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  ان آموز دانشوع اختالالت خواندن در يش
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 چكيده 
 اين پژوهش از    :روش  . ان پايه سوم و چهارم ابتدايي شهركرد انجام شد        آموز  دانشميزان شيوع اختالل خواندن در      بررسي    با هدف   ر،  ضمطالعه حا  : هدف

مـون  اي انتخـاب شـدند و آز       گيـري خوشـه     دختر و پسر پايه سوم و چهارم ابتدايي با روش نمونـه            آموز  دانش نفر   400.گيرشناسي است   همه -نوع توصيفي 
ايـن پـژوهش    :ها  يافته .نددشـ ي آمار توصيفي و آزمون خي دو تحليل هاي اين پژوهش از طريق روشها داده. دشتشخيصي سطح خواندن براي آنها اجرا 

 اخـتالل خوانـدن   ان دختر پايه چهارم ابتدايي دچـار آموز دانش درصد 3/7  وان پسر پايه چهارم ابتدايي    آموز  دانش درصد از    5/10طور كلي    هنشان داد كه ب   
ان دختر پايه سوم ابتـدايي دبـستانهاي شـهركرد از اخـتالل در     آموز دانش درصد 3/4ان پسر پايه سوم ابتدايي و آموز دانش درصد از    4/8در ضمن   . دهستن

ار وجـود دارد، ولـي تفـاوت    ان پسر و دختر تفاوت معنـاد آموز دانشكه هرچند بين فراواني اختالل خواندن در  دشهمچنين مشخص . برند ميخواندن رنج 
ان پايه سوم و چهارم دبـستانهاي شـهركرد نـسبتاً        آموز  دانششيوع اختالل خواندن در ميان       : گيري نتيجه. ستيان پايه سوم و چهارم معنادار ن      آموز  دانش

ان آمـوز   دانـش واني اختالل خواندن در ميـان       ان دختر است ولي تفاوت معناداري بين فرا       آموز  دانشان پسر بيش از     آموز  دانشباالست و اختالل خواندن در      
  .  پايه سوم و چهارم وجود ندارد

  
  آموزان ابتدايي، شهر كرد ، دانشاختالالت خواندن، شيوع :  يكليدهاي  واژه

  
  مقدمه

ي بـسيار   هـا   خواندن و ناتواني در آن يكي از حوزه       
است كـه معمـوالً مـشكالت بيـشتري را بـراي              ميمه

ـ     ان نـاتوان  آمـوز   دانش  آورد مـي وجـود    ه در يـادگيري ب
ــت،  ( ــيكالس و فاوس ــان، ن ــه ).2007تاروي ــا ك  از آنج

مشكالت خواندن در ارتبـاط بـا بـسياري از مـشكالت            
ي مختلفـي بـراي ايـن       ها نام ،گفتاري و نوشتاري است   

تـرين و سـر      دسته از مشكالت وجود دارد كه متـداول       
يـك    صـرفاً نارسـاخواني .   است  1نارساخوانيه آنها   دست
 آموزشي اسـت و بـا آغـاز خوانـدن و نوشـتن              انگاننش

شود و كودك هنگام نوشتن بيشتر از        ميكودك شروع   

 فرد توانايي   ،2در ناخواني . شود ميخواندن دچار مشكل    
در صـورتي   . دهـد    ميطور كامل از دست      هخواندن را ب  

بـراي  خـود را    توانـايي    كـل  كـودك    نارساخواني دركه  
 ، و همكـاران رينيجـر  ب( دست نـداده اسـت    ، از خواندن
نارساخواني اصطالحي است كه براي كودكاني      . )2008

 قادر به خواندن صحيح     ،ه هوشي طبيعي   رغم بهر  بهكه  
ايـن كودكـان ممكـن اسـت        . رود مـي نيستند بـه كـار      

ي بسياري را بدانند و در تكلـم خـود اسـتفاده            ها  كلمه
 .كنند ، اما از درك و شناسايي عالئم نوشتاري عاجزند         

ه دقيقـي    حافظـ  ،به اخـتالالت خوانـدن     ان مبتال كودك
ون اي را هـم اكنـ      نسبت به كلمـات ندارنـد و اگـر واژه         

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


   ...آموزان  شيوع اختالالت خواندن در دانش: علي اكبر شريفي و رقيه داوري
 

414  

آن ممكن اسـت    ساعتي بعد    خوبي ياد گرفته باشند،    هب
ممكن است در يك جملـه قـادر بـه          . را فراموش كنند  

ه بعـد همـان كلمـه را        اي باشند و در جمل     خواندن واژه 
نه و حـدس زدن كلمـات       خواندن وارو . نتوانند بخوانند   

 نظر گرفتن طول كودك با در . در آنها بسيار رواج دارد      
نزد كلمه را   كلمه و يكي از جزئيات آن مثالً حرف اول،          

  .پراند مياي را  زند و كلمه ميخود حدس 
 در  يريادگيـ ان نـاتوان در     آمـوز   دانـش % 80باًيتقر

 آنهـا   .)2006مييـز و كلهـون،       (خواندن مشكل دارنـد   
 لغات و درك مطلـب      يي رمزگشا يريادگيدر   يمشكالت

نوعي ،  3 اختالل خواندن  ).2005،  سواال( خواندن دارند 
حـدس   اشتباه كردن كلمات شبيه بـه هـم،    اختالل در 

نظرگـرفتن حـروف ابتـدا و انتهـاي          زدن كلمات بـا در    
خواني كلمـات، مـشكالت      خواني يا وارونه   آيينه كلمات،

 انزجـار از    ميلـي و   شديد در هجي كـردن كلمـات، بـي        
از كـل    يادگيري خواندن و دشواري در تشخيص جـزء       

 .)2005كلي، (است 
رود كه كودكـان مبـتال بـه نارسـاييهاي           ميگمان  
طور دائـم در يـك يـا چنـد فراينـد روانـي               هيادگيري ب 

) 2007استوت، مـاركي و لـوپز،       (اساسي اختالل دارند    
 اخـتالل در درك     ،تـوجهي  دقتـي، بـي    كه به صورت بي   

اختالل در شنيدن، فكر كردن، سـخن گفـتن،          مطلب،
ــساب و   ــي كردن،ح ــتن، هج ــدن و نوش ــده ... خوان دي

 و عالئــم )2008ر و همكــاران، جــبرنين (شــود مــي
الـذكر در اثـر نقـص در كـاركرد دسـتگاه عـصبي               فوق

ي زنـدگي   هـا  فعاليت همـة آيد و در     ميوجود   همركزي ب 
  .) 2003استيونسون، (ارند ذگ ميفرد اثر 

شيوع اختالل  ) 1997(يگل و گوتاردو    استانويچ، س 
 8/10ان منــاطق روســتايي آمــوز دانــشدر را خوانــدن 

ان آمـوز   دانش درصد، در    9/4درصد، در مناطق شهري     
ورد آ درصد بر2/3ان دخترآموز دانشو در  درصد 9پسر 

ــدن در    ــه شــيوع اخــتالل خوان ــد ك ــد و دريافتن كردن
ــش ــوز دان ــشتر از   آم ــر بي ــار براب ــا چه ــه ت ــسر س ان پ

ان آمـوز  دانـش اين اختالل در    . ان دختر است  آموز  نشدا
 ه شهر بيشتر از مناطق مرفـ      ةممناطق فقيرنشين و حو   

اسـتانويچ، سـيگل و گوتـاردو    همچنـين   . شهري اسـت  
دبستان در پايه دوم    را   ميزان اختالل خواندن     )1997(

 درصـد، در   7/4 درصد و در دختران      4/11پسران  براي  
 4درصد و در دختـران       8 سوم دبستان در پسران      پايه

ــهدرصــد ــسران ، در پاي  درصــد و در 7/7 چهــارم در پ
  درصد 4 درصد و در پايه پنجم در پسران         8/3دختران  

ـ   5/2و در دختران     نـشپيتز و    .دسـت آوردنـد    ه درصد ب
شـيوع اخـتالالت يـادگيري را بـين         ) 1998(همكاران  

در پـژوهش آنـان     . ورد كردنـد  آ بر  درصد   3/14 تا   1/4
ان پـسر روستانـشين بيـشترين درصـد         وزآم  دانشنيز،  

اختالل يادگيري را داشتند و ميانگين شـيوع اخـتالل          
 درصـد   3/3خواندن را در پسران و دختـران دبـستاني          

) 2003(ريس و گراهــام هـا  سوانـسون،  .دنـد كرورد آبـر 
در حـدود   را  باالترين ميـزان شـيوع اخـتالل خوانـدن          

ان تـرين ميـز    ان دوم و پـايين    آمـوز   دانـش  در   درصد12
 درصـد   3 پـنجم حـدود      ان پايـه  آموز  دانششيوع را در    

ميزان شيوع  ) 2002( و هجين    سيلور. ندا  كردهگزارش  
 درصد، در 2/8ان پسر  آموز دانشاختالل خواندن را در 

ان پـسر  آمـوز  دانـش  درصـد، در     3/4ان دختر آموز  دانش
ان دختـر   آمـوز   دانش درصد، در    2/8 چهارم وپنجم    پايه
ان پـسر   آمـوز   دانش درصد، در    1/3رم و پنجم     چها پايه
ان آمـوز   دانـش  درصـد، در     10سوم ابتدايي     دوم و  پايه

  .دنـد كرگـزارش   ،  %6 دوم و سـوم ابتـدايي        دختر پايـه  
ــريفين   ــورنز و گ ــنو، ب ــتالالت  ) 2005(اس ــيوع اخ ش

ان پايــه ســوم ابتــدايي در آمــوز دانــشيــادگيري را در 
 درصــد و در پايــه 10درصــد، در دختــران 15پــسران 
 2/4 درصد و در دختران      7/8 ابتدايي در پسران     چهارم

بيـان  ) 2004(تـايلور و بيگلنـت      .  درصد برآورد كردند  
ان آمـوز   دانـش كنند كه شيوع اخـتالل خوانـدن در          مي

درصـد و در دختـران   11پايه سوم ابتـدايي در پـسران      
 5/9 درصــد، در پايــه چهــارم ابتــدايي در پــسران 2/7

پايه پنجم ابتـدايي     درصد، در    7/5درصد و در دختران     
. اسـت  درصـد    2/3 درصـد و در دختـران        7در پسران   

 درصـد   7/6شيوع اختالالت يادگيري را     ) 2005(ليون  
 ) 2005(ويليام و همكـاران  .  درصد برآورد كرد4/12تا  
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 9/5 دبــستان ه را در دورياضــيوع اخــتالل ريشــنيــز 
 همچنين در ايـران     .ندا  ه ذكر كرد   درصد 8/13 تا   درصد

 پايهاختالل خواندن را در     ) 1383 (يو صادق ان  يميرح
 8/10ب  يـ  بـه ترت   يي چهـارم و پـنجم ابتـدا       ، سوم ،دوم

 درصد در پـسران    9/6 درصد و    2/8 ، درصد 9/5 ،درصد
 درصـد در    8/2  و  درصد 5/3 ، درصد 4/4 ، درصد 9/5و  

) 1381(ان  يعي و بـد   يكالنتـر  .نـد ا  هدختران ذكر كـرد   
 6/6دن  يـ ه فر وع اختالل خواندن را در منطق     يزان ش يم

ــستان  ــد و در دب ــه يهادرص ــد و در 7/5 دختران  درص
از آنجـا    .ندا  كرده درصد گزارش    7/7 پسرانه   يهادبستان

 در  ،كه تحقيقات بررسي ميزان شيوع اختالل خوانـدن       
 ميــزان شــيوع اخــتالل ،منــاطق مختلــف انجــام شــده

خواندن در مطالعات مختلف ، متفـاوت گـزارش شـده           
ين گونه تحقيقات در منـاطق      بنابرين الزم است ا   است  

 و ميـزان شـيوع ايـن اخـتالل در           شـود مختلف تكـرار    
ن مـسئله باعـث   يو همد شوي مختلف بررسي    هافرهنگ

شيوع  با هدف بررسي ميزان پژوهشاين شده است كه 
چهـارم   ان پايه سـوم و    آموز  دانشاختالالت خواندن در    

  .دشو تدوين و اجرا شهر شهركردابتدايي 
  

  روش
  گيري نه و روش نمونهنمو, جامعه

  
 . است گيرشناسي  همه -توصيفيروش اين پژوهش    

ان پايه سـوم    آموز  دانش همةجامعه آماري اين پژوهش     
 سال تحـصيلي   چهارم دوره ابتدايي شهر شهركرد در      و

 3500حـدود   در مجمـوع در شـهركرد       .  بودند 86-85
 در دو پايه سوم و چهـارم ابتـدايي در سـال             آموز  دانش

  مشغول به تحصيل بودند كه از ايـن          85-86تحصيلي  
  بر اساس جدول حجم نمونه كرجسي و مورگـان         تعداد

 نفــر  400 )1382 ، بــه نقــل از حــسن زاده   1970(
 دختر و پسر پايه سوم و چهـارم ابتـدايي بـا             آموز  دانش

بـراي انتخـاب    د  اي انتخاب ش    گيري خوشه  روش نمونه 
 20آزمودنيها ابتدا از ميان مـدارس ابتـدايي شـهركرد           

بـه  )  دبستان دخترانه  10دبستان پسرانه و    10(مدرسه  

مـدارس   سـپس از ميـان       ،دشصورت تصادفي انتخاب    
چهـارم   كـالس    10 كالس پايه سوم و      10شده   انتخاب

 .دانتخـاب شـ   )  كـالس پـسرانه    5انه و    كالس دختر  5(
 5/9 سـال بـا ميـانگين        11 تا   9دامنه سني آزمودنيها    

نمونه مـورد پـژوهش      توزيع فراواني    1جدول  . بود سال
  .دهد سب جنسيت و پايه تحصيلي نشان ميح را بر

  
  ابزار 

آزمون تشخيص سطح خوانـدن     در اين پژوهش از     
 كـه   استفاده شده است  براي تشخيص اختالل خواندن     

ــدي  ــان و عاب ــه مجموعــه )1382(عزيزي ــر پاي  آن را ب
ــدن در جامعــه  )WDRB (4 وودكــاكتشخيــصي خوان

  ايـن  .انـد   كـرده نجاريـابي   هي شهر اصفهان    آموز دانش
آزمون داراي چهار سطح و هشت خـرده آزمـون اسـت      
ــب و    ــدن ، درك مطل ــحت خوان ــه ص ــه حيط ــه س  ك

ايـن آزمـون بـه      . سـنجد  مـي شناسـي را     ي واج هاآگاهي
شـود و در تـشخيص اخـتالل         مـي  صورت فردي اجـرا   

. خواندن از روايي و پايايي بسيار خوبي برخوردار اسـت         
ب همبـستگي كـل آزمـون بـا          ضري اروايي اين آزمون ب   

و از طريق ضريب همبستگي كل آزمـون        / 69ميانگين  
دست آمـده و ضـريب پايـايي ايـن           ه ب 63/0با هوشبهر   

محاسـبه شـده    93/0ش پايايي بازآزمـايي     آزمون به رو  
مدت اجـراي آزمـون      ).1382عزيزيان و عابدي،   (است

طور متوسـط يـك سـاعت        هتشخيص اختالل خواندن ب   
   ).1382زيان و عابدي،عزي(كشد  ميطول 
  

   توزيع فراواني و درصدگروهها برحسب-1جدول
   جنسيت وپايه تحصيلي

فراوني   درصد  فراواني  پايه  جنسيت
  كل

درصد 
  كل

  75/22  91  سوم
  پسر

  50/23  94  چهارم
188  47  

  27  108  سوم
  دختر

  75/26  107  چهارم
212  53  

  100  400  100  400  جمع
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وهش براي تشخيص اختالل خوانـدن از       در اين پژ  
صـحت خوانـدن    ه  آزمون روخواني مـتن از حيطـ       خرده

آزمون براي اجـرا     دليل انتخاب اين خرده   . د  شاستفاده  
ــشترين ضــريب    ــه بي ــن اســت ك ــژوهش اي ــن پ در اي

ه كـل آزمـون      بـا نمـر    هاآزمون همبستگي در بين خرده   
 كه  است) 873/0(آزمون روخواني متن     مربوط به خرده  

ن اين موضوع است كـه اجـراي تنهـا يـك خـرده              يمب
  برابر يآزمون از اين آزمون تقريباً داراي ارزش تشخيص       

  ). 1382وعابدي، عزيزيان(است كل آزمون  با اجراي
  

  ها يافته
 5/10طور كلـي   هاي اين پژوهش نشان داد كه به     يافته

 3/7آموزان پسر پايه چهـارم ابتـدايي و           درصد از دانش  
زان دختر پايـه چهـارم ابتـدايي دچـار          آمو  درصد دانش 

ــستند  ــدن ه ــتالل خوان ــين . اخ ــد از 4/8همچن  درص
 درصـد   3/4 سـوم ابتـدايي و       آمـوزان پـسر پايـه       دانش
آمــوزان دختــر پايــه ســوم ابتــدايي دبــستانهاي  دانــش

 و  2جـدول   . شهركرد دچار اختالل در خواندن هستند     
ــدن برحــسب  1نمــودار   درصــد شــيوع اخــتالل خوان

  .دهد ه تحصيلي را نشان ميجنسيت و پاي
  

   فراواني و درصد شيوع اختالل خواندن به تفكيك -2 جدول
 پايه تحصيلي و جنسيت

 پايه چهارم پايه سوم 

 پسر دختر پسر دختر 

 11 7 7 5 فراواني

 5/10 3/7 4/8 3/4 درصد

  
  

دو براي مقايسه فراواني      نتايج آزمون خي   3جدول  
موزان پـسر و دختـر را       آ  اختالل خواندن در ميان دانش    

طور كه در اين جدول نـشان داده         همان. دهد  نشان مي 
شـــده اســـت، بـــين فراوانـــي اخـــتالل خوانـــدن در 

  .آموزان پسر و دختر تفاو ت معنادار وجود دارد دانش
  

  مقايسه فراواني اختالل خواندن در دو جنس- 3 جدول         

شمار افراد   نوع فراواني  جنسيت

  سالم

شمار افراد 

  اختالل داراي

ارزش 

  *خي دو

  18  170  شده مشاهده
  پسر

  1/14  9/173  مورد انتظار

  12  200  شده مشاهده
  دختر

  9/15  1/196  مورد انتظار

200/2  

* df = 1 ,  p�� 05/0  

  
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  درصد شيوع اختالل خواندن به تفكيك پايه تحصيلي و جنسيت: 1 نمودار
  

و بــراي د  نتــايج آزمــون خــي4همچنــين جــدول 
آموزان پايه سوم  مقايسه اختالل خواندن در ميان دانش

دهنـده   دو نـشان  آزمون خـي . دهد و چهارم را نشان مي  
ــان   ــدن در مي ــي اخــتالل خوان ــادار فراوان ــاوت معن  تف

  .ستيآموزان پايه سوم و چهارم ن دانش
  

  مقايسه فراواني اختالل خواندن در دو پايه تحصيلي-4 جدول  

پايه 
  تحصيلي

 نوع
  فراواني

شمار 
افراد 
  سالم

شمار افراد 
داراي 
  اختالل

ارزش خي 
  *دو

مشاهده 
  شده

  سوم  12  187

  9/14  1/184  مورد انتظار
مشاهده 

  شده
  چهارم  18  183

  1/15  9/185  مورد انتظار

233/1  

* df = 1 ,  p = 179/0  
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  يريگ جهيو نتبحث 
ي اين پژوهش نشان دادند كه در پايه سوم         ها  يافته

 3/7 و 3/4هــارم ابتــدايي در شــهركرد بــه ترتيــب و چ
 درصـد از    5/10 و   4/8ان دختـر و     آمـوز   دانشدرصد از   

 داراي اخـتالل خوانـدن هـستند و         ،ان پـسر  آموز  دانش
رحيميـان و   ي  هـا    همسو با يافته   ها  اين يافته بخشي از   

 5/9 كـه در پايـه سـوم ابتـدايي          است) 1383(صادقي  
ان آمـوز   دانـش د   درصـ  4/4ان پـسر و     آموز  دانشدرصد  
نـرخ  ولي  . اند  داراي اختالل خواندن گزارش شده    دختر  

در  درصـد    2/8در پايـه چهـارم      شيوع اختالل خواندن    
 كـه   ستگزارش شده ا  دختران  در   درصد   5/3پسران و   

ان دختـر تقريبـاً يـك دوم        آموز  دانشدر مورد   نرخ  اين  
  .مده در پژوهش حاضر استدست آ ميزان به

در  )1997(ل و گوتـاردو     استانويچ، سيگ همچنين  
 4 درصد و در دختـران       8 سوم دبستان در پسران      پايه

ــهدرصــد ــسران ، در پاي  درصــد و در 7/7 چهــارم در پ
ريس ها  سوانسون، .دست آوردند  هب درصد   8/3دختران  

ــام  ــشب) 2003(و گراه ــزان شــيوع اخــتالل  ي ترين مي
ان دوم و   آمـوز   دانـش  در   درصد12در حدود   را  خواندن  

 پـنجم   ان پايـه  آمـوز   دانـش ان شيوع را در     ترين ميز كم
 و هجــين ســيلور. نــدا هدكــر درصــد گــزارش 3حــدود 

ميـــزان شـــيوع اخـــتالل خوانـــدن را در    ) 2002(
ــش ــوز دان ــه آم ــسر پاي ــارم ان پ ــد، در 2/8 چه  درص
ــش ــوز دان ــه آم ــر پاي ــاان دخت ــد، در 1/3رم  چه  درص
 درصـد، در    10 سـوم ابتـدايي      ان پـسر پايـه    آموز  دانش
گـزارش  ،  %6 سـوم ابتـدايي      ر پايـه  ان دختـ  آمـوز   دانش

   .ندا هدكر
به طور كلي اين بررسي نشان داد كه بـين ميـزان            

ان دختر و پـسر     آموز  دانششيوع اختالالت خواندن در     
تفاوت معنادار وجـود دارد و ميـزان شـيوع اخـتالالت            

ان پــسر بــه مراتــب بيــشتر از آمــوز دانــشخوانــدن در 
منطبـق بـا    ايـن يافتـه نيـز       . ان دختر اسـت   آموز  دانش
 ) 2008( و آيومي و همكـاران       )2005(ي ليون   ها  يافته

شيوع اختالالت د بيشترين درصد نكن بيان مياست كه 
همچنين براساس نظـر    . استان   پسر در ميان يادگيري  

ــين   ــيلور و هج ــتالالت  ) 2002(س ــشتر اخ ــيوع بي ش
پـذيري   دهنـده آسـيب    خواندن در ميان پـسران نـشان      

  .است به اين اختالل نسبت  پسران باالتريژنتيك
ديگـر بـا      مـي اين پژوهش نيز همانند هـر كـار عل        

ـ  يتنگناها و محدوديتهاي    ازجملـه   ؛رو بـوده اسـت     ه روب
اينكه اين پژوهش در شهر شهركرد و در پايـه سـوم و             

تعميم نتايج به ساير    چهارم دبستان انجام شده است و       
شـــهرها و جمعيتهـــاي ديگـــر كـــه ويژگيهـــاي     

با احتياط صـورت    بايد  ت دارند،   شناختي متفاو  جمعيت
ــرد ــاي  . گيـ ــژوهش متغييرهـ ــين در ايـــن پـ همچنـ
 اجتماعي  ،كننده مانند هوش، وضعيت اقتصادي     مداخله

بنــابراين پيــشنهاد  ؛و خــانوادگي كنتــرل نــشده اســت
د ايـن پـژوهش در منـاطق ديگـر و بـا كنتـرل               شو مي

  .دشومتغييرهاي مداخله كننده تكرار 
  

  ادداشتهاي
1) Dyslexia 
2) Alexia 
3) Reading Disorder 
4) Woodcock Diagnostic Reading Battery 

  

  منابع

، ي تحقيق در علوم رفتاريها روش). 1382.(زاده، رمضان  حسن
 .نشر ساواالن: تهران

شيوع اختالل "). 1385. (رحيميان ، اسحاق و صادقي، احمد
مجله روانپزشكي و . "خواندن در دانش آموزان دبستاني

-402، 4، سال دوازدهم، شماره ناسي باليني ايرانروانش
396 .  

ساخت و ). 1382. (عزيزيان، مرضيه و عابدي، محمدرضا
هنجاريابي آزمون تشخيصي سطح خواندن براي پايه سوم 

 شوراي تحقيقات سازمان آموزش و .ابتدايي شهر اصفهان
  .پرورش استان اصفهان

بررسي ميزان " ).1381 (.كالنتري، مهرداد و بديعيان، سرور
ي دو زبانه و ها شيوع اختالل خواندن و نوشتن در دبستان

المللي  مقاله ارائه شده در اولين همايش بين ."تك زبانه
  .، جهاد دانشگاهي واحد اصفهانروان شناسي شناختي

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  ...آموزان  شيوع اختالالت خواندن در دانش: علي اكبر شريفي و رقيه داوري 

418  

Ayumi S, Kazumi, K, Hitoshi U and Tatsuya K. 

(2008). "Reading ability and phonological 

awareness in Japanese children with dyslexia". 

Brain and Development, 30, (3) 179-188. 

Berninger, Vi,W, Nielsen, K H., Abbott, R.D., 

Wijsman, E and Raskind, W. (2008). Writing 

problems in developmental dyslexia: Under-

recognized and under-treated. Journal of School 

Psychology,  46, 1, 1-21. 

Kelly, P. D (2005). THIS ISSUE: Learning 

Disorders. Pediatric Annals, 34(4), 259-262.  

Lyon, G. R. (2002). Reading development, reading 

difficulties & reading instruction: Educational & 

public health issues Journal of school 

psychology 40,3-6. 

Mayes, S. D and Calhoun, S. L. (2006). Frequency 

of reading, math, and writing disabilities in 

children with clinical disorders. Learning and 

Individual Differences, 16,  2, 145-157. 

Noshpitz, J. D., Harrison, S. I., & Spencer, F. C. 

(1998). Basic Handbook of Child Psychiatry. 

New York: Basic Books. 

Silver, A., & Hagin, R. (2002). Disorders of 

Learning in Childhood. New York: John Wiley 

& Sons, Inc. 

Snow, C. E., Burns, M. S., & Griffin, P. (2005). 

Report of the Committee on the Prevention of 

Reading Difficulties in Young Children. 

Washington, DC: National Academy Press. 

Stanovich, K. E., Siegel, L. S., & Gottardo, A. 

(1997). "Converging evidence for phonological 

& surface subtypes of reading disability". 

Journal of Educational Psychology, 89, 114-127. 

 

 

 

 

 

 

 

Stevenson, Jim (2003). "Specific learning disorders: 

Primary and secondary prevention". 

Developmental Medicine and Child 

Neurology: How Soon Will We Prevent 

Neurodisability in Childhood? , 45, 42. 

Retrieved April 14, 2007, from Health & 

Medical Complete database. (Document 

ID: 389257281). 

Stoet, G, Markey, H and López, B. (2007). Dyslexia 

and attentional shifting. Neuroscience Letters, 

427, (1), 29, 61-65. 

Swanson, L. H., Harris, R. K., & Graham, S. 

(2003). Handbook of learning disabilities. New 

York, NY: Guilford Press. 
Taroyan, N.A., Nicolson, R.I. and Fawcett, A.J. 

(2007). "Behavioral and neurophysiological 

correlates of dyslexia in the continuous 

performance task." Clinical Neurophysiology,  

118,(4), 845-855. 
Taylor, T. K., & Biglant, A. (2004). Behavioral 

family interventions for improving child-

rearing: A Review of the Literature for 

Clinicians & Policy Makers. 
Wallace, A. J (2005). Early Identification of 

Learning Disorders Helps Children 

Succeed. Pediatric Annals, 34(4), 328-329.  

William, J , Slavica, K. K, Robert , C, Amy L, W, 

Steven, J .(2005) Math Learning Disorder, 

Retrieved April(14 ,2007) From Health & 

Medical Complete database . 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

