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 رهيافتي نو در مديريت آموزشي پژوهشي –ي علمي فصلنامه 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت

  88 تابستان – شماره چهارم - سال دوم 

 93-118صص 

  

خواندن، بر سطح خواندن    ارتقاء ي درسي ويژه ي تاثير برنامهبررسي

  ابتدايي شهر ياسوج سوم  يرسا خوان پايه دانش آموزان نا
محمد حسين  و 3سيد ابراهيم ميرشاه جعفري، 2محمدرضا عابدي، 1*بخشحسين فياض 

  4يارمحمديان

  

  چكيده

 ارتقاء در سطح خواندن دانش  ي درسي ويژه يپژوهش بررسي تاثير برنامه اين هدف اصلي   

 نيمه تجربي از نوع پيش آزمون ـ ،طرح پژوهش.  است بوده سوم ابتدايي يآموزان نارساخوان پايه

 دانش آموزان نارساخوان تمامي آماري پژوهش را  يجامعه . است بوده با گروه كنترلپس آزمون

 نفر از دانش آموزان 30اين پژوهش روي . داده اندسوم ابتدايي شهر ياسوج تشكيل ي پايه 

 تصادفي در دو گروه ه گونه يها ب  سوم ابتدايي انجام گرفته است و آزمودني ينارساخوان پايه

براي تشخيص .  نفر است15ها در هر گروه برابر  اند، تعداد آزمودني ل قرار گرفتهآزمايش و كنتر

ها، از آزمون هوشي ريون، آزمون بندرگشتالت، چك ليست نارساخواني و  دنيمونارساخواني آز

 خواندن دو ه هاي نمر يعنوان ابزاري جهت مقايسهه همچنين از آزمون تشخيصي سطح اصفهان ب

 نتايج پژوهش نشان داد كه روي هم رفته، .ده استش و پس آزمون استفاده گروه در پيش آزمون

 تماميهاي مربوط به خواندن در   درسي ارتقاء سطح خواندن توانسته با آموزش مهارت يبرنامه

خطاي دانش آموزان نارساخوان در ه هاي دار نمر  و باعث كاهش معنيباشدها موثر  اين مهارت

كلي اين كه آموزش ي  نتيجه .ها گردد  افزايش مهارت خواندن آنوهاي خواندن   مهارتتمامي

                                                
 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهدشت  - 1
 دانشيار دانشگاه اصفهان - 2
 دانشيار دانشگاه اصفهان - 3
  دانشيار علوم پزشكي اصفهان - 4

 hfayazbakhsh@gmail.com.: له  نويسنده ي مسئول مقا-*
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خرده مهارت هاي خواندن به روش تعاملي باعث تسهيل يادگيري خواندن مي شود زيرا خرده 

  . مانع رشد مهارت هاي ديگر مي شوند،مهارت هايي كه رشد نكرده اند

  

  . نارسا خواني،درسيي  برنامه :واژه هاي كليدي

  

  مقدمه

ساليان درازي  ،شان متناسب نيست هاي هوشي ييشان با توانا بي ترديد كودكاني كه يادگيري    

تاريخي خود ي يه روايدرهولت در نظ .مورد توجه متخصصان تعليم وتربيت بوده اندكه است 

  اشاره مي كند كه ريشه هاي علمي و،هاي يادگيري پرورش مبتاليان به اختالل پيرامون آموزش و

 به قدمت  زياد،احتمال  به هاي ياد گيري قه مندي به دانش آموزان مبتال به اختاللفلسفي عال

تاريخ خدمات  دلبستگي كنوني به دانش آموزان دري  گستره ، حالبا اين .فلسفه است خود علم و

   از بررسي.)1369واالس والفلين،(آموزشي براي كودكان استثنايي بي سابقه وبي همتاست 

ي گيري را در رده هاي ياد  كودكان با اختالل،ينيان چنين بر مي آيد كه زماني پيشپژوهش هاي

ها را كساني با اشكاالت خفيف  زماني ديگر آن كودكان با آسيب مغزي طبقه بندي مي كردند و

 ،هاي مغزي در مورد كودكان با آسيب) 1947 (1هاي استرس ولتينن پژوهش. مغزي مي پنداشتند

تدريج به  كرده است ،هاي يادگيري خوانده مي شود اي كه اكنون اختالل بزرگ به رشته يخدمت

جاي استفاده از اصطالحات پزشكي ه  تشخيص دادند كه ب،كساني كه در اين زمينه كار مي كردند

  .پرورش آنان در ارتباط باشد نياز به اصطالحاتي است كه با آموزش و

 علت اصلي مشكالت شديد يادگيري تحصيلي ي در حال حاضر ناتواني هاي يادگيري به منزله    

مي  جوانان مبتال به ناتواني هاي يادگيري در هر كالس درس يافتنو كودكان و .شناخته شده است

كه مشكالت آنان به  معموالً اين دانش آموزان چاره اي جز ترك تحصيل ندارند، مگر آن. شوند

وزان معموالً از هوش متوسط يا باالتر  اين دسته از دانش آم.موقع تشخيص داده و درمان شود

     ولي در شرايط تقريباً يكسان آموزشي نسبت به دانش آموزان ديگر عملكرد تحصيلي ،برخوردارند

قرار داشتن در محيط با وجود  و  )2008 ؛ چانگ و همكاران،2008آدنيس،(ضعيف تري دارند

مشكالت اجتماعي و رواني حاد با داشتن آموزشي مناسب و نيز فقدان ضايعات بيولوژيك بارز و عدم 

مك ( نمي باشند) خواندن، نوشتن، محاسبه (ويژهبه يادگيري در زمينه هاي  هوش متوسط قادر

 ها ديده   تركيبات گوناگوني از عاليم نابهنجاري در آنافزون بر اين، ).2000فيليپس و همكاران،

        .... تالل در حافظه، كمبود توجه وها اختالل ادارك حسي، اخ آن  مهم ترينمي شود كه از 

                                                
1- Strauss, Lehtinen 
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ناتواني اين كودكان با . ها دارد  مستقيم با مشكالت يادگيري آن يمي باشد كه اين اختالالت رابطه

ها بدون تشخيص بماند و يا با   سالم است ممكن است سالرظاهبه كه كودك  توجه به اين

مورد توجه قرار گيرد و در نتيجه كودك ...  كودن و ،اي اشتباه مانند عقب ماندگي ذهنيتشخيص ه

 ؛2005 ، 1 هاالهان (مناسب و گاهي زيان آور قرار گيردهاي نا ها و درمان در معرض آموزش

  ).2002،اسنولينگ و گرتيس 

ناتواني هاي يادگيري ماهيتي چند رشته اي دارد، به اين معني كه ماهيت پيچيده و متنوع     

راد گوناگوني را از رشته هاي مختلف به شكل گسترده اي به خود جذب هاي ياد گيري، اف ناتواني

متخصصان آموزش و . ها هستند ناتواني كرده است كه همه در خدمت كودكان مبتال به اين 

پزشكان، چشم پزشكان،  زبان، عصب شناسان، روان شناسان، متخصصان گفتار و پرورش، روان

  براي . درمان ناتواني هاي ياد گيري سهيم اند يي وهمه در شناسا ...  ورشته هاي توانبخشي

ها مي توان به تعريف   آن يه شده است كه از جملهيناتواني هاي ياد گيري تعريف هاي زيادي ارا

ناتواني هاي ياد  مشترك ملي برايي  و همچنين تعريف مربوط به كميته 94-142قانون عمومي

  :توجه شده استزير تعريف ها به چهار بعد اساسي  اين  يدر همه .اشاره كرد 2 (NJCLD)گيري 

درمان كودكان با  فرايندهاي رواني پايه در تشخيص و: اختالل در يك يا چند فرايند رواني پايه

     ادراك، حافظه، توجه يا دقت و  اين فرايند از. ند بسزا برخورداريناتواني يادگيري از اهميت

 ممكن است در ياد شدهدانش آموزان   تشكيل مي شود وهاي حركتي در نوشتار و گفتار فعاليت

  .اين فرايند ها دچار ضعف و اختالل باشند

اين كودكان ) در حال حاضر( توانايي بالفعل و) مورد انتظار( تفاوت معني دار بين توانايي بالقوه    

 مورد انتظار وي تر از توانايي  توانايي در حال حاضر كودك به مراتب كم، ديگربيانبه . وجود دارد

 براي .استدرسي قابل مالحظه ي سال تحصيلي در يك ماده  2 ماه تا 6باشد، اين اختالف بينمي 

  در سال چهارم نشان مي دهد،  هوشي وي، كودك راي بهره  كه سن تقويمي و مثال در حالي

مي  يي بالقوهبراي اندازه گيري توانا. در سطح كالس دوم است ناتواني خواندن او درسي وي نمره 

 توان از بالفعل وي مي براي ارزيابي وضعيت حاضر و هاي هوشي استفاده كرد و توان از آزمون

  .يا امتحانات معلم ساخته استفاده كرد هاي پيشرفت تحصيلي استاندارد شده و آزمون

 ها فقط در يك يا چند يكي از ويژگي هاي اصلي دانش آموزان ناتوان در يادگيري، ضعف آن    

از اين مورد مي توان براي تشخيص . بررسي اين ويژگي اهميتي بسيار دارد.  درسي است يماده

                                                
1 - Hallahan 
2- National Joint Committee for learning Disabilities  
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مرزي استفاده كرد زيرا  ذهني وي عقب مانده  دانش آموزان با ناتواني يادگيري از دانش آموزان

 .مرزي در تمام مواد درسي ضعف و نقصان از خود نشان مي دهند دانش آموزان عقب مانده و

گيري در هيچ يك از گروههاي كودكان د اين است كه كودك ناتوان در يادما چهارمين مورا    

حد   اين كودكان از نظر هوشي در، ديگربياناستثنايي قرار ندارد و خود گروهي مستقل هستند، به 

  .از نظر رفتار سازشي مشكالت شديد رفتاري ندارند يا بيش از متوسط و متوسط و

  شمارها ب آن رساخواني از شايع ترين   است كه ناگوناگونيدگيري شامل انواع  ناتواني هاي يا   

  .مي آيد

اصطالحي كلي است كه وجود مشكالت را در قلمرو ) مد آن نادرست نويسي ياو پ(نارساخواني     

اكتساب زبان نوشتاري مشخص مي كند مشكل پايدار يادگيري خواندن و خودكار شدن را در 

سن معمول آغاز  عقب ماندگي شديد و يا نارسايي حسي نيستند و مدرسه را در اركودكاني كه دچ

   .)2006 اتايبا و فاكس،( نارساخواني مي نامند ،كرده اند

  آن به عنوان نوشتن همراه است به همين علت از يزمينه مشكالتي در نارساخواني معموال با    

 8 تا 7 از پيشان از نارساخواني، نادرست نويسي  نمي تو. مي شوديادنارسا خواني، نادرست نويسي 

 از پايان سال پيشو تا   اشتباهاتي كه در نارساخواني ديده مي شود زيراسالگي سخن به ميان آورد

ها توانايي خواندن كم و بيش  نارسا خوان افزايش سن،  با، افتاده اند دوم ابتدايي فراوان و پيش پا

 ؛ 1385،كاكاوند(ها به قلمرو نوشتن منتقل مي شود  كالت آن اما مش،بدست مي آورند درست را

  ). 1385 ،يكريم

ها را از  ماندگي ذهني يا سازش نايافتگي زده و آن به نارساخوان ها بر چسب عقب    بيش تر 

نادري ( مدارس عادي به مدارس كودكان استثنايي و بويژه عقب ماندگان ذهني انتقال مي دهند

  .)1381 ، نراقيسيفو

 اما باز هم به ،گروه ديگري از نارسا خوان ها كال ترك تحصيل كرده و جذب بازار كار مي شوند    

 در ،خاطر احساس كهتري و فقدان اعتماد به نفس كه از شكست هاي تحصيلي برجا مانده است

  .ورند آزندگي شغلي نيز توفيقي بدست نمي 

ه ب  با مشكالت خطير ديگري رو،باقي مي مانندآن دسته از نارسا خوان ها كه در مدارس عادي     

حاصل همراه با تنبيه و مجازات  هاي بي  زندگي آموزشگاهي اين افراد به علت كوشش.رو مي شوند

 آن بوجود آمدن اختالالت عميق  يبه دوره اي از شكست هاي مكرر تبديل مي شود كه نتيجه

تحت تاثير ناكامي ها و سرزنش هاي ها   نارساخوانبيش تر.  عاطفي و شخصيتي است،هيجاني

           اين دسته ازافزون بر اين،. نفس انده فاقد اعتماد ب اطرافيان تصور منفي از خود دارند و

يادگيري خواندن مواجه مي شوند كه امكان ارتقاء به ي نارسا خوان ها با چنان موانعي در زمينه 
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ي  روحيه ،هاي باالتر راه يابند  به دليلي به كالسها وجود ندارد و اگر هاي باالتر براي آن كالس

 ،شاگردان عقب افتاده را به خود مي گيرند و با شاگردان ديگري كه سازش نايافتگي شخصيت دارند

     گروه كودكان حاشيه نشين را تشكيل مي دهند و مرتكب رفتارهاي اخالل گرانه و بزهكارانه 

 مورد توجه گروه همساالن قرار نگرفته و در پاسخ به اين لباغاين گروه از دانش آموزان . مي شوند

  ،2002هارول،،2006مك فيليپس،( بي توجهي اغلب به رفتارهاي منفي روي مي آورند

  ).2005،نورمند

 برچسب هاي نادرستي به اين گروه از  نيزمربيان مدارس  مواقع اوليا وبيش تردر ،  ديگرسوي از    

 بر مشكالت  افزون،يادشده تبع اين نوع نگرش و برخورد با دانش آموزان به .دانش آموزان مي زنند

از آن جمله . هاي تحصيلي، دانش آموز دچار مشكالت روان شناختي ديگري نيز مي شود و شكست

روي  يا ويژه ينگرش منفي به درس پيشرفت،ي  اعتماد به نفس پايين، فقدان انگيزه :مي توان به

 اساسي اين هاي يكي از مورد.ضعف عزت نفس و غيره اشاره كرد و اندن نسبت به درس خوهم رفته

 بر افزون ،شود قبيل دانش آموزان كه باعث بروز مشكالتي براي نظام آموزش و پرورش مي

سنگيني است كه به دليل عدم پيشرفت تحصيلي و مردودي ي مشكالت اجتماعي، تحميل هزينه 

  .براي كشور به بار مي آورند

  ي هيل حاضر اين نظريه در ميان برخي از متخصصان وجود دارد كه نارساخواني با ارادر حا    

 بديهي است كه جهت ، به مطالب مطرح شدهتوجهبا . آموزش هاي ويژه قابل ترميم و درمان است

 كاهش مشكالت راستايهاي مناسب در   روش يهيپيگيري و رفع ناتواني هاي يادگيري، ارا

  .استخواندن امري ضروري 

  

   پژوهش يپيشينه

هاي  دهد كه بسياري از كودكان نارسا خوان بدون مهارت هاي متعدد پژوهشي نشان مي يافته    

اغلب از اين واقعيت  فهمند و  نمي،خوانند يعني در واقع آنچه را مي، اند بازبيني درك و فهم 

 كمك به درك و فهم خود از اين رو اقدام مناسب مانند بازخواني بخشي از متن براي. خبرند بي

 يادگيري با هدف خواندن  يها بدون راهبردهاي يادگيري مؤثر مثل انطباق شيوه آن. كنند نمي

هاي اخير نشان  پژوهش. هستند و سرانجام توان نگهداري و تعميم راهبردهاي آموخته را ندارند

،به نقل از 1986نر،وتر1بكر(هاي شناختي و فراشناختي آموختني  مهارت  مهم ازيداده كه بخش

هم آميختن بينش هاي موجود در  هايي كه به منظور در يكي از تالش.  هستند)1384جباري،

 DISTAR نظام ،هاي مداخله صورت گرفته هاي مربوط به روش فرايند خواندن و بينشي زمينه 

                                                
1 - Becker &Turner 
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مه كه از مراحلي در اين برنا .تهيه شد )1966( 1 بريتر و انگلمن به وسيله ياين برنامه ابتدا . است 

ه مي كند، كودكان اطالعات ي، آموزگار برخي اطالعات را ارا، تشكيل شدهكه به دقت مرتب شده اند

 اطالعات مطرح مي كند و  يي ساده و مستقيم دربارهيها را تكرار مي كنند، آموزگار پرسش

      نند، اگرها را تشويق مي ك اگر كودكان به درستي پاسخ دهند، آن. كودكان پاسخ مي دهند

 پاسخ صحيح ادامه  يهيها را اصالح مي كنند و اين فرايند تا ارا آن ها اشتباه باشد، هاي آن پاسخ

ي اين برنامه بر استفاده . دشو بعد مي  يمي يابد و تنها در آن زمان است كه كودك وارد مرحله

معلوم شده است كه . دشفاهي از زبان و استفاده از راهبردهاي واجي هنگام خواندن تاكيد دار

DISTARي افزايش پيشرفت در خواندن و نيل به دستاوردهاي پايدار در زمينه ي در زمينه  

 اين برنامه همچنين در بهبود فهم كودكان از زبان اثربخش بوده است. درك مطلب اثربخش است

 كه  پژوهشيرد). 3،1989سكتن (سي ها به اين نتيجه نرسيده اند  برر گرچه تمامي)1979 ،2بوث(

سوال كردن،  ها راهبردهاي خالصه كردن، انجام شد، آن) 1984 (4 پالينكسار و براونبه وسيله ي

روشن ساختن و پيش بيني متن در هنگام خواندن آن را به دانش آموزاني كه در درك مطلب 

وز و معلم  گفتگوهاي دو نفره بين دانش آمراهآموزش اين راهبردها از .  آموزش دادند،ضعيف بودند

دانش آموز و معلم هريك به نوبت گفتگو را پيش .  بخشي از يك متن صورت مي گرفت يدرباره

از يادگيرنده مي خواستند تا بر اساس  ه مي شد،ي اراتازه ايبه اين ترتيب هر گاه متن . مي بردند

  يهيز اراپس ا. عنوان متن، محتواي و چگونگي ارتباط آن را با دانش قبلي خود پيش بيني كند

مي   از دانش آموزچندين بار. متن، يادگيرنده بايد موضوع و نكات اصلي متن را به ياد مي آورد

اين دانش آموزان  . را ممكن است بپرسدپرسش هاييكه معلم چه  خواستند تا حدس بزند

 كالس درس نيز تعميمي  موفقيت آميزي به زمينه گونه يبه ، راهبردهايي را كه آموخته بودند

  . يافتها به ميزان زيادي افزايش   حال نمره هاي درك مطلب آن با ايندادند و

هاي واج شناختي و ارتباط آن با خواندن تأكيد  اهميت آگاهي اخير بري  در دهه     پژوهش ها

هاي واج شناختي از مسايل مهمي   نظريه پردازان اتفاق نظر دارند كه آگاهي يتقريباً همه. دارند

 5مطالعات اسميت، سيمونز و كاميوني.  يادگيري خواندن مؤثر است ي مراحل اوليهاست كه در

     هاي خود تجربه  اول نسبت به هم پايه يموزاني كه در پايه آنشان داده كه دانش) 2002(

     تر موفق مي شوند و نقص در  تري دارند، در خواندن نيز كم هاي واج شناختي كم آگاهي

                                                
1 -Bereiter &Engelman 
2 -Booth 
3 - Sexton 
4 -Palincsar &Brown 
5 -Smith ,Simmons &Kameenui 

Archive OF SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


 88 پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال دوم، شماره چهارم، تابستان –فصلنامه ي علمي 

 

99

جايي كه اين نقص  ختي موجب مشكالت خواندن و نوشتن مي گردد و از آنآگاهي هاي واج شنا

هاي واج  دارد كه افزايش آگاهي  اين انتظار وجود،در كودكان مبتال به نارساخواني شايع است

  .ها را بهبود بخشد شناختي اين كودكان مهارت خواندن آن

هاي واج  با تركيب آگاهي) 1382(به نقل از شعور لشگري ) 1992( روبين  ي مطالعه يبرپايه    

، اين افراد نسبت به كودكاني كه چنين آموزشي  نارساخوانآموزان شناختي و فعاليت كالسي دانش

  .كنند بهتر عمل مي) درستي، سرعت و درك متن( تكاليف خواندن  ي در همه،اند نديده

هاي واجي براي   آگاهيدر مورد آموزش خواندن و) 1384(در پژوهش مستقيم زاده و سليماني     

     نمره هايدوم دبستان نشان داد كه آموزش خواندن توانسته ي آموزان كم توان پايه  دانش

 ولي اين افزايش در گروهي كه هم آموزش خواندن و هم آموزش ،هاي واجي را افزايش دهد آگاهي

 سرعت خواندن هر دو امتياز درستي و. تر بود هاي واج شناختي را دريافت كرده بود، بيش آگاهي

هاي واج شناختي با درستي و سرعت  امتياز كل آگاهي. داري يافته بود گروه نيز افزايش معني

توان  ان كم آموز توان گفت كه آموزش خواندن به دانش دار داشت و مي خواندن همبستگي معني

  .ودهاي واجي را باعث ش  درستي و سرعت خواندن و آگاهينمره هايتوانسته افزايش 

هاي واجي و  آگاهي   ي درمورد رابطه ) 1375(و شيرازي ) 1376(هاي سليماني  نتايج پژوهش    

هاي واجي و خواندن   بين آگاهي كهآموزان كالس اول ابتدايي نيز نشان داد سطح خواندن دانش

  . دار وجود دارد  معنييارتباط

لي اين كودكان الزم است كه كشف علل شكست تحصيي به منظور پيدايش بصيرت درباره      

 پيپژوهش در  اين . تحقيق شود، خطاها و اشتباهاتي كه كودك مرتكب مي شود يهمه ي درباره

ارتقاء خواندن بر ي درسي ويژه ي آن است كه با آموزش يك روش آموزشي به بررسي تاثير برنامه 

هاي كلي و  هدف . بپردازدي شهر ياسوجي سوم ابتدا يسطح خواندن دانش آموزان نارسا خوان پايه

  : اين پژوهش عبارت بوده اند از يويژه

 خواندن دانش آموزان درست خواندن، بر  ارتقاء يدرسي ويژهي  تعيين تاثير برنامه -

  .سوم  ابتدايي شهر ياسوجي نارساخوان پايه 

ا خوان  دانش آموزان نارسدرك مطلبخواندن، بر   ارتقاء ي درسي ويژه ي تعيين تاثير برنامه-

  .سوم ابتدايي شهر ياسوجي پايه 

 دانش آموزان  آگاهي هاي واج شناختيخواندن، بر  ارتقاء يدرسي ويژهي  تعيين تاثير برنامه -

  .سوم ابتدايي شهر ياسوجي نارسا خوان پايه 
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    پژوهشفرضيه هاي

ي ان پايه  خواندن دانش آموزان نارسا خودرستخواندن، بر   ارتقاء يدرسي ويژهي  برنامه -

 .سوم ابتدايي شهر ياسوج موثر است

 سوم   يخواندن، بر درك مطلب دانش آموزان نارسا خوان پايه ارتقاءي  درسي ويژه  ي برنامه-

  .ابتدايي شهر ياسوج موثر است

 ارتقاءخواندن، بر آگاهي هاي واج شناختي دانش آموزان نارسا خوان  ي درسي ويژه ي برنامه-

  .يي شهر ياسوج موثر استسوم  ابتداي پايه 

 

  شناسي پژوهشروش 

 بر ارتقاء خواندنه ي درسي ويژي با توجه به ماهيت موضوع و هدف اين پژوهش كه تاثير برنامه     

سوم ابتدايي را مي سنجد، پژوهشي نيمه تجربي ي سطح خواندن دانش آموزان نارسا خوان پايه 

 انجام گرفته ،كه به صورت تصادفي انتخاب شده انداست كه با استفاده از دو گروه آزمايش و گواه 

  .است

 ي شهري سوم ابتدا ي دانش آموزان نارساخوان پايهتمامي آماري در اين پژوهش شامل  يجامعه    

   .مي باشد1386-87ياسوج در سال تحصيلي 

روش نمونه گيري در اين پژوهش براي دانش آموزان نارساخوان نمونه گيري تصادفي چند     

.  ابتدايي پسرانه انتخاب شد ي مدرسه10ابتدا از ميان مدارس ابتدايي شهر ياسوج . بودمرحله اي 

 معلمان در خصوص دانش آموزان داراي مشكالت به وسيله يسپس چك ليست نارساخواني 

 دانش  يهاي تكميل شده و با مراجعه به پرونده پس از بررسي چك ليست. خواندن تكميل گرديد

ي في شده، دانش آموزان مشكوك به نارساخواني براي انجام ارزيابي دقيق تر به مرحله آموزان معر

خواندن اصفهان ارجاع تشخيص سطح آزمون   آزمون بندر گشتالت و، ريون هوشياجراي آزمون

   دانش آموز نارساخوان نفر از  30تعداد ها  اين مقياسبا استفاده ازنتايج بدست آمده از. داده شدند

  .دشدن گزينش  تشخيص و) نفر گروه شاهد15نفر گروه آزمايش و  15( 

  

   داده ها گرد آوري هايابزار

ابزار ياد شده ابزاري است كه در خصوص شناسايي دانش آموزان : چك ليست نارساخواني -1

  .مشكوك به نارساخواني مورد استفاده قرار گرفته است

خصوص شناسايي دانش آموزان مشكوك به اين چك ليست يك ابزار غربالگري است كه در     

        تكميله معلم كالس مربوطبه وسيله يفرم مزبور .نارساخواني مورد استفاده قرار مي گيرد 
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معلم بايد  . در ارتباط با انواع مشكالت رايج در خواندن مي باشدپرسش هاييمي شود و شامل 

مشاهده كرده   در عملكرد دانش آموز مكررگونه يمشكالتي را در چك ليست عالمت بزند كه به 

ها بيش از پنج  آناز چك ليست خواندن شامل چهارده مورد است كه هر گاه در هر كدام  .باشد

دانش آموز مشكوك به نارسا خواني خواهد بود و براي ارزيابي دقيق تر به  مورد عالمت خورده باشد،

  .مراحل بعدي ارجاع مي شود

  فهانآزمون تشخيص سطح خواندن اص

 خواندن، درك مطلب و درست  ي كه در سه حيطهاست خرده آزمون 8داراي  ياد شدهآزمون     

سطح  4سوم ابتدايي را در ي آگاهي هاي واج شناسي مهارت هاي خواندن دانش آموزان پايه 

 استفاده شده كه در گوناگون  ي شيوه5براي بررسي روايي آزمون از . دنك  ارزيابي ميگوناگون

 به اندانش آموز نفر از 30 از روايي قابل قبولي برخوردار بوده و براي بررسي پايايي آزمونمجموع

خرده كل ي ضريب هاي پايايي نمره  . مورد آزمايش قرار گرفتنددوباره ماه 1 هفته تا 3  يفاصله

  .)1382و عابدي،عزيزيان (  محاسبه گرديد 95/0 تا 0/ 41بين  آزمون ها

  آزمون بندرگشتالت

كارت تشكيل شده و روي هر كارت طرحي تنظيم  9حركتي بندر گشتالت از  –آزمون ديداري     

غربال كردن كودكان از نظر آمادگي ورود به  هاي مغزي،  جهت تشخيص آسيبكهشده است 

      يارزيابي مشكالت هيجاني و مطالعه هاي خواندن و يادگيري، تشخيص دشواري مدرسه،

  . شده استبردهچنين به عنوان يك آزمون هوشبهر كالمي بكار هاي رشدي و هم ناتواني

  آزمون ريون

هاي   سطوح توانايي بكار مي رود سوال ياين آزمون براي اندازه گيري هوش افراد در همه    

را نشان مي دهند   ا نمودارهايها از يك نوع اند و همگي الگوهايي از تصاوير  ما تريس مطرح شده در

اساس آن الگوهاي سوال  آزمودني بايد ابتدا منطقي كه بر  تنظيم شده اند،ويژه يقاساس منط كه بر

ساخته شده اند را كشف كند و سپس از بين گزينه هاي احتمالي تصويري را كه الگوي سوال را 

ي اين آزمون داراي دو فرم است كه در اين پژوهش از فرم ويژه .  انتخاب نمايد،كامل مي كند

براي اجراي .  استفاده شده است، سال بكار مي رود10 تا 5 سنجش هوش كودكان كودكان كه براي

ه يها ارا ياد گيري دارد به آزمودني  راهنمايي و يهاي آن كه جنبه آزمون ابتدا نمونه هايي از سوال

ها با  كه آزمودني  پس از اين.بيابند پاسخ درست را تاها را راهنمايي مي كنند  مي شود سپس آن

 هاي درست سوال را پيدا ها خواسته مي شود پاسخ  از آن،افتن پاسخ درست آشنا شدندروش ي

 براهني در مورد كودكان تهران هنجاريابي به وسيله يآزمون ريون كودكان . كنند و نشان دهند

نيز ضرايب پايايي   و91/0  تا69/0 ضرايب پايايي باز آزمايي اين آزمون از  ي دامنه.شده است
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 آزمون با نمره هاي جهت بر آورد روايي آزمون همبستگي . بوده است83/0 تا 81/0  ازيتنصيف

روايي كافي   آزمون ريون از اعتبار وروي هم رفته، ذكر شده و 48/0  تا12/0 حدودي معدل ساالنه 

 به وسيله ي اين آزمون در اصفهان .مي توان با آن سنجيد عمومي را برخوردار است و هوش

 پژوهشنتايج مربوط به روايي و پايايي مشابه  .نيز هنجاريابي شده است) 1381(ي رحماني و عابد

  .براهني است

  

  تجريه و تحليل داده ها

 خرده آزمون هاي آزمون تمامي پژوهش، در اين  انجام گرفتهپيش آزمون و پس آزمون    

 درست  ييطهاين خرده آزمون ها در سه ح .تشخيصي سطح خواندن اصفهان را در برگرفته است

 نمره هايصورت انفرادي اجرا و ه آگاهي هاي واج شناختي مي باشند كه ب درك مطلب و خواندن،

ها بر حسب   آزمودنيتماميعملكرد  .ها براي هر دو گروه محاسبه شده است تك تك خرده آزمون

هاي آماري توصيفي ميانگين و انحراف معيار و در آمار  فرضيه هاي پژوهش با كمك روش

  . مستقل و تحليل كوواريانس تحليل شدند tستنباطي، آزمونا

م اختالل يادگيري كه در چك ليست محقق يدر ابتدا الزم است وضعيت دو گروه از نظر عال    

  .دنبندر گشتالت مقايسه شوآزمون  ريون و هوشي در آزمون  ي بهره،ساخته موجود بود

 دو گروه آزمايش  چك ليستنمره هايوط به مرب t  ينمره انحراف معيار و ، ميانگين-1جدول 

  و كنترل

تفاوت  T  معني داري

  ميانگين

انحراف 

 معيار

 گروه تعداد ميانگين

 آزمايش  15  26/7 15/2 -80/0 -17/1 25/0

 كنترل 15  06/8  53/1   

 كل 30  66/7 88/1   

 نمره هاي  بين ميانگين،مالحظه مي شود 1 شماره ي  جدولنمره هايگونه كه در  همان    

 بررسي شده در چك ليست نارساخواني دانش آموزان گروه آزمايش و كنترل تفاوت موردهاي

به . هاي هر دو گروه از نظر ميانگين تقريبا در يك سطح قرار دارند چنداني وجود ندارد و آزمودني

ر گرفت و  مستقل مورد تحليل قرا tمنظور بررسي معناداري اين تفاوت، ميانگين ها با كمك آزمون

 بررسي شده در هاي نشان مي دهد، تفاوت مشاهده شده بين موردباال كه نتايج جدول  گونههمان

چك ليست آزمودني هاي دو گروه معنادار نيست و هردو گروه از اين نظر تقريبا از وضعيت يكساني 

   لذا ، ت اس25/0 و سطح معني داري -17/1 محاسبه شده براي هر دو گروه t مقدار .ندبرخوردار
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 ي مورد بررسي در چك ليست دو گروه تفاوتهايبين ميانگين موردكه مي توان نتيجه گرفت 

  .معنادار وجود ندارد

دو گروه آزمايش و  بهر هوشنمره هايمربوط به  t ي نمره انحراف معيار و ، ميانگين-2جدول 

  كنترل

معني 

  داري

t  تفاوت

  ميانگين

انحراف 

 معيار

 گروه تعداد ميانگين

 آزمايش  15  60/97  20/6 53/1 82/0 41/0

 كنترل  15  06/96  65/3   .

 كل  30  83/96 06/5   

هوشي دانش ي  بين ميانگين بهره ، مالحظه مي شودباال جدول نمره هايگونه كه در  همان    

هاي هر دو گروه   وجود ندارد و آزمودنيمعني دار يآموزان نارساخوان گروه آزمايش و كنترل تفاوت

به منظور بررسي معناداري اين تفاوت،  .از نظر ميانگين هوش تقريبا در يك سطح قرار دارند

 باال كه نتايج جدول  گونه مستقل مورد تحليل قرار گرفت و همان tميانگين ها با كمك آزمون

  هوش آزمودني هاي دو گروه معنادار نيست و هرنمره هاينشان مي دهد، تفاوت مشاهده شده بين 

 محاسبه شده براي هر دو گروه t مقدار .روه از ميانگين هوشي تقريبا يكساني برخوردار هستنددو گ

لذا مي توان نتيجه گرفت بين ميانگين هوش دو گروه ،  است41/0 و سطح معني داري 82/0

  . معنادار وجود ندارديتفاوت

  بندر گشتالتزمون  خطا درآنمره هاي مربوط به t  ينمره انحراف معيار و ،ميانگين -3جدول 

معني 

  داري

t  تفاوت

  ميانگين

انحراف 

 معيار

 گروه تعداد ميانگين

 آزمايش  15  53/1  83/0 13/0 46/0 64/0

 كنترل  15  40/1  73/0   

 كل  30  46/1  77/0   

 نمره هاي بين ميانگين ، مالحظه مي شود3 شماره ي  جدولنمره هايگونه كه در  همان    

 معني داري تفاوت  در آزمون بندرگشتالتاخوان گروه آزمايش و كنترلدانش آموزان نارسخطاي 

تقريبا در يك سطح قرار  خطا نمره هايهاي هر دو گروه از نظر ميانگين  وجود ندارد و آزمودني

 مستقل مورد تحليل قرار  tبمنظور بررسي معناداري اين تفاوت، ميانگين ها با كمك آزمون .دارند

  نمره هاي نشان مي دهد، تفاوت مشاهده شده بين باالنتايج جدول  كه  گونهگرفت و همان

 تقريبا يكساني برخوردار خطايدو گروه از ميانگين  آزمودني هاي دو گروه معنادار نيست و هر

لذا مي توان ،  است65/0 و سطح معني داري 46/0 محاسبه شده براي هر دو گروه tمقدار  .هستند

Archive OF SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


...خواندن  ارتقاء ي درسي ويژه ي تاثير برنامهبررسي  

 

104

 معنادار وجود ي دو گروه تفاوت خطا در آزمون بندرگشتالته هاينمرنتيجه گرفت بين ميانگين 

  .ندارد

 خرده آزمون هاي آزمون تمامي ميانگين و انحراف معيار 21  ي تا شماره4  يدر جدول شماره    

 .سطح خواندن اصفهان در پيش آزمون و پس آزمون براي هر دو گروه آزمايش و كنترل آمده است

 اثر كوواريانس براي هر خرده آزمون به تفكيك بيان شده تا ميزانيل همچنين نتايج آزمون تحل

 ه گونه ي ارتقاء در هر مهارت بر حسب فرضيه هاي پژوهش ب يدرسي ويژهي بخشي برنامه 

  .جداگانه مشخص و تعيين گردد

 خواندن دانش آموزان نارسا درستخواندن، بر   ارتقاء ي درسي ويژه يبرنامه :ي نخستفرضيه 

  . سوم ابتدايي شهر ياسوج موثر است يپايهخوان 

هاي روخواني،   پيش آزمون و پس آزمون خرده آزموننمره هايبراي بررسي اين فرضيه     

ميانگين  .در دو گروه آزمايش و كنترل بررسي شد )شبه واژه ها( بامعنا و بي معنا واژه هايخواندن 

      ها در ل كوواريانس اين خرده آزمونو انحراف معيار و همچنين نتايج بدست آمده از تحلي

  .  به تفكيك آمده است 9 تا 4 هاي جدول

گروه آزمايش و   در انحراف معيار پيش آزمون و پس آزمون روخواني وميانگين -4جدول 

  كنترل

  پيش آزمون  پس آزمون

انحراف 

  معيار

انحراف   ميانگين

 معيار

 ميانگين

  

  تعداد

  

  گروه

 آزمايش  15  33/107  85/75  33/42  51/35

 كنترل  15  53/107  32/51  66/109  79/69

 كل  30  43/107 63/63  76  28/64

 خطا در پيش نمره هاي معيار ميانگين و انحراف ، مشاهده مي شودباال كه در جدول  گونههمان    

ميانگين . آزمون و پس آزمون خرده آزمون روخواني براي هر دو گروه آزمايش و كنترل آمده است

 مي باشد كه 66/109 و براي گروه كنترل 33/42 خطا در پس آزمون براي گروه آزمايش ره هاينم

 كاهش يافته شايان توجهي ه گونه ي خطاي روخواني در گروه آزمايش بنمره هايدار ميانگين قم

  .است

 پژوهش از آزمون تحليل كواريانس استفاده شده كه نتايج در جدول  يبراي بررسي فرضيه    

  . آمده است5ي ره شما
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 نمره هاي عضويت گروهي و  يمربوط به رابطه تحليل كواريانس نتايجي   خالصه-5 جدول

  خرده آزمون روخواني

معني  مجذورات توان

 داري

F  ميانگين  

 مجذورات

درجه 

 آزادي

  مجموع

 مجذورات

 

1 59/0 0 50/39 73/50995 1 73/50995 
پيش 

 آزمون

 گروه 25/33870 1 25/33870 23/26 0 49/0 99/0

 پيش آزمون، نمره هايمشهود است پس از كنترل  5  ي كه در جدول شماره گونههمان    

 خطاي دانش آموزان نارساخوان در خرده آزمون روخواني در گروههاي آزمايش و نمره هايميانگين 

 تر از لذا با احتمال خطا پذيري كم، P) =٠٠٠/٠( معني داري متفاوت بوده استه گونه يكنترل ب

مهارت روخواني بهتر از دانش آموزان   مي توان گفت كه دانش آموزان گروه آزمايش در درصد1

 نمره هاي ميزان تغير در 49/0 يعني ،است Eta=49/0 ميزان تاثير.گروه كنترل عمل كرده اند

    درسي  يبرنامه(ير مستقل دانش آموزان گروه آزمايش در خرده آزمون روخواني ناشي از متغ

  . است99/0توان آزمون نيز . مي باشد) ارتقاءي ويژه 

 واژه هايميانگين و انحراف معيار پيش آزمون و پس آزمون خرده آزمون خواندن  -6 جدول

   در گروه آزمايش و كنترلبامعني

  پيش آزمون  پس آزمون

انحراف 

  معيار

انحراف   ميانگين

 معيار

 گينميان

  

  تعداد

  

  گروه

 آزمايش  15  86/11  44/3  13/4  53/2

 كنترل  15  26/12  80/3  86/11  41/3

 كل  30  06/12  57/3  8 92/4

  

خرده  نمره هايعضويت گروهي و ي مربوط به رابطه  تحليل كواريانس  نتايج خالصه-7جدول 

   با معنيواژه هايآزمون خواندن 

معني  اتمجذور توان

 داري

F  ميانگين

 مجذورات

درجه 

 ديآزا

  مجموع

 مجذورات

 

98/0 39/0 0 83/17 82/100 1 82/100 
پيش 

  آزمون

 گروه 21/423 1 21/423 86/74 0 73/0 1
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 مشهود 6  ي كه در جدول شماره گونه با معني نيز همانواژه هايدر خرده آزمون خواندن     

 كنترل بود كه  ميانگين عملكرد افراد در گروه آزمايش در پس آزمون بهتر از عملكرد گروه،است

بمنظور .  مي باشد86/11گروه كنترل   و13/4ميانگين گروه آزمايش  .تحت آموزش قرار نداشتند

 عملكرد دو گروه در اينجا نيز از آزمون تحليل كوواريانس استفاده گرديد و نتايج تحليل  يمقايسه

دو گروه آزمايش و هاي اوليه ميان   نشان مي دهد كه با وجود كنترل تفاوت7شماره ي در جدول 

       ارتقاء ي درسي ويژه ي كنترل در پيش آزمون همچنان عملكرد گروه آزمايش در اثر برنامه 

 Eta =٧٣/٠ميزان تاثير   .)p=٠٠٠/٠( معني داري بهتر از گروه كنترل مي باشد ه گونه يب

 با واژه هايندن  دانش آموزان گروه آزمايش در خوانمره هايميزان تغيير در  از 73/0است يعني 

  . مي باشد1توان آزمون نيز . معني ناشي از متغير مستقل است

 در  بي معناواژه هاي ميانگين و انحراف معيار پيش آزمون وپس آزمون خواندن -8جدول 

  گروه آزمايش و گواه

  پيش آزمون  پس آزمون

انحراف 

  معيار

انحراف   ميانگين

 معيار

 ميانگين

  

  تعداد

  

  گروه

 آزمايش  15  13/12  54/4  40/7  58/3

 كنترل  15  26/12  41/3  53/13  18/4

 كل  30  20/12  95/3  46/10 93/4

  

خرده آزمون  نمره هايمربوط به عضويت گروهي و  تحليل كواريانس  نتايج خالصه-9جدول 

   بي معناواژه هايخواندن 

معني  مجذورات توان    

 داري

F  ميانگين

 مجذورات

ي درجه 

 آزادي

  مجموع

 اتمجذور

 

99/0 44/0 0 74/21 73/189 1 73/189 
پيش 

  آزمون

 گروه 16/274 1 16/274 42/31 0 53/0 1

 مشهود 8  ي كه در جدول شماره گونه بي معني نيز همانواژه هايدر خرده آزمون خواندن     

 ميانگين عملكرد افراد در گروه آزمايش در پس آزمون بهتر از عملكرد گروه كنترل كه تحت ،است

جا نيز از آزمون تحليل   در اين، عملكرد دو گروه يبمنظور مقايسه. ، بودآموزش قرار نداشتند

هاي  نشان مي دهد كه با وجود كنترل تفاوت 9 نتايج تحليل در جدول .كوواريانس استفاده گرديد

      اوليه ميان دو گروه آزمايش و كنترل در پيش آزمون همچنان عملكرد گروه آزمايش در اثر
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 .)p=٠٠٠/٠(  است معني داري بهتر از گروه كنترله گونه ي ارتقاء ب يدرسي ويژهي برنامه 

 دانش آموزان گروه آزمايش نمره هايميزان تغيير در  از 53/0 يعني ، استEta =53/0ميزان تاثير 

  .  مي باشد1توان آزمون نيز .  بي معني ناشي از متغير مستقل استواژه هايدر خواندن 

  توجه به اين كه نتايج بدست آمده از تحليل كوواريانس در هر سه خرده آمون روخواني،با    

تفاوت معني دار بين دو گروه آزمايش و ي  بامعني و بدون معني نشان دهنده واژه هايخواندن 

به .  پژوهش تاييد مي شودنخست  ي لذا مي توان نتيجه گرفت كه فرضيه،)p=٠٠٠/٠(است گواه 

 درستي  ارتقاء توانسته عملكرد گروه آزمايش را در حيطه  ي درسي ويژه ي برنامهاين معني كه

  .واندن افزايش دهدخ

 بر درك مطلب دانش آموزان ،خواندن ارتقاءي  درسي ويژه  يبرنامه: دومي فرضيه  -

  .سوم  ابتدايي شهر ياسوج موثر استي نارساخوان پايه 

هاي درك   پيش آزمون و پس آزمون خرده آزمونهاينمره  دوم پژوهش  يبراي بررسي فرضيه    

 زير  هايكه به شرح جدول  در دو گروه آزمايش و كنترل بررسي شد2 درك مطلب و 1 مطلب

  .آورده مي شود

 در 1درك مطلب يش آزمون و پس آزمون خرده آزمون  ميانگين و انحراف معيار پ-10 جدول

  گروه آزمايش و كنترل

  پيش آزمون  پس آزمون

انحراف 

  معيار

انحراف   ميانگين

 معيار

 ميانگين

  

  دادتع

  

  گروه

 آزمايش  15  06/11  57/3  5  09/3

 كنترل  15  26/12  21/2  60/12  84/2

 كل  30  66/11 98/2  80/8 84/4

 نمره هاي عضويت گروهي و ي مربوط به رابطهتحليل كواريانسنتايج   ي خالصه-11 جدول

  1 درك مطلب خرده آزمون

معني  مجذورات توان

 داري

F  ميانگين

 مجذورات

درجه 

 آزادي

  مجموع

 مجذورات

 

  پيش آزمون 05/133 1 05/133 36/31 0 53/0 1

 گروه 62/324 1 62/324 51/76 0 73/0 1

 گروه آزمايش و كنترل در نمره هاي ميانگين ، مالحظه مي شود10 كه در جدول  گونه همان   

دانش آموزان نارساخوان گروه آزمايش در  است و متفاوت 1پس آزمون خرده آزمون درك مطلب 

 آزمون تحليل كوواريانس در  يبر پايه .تري مرتكب شده اند  خطاي كمنمره هايپس آزمون 
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 و ميزان )p=٠٠٠/٠(تفاوت مشاهده شده از نظر آماري معني دار است  11 ي جدول شماره

ه شده در گروه آزمايش يقل ارااين نتيجه حاكي از آن است كه متغير مست. است=Eta 73/0تاثير

  .ده استش 1 خطاي دو گروه در خرده آزمون درك مطلبنمره هايباعث ايجاد تفاوت بين 

 در گروه آزمايش 2 ميانگين و انحراف معيار پيش آزمون و پس آزمون درك مطلب -12جدول 

  و كنترل

  پيش آزمون  پس آزمون

انحراف   ميانگين  انحراف معيار

 رمعيا

 ميانگين

  

  تعداد

  

  گروه

 آزمايش  15  06/12  65/3  4  79/2

 كنترل  15  66/12  31/2  26/11  30/3

 كل  30  36/12  02/3  89/7 77/4

 پژوهش از آزمون تحليل كواريانس استفاده شده كه نتايج در جدول  يبراي بررسي فرضيه    

   . آمده است13ي شماره 

 نمره هاي  عضويت گروهي و يمربوط به رابطهتحليل كواريانس نتايج خالصه  -13جدول 

  2خرده آزمون درك مطلب 

معني  مجذورات توان   

 داري

F  ميانگين

 مجذورات

درجه 

 آزادي

  مجموع

 مجذورات

 

34/0 09/0 11/0 61/2 35/23 1 35/23 
پيش 

  آزمون

 گروه 34/345 1 34/345 61/38 0 60/0 1

 خطا در خرده آزمون نمره هاي ميانگين ،اهده شد مش12  ي كه در جدول شماره گونههمان    

 در دو گروه آزمايش و كنترل متفاوت است، اين ميانگين در پس آزمون براي گروه 2درك مطلب 

 خطا تحت تاثير متغير مستقل در گروه نمره هاي مي باشد و 26/11 و براي گروه كنترل 4آزمايش 

  . است توجهي داشتهشايانآزمايش كاهش 

 پيش آزمون نمره هاي تاثير ، مشاهده مي شودباال تحليل كوواريانس  كه در جدول  گونههمان    

 گروه آزمايش و كنترل معني دار نمي باشد نمره هاي بر تفاضل 2در خرده آزمون درك مطلب 

)١١/٠=P ( به اين معني كه گروههاي گواه و آزمايش انتخاب شده در اين عامل تا حدي با يكديگر

 پيش آزمون دانش آموزان در اين خرده نمره هاي سازي و كنترل همسان بوده و نيازي به همسان

 خطا در نمره هايهمچنين با توجه به اين كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين . آزمون نبوده است

كه ه شده باعث گرديده ي نشان مي دهد كه متغير مستقل ارا)P=٠٠٠/٠( استدو گروه معني دار 

Archive OF SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


 88 پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال دوم، شماره چهارم، تابستان –فصلنامه ي علمي 

 

109

ه  در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل ب2زمون درك مطلب  خطاي مربوط به خرده آنمره هاي

  . معني دار كاهش يابدگونه اي

  ناتمامه هاي ميانگين و انحراف معيار پيش آزمون و پس آزمون خرده آزمون جمل-14جدول 

  در گروه آزمايش و كنترل

  پيش آزمون  پس آزمون

 ينميانگ انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار

  

  تعداد

  

  گروه

 آزمايش  15  46/12  47/2  26/5  98/1

 كنترل  15  40/13  99/2  66/13  38/2

 كل  30  93/12  74/2  46/9 78/4

  

 نمره هاي عضويت گروهي و  ي مربوط به رابطه تحليل كواريانس نتايج ي خالصه-15جدول 

   ناتمامه هايخرده آزمون جمل

معني  مجذورات توان   

 داري

F  ميانگين

 مجذورات

درجه 

 ديآزا

  مجموع

 مجذورات

 

35/0 09/0 10/0 74/2 37/12 1 37/12 
پيش 

  آزمون

 گروه 10/486 1 10/486 67/107 0 80/0 1

 خطا در پس آزمون خرده نمره هاي نشان مي دهد كه ميانگين 14  ي داده هاي جدول شماره   

  يت كه بر پايه اس66/13 و26/5 نا تمام در دو گروه آزمايش و كنترل به ترتيب ه هايآزمون جمل

ميزان تاثير در اين  . )P=٠٠٠/٠( معني دار را نشان مي دهديآزمون تحليل كوواريانس تفاوت

 گروه  خطاي دانش آموزان نمره هاي ميزان تغيير در 80/0 يعني  است، Eta=80/٠خرده آزمون 

ندن درك مطلب در مهارت خواي  كه مربوط به حيطه ه هاآزمايش در خرده آزمون تكميل جمل

  .  ارتقاء خواندن مي باشد يدرسي ويژهي  ناشي از برنامه است،

و  1 خرده آمون درك مطلب دوبا توجه به اين كه نتايج بدست آمده از تحليل كوواريانس در هر     

 لذا مي توان ،)p=٠٠٠/٠(است  تفاوت معني دار بين دو گروه آزمايش و گواه  ي نشان دهنده2

خواندن بر   ارتقاء يدرسي ويژهي دوم پژوهش مبني بر تاثير برنامه   ينتيجه گرفت كه فرضيه

به اين معني كه اين  .سوم  ابتدايي تاييد مي گرددي درك مطلب دانش آموزان نارسا خوان پايه 

  .برنامه توانسته درك مطلب دانش آموزان گروه آزمايش را نسبت به گروه كنترل ارتقاء بخشد

خواندن، بر آگاهي هاي واج شناختي دانش   ارتقاء يدرسي ويژهي برنامه : سوم ي فرضيه  -

  .سوم ابتدايي شهر ياسوج موثر استي آموزان نارسا خوان پايه 
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 هر دو گروه آزمايش و كنترل در پيش آزمون و نمره هايسوم پژوهش ي براي بررسي فرضيه     

 كه به بررسي شد) ، تركيبتجزيه(هاي مربوط به آگاهي هاي واج شناختي  پس آزمون خرده آزمون

  : زير مي آيد هايشرح جدول

گروه   درميانگين و انحراف معيار پيش آزمون و پس آزمون خرده آزمون تجزيه -16جدول 

  آزمايش و كنترل

  پيش آزمون  پس آزمون

انحراف 

  معيار

انحراف   ميانگين

 معيار

 ميانگين

  

  تعداد

  

  گروه

 آزمايش  15  80/14  74/3  50/9  85/5

 كنترل  15  20/14  60/3  86/19  19/7

 كل  30  50/14  62/3  25/15 36/8

  

 پژوهش از آزمون تحليل كواريانس استفاده شده كه نتايج در جدول  يبراي بررسي فرضيه

   . آمده است17ي شماره 

 نمره هاي عضويت گروهي و  يمربوط به رابطه تحليل كواريانس نتايجي   خالصه-17جدول 

  خرده آزمون تجزيه

معني  مجذورات توان   

 داري

F  ميانگين

 مجذورات

درجه 

 آزادي

  مجموع

 مجذورات

 

86/0 27/0 0 97/9 65/70 1 65/70 
پيش 

  آزمون

 گروه 52/753 1 52/753 32/106 0 79/0 1

 گروه آزمايش و كنترل در نمره هاي ميانگين ،مالحظه مي شود 16  كه در جدول گونههمان    

دانش آموزان نارساخوان گروه آزمايش در پس   متفاوت است وتجزيهپس آزمون خرده آزمون 

 آزمون تحليل كوواريانس در جدول  يبر پايه .تري مرتكب شده اند  خطاي كمنمره هايآزمون 

        و ميزان تاثير) p=٠٠٠/٠ (تفاوت مشاهده شده از نظر آماري معني دار است 17  يشماره

79 /0Eta=ه شده در گروه آزمايش باعث ي است كه متغير مستقل ارااين نتيجه حاكي از آن.  است

 است كه اين  گفتني.ده استش خطاي دو گروه در خرده آزمون تجزيه نمره هايايجاد تفاوت بين 

 آگاهي هاي واج  يتجانس و قافيه مربوط به حيطه هاي تركيب، خرده آزمون و خرده آزمون

  .شناختي مي باشند
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گروه   در معيار پيش آزمون وپس آزمون خرده آزمون تركيب ميانگين و انحراف- 18جدول 

  آزمايش و كنترل

  پيش آزمون  پس آزمون

انحراف 

  معيار

انحراف   ميانگين

 معيار

 ميانگين

  

  تعداد

  

  گروه

 آزمايش  15  13/20  59/4  78/11  16/5

 كنترل  15  93/19  13/5  20/18  88/4

 كل  30  03/20  78/4  10/15 91/5

    پژوهش از آزمون تحليل كواريانس استفاده شده كه نتايج در جدول ي ضيه براي بررسي فر    

  .آمده است 19ي شماره 

 نمره هاي عضويت گروهي وي  مربوط به رابطه تحليل كواريانسنتايج   يخالصه – 19 جدول

  خرده آزمون تركيب

معني  مجذورات توان  

 داري

F  ميانگين

 مجذورات

درجه 

 آزادي

  مجموع

 مجذورات

 

92/0 32/0 0 40/12 90/219 1 90/219 
پيش 

  آزمون

 گروه 55/320 1 55/320 08/18 0 41/0 98/0

 خطا در خرده آزمون نمره هاي ميانگين شد،اهده مش 18 ي  كه در جدول شمارههمان گونه    

تركيب در دو گروه آزمايش و كنترل متفاوت است، اين ميانگين در پس آزمون براي گروه آزمايش 

 خطا تحت تاثير متغير مستقل در گروه نمره هاي مي باشد و 20/18 و براي گروه كنترل 78/11

 مشاهده باالكه در جدول تحليل كوواريانس  گونه همان.  است  توجهي داشتهشايانآزمايش كاهش 

 است خطا در دو گروه معني دار نمره هاي تفاوت مشاهده شده بين ميانگين ،مي شود

)٠٠٠/٠=P ( خطاي مربوط نمره هاي  تاه شده باعث گرديدهيمي دهد متغير مستقل اراكه نشان 

 . معني داري كاهش يابده گونه يبه خرده آزمون تركيب در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل ب

  خطاي گروه آزمايش درنمره هاي ميزان تغيير در 41/0يعني ، است  Eta=١/٠� ميزان تاثير

  .  مي باشد98/0توان آزمون نيز . ر مستقل استمتغيخرده آزمون تركيب تحت تاثير

مون آگاهي هاي واج ز خرده آدوبا توجه به اين كه نتايج بدست آمده از تحليل كوواريانس در هر     

 تفاوت معني دار بين دو گروه آزمايش و  ينشان دهنده) تجانس و قافيه تركيب، تجزيه،(  شناختي

سوم پژوهش مبني بر تاثير ي ن نتيجه گرفت كه فرضيه  لذا مي توا،)p=٠٠٠/٠(گواه هستند

  يخواندن بر آگاهي هاي واج شناختي دانش آموزان نارساخوان پايه ارتقاءي  درسي ويژه  يبرنامه
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به اين معني كه اين برنامه توانسته آگاهي هاي واج شناختي دانش  .دشوسوم ابتدايي تاييد مي 

  . كنترل ارتقاء بخشدآموزان گروه آزمايش را نسبت به گروه

 در گروه آزمايش و  ميانگين و انحراف معيار پيش آزمون و پس آزمون دركل آزمون- 20جدول

  كنترل

  پيش آزمون  پس آزمون

انحراف 

  معيار

انحراف   ميانگين

 معيار

 ميانگين

  

  تعداد

  

  گروه

 آزمايش  15  26/238  32/89  06/100  25/50

 كنترل  15  73/244  88/59  40/236  19/68

 كل  30  50/241  79/74  23/168 94/90

 خطا در نمره هاي ميانگين و انحراف استاندارد ، مشاهده مي شودباال كه در جدول  گونههمان    

.  خرده آزمون ها براي هر دو گروه آزمايش و كنترل آمده استتماميپيش آزمون و پس آزمون در 

   40/236 و براي گروه كنترل06/100ش خطا در پس آزمون براي گروه آزماينمره هايميانگين 

شايان  ه گونه ي خطا در كل آزمون در گروه آزمايش بنمره هايمي باشد كه مفدار ميانگين 

  . كاهش يافته استتوجهي

 در جدول  آن پژوهش از آزمون تحليل كواريانس استفاده شده كه نتايج يبراي بررسي فرضيه

  .آمده است 21 ي شماره

جمع كل  عضويت گروهي و ي مربوط به رابطهتحليل كواريانسنتايج   يخالصه – 21جدول

   آزموننمره هاي

معني  تمجذورا توان  

 داري

F  ميانگين

 مجذورات

 درجه

 آزادي

  مجموع

 مجذورات

 

1 61/0 0 24/42 87/61290 1 87/61290 
پيش 

  آزمون

 گروه 35/131129 1 35/131129 37/90 0 77/0 1

 پيش آزمون ، نمره هاي پس از كنترل ،مشهود است 21 ي  شماره كه در جدول گونههمان    

 خطاي دانش آموزان نارساخوان در كل آزمون خواندن در گروههاي آزمايش و نمره هايميانگين 

 تر از لذا با احتمال خطا پذيري كم، P)=٠٠٠/٠( معني داري متفاوت بوده استه گونه ي كنترل ب

 مهارت هاي خواندن بهتر از  يزان گروه آزمايش دركليه مي توان گفت كه دانش آمو درصد،1

ر در ي ميزان تغي0 /77است يعني Eta=٧٧/٠ميزان تاثير .دانش آموزان گروه كنترل عمل كرده اند

درسي  ي برنامه( دانش آموزان گروه آزمايش در آزمون خواندن ناشي از متغير مستقل نمره هاي
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 درسي  ي مي توان گفت كه برنامهروي هم رفته،.  است1يز توان آزمون ن. مي باشد) ارتقاءي ويژه 

 مهارت هاي خواندن مورد بررسي در آزمون تشخيصي سطح خواندن تمامي ارتقاء توانسته  يويژه

  . يعني درست خواندن، درك مطلب و آگاهي هاي واج شناختي را بهبود بخشد،اصفهان

 

  بندي  بحث وجمع

 براي كودكان نارساخوان بر دستورات مستقيم در مورد يكنون راهبردهاي اصالحي بيش تر    

بسياري از برنامه هاي درماني موثر با آموزش ارتباط دادن  . خواندن متمركز هستندگوناگون ياجزا

 بيش تر مبتني بر اين كه در كنونياين رويكرد بر توافق  .صداها شروع مي شوند درست حروف و

، مشكالت شناختي و يادآوري رابطه بين حروف و اصوات موارد، نقص اساسي در اختالل خواندن

       مداوا   منفرد،ه گونه ي اصوات ب-پس از تسلط در يادگيري روابط حروف . متكي است،است

تمركز دقيق روي هر نوع . د شومعطوفها   خواندن، نظير هجي كردن و واژهيمي تواند به اجزا

. هاي خاص كودك ممكن است ها و ضعف نقصخواندن فقط پس از ارزيابي دقيق ي برنامه 

 كه توجه فردي  مشتملند خواندن ياي مثبت بر گروههاي كوچك و ساخت يافته راهبرهاي مقابله

  . )2003 ، سادوك وكاپالن(كنند دهند و درخواست كمك از جانب كودك را تسهيل مينشان مي 

ايج در مورد هر كدام بحث مطرح مي شود و ضمن اشاره به نتپژوهش  زير فرضيه هاي در    

 ارتقاء خواندن بر درستي و  ي درسي ويژه ي مبني بر تاثير برنامهه هافرضياين  .صورت مي گيرد

سوم ابتدايي ي درك مطلب و آگاهي هاي واج شناختي دانش آموزان نارساخوان پايه  خواندن،

 روخواني متن، خواندن هاي خواندن نظير  درسي به بررسي و آموزش مهارت يدر اين برنامه. است

 خواندن درست  يدر حيطه. هاي واجي شناختي پرداخته شده است ، درك مطلب و آگاهيواژه ها

با معني و واژه هاي هاي روخواني متن و خواندن  نتايج بدست آمده در پس آزمون خرده آزمون

ر هر سه خرده هاي نارساخوان گروه آزمايش د نشان داد كه آزمودني) شبه واژه ها(بدون معني 

 خطا در ه هايميانگين نمر. اند تري مرتكب شده  خطاي كمه هايداري نمر  معنيه گونه يآزمون ب

 براي ه ها و اين نمر66/109 و براي گروه كنترل 33/42زمون روخواني براي گروه آزمايش خرده آ

 و در خواندن 86/11 و گروه كنترل 13/4 بامعني در گروه آزمايش واژه هايخرده آزمون خواندن 

داري  ميزان معني.  براي گروه كنترل است53/13 براي گروه آزمايش و 4/7معني  بيواژه هاي 

   ).p=٠٠٠/٠( است معني دارتفاوت در هر سه خرده آزمون بين گروه آزمايش و گروه كنترل 

 مهارت ها مي تواند  آموزش مستقيم مهارتراهاين نتايج نشان مي دهد كه آموزش خواندن از     

 عالوه بر آموزش شد، ذكر پيش تر كه  گونهالبته همان. روخواني دانش آموزان را ارتقا بخشد

 چند حسي استفاده شده هم ازرويكرد  آوايي و از رويكرد هم،مستقيم مهارت خواندن، در اين برنامه
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ا شامل ر) كل خواني(است و آموزش دو مسير مهم خواندن يعني آوايي و مسير واژگاني مستقيم 

 تجزيه مي كند ي واژه به حروف سازنده ها را  خواننده واژه، مسير آواييراهدر خواندن از . شده است

   . ها با يكديگر مي تواند واژه را بخواند و با دستيابي به واج متناظر با هر حرف و تركيب اين واج

 با 1و استيونسوندرسي ارتقاء سطح خواندن همسو با نتايج پژوهش سودن ي در برنامه     

 خطا ه هايمخلوطي از آموزش مسير آوايي و كل خواني به دانش آموزان باعث شد كه ميانگين نمر

البته در اين .  مطلوبي كاهش يابده گونه يمعني ب  با معني و بيواژه هايدر روخواني، خواندن 

 خطا ه هاين نمر ميانگيدار ولي كاهش معني، ها پرداخته نشده استخطاپژوهش به بررسي كيفي 

 واژه هايها به خوبي قادر به شناسايي و خواندن  در گروه آزمايش حاكي از آن است كه آزمودني

    ها در مسير آوايي نيز از عملكردشان در خواندن  همچنين تسلط آزمودني. اند داخل متن بوده

ها در خرده آزمون   آزمودنيه هايلذا با توجه به نمر،  بدون معني كامال مشهود استواژه هاي

معني بنظر مي رسد كه دانش آموزان گروه آزمايش قادر به  بيواژه هاي ، بويژه واژه هاخواندن 

  يبه كمك همين توانمندي و بهره گيري از ذخيره. اند  صحيح از مسير آوايي شده ياستفاده

را نسبتاً براحتي هاي جديد  واژگاني دركي كودك مي توان انتظار داشت دانش آموز بسياري از متن

 ديگر تاكيد بر اين روش سرعت خواندن را كاهش مي دهد كه متاسفانه در اين  سوي اما از،بخواند

  . پژوهش سرعت خواندن نيز بررسي نشده است

 خرده آزمون مربوط به درك مطلب دونتايج بدست آمده از  دوم پژوهش  يدر بررسي فرضيه    

  يدرسي ويژهي  نارساخوان گروه آزمايش تحت تاثير برنامه نيز حاكي از افزايش مهارت كودكان

 در  و00/5 ، 1 خطاي گروه آزمايش در خرده آزمون درك مطلب ه هايميانگين نمر. ارتقا مي باشد

  خطا براي گروه كنترل در پسه هايميانگين اين نمر.  است00/4 ، 2خرده آزمون درك مطلب 

  . مي باشد26/11، 6/12آزمون به ترتيب 

هاي   نشان مي دهد كه دانش آموزان نارساخوان گروه آزمايش در خرده آزمونباالهاي  ميانگي    

آزمون تحليل ي پايه  بر. اند تري را مرتكب شده  خطاي كمه هايمربوط به درك مطلب نمر

دار است  هاي درك مطلب معني خرده آزمون هاي مشاهده شده در كوواريانس نيز تفاوت

)٠٠٠/٠=p.(  

 استفاده از روشهاي كالسي با هدف آموزش  اين نتيجه حاكي از آن است كه نشست    

 سوياطالعات از ي  ساده و مستقيم درباره پرسش هايطرح راهبردهاي متنوع درك و فهم با 

 تدارك فرصت جهت تمرين راهبردها و پرسش و ، تشويق و اصالح پاسخ هاي دانش آموزان،آموزگار

     هشياري و دانش دانش آموزان را در مورد چگونگي پاسخ به ، هاهپاسخ در طول اين جلس

                                                
1 -Sowden& Stevenson 
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 درك مطلب افزايش داده است و منجر به اين شده كه دانش آموزان گروه آزمايش در هاي پرسش

اين نتايج . تري را در تكاليف درك مطلب بدست آورند  خطاي كمه هايمقايسه با گروه كنترل نمر

) 1998(و گرستن و همكاران ) 1984(پالينسكار و براون  ،)1984 (نهاي پاريس و همكارا با يافته

  .مطابقت دارد

 خرده آزمون 2هاي نارساخوان در هر يك از   خطاي آزمودنيه هايميانگين و انحراف معيار نمر    

، 5/9هاي واج شناختي يعني مهارت تجزيه، تركيب به ترتيب در گروه آزمايش  مربوط به آگاهي

ها تفاوت  مي باشد كه در اين مهارت 2/18، 86/19 گروه كنترل به ترتيب  و براي78/11

 تمرين ها در . در پس آزمون ديده مي شودكنترل خطاي گروه آزمايش و ه هايداري بين نمر معني

  .گيرد برمي هاي واج شناختي را در  هم سطوح هجايي و هم سطوح واجي آگاهي،اين حيطه

اگنر نيز ارتباط متقابل خواندن و مهارت هاي واج شناختي را در نتايج مطالعات ترگوسن و و    

 كه مهارت هاي واج شناختي بر اكتساب خواندن گونهدر واقع همان .  ثابت كرده اندگوناگونسطوح 

 افزايش مهارت در خواندن نيز كنش بهتر خوانندگان در پاسخگويي به تكاليف ،تاثير مي گذارد

  ).1376ني ،ايما(مهارت هاي واجي مي شود

دربر    هاي خواندن را   درسي ارتقاء آموزش در اغلب مهارت يكه برنامه البته با توجه به اين    

ولي بدون  ها روي يكديگر در اين پژوهش انجام نگرفته است،  تفكيك اثر متقابل آنمي گيرد،

   د كه در  قوي و دو سويه وجود دار ايهاي واج شناختي و خواندن رابطه ترديد بين آگاهي

  . ه استذكر گرديد) 2000(به نقل از اسنولينگ ، هاي متعددي از جمله بلچ من و ترگوسن پژوهش

درسي ارتقاء سطح خواندن توانسته با ي  پژوهش نشان داد كه برنامه  اين نتايج    روي هم رفته،

دار  اهش معنيها موثر بوده و باعث ك  اين مهارتتماميهاي مربوط به خواندن در  آموزش مهارت

سي و افزايش هاي خواندن مورد برر  خطاي دانش آموزان نارساخوان در كليه مهارته هاينمر

 كلي اين كه آموزش خرده مهارت هاي خواندن به روش  ي نتيجه.شودها  مهارت خواندن آن

 مانع ،تعاملي باعث تسهيل يادگيري خواندن مي شود زيرا خرده مهارت هايي كه رشد نكرده اند

  .رشد مهارت هاي ديگر مي شوند
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