیوالد ر،ینچریتا ،باسگیرد. 

آموزان، دسته از دانش نیظهار داشتند که عملکرد خواندن انارساخوان، ا خواندن دانش آموزان

 است. افتهیبهبود  داری،یتمرکز د و با آموزش توجه

آموزان سال اول و دوم (، بر روی دانش0232درتاج ) ،یتوسط کرد نوقاب گرییپژوهش د     

ک به برای کم یتأثیر آزمون مناسب یمطالعه، بررس نیا یانجام شد. هدف اساس تهران شهر

آموزان مقطع دانش رییادگی یعمده ناتوان لیدل ص،ینقا نیبود که ا داریید ادراک صینقا

 جیو نتا دندیرا سنج دارییرشد ادراک د زانیم گ،یفراست آزمون ها توسطاست. آن ییابتدا

 ،ییاول و دوم در مقطع ابتدا هیآموزان پادانش داریید رشد ادراک زانیم نینشان داد که ب

آموزان پسر و دختر تفاوت وجود دانش داریید رشد ادراک زانیم نیب زیجود دارد. نتفاوت و

به  ی( در پژوهش0213آبادی )ثابت، پور اعتماد، جعفرزاده پور و حسن اییآقهمچنین  دارد.

مداخله  یتأثیرات احتمال یبه بررس« یداریمداخلات د قیبهبود عملکرد خواندن از طر»عنوان 

 ییآموزان مبتلا به مشکلات خواندن واجد نارسااز دانش یخواندن در گروه بر عملکرد یدارید

با گروه آزمایش  یشیپژوهش که طرح آن از نوع شبه آزما نیپرداختند. در ا یینایکارکردهای ب

نفر از کودکان مبتلا به مشکل خواندن که واجد  01، ینائیب یابیو گواه بوده است، پس از ارز

نفر از خوانندگان ماهر که از  01بودند به عنوان گروه آزمایش و  یینایب یکارکردها یینارسا

 یعملکرد عموم یابیبودند به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. پس از ارز سالم زین ییناینظر ب

 01هر دو گروه، گروه آزمایش تحت  یینایب یۀپا یهای خواندن و کارکردها، مهارتیشناخت

هر دو  یها براآزمون  ۀمداخلات، مجدداً هم یرفت پس از اجراقرار گ یدارید ۀجلسه مداخل

 یینایب یۀپا یکارکردها مداخله، انیماه بعد از پا کیدوباره،  یریگیپ یگروه اجرا شد و برا

                                                           
1.  Bosse, Tainturier & Valdoi 



  6416 بهار ،61 مارهش ،مپنج سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /41

 

پژوهش نشان دادند که در گروه آزمایش  نیحاصل از ا هاییافتهمورد سنجش قرار گرفت 

 یطور معنادارصحت خواندن و درک مطلب به یی، توانایینایب یۀپا یزمان با بهبود کارکردهاهم

رسد به نظر می نیاست بنابرا افتهیکاهش  یریبه طرز چشمگ ندنهای خواارتقاء و تعداد غلط

نارسا مرتبط با خواندن توانسته است  یینایب یبه کارکردها دنیبا بهبود بخش یداریکه مداخله د

در بهبود خواندن مؤثر بوده  یدارید ۀمداخل نکهیا جهیسبب بهبود عملکرد خواندن شود، نت

بر مشکلات خواندن را نشان  یداریمطالعه تأثیر مداخلات د نیا هاییافته، گرید یاست. از سو

توان آزمون بنتون و  سهیو مقا ی( در بررس0232) ینراق فیو س انیزیعزهمچنین دهد.  می

سال  01-3 نیسن یوان و عادکودکان نارساخ یینایمشکلات ب صیگشتالت در تشخبندر

 یتر از کودکان عادضعیف یطور معنادارکودکان نارسا خوان به یداریکه ادراک د افتندیدر

آزمون  لهیرا به وس یکودکان نارساخوان و عاد حرکتی – یداریادراک د نیها همچناست آن

، عملکرد تزیکوپ یرشد یقرار دادند و با استفاده از جدول هنجارها سهیبندرگشتالت مورد مقا

در  نیها گزارش کردند. همچنسن آن( ساله را در حد کودکان هم3-01کودکان نارسا خوان )

دو  نیا نیب یداریص مشکلات ادراک دیآزمون بندرگشتالت با آزمون بنتون در تشخ سهیمقا

است که آزمون بنتون نظام  یدر حال نیآزمون تفاوت معناداری را مشاهده نکردند و ا

 ینیحسباشد. نمره خطا( نسبت به آزمون بندر دارا می 22تری )تری و دقیقگذاری جزئینمره

شناسی در دو زیرگروه های واجمهارت سهیمقا»با عنوان  ی( در پژوهش0232لر و همکاران )

 ییاول تا سوم مدارس ابتدا هیآموزان پادانش هیکل یکه بر رو« اختلال خواندن یو زبان یادراک

دو  اقلبندی حد( منطقه دو آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد به طبقهغیردولتی – ی)دولت

اند. شواهد به دست آمده کودکان با اختلال خواندن پرداخته انیدر م یو زبان یزیرگروه ادراک

 یهای زباناعداد در گروه دنیها در مهارت سرعت نامرتبه نیانگیاز آن است که تفاوت م یحاک

گروه  زا شتریاعداد، ب دنیآزمون سرعت نام یاجرا یبرا یدار است گروه زباننیمع یو ادراک

دو گروه تفاوت  نیا نیحرف ب شیکلمات هم پ یالیزمان صرف کردند در مهارت س یادراک

 یالی، سییمعنا یالی)س یکلام یالیداری وجود نداشت . از آنجا که پردازش مهارت سمعنی

صداها، عملکرد  بیترک یاز چگونگ یات هم آهنگ( ناشکلم یالیحرف و س شیکلمات هم پ

رسد که باشد. به نظر میشناسی میهای واجشناسی، مهارت پردازش و آگاهیحافظه واج
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تری برخوردار باشند. شناسی فعالاز حافظه واج دیبا یبا کودکان زبان سهیدر مقا یکودکان ادراک

 دوره ینظام آموزش ریینسبت به تغ یو تخصص قیدق یموجب نگاه ،ینارساخوان زانیتوجه به م

 ،یهای اصلاحهای فردی و اجرای برنامهتوجه به تفاوت ،یابیارزش ستمیاز جمله: س ییابتدا

و کاهش  زهیانگ جادیدر ا یباشد که خود عامل مهمخواندن آنان می عملکرد برای بهبود

 کیترین اقشار از مهم یکیآموزان به عنوان دانش ان است.آموزدانش نیا یلیشکست تحص

 یاقدامات یستی،با تیو ترب میرو در حوزه تعلشوند ازاینسازان آن محسوب میجامعه و آینده

و  ینظام آموزش تیفیطورکلی ارتقا کهای لازم و بهآموزش مهارت جانبه،شناخت همه نهیدر زم

از  یکی یریادگیاختلال  انجام شود. انآموزدانش یهای فردشناخت تفاوت نیهمچن

در  یدگیچیپ نیا مطرح است. ییکودکان استثنا طهیهایی است که در حترین اختلالپیچیده

 کرده است. پیدا انعکاسی ریادگی اختلالی آموزش افراد دارا وی ابیارز ،بندی،طبقه فیتعر

 مشکل ایمانند می یها ناشناخته باقتا مدت شرفتهیپ یدر کشورها یافراد حت نیاز ا یاریبس

 یتلق یی ذهنماندهآموزان عقبدانش نیا یدر موارد شود.داده می صیها به غلط تشخآن

شوند دهی میجای یماندگی ذهنکودکان با عقب ژهیمدارس و ای ژهیهای ودر کلاس و شوندمی

و  یجانیهای هدر گروه کودکان با اختلال داشتن مشکل در توجه، لیموارد به دل یو در برخ

ها متنوع است و آن اریآموزان بسدانش نیا ژهیو یازهاین ها،علاوه بر این گیرند.ر میقرا یرفتار

 است. یادیز نهیآن مستلزم دقت و صرف هز یدارند که طراح ازیبه خدمات کاملاً متفاوت ن

مشکلات  گروه، نیا ییشده در کشور ما دو چندان است چرا که ما در شناسا ادیمشکلات 

 .میدار یاریبس

ترین هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش دقت با توجه به آنچه گذشت، مهم     

 آموزان مبتلا به اختلال خواندن است. دیداری و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خواندن دانش

 

 روش پژوهش

آزمون با گروه پس -آزمونپژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است که در آن از طرح پیش     

 یریادگیاختلال  یآموزان دارادانش هیکلشد. جامعه آماری این پژوهش شامل  ستفادهاکنترل 

به مراکز اختلالات یادگیری مراجعه می کنند، می )دوم و سوم( شهر مشهد که  ییابتدا هیدختر پا
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تصادفی انتخاب شدند و به دو گروه آمایش و نفر با روش نمونه گیری  21باشد، که تعداد 

( های دقت دیداری و تمیز دیداریبسته آموزش) یشیآزماگواه تقسیم شدند. سپس مداخله 

مستقل دقیقه ای بر روی اعضای گروه آزمایش اجرا گردید و تأثیر متغیر  21جلسه  3طی 

ی بررس ( موردرد خواندنبهبود عملکوابسته )متغیر  ( برآموزش دقت دیداری و تمیز دیداری)

 گونه برنامه درمانی دریافت نکردند.قرار گرفت. در طی این مدت اعضای گروه گواه هیچ

آزمون گرفته شد. اطلاعات حاصل از جلسه درمانی از هر دو گروه پس 3پس از پایان  تیدرنها

 SPSSرم افزار آزمون هر دو گروه با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس  و نآزمون و پسپیش

 و تحلیل شد. تجزیه 30نسخه ی 

 یافته ها

 ( توزیع افراد مورد بررسی بر اساس پایه تحصیلی1جدول شماره )

 متغیر  گروه آزمایش گروه کنترل

 فراوانی درصد فراوانی درصد

پایه  دوم

 تحصیلی

12/1 3 20/1  0 

 سوم 3  12/1 0 20/1

011/1 01 011/1  01 

 

 سابقه اختلال یادگیری در خانواده د مورد بررسی بر اساستوزیع افرا

 (  توزیع افراد مورد بررسی بر اساس سابقه اختلال یادگیری2جدول شماره )

سابقه اختلال  گروه آزمایش گروه  کنترل

 فراوانی درصد فراوانی درصد یادگیری در خانواده

 بله 00 2/02 01 7/66

 خیر 2 0/32 1 3/33

 کل 01 011/1 01 111/1
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 (  نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره برای عملکرد خواندن3جدول شماره )

 F sig میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر

 11/1 13/003 22/203 0 22/203 آزمونپیش

 11/1 33/312 003/123 0 003/123 گروه 

   22/3 30 30/00 خطا

    21 01/031023 کل

 

برابر با  Fدار است. با مقدار شود که اثر گروه معنیبا توجه به جدول فوق مشاهده می     

. این به این معناست که بین میانگین  نمرات  (P<0/05) داریو سطح معنی 33/312

دار وجود دارد. به عبارت دیگر بر اساس آزمون تفاوت معنیآزمون بعد از حذف اثر پیشپس

های آزمایش ول فرض صفر مبتنی بر عدم وجود تفاوت معنادار بین میانگین گروههای جدداده

تأثیر بودن آموزش دقت و تمیز دیداری رد شده و فرض خلاف آن مبنی و کنترل و در نتیجه بی

ی آموزشی بر بهبود اختلال نارسایی خوانی در دختران پایه دوم و سوم بر تأثیر مثبت برنامه

این تفاوت بین گروه ها  2-2گردد. بر اساس شاخص های توصیفی جدول شهر مشهد تائید می

( 11/20به گونه ای است که میانگین نمرات پس آزمون عملکرد خواندن برای گروه آزمایش )

 ( بیشتر است.22/13به طور معناداری از میانگین گروه کنترل )

 فه های عملکرد خواندن( یافته های آزمون اثرات بین آزمودنی برای مول4جدول شماره )

مجموع  منبع تغییرات/متغیر

 مجذورات

میانگین  درجات آزادی

 مجذورات

F سطح  ی آماره

 معناداری

 11/1 01/20 33/0 0 33/0 درک حروف

 11/1 01/23 00/30 0 00/30 درک کلمه

 01/1 33/3 03/3 0 03/3 درک متن

 11/1 02/31 21/12 0 21/12 صحیح خوانی

 11/1 21/00 20/03 0 20/03 حافظه دیداری
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حافظه 

 شنیداری

01/0 0 01/0 03/3 00/1 

نشانگان اختلال 

 نارساخوانی
30/1 

0 30/1 10/30 11/1 

 

آزمون درک حروف شود بین میانگین نمرات پس(  مشاهده می2با توجه به جدول شماره )     

 Fار وجود دارد مقدار دآزمون تفاوت معنیدر گروه آزمایش و کنترل بعد از حذف اثر پیش

توان گفت است. به عبارتی می (P<0/05)، 11/1داری باشد و سطح معنیمی 01/20برابر 

داری در بهبود نمرات درک حروف داشته است. بین میانگین ای تأثیر معنیی مداخلهبرنامه

وت آزمون تفاآزمون درک کلمه در گروه آزمایش و کنترل بعد از حذف اثر پیشنمرات پس

بین . (P<0/05)، 11/1داری باشد و سطح معنیمی 01/23برابر  Fدار وجود دارد مقدار معنی

آزمون آزمون درک متن در گروه آزمایش و کنترل بعد از حذف اثر پیشمیانگین نمرات پس

آزمون صحیح خوانی در گروه آزمایش و دار وجود ندارد. بین میانگین نمرات پستفاوت معنی

آزمون دار وجود دارد. بین میانگین نمرات پسآزمون تفاوت معنیاز حذف اثر پیش کنترل بعد

دار وجود آزمون تفاوت معنیحافظه دیداری در گروه آزمایش و کنترل بعد از حذف اثر پیش

بین میانگین نمرات . (P<0/05)، 11/1داری باشد و سطح معنیمی 21/00برابر  Fدارد مقدار 

آزمون تفاوت یداری در گروه آزمایش و کنترل بعد از حذف اثر پیشآزمون حافظه شنپس

بین . (P>0/05)، 00/1داری باشد و سطح معنیمی 03/3برابر  Fدار وجود ندارد. مقدار معنی

آزمون نشانگان اختلال نارساخوانی در گروه آزمایش و کنترل بعد از حذف میانگین نمرات پس

داری باشد و سطح معنیمی 10/30برابر  Fوجود دارد مقدار دار آزمون تفاوت معنیاثر پیش

11/1 ،(P<0/05) .داری در بهبود ای تأثیر معنیی مداخلهتوان گفت برنامهبه عبارتی می

 نمرات نشانگان اختلال نارساخوانی داشته است. 

 

 بحث و نتیجه گیری

قت و تمیز دیداری می تواند با توجه یافته هایی که از تحلیل آماری حاصل شد، آموزش د     

بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان دارای اختلال خواندن، موثر باشد. آموزش دقت و تمیز 



 44/   ... یریادگیاختلال  یآموزان دارابر بهبود عملکرد خواندن در دانش یدارید زیاثربخشی آموزش دقت و تم یبررس 

ی دیداری موجب افزایش نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون گردید. در بررسی فرضیه

اندن اصلی پژوهش در مورد اینکه آموزش دقت و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خو

 خواندن آموزان نارساخوان دختر پایه دوم و سوم ابتدایی شهر مشهد تأثیر دارد، مشکلدانش

. رود می به شمار آن مهمترین نارساخوانی و است آموزان دانش مشکلات ترین شایع از یکی

 این. شوند می مواجه مشکل با خود دروس اغلب در خواندن اختلال دلیل به نارساخوان افراد

 پیشرفت توانند نمی برخوردارند، بسیار طبیعی هوش از مواقع اکثر در آنکه وجود اب گروه

 می تحصیل ترک یا و داده ادامه تحصیل به بسیار سختی با و باشند داشته مطلوبی تحصیلی

 برای بسیار روانی -عاطفی و فرهنگی ، اقتصادی اجتماعی، صدمات خود نوبه به این که نمایند،

 اتخاذ درمانی و آموزشی تدابیر اختلال این رفع برای چنانچه .دارد دنبال به جامعه و ایشان

 این از. برد خواهند بزرگسالی به را خود مشکل آموزان دانش این موارد از بسیاری در نگردد،

 نظام عهده به زیادی حد تا مشکلاتی چنین رفع زمینه در موقع به اقدامات دادن انجام رو

 و معلمان اضطراب ایجاد در عاملی عنوان به یادگیری مشکلات گردی طرف از. است آموزشی

 و علت مورد در زیادی بسیار هیجانی گذاری سرمایه نتیجه در. شود می محسوب والدین

 اختلال پیامدهای که دارد می ( اظهار0213مجیدی پرست ). گیرد می صورت آن درمان

 از استفاده بنابراین. آید می چشم به ختاری در دیگری دوره هر از بیش حاضر حال در یادگیری

 این یافته های که صورتی در و رسد می نظر به ضروری کودکان این برای درمانی های روش

 می دهد، قرار تأیید مورد خواندن عملکرد بر را دقت آموزشی مداخلات اثربخشی پژوهش

 ویژه به ادگیریی مشکلات کاهش برای ضروری اقدام یک عنوان به را دقت توانبخشی توان

کودکان برای تسلط بر خواندن باید بر گروهی از مهارتها توجه قرار داد.  مورد نارساخوانی

های شناختی و روانشناختی دارند و از طریق تجربه،  تسلط داشته باشند. این مهارتها، جنبه

انجام ها را به صورت خودکار  آیند. اکثر کودکان این مهارت آموزش و یادگیری به دست می

دهند، ولی کودکان نارساخوان در این مهارتها در هنگام یادگیری با مشکل مواجه هستند و  می

باید به آنها آموزش داد. زیرا مهارت در خواندن برای آموختن همۀ موضوعهای درسی و 

غیردرسی ضروری است. کودکان نارساخوان با وجود اینکه در اکثر مواقع از هوش طبیعی 

 توانند پیشرفت تحصیلی مطلوبی داشته باشند و با سختی به تحصیل ادامه می نمیبرخوردارند، 
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کنند که این به نوبۀ خود صدمات اقتصادی، اجتماعی،  دهند یا اغلب ترک تحصیل می

 .فرهنگی، عاطفی و روانی بسیاری برای خود فرد و جامعه به دنبال دارد

 بهبود و توانایی بر دقت آموزش که گردد می استنباط چنین حاضر پژوهش های یافته از     

 تمام در دقت و توجه. باشد می مؤثر خواندن ناتوانی دارای نارساخوان آموزان دانش خواندن

. نماید می جلب را دقت ذهنی، های فعالیت که همچنان است، نیاز مورد ذهنی فرایندهای

 خصوص به و فولیتط دوره در. است عقلانی رشد بارز مشخصات از کودک نگهداری قدرت

 تجربه، کمی اثر در و عصبی دستگاه رشد عدم اثر در اطفال دقت دوم، و اول های سال در

 با توجه عدم یادگیری، های ناتوانی دچار کودکان مشکلات از یکی. است ناپایدار و موقت

 به که است پایه روانی فعالیت یک توجه یا ( معتقد است دقت3111) من، باشد. سید می دقت

 فعالیت یا محرک یک مقابل در را دقیقی رفتاری و شناختی آمادگی تا دهد می امکان فرد

 توجه. نماید ارائه را لازم واکنش و نموده کسب را لازم اطلاعات و کند حفظ خود در طولانی

 بستگی فرد انگیزش میزان همچنین و محرک بودن مناسب و بودن نو وضوح، بودن، دقیق به

 تمرکز هوشیاری، فرایند وسیله به دقت یا توجه شناختی، زیست -عصب ظرن نقطه دارد. از

 همزمان تدریج، به انتخابی توجه و دقت. شود می حمایت سازگارانه رفتار و پایداری حواس،

  (.3113 همکاران، و پنولازی) یابد می رشد کودکی اولیه های سال طی در پیشانی ناحیه با

تواند باعث بهبود دقت  میآموزش دقت و تمیز دیداری  پژوهش نشان دادطور کلی نتایج 

ها در قالب بازی  آموزان دارای اختلال خواندن گردد و به کارگیری این فعالیت خواندن دانش

کند که هنگامی که  آموز شود. این پژوهش تأیید می تواند موجب بهبود یادگیری در دانش می

ریزی دقیق تمرین شود، بازده  جبرانی با برنامهآموزان ناتوان در یادگیری به صورت  با دانش

دهد که آموزش  های پژوهش نشان می همچنین یافتهت. یادگیری آنها افزایش خواهد یاف

آموزان  ای آموزش دانشه های کوچک یکی از مؤثرترین شیوه انفرادی یا آموزش در گروه

آموزان را ترمیم نماید. از  شتواند مشکل خواندن دان مبتلا به نارساخوانی است. زیرا بهتر می

آموزان میتوانند میان اطلاعات ادارکی و بینایی خود پیوند برقرار  این طریق هر کدام از دانش

های بیشتر  کرده آنها را به محیط پیرامون خود تعمیم دهند که چهارچوبی مؤثر برای یادگیری

 .  فراهم میکند
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اد اعتماد و اطمینان و جلب همکاری یکی از مشکلات مهم برای هر پژوهشگر ایج     

آموزان باشد. این پژوهش نیز از این امر مستثنی نبوده است، جلب اعتماد و اطمینان دانشمی

ی های پژوهش است. محدود بودن تحقیق به نمونهها برای همکاری، از محدودیتوالدین آن

وان از تأثیر آن بر روی پسران تدهد و نمیپذیری نتایج را تحت تأثیر قرار میدختران، تعمیم

ی مختلف، کنترل عوامل نامربوط را حرفی به میان آورد. همچنین تحلیل نتایج بر روی دو پایه

گذارد. صبر و شکیبایی پژوهشگر و اختصاص کند و بر شفافیت نتایج تأثیر میتر میمشکل

از دیگر عوامل تأثیرگذار  آموزان دارای اختلال خواندنزمان کافی و مناسب در ارتباط با دانش

توان پژوهش را از شبه گر، میمنظور کنترل بیشتر بر متغیرهای مداخلهبه باشد.در نتایج می

آزمایشی به آزمایشی ارتقا داد و اطمینان حاصل کرد که هر گونه تغییر حاصل مداخله و 

ن نیز اجرا گردد شود آموزش دقت و تمیز دیداری، در پسراکاری بوده است. پیشنهاد میدست

شود در رابطه با تأثیر و با نتایج به دست آمده از این پژوهش مقایسه شود. همچنین پیشنهاد می

های بیشتری انجام شود. با توجه دقت و تمیز دیداری بر درک متن و حافظه شنیداری پژوهش

بهتر است  های روبروست،ی سنجش کودکان برای ورود به مدرسه، با کاستیبه اینکه برنامه

های دیگری از جمله هوش، برای تشخیص کودکان دارای اختلال نارساخوانی، ابتدا سنجش

حافظه دیداری و شنیداری صورت گیرد و با کنترل متغیرهای فوق، تصمیم مؤثرتر و برنامه 

آموزان اتخاذ گردد. اثر آموزش یکی آموزشی کارآمدتری برای بهبود عملکرد خواندن این دانش

شود غیرهایی است که ممکن است نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد. لذا پیشنهاد میاز مت

 پژوهش با کنترل اثر آموزش مجدداً تکرار شود.
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